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Metsad on Eesti suurimaid väärtusi, millel on kultuuriline, majanduslik, kui ka 

ökoloogiline väärtus. Eesti metsad on väga mitmekesised pakkudes elupaika ning 

kasvukohta paljudele liikidele. Metsad jagunevad laias laastus kolmeks: riigi-, era- ja 

reformimata metsad. Suur osa metsadest kuulub erametsaomanikele, sellepärast tulebki 

rohkem tähelepanu pöörata eraomandisse kuuluvatele metsadele. Mida rohkem on 

erametsaomanikud motiveeritud ja informeeritud metsade majandamiseks, seda 

jätkusuutlikum on metsade mitmekesisus.  

 

Tegevus Eesti metsades on reguleeritud Metsaseadusega, mille on välja andnud 

Riigikogu. Lisaks seadusandlusele on koostatud Eesti metsanduse arengukava aastani 

2020. Samuti on arvestatud ka ÜRO, kui ka Euroopa Liidu keskkonnanõuete eesmärkide 

ning nende täitmiseks suunatud tegevuste järgimisega. 

 

Eestis eraldatavad toetused jagunevad rahastamise poolelt kaheks, esiteks siseriiklikud 

toetused, mida rahastatakse täielikult Eesti riigi eelarvest ning teiseks on olemas ka 

Euroopa Liidu poolt eraldatud toetused, mida rahastatakse Euroopa Liidu 

struktuurfondidest ja kaasrahastajaks on Eesti riik. 

 

Antud bakalaureusetöö eesmärk oli anda ülevaade erametsandustoetustest, kus põhirõhk 

oli pööratud erametsaomanike nõustamistoetusele Eestis.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö raames viis töö autor läbi SA Erametsakeskuse poolt 

väljastatud individuaalnõustamise andmestiku analüüsi, kus sorteeriti toetuste teemad 

metsaühistute lõikes. Peamiste näitajatena toodi välja konsulentide arv, teemale kulunud 

aeg ning nõustamise teemade käsitlemise arv. 

 

Märksõnad: bakalaureusetöö, metsandus, nõustamise toetus, erametsaomanik, 

metsaühistud 
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The forests are Estonian highest values with cultural, economic and ecological aspects. 

Estonian forests are very diverse offering habitats for many species. Regarding  ownership  

Estonian  forests  are  divided  into  three  categories:  state  forests, private  forests and 

unreformed forests. Because of the fact that a large part of the forests belongs to the private 

owners more attention should be paid to these types of forests. The diversity of the forests 

is more sustainable when private forest owners are more motivated and informed about 

the forest management. 

Activities in Estonian forests are regulated with the Forest Act adopted by the Parliament. 

In addition, a forestry development plan until 2020 has been compiled. Also, the 

environmental requirements and the measures for the achievement of the objectives of the 

European Union and the United Nations Organization are followed. 

In Estonia the subsidies are divided into two: firstly, national subsidies which are fully 

financed from the state budget and, secondly, subsidies financed from the structural funds 

of the European Union and co-financed from the state budget of Estonia. 

The purpose of the present bachelor’s thesis is to provide an overview of the supports to 

the private forestry, whereas the main focus is on the advisory service support in Estonia. 

The author of the thesis paper analysed the data based on the individual monitoring 

provided by the Foundation Private Forest Centre. The support themes were sorted by the 

forest cooperatives. The main indicators were the number of advisers, the time spent on a 

theme and the number of covered themes needing advice. 

 

Keywords: bachelor’s thesis, forestry, advisory support scheme, private forest owner, 

forest cooperatives 
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SISSEJUHATUS 

 

Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Läbi aastate on metsade pindala ja tagavara 

oluliselt suurenenud. Eestis kasvab metsa ligikaudu 2,2 mln hektaril, millest majandatavaid 

metsi on 1,6 mln hektarit, mis moodustab 75% kogu metsavarust (Keskkonnaministeerium 

2016). Metsa võlude säilitamiseks peaksid tänased metsaomanikud tegema tarku otsuseid, 

et see säiliks põlvest põlve. 

 

Eesti üks suurimaid rikkuse allikaid on mets, mida tuleb heaperemehelikult majandada. 

Sammuti on mets oluline ökosüsteemi osa, mis vajab oma tegevuseks jätkusuutlikust. Selle 

tagamiseks ongi loodud metsaühistuid, kes oleks erametsaomanikele abiks 

metsamajanduslike tööde korraldamisel ning annaks nõu metsade majandamisega 

tekkivatele küsimustele. Metsade majandamise soodustamiseks on kasutusel toetused. 

 

Paljudel erametsaomanikel puuduvad oskused ja teadmised metsa majandamiseks. Metsa 

jätkusuutlikuks majandamiseks on vaja informeerida erametsaomanike metsamajandamis 

töödest. Selle saavutamiseks tuleb erametsaomanikele rohkem teavet edastada läbi erinevate 

infoallikate nagu näiteks sotsiaalmeedia, korraldada seminare ning personaalne suhtlus 

metsaomanikega. Selle töö tulemusena võiks erametsaomanikud tee leida metsaühistute 

poole, kelle pädevad konsulendid oskavad erametsaomanikke oma teadmistega aidata. 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda analüüsiv ning põhjalik ülevaade erametsaomanike 

nõustamistoetusest aastatel 2014 ja 2015. Kirjeldada erametsaomanike nõustamise 

põhimõtteid, toetuse olemust ning käsitletavaid teemasid. Aastatega on erametsandusele 

ning seal tehtavatele tegevustele tähelepanu suurenenud. Üha enam erametsaomanike on 

koostööd hakanud tegema metsaühistutega. 

 

Autor soovib tänada kõiki antud töö koostamisel kaasa aidanud inimesi. Eriti suur 

tänuavaldus juhendajale, kes aitas leida uurimistööga seotud materjale ning oli väga koostöö 

aldis. Lisaks soovin tänada SA Erametsakeskust, kes andis uurimustööks vajalikud andmed. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Eesti erametsanduse üldiseloomustus 

 

Metsade üheks oluliseks kirjeldavaks kriteeriumiks on nende jagunemine omandi järgi. 

Tihtipeale jagatakse metsad kaheks: riigi- ja erametsadeks, kui seda täpsemalt vaatama 

hakata siis selgub, et erametsaomandi puhul on olemas selgelt eristuv käitumismustriga 

alagrupid. Erametsaomanikel on erinevad: väärtushinnangud, teadmised, kogemused, 

raievõimalused ning ka vajadused metsade majandamisel (Keskkonnaministeerium 2015: 

3). 

 

 

Joonis 1. Eesti pindala jagunemine maakategooriata järgi. 

Allikas: (Keskkonnaagentuur 2016: 2); autori koostatud 

 

Asustusala; 4,00% Siseveed; 5,60%

Teised; 6,10%

Põllumajandusmaa; 
28,70%

Sood; 5,30%

Metsamaa; 50,30%
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Joonisel 1 on toodud välja Eesti pindala jagunemine maakategooriate järgi. Kõige suurema 

osa pindalast hõlmab metsamaa 50,3%. Pisut üle veerandi maast ehk 28,7% katab 

põllumajandusmaa. Kolm kõige väiksema pindalaga on: siseveed 5,6%, sood 5,3% ning 

asutusala 4%.  Statistilise metsainventuuriga edaspidi (SMI) 2014. aasta mõõtmiste 

tulemusena on erametsa 1 091 455 hektarit ehk 47% kogu metsamaa pindalast. Sellest 745 

350 hektarit on füüsiliste isikute omanduses. Riigimetsa osakaal on  1 005 176 hektarit ehk 

44% kogu metsamaa pindalast. Sellest suurema osa – 926 349 hektarit haldab RMK.  

Metsamaa omand oli määratlemata 177 066 hektarit ehk 8 %. Selle alla liigituvad: tagastatav 

või erastatav maa, sh kinnistamata riigi reservmaa. (Keskkonnaagentuur 2016: 42) 

Tegevus Eesti metsades on reguleeritud Metsaseadusega, mille on välja andnud Riigikogu. 

Riigi metsapoliitika kajastab eeskätt vajadust säilitada Eesti metsade kõrgeid ökoloogilisi 

väärtusi, liigilist ja maastikulist mitmekesisust ning puistute looduslikku struktuuri. Kõike 

seda peab kooskõlastama Eesti Vabariigi seadustega,  keskkonnastrateegiaga ja globaalsete 

vaadetega. Samuti kajastab metsapoliitika ühiskonnale oluliste materiaalsete ja sotsiaalsete 

väärtuste jätkusuutlikkust. Eelnevad vaated ja tegevused ei tohi vähendada tulevaste põlvede 

võimalusi tarbida metsa poolt pakutavaid hüvesid (Samra 2012: 9). 

Nimetatud eeltingimusi arvestades on metsanduse arengul kaks lahutamatut ja teineteisest 

tulenevat üldeesmärki (Eesti metsapoliitika heakskiitmine 1997): 

1) säästlik (ühtlane, pidev ja mitmekülgne) metsandus, mille all mõeldakse metsade ja 

metsamaade hooldamist ja kasutamist sellisel viisil ja sellises tempos, mis tagab nende 

bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali praegu 

ning võimaldab ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, 

majanduslikke ning sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riiklikul ja globaalsel tasandil; 

2) metsade efektiivne majandamine, mille all mõeldakse kõigi metsaga seotud hüvede 

ökonoomset tootmist ja kasutamist nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis. 

 

1.2 Eesti erametsanduse üldiseloomustus 

 

Aastal 2015 viidi läbi erametsaomandi struktuuri uuring, kus kirjeldatakse erametsaomandi 

struktuuri ning metsaomanike majandamise otsuseid.  Peamiselt vaadeldi füüsilisi isikuid ja 

juriidilisest isikutest metsaomanikke. Füüsilisest isikust metsaomanike iseloomustati 

elukoha, vanuse ning soolise kuuluvuse järgi. Uuringu eesmärgiks oli saada aimu 
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erametsaomanike käitumisest, edaspidisest metsandustegevuse suunamisest, teavitamise 

korraldamisest ning toetuste tähtsusest. Uuringust tui välja, et ühel katastriüksusel olevat 

metsamaad omavad erametsaomanikud 2015. aastal 61,5% erametsaomanike koguarvust ja 

neile kuulus 24,5% erametsamaa kogupindalast. Kahe katastriüksusega omanike vastavad 

näitajad olid 20,6% ja 16,1%.  Järgnevalt kolme katastriüksusega  tulemused on 8,5% ja 

9,7%. Metsaomanikke, kellele kuulub rohkem kui 100 katastriüksust, on 71. Lisaks tuli 

välja, et enamus erametsaomanditest paikneb ühes omavalitsusüksuses (91,4%), mis  

tähendab, et kinnistud asuvad enamasti samas omavalitsuses, kus elavad metsaomanikud. 

(Keskkonnaministeerium 2015: 4; 57) 

 

Eramets jaguneb kaheks: füüsilisest isikust ning juriidilisest isikust metsaomanikud. Eestis 

oli 2015. aasta  seisuga 112 922 erametsaomanikku, kellest 107 170 olid füüsilised isikud ja 

5752  juriidilised isikud. Erametsaomanikele kuulus 1 065 993 ha metsamaad, sellest 

füüsilistele isikutele 688 246 ha ja juriidilistele isikutele 377 747 ha. Keskmine 

erametsaomandi suurus Eestis oli 9,3 ha, füüsiliste isikute puhul oli see näitaja 6,4 ha ja 

juriidilisel isikutel 65,7 ha. (Keskkonnaagentuur 2016: 44) Seega suurema osa 

metsaomanikest moodustavad füüsilised isikud.  

 

 

Joonis 2. Metsamaa jaotus omandi vormiti 

Allikas: (Keskkonnaagentuur 2016: 43); autori koostatud 

Juriidiliste isikute 
maa; 346 105; 15%

Füüsiliste isikute 
maa; 745 350; 33%

Reformimata 
metsamaa; 177 066; 

8%

Muu riigi 
metsamaa; 78 830; 

3%

Riigimetsa 
majandamise 

keskus; 926 349; 
41%



9 
 

Metsaomanike võrdluses on nais-metsaomanikke vähem kui mehi ning pindalaliselt on  

meeste metsamaad suuremad. „Füüsilisest isikust metsaomanikest olid 48 617 (45,4%) 

naised ja 58 435 (54,6%) mehed. Naistele kuulus 252 021 ha metsamaad (36,7%) ja meestele 

435 603 ha (64,2%). Naistele kuuluva metsamaa keskmine pindala oli 5,2 ha ja meestel 

puhul oli see näitaja 7,5 ha. Seega omavad mehed rohkem metsa ning nendele kuuluva 

metsamaa keskmine pindala on märgatavalt suurem kui naistel.“ (Keskkonnaagentuur 2016: 

44) Füüsilistest isikutest ettevõtjate võrdluse tulemusena on ligi 10% metsaomanikest mehi 

rohkem, kui naisi. 

 

„Omanike vanuse järgi omavad suurimat metsamaa pindala füüsilisest isikust 

erametsaomanikud vanuses 41–50 aastat (22,4% füüsilistest isikutest erametsaomanike 

metsamaa pindalast), 51–60 aastat (24,9%) ja 61–70 aastat (19,6%) ehk keskealised ja üle 

keskea inimesed, kellele kuulub kokku 66,9% füüsiliste isikute erametsamaa 

kogupindalast.“ (Keskkonnaagentuur  2016: 44) Mida nooremad on inimesed, seda vähem 

metsamaad neile kuulub. Antud kolme vanusegrupi esindajatele kuulub kõige enam metsa. 

 

Suur osa metsamaast kuulub erametsaomanikele. Kuna erametsaomanikud pole valdavalt 

kursis metsamajandamise tegevustega, siis kaasneb sellega erinevaid probleeme. Uuringute 

käigus on välja tulnud peamised erametsanduse probleemid (Maaeluministeerium 2016): 

1. Füüsilised isikud teavad metsauuendamist vähem, kui juriidilised isikud. 

Erametsadest jäetakse suur osa looduslikule uuenemisele ning metsakultuuride 

rajamise osakaal on liiga väike. Peamised probleemid on viljakate 

kasvukohatüüpidega, mis jäetakse looduslikule uuenemisele.  

2.  Erametsaomanike majanduslik olukord ei võimalda teha pikaajalisi investeeringuid 

metsakuivendustööde tegemisel, metsateede ehitamisel ning täiendavate 

keskkonnakohustuste võtmisel. 

3. Erametsaomanike oskused ja teadmised on ebapiisavad oma metsade oskuslikuks 

majandamiseks. 

4. Rohkem tähelepanu peaks pöörama metsade mitmekülgsele kasutamisele. Erasektor 

peaks hakkama tähelepanu suunama metsade turismivõimalustele ning leidma 

uudseid lahendusi metsade kasutamisele. 
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5. Metsade investeeringute tasuvusaeg on pikk protsess ning selle tulemusena vananeb 

metsade majandamise ja puidu väärindamise tehnika ajas kiiresti ning uue modernse 

tehnika soetamine käib üle jõu. 

 

1.3 Erametsanduslikud toetused 

 

Erametsade heaolu säilitamiseks ja jätkusuutlikuks majandamiseks on eraldatud toetused, 

mida rahastatakse riigi eelarvest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud rahaga. 

Erametsandustoetused jagunevad kaheks: siseriiklikud toetused, mida rahastatakse täielikult 

Eesti riigi eelarvest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud toetused. Toetuste andmise 

eesmärgiks on koguda andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, nõustada 

metsaomanikku ja planeerida pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi (Samra 2012: 17-18). 

Erametsanduse toetused on abimeheks metsade hooldamisel, mis on üsnagi finantsilisi 

vahendeid nõudev tegevus. 

Toetusi saab taotleda Erametsakeskuse ning PRIA kaudu. „Erametsakeskuse kaudu saab 

taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad 

erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 

2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 

(EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb 

riigieelarvest.“ (Erametsakeskus 2016a). 

Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise 

ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord 

on reglementeeritud keskkonnaministeeriumi määrusega, mis kehtib alates 21.07.2015. 

(Erametsanduse toetuse andmise… 2014) 

Eesti riigi poolt on erametsaomanikele suunatud kuus toetust. Siseriiklikud toetused, mis on 

suunatud metsaomanikele (Erametsanduse toetuse andmise... 2014, §7 ): 

1) erametsaomanike nõustamise toetus; 

2) metsa uuendamise toetus; 

3) pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus; 

4) erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise 

toetus; 

5) metsaühistu toetus; 
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6) metsamaaparandustööde toetus. 

 

Kõikidel toetuste liikidele on kindad kriteeriumid, mille peab toetuse vormiline sisu vastama.  

Toetuste andmise eesmärk on soodustada ja arendada metsamajanduse tegevusi. 

 

1.4 Erametsaomanike nõutamise toetus 

 

Käesolev peatükk keskendub erametsaomanike nõustamise toetuse ülevaatele. Eesmärk on 

tuua esile toetuse andmise eesmärgid, rahastamise süsteem, toetuse teemad, konsulendi roll 

ning muud antud teemaga seonduvat.  

 

Joonis 3. Erametsanduse tugisüsteem (kaasajastatud autori poolt Samra 2012 põhjal).  

„Erametsaomanike nõustamise toetuse (edaspidi nõustamistoetus) eesmärk on tagada 

parimatel teadmistel põhinev metsa majandamine ja metsaressursi efektiivsem kasutamine.“ 

(Erametsanduse toetuse andmise... 2014, §8 lg 1). Toetust saab taotleda metsaühistu 

erametsaomanikule, kes on saanud nõuandeteenust. Nõu saab anda konsulent, kes on saanud 
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vastava kutsetunnistuse ning vastab metsaseaduse sätestatud nõuetele. (Erametsanduse 

toetuse andmise... 2014, §8 lg 2). 

Toetuste saamisel on suur roll konsulendil, kes viib läbi nõustamistoetuse protsessi. 

„Konsulent on metsandusvaldkonna ekspert, kellele on omistatud konsulendi kutse 

metsamajanduse valdkonnas. Ta on tavapäraselt metsandusliku kõrg- või kutseharidusega 

või läbi teinud kutsealase täiendõppe. Konsulendil on vähemalt kolmeaastane erialane 

töökogemus ning tema töö on edastada metsaomanikele korrastatud ja korrektset teavet.“ 

(Hansen 2015: 32) Kuna konsulendiks saamiseks peab täidetud olema hulgaliselt 

kriteeriumeid, mis on seotud metsamajandamise tegevustega saab teda pidada 

usaldusväärseks. 

Nõustamis toetuse maksmisel on kehtestatud kindlad kriteeriumid, mida jälgitakse toetuse 

saamisel ja maksmisel. „Metsaühistu liige võib saada kuni 15 tundi nõustamist 

kalendriaastas tasuta. Kui metsaomanik ei kuulu ühtegi metsaühistusse, tuleb tal alates 

kolmandast tunnist tasuda omaosalus 50% nõustamise maksumusest. Riigi poolt 

finantseeritakse nõustamist kuni 26 eurot tunni kohta ja kuni 15 tundi kalendriaastas. Kui 

nõustamistunni maksumus on suurem kui 26 eurot või nõustamist soovitakse rohkem kui 15 

tundi, tuleb metsaomanikul ülejäänu eest ise tasuda.“ (Erametsakeskus 2016b)  Toetused 

kindlasti motiveerivad metsaomanikke oma metsadega rohkem majandama ja nende eest 

hoolitsema. 

Metsandusalased nõustamisteemad, mille kohta saab metsaühistu taotleda 

Erametsakeskusest nõustamistoetust (Erametsakeskus 2016b): 

 alustavale metsaomanikule;   

 metsanduslikud õigusaktid; 

 metsa majandamiseks vajalikud dokumendid; 

 metsamajandamisekava; 

 uuendamine ja metsastamine; 

 hooldamine; 

 raiete põhimõtted ja meetodid; 

 metsatööde tehnoloogiad; 

 ohutustehnika ja töökaitse; 

 metsamajanduslike tööde kvaliteet; 
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 metsaparandus; 

 metsakahjustused; 

 metsataimede kasvatamine; 

 metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid; 

 puidu- ja metsamajanduslik turuolukord; 

 metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük; 

 toetused sh. pindade määramine; 

 natura 2000;  

 metsakaitse; 

 vääriselupaik; 

 pärandkultuur; 

 metsade kõrvalkasutus sh. Jahindus. 

 

Nõustamistoetuse saab liigitada 22 erinevaks nõuandmise teemaks, mille kohta on võimalik 

toetust saada. Antud teemad kuuluvad konsulendi pädevusvaldkonda, mille kohta oskab 

tema edastada põhjaliku informatsiooni  käesolevatest nõustamistoetuste teemadest. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesoleva bakalaureusetöö raames viis töö autor läbi SA Erametsakeskuse poolt väljastatud 

individuaalnõustamise andmestiku võrdleva analüüsi. SA Erametsakeskuse 

individuaalnõustamise andmestik sisaldas andmeid aastatel 2012-2015. Kuna antud töös on 

vaatluse all aastad 2014-2015 siis kohandati andmed vastavalt vajaduse järgi. Kokku oli 

analüüsitavaid kirjeid 2155, mis olid esitatud koondtabelina. Kuna vaadeldavas töös oli vaja 

saada erinevate nõustamise teemade mahtu metsaühistute teostati filtreerimine. 

 

Andmete sorteerimisel kasutati rakenduse „Excel“ erinevaid funktsioone. Andmete 

eraldamise käigus sorteeriti toetuste teemade käsitlemiste arv ning toetusete teemadele 

kulunud aeg metsaühistute kaupa. Kuna ühe nõustamise juures oli käsitletud mitut erinevat 

teemat siis sellele kulunud aeg jagati proportsionaalselt. Lisaks eelnevale toodi välja veel 

metsaühistutes tegutsenud konsulentide arv.  
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3. TULEMUSED 

 

Tabelis 1 on näha individuaalnõustamisetoetus andmed metsaühistute lõikes aastatel 2014-

2015. Välja on toodud konsulentide, nõustamiste ning nõustamise teemade arv 

metsaühistutes. Lisaks on arvutatud tehtud tööde osakaal protsentides arvestades kõiki 

metsaühistuid. 

 

Tabel 1. Individuaalnõustamisetoetus metsaühistute lõikes aastatel 2014-2015 

Metsaühistu 

Konsu-

lentide 

arv 

Nõustamise 
Nõusta-

misele 

kulunud 

aeg (h) 

Ühele 

nõus-

tamisele 

kulunud 

aeg (h) 

arv 
osakaal 

% 
teemad 

osakaal 

% 

Arved Viirlaiu 

Põhja-Eesti 

Metsaühistu 

4 59 2,7 137 1,7 512,7 8,7 

Eesti Metsaühistu 2 81 3,8 352 4,4 913 11,3 

Hiiumaa Metsaselts 1 13 0,6 34 0,4 76,4 5,9 

Läänemaa 

Metsaühistu 

5 156 7,2 194 2,4 792,5 5,1 

Metsahuviliste 

Selts 

2 35 1,6 90 1,1 386,2 11,0 

Metsanduse 

Arendamise Ühing 

2 65 3,0 531 6,6 533 8,2 

MTÜ Kesk-Eesti 

Metsaomanikud 

2 224 10,4 781 9,7 1931 8,6 

MTÜ Minu Mets 3 55 2,6 303 3,8 444 8,1 

MTÜ Põlvamaa 

Metsaühistu 

3 7 0,3 25 0,3 56,5 8,1 

MTÜ Virumaa 

Metsaühistu 

3 63 2,9 168 2,1 585 9,3 

MTÜ Vändra 

Metsaühing 

1 7 0,3 23 0,3 85 12,1 

MTÜ Ühinenud 

Metsaomanikud 

8 186 8,6 939 11,7 2214,5 11,9 

MTÜ Palamuse 

Metsaselts 

4 154 7,1 382 4,8 892,8 5,8 

MTÜ Viljandimaa 

Metsaselts 

3 83 3,9 473 5,9 892,1 10,7 

Pärnumaa 

Metsaomanike 

Selts 

1 33 1,5 87 1,1 299,5 9,1 

Rakvere 

Metsaühistu 

3 123 5,7 408 5,1 1454 11,8 
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Saare Valla 

Erametsaomanike 

Ühing 

1 100 4,6 813 10,1 1282 12,8 

Saaremaa 

Metsaühing 

2 81 3,8 185 2,3 955,2 11,8 

Tallinna 

Metsaomanike 

Selts 

3 33 1,5 93 1,2 296,1 9,0 

Tartu Jahimeeste 

Selts 

3 252 11,7 734 9,1 1965,6 7,8 

Tartu 

Metsaomanike 

Selts 

1 4 0,2 11 0,1 51 12,8 

Valgamaa 

Erametsaühing 

2 76 3,5 350 4,4 598,5 7,9 

Vardi 

Erametsaselts 

1 5 0,2 20 0,2 44,3 8,9 

Viru-Lemmu 

Metsaselts 

1 39 1,8 132 1,6 372,5 9,6 

Vooremaa 

Metsaühistu 

3 133 6,2 438 5,4 1480,3 11,1 

Võrumaa 

Metsaomanike Liit 

3 88 4,1 339 4,2 836,4 9,5 

KOKKU 67 2155 100,0 8042 100 19950,1 9,3 

 

Kolm kõige enam nõustamisi läbi viinud metsaühistut on: Tartu Jahimeeste Selts 252,  MTÜ 

Kesk-Eesti Metsaomanikud 224 ning MTÜ Ühinenud Metsaomanikud 186 nõustamist. 

Nõustamise teemade käsitlemise arvu järgi olid kõige agaramad kolm metsaühistut: MTÜ 

Ühinenud Metsaomanikud 939, Saare Valla Erametsaomanike Ühing 813 ning MTÜ Kesk-

Eesti Metsaomanikud 781 käsitletut teemat. 
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Tabelis 2 on  välja toodud individuaalnõustamise teema mahud aastatel 2014-2015. Tabel 

sisaldab ka nõustamiste arvu ja aega, millele on juurde arvutatud nende osakaal kõikide 

teemade lõikes.  Leitud on ka  ühele nõustamisele keskmiselt kulunud aeg. 

 

Tabel 2. Individuaalnõustamise teemade mahud aastatel 2014-2015 

 

Nõustamise teema 

Nõustamise Ühe 

nõustamis

e aeg(h) arv 
osakaa

l % 
aeg (h) 

osakaa

l % 

Alustavale metsaomanikule 204 2,5 520,8 2,6 2,6 

Hooldamine 343 4,3 802,2 4,0 2,3 

Metsa majandamiseks vajalikud 

dokumendid 

763 9,5 1777,9 8,9 

2,3 

Metsamajandamisekava 312 3,9 699,2 3,5 2,2 

Metsanduslike tööde kvaliteet 447 5,6 997,7 5,0 2,2 

Metsanduse ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

542 6,7 1575,9 7,9 

2,9 

Metsaparandus 173 2,2 490,4 2,5 2,8 

Metsataimede kasvatamine 11 0,1 24,2 0,1 2,2 

Muud metsavaldkonnaga seotud teemad 559 7,0 1267,7 6,4 2,3 

NATURA 2000 101 1,3 262 1,3 2,6 

Raiete põhimõtted ja meetodid 755 9,4 2180,6 10,9 2,9 

Uuendamine ja metsastamine 710 8,8 2096 10,5 3,0 

Toetused sh. Pindade määramine 750 9,3 1878 9,4 2,5 

Puidu ja metsamajanduslik turuolukord 602 7,5 1298,5 6,5 2,2 

Metsanduslikud õigusaktid 417 5,2 908,1 4,6 2,2 

Ohutus tehnika ja töökaitse 23 0,3 49,4 0,2 2,1 

Metsatööde tehnoloogiad 299 3,7 638,9 3,2 2,1 

Metsakahjustused 279 3,5 660,2 3,3 2,4 

Metsakaitse 106 1,3 237,4 1,2 2,2 

Metsaomanike ühistegevus sh. Ühismüük 540 6,7 1366,4 6,8 2,5 

Metsade kõrvalkasutus sh. Jahindus 86 1,1 173,3 0,9 2,0 

Vääriselupaik 11 0,1 26,8 0,1 2,4 

Pärandkultuur 9 0,1 17,6 0,1 2,0 

KOKKU 8042 100,0 19950,1 100,0 2,5 

 

Kõige populaarsemad nõustamisteemad on metsa majandamiseks vajalikud dokumendid 

763,  raiete põhimõtted ja meetodid 755, uuendamine ja metsastamine 710 ning toetused sh. 

pindade määramine 750.  Kõige vähem huvi tuntakse pärandkultuuri 9, vääriselupaiga 11 

ning metsataimede kasvatamise 11 vastu. Kõige rohkem aega kulus antud teemadele: raiete 

põhimõtted ja meetodid 2180,6 tundi, uuendamine ja metsastamine 2096 tundi ning metsa 

majandamiseks vajalikud dokumendid 1777,9 tundi. Kõige vähem aega kulub järgmistele 
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teemadele: pärandkultuurile 17,6 tundi, vääriselupaigale 26,8 tundi ning metsataimede 

kasvatamisele 24,2 tundi.  

Tabelis 3 on näha metsaühistute võrdlust erinevate näitajate põhjal. Tabelis on välja toodud 

metsaühistute liikmete-, nõustamisteemade-, käsitletud teemade arv ning nende suhte arvud. 

Tabel 3. Metsaühistute võrdlus erinevate näitajate põhjal 

Metsa-

ühistud 

Liik-

mete  

arv 

Konsu-

lentide 

arv 

Nõusta-

miste 

arv 

Käsitle-

tud 

teemade 

arv 

Liikmeid 

konsu-

lendi 

kohta 

Liik-

meid 

nõus-

tamise 

kohta 

Nõus-

tamisi 

konsu-

lendi 

kohta 

Ühel 

nõusta-

misel 

käsitle-

tud 

teemad 

Arved 

Viirlaiu 

Põhja-Eesti 

Metsaühistu  

488 4 59 137 122 8,3 14,8 2,3 

Eesti 

Metsaühistu 

306 2 81 352 153 3,8 40,5 4,3 

Hiiumaa 

Metsaselts 

245 1 13 34 245 18,8 13 2,6 

Läänemaa 

Metsaühistu 

390 5 156 194 78 2,5 31,2 1,2 

Metsahuvi-

liste Selts 

203 2 35 90 101,5 5,8 17,5 2,6 

Metsanduse 

Arendamise 

Ühing 

269 2 65 531 134,5 4,1 32,5 8,2 

MTÜ Kesk-

Eesti Metsa-

omanikud 

522 2 224 781 261 2,3 112 3,5 

MTÜ Minu 

Mets 

245 3 55 303 81,7 4,5 18,3 5,5 

MTÜ 

Põlvamaa 

Metsaühistu 

789 3 7 25 263 112,7 2,3 3,6 

MTÜ 

Virumaa 

Metsaühistu 

263 3 63 168 87,7 4,2 21 2,7 

MTÜ Vändra 

Metsaühing 

200 1 7 23 200 28,6 7 3,3 

MTÜ 

Ühinenud 

Metsa-

omanikud 

599 8 186 939 74,9 3,2 23,3 5 

MTÜ 

Palamuse 

Metsaselts 

246 4 154 382 61,5 1,6 38,5 2,5 

MTÜ 

Viljandimaa 

Metsaselts 

294 3 83 473 98 3,5 27,7 5,7 
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Pärnumaa 

Metsa-

omanike 

Selts 

240 1 33 87 240 7,3 33 2,6 

Rakvere 

Metsaühistu 

492 3 123 408 164 4 41 3,3 

Saare Valla 

Erametsa-

omanike 

Ühing 

235 1 100 813 235 2,4 100 8,1 

Saaremaa 

Metsaühing 

305 2 81 185 152,5 3,8 40,5 2,3 

Tallinna 

Metsa-

omanike 

Selts 

258 3 33 93 86 7,8 11 2,8 

Tartu 

Jahimeeste 

Selts 

302 3 252 734 100,7 1,2 84 2,9 

Tartu Metsa-

omanike 

Selts 

128 1 4 11 128 32 4 2,8 

Valgamaa 

Erametsa-

ühing 

375 2 76 350 187,5 4,9 38 4,6 

Vardi 

Erametsa-

selts 

333 1 5 20 333 66,6 5 4 

Viru-Lemmu 

Metsaselts 

220 1 39 132 220 5,6 39 3,4 

Vooremaa 

Metsaühistu 

307 3 133 438 102,3 2,3 44,3 3,3 
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Lisaks uuriti veel millised nõustamise teemad on metsaühistutes kõige sagedamini käsitletud 

ning enim aega nõudvamad. Tulemused on kajastatud joonistel 4 ja 5. 

 

Joonis 4. Metsaühistutes kõige sagedamini käsitletud teemad 

Allikas: autori koostatud 

 

 

Joonis 5. Metsaühistutes enim aeganõudvad nõustamise teemad 

Allikas: autori koostatud 
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Jooniste 4 ja 5  koostamiseks tehti tabel (Lisa 1), kus esitati metsaühistutes kaks kõige enam 

käsitletud ning aeganõudvamat nõustamise teemat. Kuna nõustamistoetust said 26 

metsaühistut ja igast ühistust võeti kaks enim käsitletud ja aeganõudvamat teemat, siis saadi 

kokku 52 kordust. (Lisa 2) Selgus, et teemad, mida metsaühistutes kõige rohkem käsitletakse 

on metsa majandamiseks vajalikud dokumendid, raiete põhimõtted ja meetodid ning 

uuendamine ja metsastamine.  Populaarsusest  järgmise grupi moodustasid 

metsavaldkonnaga seotud teemad, metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük ning toetused 

sh. pindade määramine. Metsaühistutes enim aeganõudvam nõustamise teema on 

ülekaalukalt uuendamine ja metsastamine. Ülejäänud nõustamise teemad on oma ajajaotuses 

üsnagi võrdsed.  
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4. ARUTELU 

 

2015 aasta seisuga oli Eestis 112 922 erametsaomanikku ning metsaühistutesse  kuulus 8254 

liiget, mis moodustab 7,3% kogu metsaomanike arvust.  Aastal 2014-2015 sai rahalist toetust 

2155 metsaomanikku. Kuna antud toetust saab metsaühistu liige 15 tundi kalendri aastas 

tasuta siis enamus toetuse taotlejaid kuulub metsaühistusse. Metsaomanikud, kes ei kuulu 

metsaühistusse peavad alates kolmandast tunnist tasuma 50% nõustamise maksumusest.  

Antud töös vaadeldi aastaid 2014-2015. Seega võib öelda, et suurusjärgus 800-1000 

metsaomanikku aastas on seotud nõustamise toetusega. Kuna osad metsaomanikud taotlevad 

nõustamistoetust igal aastal, siis seetõttu ongi metsaomanike arv aastate lõikes varieeruv. 

Kõikide nõustamise teemade kohta, mida käsitletakse ei esitata ka nõustamise toetuse 

taotlust. Seda eelkõige sellepärast, et teemadele kulunud aeg on minimaalne. 

 

Analüüsides erametsaomanike nõustamise toetust Eestis selgus tabel 1 põhjal metsaühistute 

konsulentide-, nõustamiste,- ning käsitletud teemade arv aastatel 2014-2015. Lisaks kajastub 

tabelis metsaühistutes teemale kulunud aeg. Tabeli tulemusena selgus keskmiselt ühele 

nõustamisele kulunud aeg ning nõustamiste osakaal metsaühistute lõikes. Aastatel 2014-

2015 tegutses metsaühistutes 67 konsulenti, kes tegid kokku 2155 nõustamist ning käsitlesid 

8042 teemat. Selleks kulus aega 19 950,1 tundi. Samuti järeldus antud näitajate põhjal, et 

nõustamise teemade arvu rohkuse tõttu, ei pruugi olla samal metsaühistul käsitletud kõige 

rohkem teemasid. 

 

Teiseks teostati erametsaomanike individuaalnõustamise teemade mahtude tabel aastatel 

2014-2015. Tabelis vaadeldi igat nõustamise teemat eraldi, kus leiti iga teema käsitlemise 

arv ning sellele kulunud aeg. Arvutati ka nõustamise teemade osakaal protsentides ning 

keskmiselt ühele teemale kulunud aeg. Tabelist 2 järeldub, et kõige populaarsemad 

nõustamisteemad on metsa majandamiseks vajalikud dokumendid 763,  raiete põhimõtted ja 

meetodid 755, uuendamine ja metsastamine 710 ning toetused sh. pindade määramine 750.  

Kõige vähem huvi tuntakse pärandkultuuri 9, vääriselupaiga 11 ning metsataimede 

kasvatamise 11 vastu. Kõige rohkem aega kulus antud teemadele: raiete põhimõtted ja 

meetodid 2180,6 tundi, uuendamine ja metsastamine 2096 tundi ning Metsa majandamisek 
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vajalikud dokumendid 1777,9 tundi. Kõige vähem aega kulub järgmistele teemadele: 

pärandkultuurile 17,6 tundi, vääriselupaigale 26,8 tundi ning metsataimede kasvatamisele 

24,2 tundi. Seega järeldub siit, et teemad, mis pakuvad kõige rohkem huvi, võtavad ka enim 

aega ning kõige vähem aega kulub teemadele, mille vastu on kõige väiksem huvi.  

 

Lisaks vaadeldi metsaühistute võrdlust erinevate näitajate põhjal.  Selgitati välja 

metsaühistutes olevate liikmete arv ning võrreldi liikmete arvu suhet konsulentide arvuga.  

Tabeli 3 põhjal selgus, et metsaühistud kellel on liikmeid enim ei ole käsitlenud rohkem 

erinevaid nõustamise teemasid. Samas ei sõltu liikmete arv tegutsevates ühistutes 

konsulentide arvust. See tähendab, et ei kehti põhimõte - mida rohkem liikmeid seda rohkem 

konsulente. Selles tulenevalt tulevad ka erisused teiste suhte arvudega.  

 

Joonise 4  põhjal selgus, et üsna populaarne toetatav nõustamisteema on toetused sh. pindade 

määramine. Antud teema käsitlemise populaarsus näitab eelkõige seda, et tuntakse huvi 

teiste teemade vastu. Selle tulemusena võib järeldada joonis 5 abil, et näiteks toetus 

NATURA 2000 kulunud aja rohkus ja nõustamise teema populaarsus on omavahel seotud. 

NATURA 2000 eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede 

ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Erametsaomanikule korvab antud toetus 

looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu. (Natura 2000 2016) Metsaomanikud, 

kelle metsades leidub NATURA 2000 kaitse all olevaid liike on huvitatud antud toetusest 

mitmel eri põhjusel. Huvi NATURA 2000 toetuse vastu tekitab: suur rahaline toetuste määr, 

metsad pole veel raieküpsed ning tahe liike säilitada.  
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KOKKUVÕTE 
 

Metsad on Eesti suurimaid väärtusi, millel on kultuuriline, majanduslik, kui ka ökoloogiline 

väärtus. Eesti metsad on väga mitmekesised pakkudes elupaika ning kasvukohta paljudele 

liikidele. Metsad jagunevad laias laastus kolmeks: riigi-, era- ja reformimata metsad. Suur 

osa metsadest kuulub erametsaomanikele, sellepärast tulebki rohkem tähelepanu pöörata 

eraomandisse kuuluvatele metsadele. 

 

Tegevus Eesti metsades on reguleeritud Metsaseadusega, mille on välja andnud Riigikogu. 

Riigi metsapoliitika kajastab eeskätt vajadust säilitada Eesti metsade kõrgeid ökoloogilisi 

väärtusi, liigilist ja maastikulist mitmekesisust ning puistute looduslikku struktuuri. Kõike 

seda peab kooskõlastama Eesti Vabariigi seadustega,  keskkonnastrateegiaga ja globaalsete 

vaadetega. 

 

Käesoleva bakalaureusetöö raames viis töö autor läbi SA Erametsakeskuse poolt väljastatud 

individuaalnõustamise andmestiku võrdleva analüüsi. SA Erametsakeskuse 

individuaalnõustamise andmestik sisaldas andmeid aastatel 2012-2015. Kuna antud töös on 

vaatluse all aastad 2014-2015 siis kohandati andmed vajaduse järgi. Andmed olid esitatud 

koondtabelina, kuid kuna vaadeldavas töös oli vaja saada erinevate nõustamis teemade 

mahtu metsaühistute lõikes tuli teha filtreerimine. Andmete sorteerimisel kasutati rakenduse 

„Excel“ erinevaid funktsioone. 

 

Töö eesmärgiks oli anda analüüsiv ning põhjalik ülevaade erametsaomanike 

nõustamistoetusest aastatel 2014 ja 2015 ning see sai ka täidetud. Sisulises osas kirjeldati 

erametsaomanike nõustamise põhimõtteid, toetuse olemust ja käsitletavaid teemasid ning 

anti analüüsiv ja põhjalik ülevaade erametsaomanike nõustamistoetusest Eestis aastatel 

2014-2015.  

 

Uurimistöö käigus selgusid kõige enam ja vähem käsitletud teemad. Kolm enim esinenud 

nõustamisteemat olid: metsa majandamiseks vajalikud dokumendid,  raiete põhimõtted ja 

meetodid ning toetused sh. pindade määramine.  Kõige vähem huvi tuntakse järgmise kolme 
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teema vastu: pärandkultuur, vääriselupaik ning metsataimede kasvatamine. Ajaliselt kolm 

kõige mahukamat teemat oli: raiete põhimõtted ja meetodid, uuendamine ja metsastamine 

ning metsa majandamiseks vajalikud dokumendid. Kõige vähem aega kulub teemadele, 

mille vastu tunti ka kõige vähem huvi: pärandkultuur, vääriselupaik ning metsataimede 

kasvatamine. Seega jõuti järeldusele, et teemad, mis pakuvad kõige rohkem huvi, võtavad 

ka enim aega ning kõige vähem aega kulub teemadele, mille vastu on kõige väiksem huvi.  

 

Töö käigus tuli välja, et aastatel 2014-2015 tegutses metsaühistutes 67 konsulenti, kes tegid 

kokku 2155 nõustamist ning käsitlesid 8042 teemat. Selleks kulus aega 19 950 tundi. Veel 

selgus, et konsulentide arv ei sõltu liikmete arvust. Kui ühistus on palju liikmeid, siis see ei 

tähenda ilmtingimata seda, et oleks vaja rohkem konsulente. Töö autor peab vajalikuks, et 

antud teemat tuleks edaspidigi põhjalikumalt ja laiema mahuliselt uurida. Konsulendid 

peaksid erametsaomanikeni jõudma ka nende teemadega, mida on vähem käsitletud.  
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ADVISORY SUPPORT SCHEME FOR ESTONIAN PRIVATE 

FOREST OWNERS 

SUMMARY 
 

Forests that have a cultural, economic, as well as ecological value, are one the greatest assets 

of Estonia. Estonian forests are highly diverse providing a home and habitat for many 

species. Forests are divided roughly into three categories: public, private and unreformed 

forests. A large part of the forests belongs to private forest owners, which is why more 

attention should be paid to privately owned forests. 

 

Activities in the Estonian forests are regulated by the Forest Act, issued by the Riigikogu. 

National forest policy primarily reflects the need to maintain the high ecological assets, the 

species and the landscape diversity, as well as the natural structure of stands of the Estonian 

forests. All this must be co-ordinated with the laws of the Republic of Estonia, the 

environmental strategy and the global views. 

 

Within the framework of this bachelor’s thesis, the author of the thesis carried out a 

comparative analysis of the individual counselling dataset issued by the Foundation Private 

Forest Centre. The individual counselling dataset of the Foundation Private Forest Centre 

contained data from the years 2012-2015. Since the current thesis looks at the years 2014-

2015, the data was adjusted as necessary. The data was presented in the form of a table, but 

since the volume of different counselling topics according to forestry cooperatives was 

needed in the current thesis, a filtration of data was necessary. Different functions of the 

application "Excel" were used when sorting the data. 

 

The aim of the thesis was to provide an analytical and comprehensive overview of the 

counselling services for private forest owners in the years 2014 and 2015, and it was 

achieved. In the theoretical part the principles of counselling private forest owners, the nature 

of the support and the topics that were dealt with, were described and an analytical and 

comprehensive overview of the counselling support to private forest owners in Estonia in 

the years 2014-2015 was given. 
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The research revealed the most and least discussed topics. Three of the most frequent 

counselling topics were: documents needed for forest management, tree cutting principles 

and methods and subsidies including plot designation. Least interest is shown in the 

following three topics: cultural heritage, key habitat and cultivation of forest plants. Three 

most voluminous topics in terms of time were: the principles and methods of tree cutting, 

renewal and afforestation and documents needed for forest management. The least time is 

needed for topics, which were also of least interest: cultural heritage, key habitat and 

cultivation of forest plants. Thus, it was concluded that the topics of most interest take the 

most time, and the least time is needed for topics, which are of least interest. 

 

In the thesis it turned out that in the years 2014-2015 67 advisers acted in forest associations, 

who delivered a total of 2155 cases of counselling and dealt with 8042 issues. It took 19 

950.1 hours. 

 

It also turned out that the number of advisers is not dependent on the number of members. 

When the cooperative has a lot of members, it does not necessarily mean that more advisers 

are needed. The author of the thesis considers it necessary that the topic should continue to 

be examined in depth and on a wider scale. Advisers should reach the private forest owners 

also with topics that have received less attention. 
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Lisa 1. Metsaühistutes enim käsitletud teemad  

 

Metsaühistu 

Konsu-

lentide 

arv 

Enimkäsitletud teemad 
Suurimad keskmiselt  ühele 

teemale kulunud aeg  

1 2 1 2 

Arved Viirlaiu 

Põhja-Eesti 

Metsaühistu  

4 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Uuendamine ja 

metsastamine 

Uuendamine ja 

metsastamine 
Metsaparandus 

Eesti 

Metsaühistu 
2 

Muud 

metsavaldkonna-

ga seotud teemad 

Metsaomanike 

ühistegevus sh. 

Ühismüük 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Metsanduslike 

tööde kvaliteet 

Hiiumaa 

Metsaselts 
1 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Metsatööde 

tehnoloogiad 

Metsandus-

likud 

õigusaktid 

Metsaparandus 

Läänemaa 

Metsaühistu 
5 

Uuendamine ja 

metsastamine 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Raiete 

põhimõtted ja 

meetodid 

Metsanduslikud 

õigusaktid 

Metsahuviliste 

Selts 
2 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Raiete 

põhimõtted ja 

meetodid 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Metsatööde 

tehnoloogiad 

Metsanduse 

Arendamise 

Ühing 

2 

Toetused sh. 

Pindade 

määramine 

Muud 

metsavaldkonn

aga seotud 

teemad 

Metsatööde 

tehnoloogiad 
Metsaparandus 

MTÜ Kesk-

Eesti 

Metsaomanikud 

2 

Puidu ja 

metsamajanduslik 

turuolukord 

Metsatööde 

tehnoloogiad 
Hooldamine 

Metsamajandami

se kava 

MTÜ Minu 

Mets 
3 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Metsaomanike 

ühistegevus sh. 

Ühismüük 

Metsakaitse Metsaparandus 

MTÜ Põlvamaa 

Metsaühistu 
3 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Alustavale 

metsaomaniku-

le 

Hooldamine 
Alustavale 

metsaomanikule 

MTÜ Virumaa 

Metsaühistu 
3 

Toetused sh. 

Pindade 

määramine 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Metsakahjustu-

sed 
Vääriselupaik 

MTÜ Vändra 

Metsaühing 
1 

Toetused sh. 

Pindade 

määramine 

Hooldamine 
Uuendamine ja 

metsastamine 

Metsanduslike 

tööde kvaliteet 
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MTÜ Ühinenud 

Metsaomanikud 
8 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Puidu ja metsa-

majanduslik 

turuolukord 

NATURA 

2000 
Metsakaitse 

MTÜ Palamuse 

Metsaselts 
4 

Uuendamine ja 

metsastamine 

Metsaomanike 

ühistegevus sh. 

Ühismüük 

Alustavale 

metsa-

omanikule 

Metsanduslikud 

õigusaktid 

MTÜ 

Viljandimaa 

Metsaselts 

3 
Metsanduslike 

tööde kvaliteet 

Metsandus-

likud 

õigusaktid 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Metsakaitse 

Pärnumaa 

Metsaomanike 

Selts 

1 
Raiete põhimõtted 

ja meetodid 

Metsaomanike 

ühistegevus sh. 

Ühismüük 

Metsanduslike 

tööde kvaliteet 

Puidu ja metsa-

majanduslik 

turuolukord 

Rakvere 

Metsaühistu 
3 

Toetused sh. 

Pindade 

määramine 

Uuendamine ja 

metsastamine 
Metsaparandus 

Muud metsavald-

konnaga seotud 

teemad 

Saare Valla 

Erametsaomani

ke Ühing 

1 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Muud 

metsavaldkonn

aga seotud 

teemad 

Raiete 

põhimõtted ja 

meetodid 

Hooldamine 

Saaremaa 

Metsaühing 
2 

Raiete põhimõtted 

ja meetodid 

Metsaomanike 

ühistegevus sh. 

Ühismüük 

Raiete 

põhimõtted ja 

meetodid 

Metsa-

kahjustused 

Tallinna 

Metsaomanike 

Selts 

3 
Raiete põhimõtted 

ja meetodid 

Uuendamine ja 

metsastamine 

Muud 

metsavald-

konnaga seotud 

teemad 

Metsamajandami

se kava 

Tartu 

Jahimeeste 

Selts 

3 
Raiete põhimõtted 

ja meetodid 

Puidu ja metsa-

majanduslik 

turuolukord 

Metsakaitse 

Metsanduse 

ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 

Tartu 

Metsaomanike 

Selts 

1 NATURA 2000 
Uuendamine ja 

metsastamine 

NATURA 

2000 

Metsa-

kahjustused 

Valgamaa 

Erametsaühing 
2 

Raiete põhimõtted 

ja meetodid 

Uuendamine ja 

metsastamine 

Metsandus-

likud 

õigusaktid 

Muud 

metsavaldkonna-

ga seotud teemad 

Vardi 

Erametsaselts 
1 

Raiete põhimõtted 

ja meetodid 

Metsandus-

likud 

õigusaktid 

Alustavale 

metsa-

omanikule 

Hooldamine 

Viru-Lemmu 

Metsaselts 
1 

Metsanduslikud 

õigusaktid 

Muud 

metsavald-

konnaga seotud 

teemad 

Alustavale 

metsa-

omanikule 

Metsaparandus 

Vooremaa 

Metsaühistu 
3 

Toetused sh. 

Pindade 

määramine 

Metsa 

majandamiseks 

vajalikud 

dokumendid 

Puidu ja metsa-

majanduslik 

turuolukord 

Metsaparandus 

Võrumaa 

Metsaomanike 

Liit 

3 

Muud 

metsavaldkonna-

ga seotud teemad 

Raiete 

põhimõtted ja 

meetodid 

Metsakaitse Metsaparandus 
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Lisa 2. Metsaühistutes kõige sagedamini käsitletud ja aega nõudvamad teemad 

 

Kõige sagedamini käsitletud teemad Kordused Enim aeganõudvad teemad Kordused 

Metsa majandamiseks vajalikud 

dokumendid 8 Uuendamine ja metsastamine 8 

Raiete põhimõtted ja meetodid 8 Metsatööde tehnoloogiad 5 

Uuendamine ja metsastamine 7 Metsanduslikud õigusaktid 4 

Muud metsavaldkonnaga seotud teemad 5 Metsaparandus 4 

Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük 5 

Metsanduse ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 4 

Toetused sh. Pindade määramine 5 Hooldamine 4 

Puidu ja metsamajanduslik turuolukord 3 Metsakahjustused 3 

Metsatööde tehnoloogiad 2 Metsanduslike tööde kvaliteet 3 

Metsanduse ökonoomika ja 

kalkulatsioonid 2 Raiete põhimõtted ja meetodid 3 

Metsanduslikud õigusaktid 2 

Puidu ja metsamajanduslik 

turuolukord 3 

Alustavale metsaomanikule 1 Alustavale metsaomanikule 2 

Hooldamine 1 Vääriselupaik 2 

Metsanduslike tööde kvaliteet 1 Metsakaitse 2 

Metsanduslikud õigusaktid 1 Metsamajandamise kava 2 

NATURA 2000 1 NATURA 2000 2 

    

Muud metsavaldkonnaga 

seotud teemad 1 
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