
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

 

Alo Heinsaar 

 

 

METSASEADUSE 2014. AASTA MUUDATUSTE MÕJU ANALÜÜS 

ANALYSIS OF IMPACTS OF FOREST ACT CHANGE IN 2014 

 

 

 

Bakalaureusetöö 

Metsanduse õppekava 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Henn Korjus, PhD 

 

 

Tartu 2016 

 



2 

 

 

 

 

 
Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor:  Alo Heinsaar Õppekava:  Metsamajandus 

Pealkiri: Metsaseaduse 2014. aasta muudatuste mõju analüüs 

Lehekülgi:40      Jooniseid: 19    Tabeleid: 5        Lisasid: 0    

Osakond:  Metsakorraldus 

Uurimisvaldkond: Metsamajandus 

Juhendaja(d): Henn Korjus 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2016 

 

Bakalaureusetöö käsitleb põhilisi metsaseaduse muudatusi 2014. aastal ja nende mõju. 

Analüüs on vajalik tegemaks kindlaks seadusemuudatuse vajalikkuse ja omandipõhised 

metsamajanduslikud muutused. Töös on kasutatud metsaregistri andmeid 03.02.2015 

seisuga ja erinevaid teoreetilist metsaseaduse muudatust kirjeldavat kirjandust. Analüüsi 

läbiviimiseks on võetud metsaregistrist andmed eraldiste kohta, kus puuduvad metsade 

majandamisele piirangud. Arvutuste aluseks on võetud 2013. aasta metsa majandamise 

eeskirjas olev enamuspuuliigi uuendusraiet lubavad vanused ja diameetrid. Analüüsi 

tulemusena on näha pikemaajalist positiivset mõju erametsanduse soodustamisele, kuid 

lühiajaliselt  on muudatuse mõju erametsaomanike jaoks negatiivne vähendades raiutava 

ala suurust 4,7 %. Riigimetsades lubab seadusemuudatus  lühiajaliselt rohkem raiuda, kuid 

pikaajaline mõju raiutavat pindala oluliselt ei mõjuta. 
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This bachelor thesis explains the main changes of the amendment to the Forest Act in 

2014 and analyses the impact of the amendment. Analysis focuses on the effects of the 

amendment on forest management from forest ownership aspects. The study uses data 

from the official forest registry as of 03.02.2015 and different theoretical literature 

describing the amendment to the Forest Act. In the  analysis the data from the forest 

registry was restricted by the stands without special restrictions on forest management. 

The calculations are based on the Instructions for Forest Management from 2013 by 

dominant tree species  allowable regeneration cutting age and diameter. The results show 

that the amendment to Forest Act has a positive impact on the promotion of private 

forestry in lõng term, but in short term it has a negative effect for private forest owners for 

reducing the size of the area to be cut by 4.7 %. In the state forests, the amendment allows 

more cuttings in short term, but there are no big long -term effects.  
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SISSEJUHATUS 
 
Metsaseadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning 

keskkonnale tekitatud kahju hüvitamist. Metsaseaduse põhiline eesmärk on tagada metsa kui 

ökosüsteemi jätkusuutlik majandamine ja kaitse. Metsa majandatakse jätkusuutlikult, kui see 

tagab metsa elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning täidab 

inimeste ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi. 

   

2013. aastal valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise  põhieesmärk oli tagada metsade 

kaitse ja nende säästev majandamine. Muudatusega sooviti vähendada väikemetsaomanikele 

kehtestatud metsakasutuspiiranguid, arvestada metsamaa ja puuliikide tootmispotentsiaali 

puistupõhise küpsusvanuse rakendamisel ja tagada metsade majandamise käigus 

eraldisepõhise langi pindala varieerumine ning loomulikum maastikku sobivus (Eesti Metsa- 

ja Puidutööstuse Liit 2013).  

 

  „Peamiselt on need suunatud sellele, et vähendada metsasektoris bürokraatiat, et 

asjaajamine oleks lihtsam ja selgem ning et ettevõtjaid ja erametsaomanikke mitte vaevata 

liigse paberite vormistamisega. Samas peaks ikkagi olema tagatud kindel ja selge ülevaade 

sellest, mis metsasektoris toimub, millist raiet ja milliseid metsa uuendustöid teostatakse,” 

märkis Tamkivi muudatusettepanekutest rääkides (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 2013). 

 

Üheks tähtsaimaks metsaseaduse osaks on 3. jagu, mis käsitleb metsa kasvatamist. Selles on 

määratletud metsaseadusest raiete liigid ja nende piirangud. Enne kui raiet teostama 

hakatakse peab olema selge mida raiutakse, kus raiutakse ja palju raiutakse. Uuendusraiete 

teostamiseks on erinevatele puuliikide järgi määratud minimaalsed raiet lubavad vanused ja 

diameetrid. Kuna raiete planeerimiseks ei piisa ainult metsaseadusest, tuleb täiendavalt 

vaadata ka keskkonnaministri poolt kehtestatud "Metsa majandamise eeskirja" (2014) 

täiendavaid nõudeid.  

 

Metsaseaduse muudatus 2014. aastal tõi kaasa palju uuendusi, mis mõjutasid tugevalt 

metsades lubatavaid uuendusraie pindalasid (Denks ja Lamp 2013). Mõjutused tulenesid 

sellest, et uuendusraie lubatavust ja puistu raiumise aega arvestatakse nüüd puistupõhiselt 
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puistu koosseisu järgi. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, missugune on selle 

seadusemuudatuse tegelik mõju ulatus ja kas seadusemuudatus täitis talle pandud 

eelduslikud eesmärgid. Samuti uuriti, milline on seadusemuudatuse mõju erametsades ja 

riigimetsades.   
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1. EESTI METSASEADUSE AJALUGU 
 

Vene tsaaririigi metsanduslikud seadused kehtisid Eestis 1934. aastani. Eesti riiklik 

metsavalitsus alustas tööd 13 novembril 1918. Alustati metskondade moodustamisega ja 

neile metsaülemate otsimisega ning ametisse kinnitamisega, mis osutus keeruliseks 

kaadriprobleemide tõttu. Järgmine tähtis sündmuse Eesti metsaseaduse kujunemise suunas 

oli 1920. aastal  Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonnas metsaosakonna avamine. 

Metsnike ettevalmistamiseks asutati Voltvetis kaheaastase õppeajaga metsakool ning selle 

juurde metsavahtide klass 1931. aastal. Raiete iseloomu ja ulatuse määras keeruline 

majandusolukord. Põhilisteks probleemideks olid küttekriisid. Metsakultuuride rajamist 

pidurdas seemnevarude ja istutusmaterjali nappus.  Eesti vabariigi esimene metsaseadus anti 

välja 1934. aastal. Taasiseseisvunud Eestis võeti metsaseadus vastu 20. oktoobril 1993. 

aastal. Seaduse koostamine sai alguse Eesti Nõukogude Sotsialistliku vabariigi (edaspidi 

ENSV) metsakoodeksi paranduste planeerimisega 1980. aastate lõpul, mis osutus aga 

ebamõistlikuks. Metsakoodeksi muutmine ENSV seadusena oli tollel ajaperioodil keeruline, 

kuna tegelikkuses ei olnud veel selge, millise riigikorra ja majandusolustiku jaoks peaks 

seadus sobilik olema (Etverk 2005). 

 

Hoolimata teadmatusest poliitilise olukorra muutumisel, oli 1990. aasta alguseks olemas     

A. Leemeti poolt koostatud ENSV metsaseaduse projekt, mille aluseks olid ENSV 

metsakoodeks ja 1934. aasta metsaseadus. Kehtestatuna oleks antud projekti mõju 

seadusandliku jõuna olnud vähene või muutnud metsade majandamise mitme teise seaduse 

ja koodeksi järgi tehtavaks, kuna sisaldab palju viiteid teistele dokumentidele. Seda enam, 

et algselt puudus üldse mõiste mets planeeritavast seadusest, mis tähendab, et käsitlusobjekt 

oli määratlemata (Etverk 2005). 

 

Metsaseaduse projekti muudeti Ivar Etverki, Henn Altoni, Lembit Saarnitsa jt ettepanekute 

ja parandustega kuni seaduse eelnõu viimase lugemiseni 1993. aasta oktoobris (Etverk 

2005), mil oli valminud piisavalt hästi metsa ja metsa majandamist käsitlev eelnõu. Küll aga 

jäi raiete korraldust täpsustavate eeskirjade koostamine hilisemaks. Nii on 1999. aasta aprilli 
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lõpus kehtetuks tunnistatud lõppraiete eeskiri täiendanud 1993. aastal kehtestatud 

metsaseadust. Lõppraieviisidest olid lageraietena kirjeldatud:  

1) lageraie;  

2) lageraie kitsa langina; 

3) lageraie normaallangina; 

seejuures olid lankide pindalalised maksimaalpiirangud 5 ja 7 hektarit (Raiete … 1995). 

Normaallaia langi maksimaalne laius 150 meetrit uuendatavates ja 100 meetrit looduslikult 

uuendatavates puistutes (Raiete … 1995) on hiljem osaliselt üle toodud ka 2013. aastal 

lõpuga kehtivuse kaotanud metsaseadusesse. Sarnane on ka kitsa lageraie langi 

maksimaallaius 30 meetrit. Lageraiete teostamiseks ette nähtud aeg oli võrdlemisi pikk: (1,5 

aastat), samas kui raieaasta loeti liitumisaja sisse (Raiete … 1995). Seega võib 1993. aasta 

metsaseaduse ja 1995. aasta metsade majandamist reguleerivad eeskirjad raiete kohapealt 

lugeda aluseks ka järgnevatele metsaseadustele kuni 2013. aastani (Vinkman 2015). 

 

Aastatel 1994-2012 on reguleeritud ja täiustatud toetuste andmise korda, täiendatud mõisteid 

sedasi, et need oleksid võimalikult üheti mõistetavad, soodustatud metsade säästlikku ja 

jätkusuutlikku arengut jne. Probleemideks olid metsaomanike tegevuse vähene piiratus, suur 

ümarpuidu ja saematerjali import, vähene erametsade majandamine, vähene 

metsamajandustegevuse läbipaistvus ja palju muud. 

 

Tähtsamad muudatused metsaseaduses aastatel 1994-2012:  

 

 muudeti metsamajanduskavad kohustuslikuks, 

 loobuti diameetri põhisest raiest, 

 võimalus teha valikraiet pandi vaid kaitstavate liikide kasvu- ja elutingimuste 

parandamiseks ehk majandades tulundusmetsa püsimetsana peab omanik kasutama 

turberaie võtteid, 

 muudeti metsauuenduse tähtaegu- metsaomanik peab 2 aasta jooksul metsa 

lageraiest või hukust rakendama sellised metsauuenduslikud võtted, et mets oleks 

uuenenud 5 aastat pärast lageraiet või metsa hukku, 

 Puuliikidele määrati uuendatusse kindlaks tegemiseks kindlad mõõdud vastavalt 

puuliigi ja kasvukohatüübi eripäradele ja karmistati ka nõudeid puude arvule hektari 

kohta, 
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 digitaalse veoselehe kasutuselevõtt,  

 arvestuslangi alusel majandatavates metsades tõsteti kavandatava uuendusraie 

optimaalne pindala 1 aasta pealt 5 aasta peale.   

 Muutmaks uuendusraiete määramist läbipaistvamaks ning paremini jälgitavaks lisati 

kohustus kooskõlastada kavandatava optimaalse uuendusraie pindala 

keskkonnateabe keskusega. 

 

 

1994. aastal moodustasid korraldatud 647,5 tuhandest hektarist (10 aasta arvestuslangi 

põhjal) metsamaast uuendusraied 10 825 ha (10 aasta arvestuslank) erametsamaal ja 6 606 

ha riigimetsamaal (Hepner jt 1996). Võrreldes varasemaga on 2013. aasta andmete järgi 

korraldatud metsamaa pindala suurenenud 1 841,9 tuhandele hektarile (Keskkonnaagentuur 

2014), samas kui lõppraietena tehtav pindala on (peamiselt erametsade raiete arvelt) 

kasvanud 40 318 hektarini (RMK raiemahu... 2014; Keskkonnaagentuur 2014). 

Seaduse arenemisega on seega kasvanud uuendusraiete pindala olulisel määral. Tutvudes 

1993. aastal loodud metsaseadusega ja selle eelprojektidega, on näha, et tegelikkuses on see 

täitnud eesmärgi ja loonud Eestis tingimused metsade aktiivsemaks majandamiseks 

(Vinkman 2015).  
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2. METSASEADUSE MUUDATUSED 2014 AASTAL 
 

Metsaseaduse muudatused võeti vastu  11.12.2013 ning need jõustusid 01.01.2014. 

Metsaseaduse põhiliseks muutmise eesmärgiks on lihtsustada metsaga seonduvaid töid 

metsaomanike, metsamajandajate ning keskkonnaametnike jaoks. Samuti soovitakse 

metsas toimuv tegevus muuta võimalikult läbipaistvaks kõigile. Põhilisted muudatused on 

järgmised: 

 väikemetsaomanike metsakasutuspiirangute vähendamine, 

  puistupõhiste küpsusvanuste rakendamine,  

 eraldisepõhisele raielangi pindalale üleminek,  

 metsateatise registreerimise võimalus otse metsaregistrisse,  

 erametsanduse toetuste andmise alused. 

 

Väikeomandi metsakasutuspiirangute vahendamiseks kavandatud muudatuse kohaselt 

leeveneks füüsilisest isikust metsaomanike kohustus  inventeerimisandmeid esitada, kui 

nende kinnisasi on väiksem kui 5 hektarit. Teistele omanikele jäi kohustus seda teha alates 

2 ha suurusest kinnisasjast. Selle muudatusega vabastati kohustusest 20851 metsaomanikku. 

Esitamata metsateatist võib omanik raiuda kuni 20 tm puitu aastas. Samuti vabastatakse 

metsaomanikud raieliikide määramisest. Alles jäid uuendamise ja metsateatise esitamise 

kohustus (Lamp 2014) .  

 

Mindi üle puistu koosseisu põhist metsa vanust arvestavale regulatsioonile. Uuendusraie on 

lubatud kui puistu koosseisuga kaalutud esimese rinde keskmine vanus on võrdne või 

suurem puistu koosseisuga kaalutud esimese rinde raievanusest. Analüüsi põhjal arutleti 

erinevate meetodite üle, millega puistute hinnaküpsust määrata. Raievanuseid ei alandatud, 

aga võeti kasutusele meetod, mille abil on võimalik raiuda segapuistud optimaalses vanuses 

(Lamp 2014). 

  

Raievanused muudeti 1 ja 1A boniteedi klassi korral kuusel 80 a ja kasel 60 a. Varem toimus 

raie enamuspuuliigi põhiselt. Kui puistus oli 55% kuuske ja 45% kaske, oli raievanuseks 80.  
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Kui puistus oli 55% kaske ja 45% kuuske, oli raievanuseks 60 (Metsaseadus … 2013).  Nüüd 

on esimese puhul raievanuseks 72 ja teise puhul 68. Sama meetodit ei rakendatud aga 

diameetri põhiselt uuendusraie lubatavusele. Kui enamuspuuliigiks on puuliik, millel pole 

sätestatud raievanust, võib puistut raiuda igas vanuses. Kui määramata raievanusega puuliik 

on puistuelemendiks, mis ei ole enamuspuuliik, siis kasutatakse kaalutud raiet lubava vanuse 

leidmiseks raievanust 30 aastat (Metsaseadus 2016).  

 

Sõltuvalt laiusepiirangutest (üldjuhul 100m) tehakse raiesmikud tihti erikujulised, mille 

vajalikkus uuenemise või elustiku vajaduste suhtes on ebaselge. Kaotati lankide laiuse 

piirang ning eraldiste edasise killustumise vältimiseks kehtestati nõue uue raie alustamise  

kohta eraldiste piiridest lähtuvalt. Metsaeraldis on pindalalt terviklik metsaosa, mis on 

metsakasvukohatüübi, puistu koosseisu, vanuse, rinnaspindala, kõrguse ja päritolu poolest 

kogu ulatuses piisavalt ühetaoline ühesuguste majandamisvõtete rakendamiseks 

Uuendusraielank ei tohi olla suurem seaduses toodud piiridest, välja arvatud juhul, kui 

nimetatud raielank jääb ühe metsaeraldise piiresse. Enne raiesmiku uuenemist on uue 

lageraie tegemine keelatud raiesmikuga piirneval metsaeraldisel, välja arvatud juhul, kui 

raiesmiku ja uue lageraielangi pindala ei ületa seaduses toodud maksimaalset lageraielangi 

pindala (Lamp 2014). 

 

Lageraie puhul on maksimaalseks langi pindalaks : 

 

 loo- ja sambliku kasvukohatüübis 2 ha,  

 soo kasvukohatüübis 5 ha,  

 teistes kasvukohatüüpides 7 ha.  

 

Sega kasvukohatüüpides kokku 7 ha arvestades ülaltoodud piiranguid.  

Lisandus kohustus jätta üle 5 ha suurusele raielangile säilikpuid või nende nende säilinud 

püstiseisvaid osi vähemalt 10 m3/ha. Varasem kohustus oli jätta 5 m3/ha sõltumata langi 

suurusest.  

 

Metsaomanik, kellel on vähemalt 30 päeva kestel avalikustatud metsa inventeerimisandmed, 

võib keskkonnaametile esitamata registreerida metsateatise kavandatavate raiete kohta 

väljaspool kaitstavat loodusobjekti vahetult metsaregistris. Pärast registreerimist võib raiet 

teha 12 kuu jooksul. Metsateatise registreerimise tingimused otse metsaregistrisse: 
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 kehtivad inventeerimisandmed metsaregistris,  

 väljaspool kaitstavat loodusobjekti,  

 isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu. 

 

Vigade puudumisel väljastatakse metsateatise number. Kavandatud tööde õiguspärasuse eest 

vastutab metsateatise registreerinud isik. Vigade esinemisel saadetakse esitajale veateade 

koos soovitustega edasiseks tegevuseks.  

 

Toetuste korda ei reguleeri enam SA Erametsakeskus, vaid määrus. Toetuse andmise aluseks 

saab olema keskkonnaministri poolt kinnitatav määrus (§ 10 lg 11). 

 

Teiste muudatustena reguleeriti planeeringuga asula või elamukaitseks õhusaaste, müra, 

tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku 

tõkestamiseks määratud metsa majandamisel võib kohaliku omavalitsuse üksus kokkuleppel 

maaomanikuga planeeringuga seada piiranguid uuendusraie tegemisel raieliigile ning 

lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele (§231). 

Metsateatise koopiat ei pea metsas kaasas olema (§37 lg 5).  

Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisel muudatused nõutavates andmetes, ei ole vaja 

märkida osapoolte elu, või asukohta, metsateatiste numbreid. Jääb kat nr, riigimetsas kv ja 

er nr (§37 lg 6). 

Üleandmise-Vastuvõtmise akti lisamine metsamaterjali võõrandamise lepingule ei ole 

vajalik, kui akti nõuded (kehtestatakse veoeeskirjas) on täidetud muus üleandmist tõendavas 

dokumendis(nt elektrooniline veoseleht) (§37 lg 9). 

Raidmetest tuleb puhastada ainult uuendusraielangid (§40 lg 4).  

Metsateatist ei ole vaja esitada metsa uuendamise ja valgustusraie puhul (§41 lg 1). 

Metsateatist esitamata võib raiuda kuni 20 tm puitu kinnisasja kohta aastas (§41 lg 14). 

Uuendusraiel peab raiekohas nähtaval kohal olema teave raietööde tegija kohta kogu 

raietööde aja (§42 lg 1) (Lamp 2014). 

 

Metsa majandamise eeskirjas (2013) tehti ka mitmed muudatused. Raidmetest tuleb 

puhastada uuendusraielangid, kui see on vajalik metsa uuenemise tagamiseks. Raidmeteks 

loetakse oksad, ladvad, raielangile jäänud tüvepuit, raiutud järelkasv ja alusmets. 

Uuendamisvõtete rakendamine kohustuslik kõigis kasvukohatüüpides. Vesivagude (üle 30 

cm) kaevamine maapinna ettevalmistamise viisina (liigniisketes kasvukohtades). 
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Raietööde käigus kahjustatud teed, sihid, kraavid, sillad ja truubid tuleb korrastada vähemalt 

raie- eelsele tasemele ühe aasta jooksul metsateatise kehtivuse lõppemisest arvates. 

Bioloogiliste kaitsevahendite ja karbamiidi kasutamine lubatud juuremädaniku leviku 

tõkestamiseks. 

Kadus nõue metsakaitse alase ekspertiisi tellimiseks taotluse esitamiseks – keskkonnaamet 

teeb ekspertiisi ning selleks piisab metsakahjustuse metsateatisest (Lamp 2014). 

 

Teised määrused: 

 Metsateatise vorm –uuendatud vastavalt metsaseaduse muudatustele,  

  Metsamaterjali veoeeskiri metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vorm 

asendatud akti nõuetega (andmed, mis peavad aktil olema),  

 Metsamaterjali veoeeskiri –veoselehel nõutavad andmed kooskõlla metsaseaduse 

muudatustega.  
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3. METOODIKA 
 

Antud analüüsis on kasutatud riiklikust metsaregistrist saadud infot 03.02.2015 seisuga. 

Andmestiku analüüsimiseks on kasutatud programme Microsoft Visual Foxpro 9.0 ja 

Microsoft Excel 2016.  

 

Metsaseaduse muudatuste mõju analüüsiks on käsitletud ainult tulundusmetsana 

majandatavaid tootlikke metsamaid (kõlvikuliik MT ja piirangud puuduvad).  Seejuures 

tuleb ära märkida, et metsaregistri andmestikust, mida on konkreetse analüüsi jaoks 

kasutatud, on välja jäetud kõik metsakasvatuslike piirangutega alad (looduskaitsealad jms.). 

Samuti ei kajastu andmestikus ka eraldised, kus piirangu all on vaid osaline ala eraldisest. 

Arvestades, et kõige olulisemad piirangud kajastuvad metsaregistris, siis ei arvestatud selle 

uurimust tehes teistes riiklikes registrites kajastatud võimalike piirangutega.   

 

Metsaregistri andmestiku analüüsimisel on arvestatud küpse metsa arvutamise aluseks 

enamuspuuliigi küpsusvanus, mida nõudis 2013. aasta metsa majandamise eeskiri (Metsa 

majandamise eeskiri 2013, §3 lg 1). 

 

Andmestik, mida on selle analüüsi jaoks kasutatud, sisaldab järgmiseid andmeid: 

 

 eraldise number, 

 puuliik, 

 vanus, 

 diameeter, 

 osakaal, 

 küpsusdiameeter, 

 kaalutud vanus, 

 kaalutud küpsus, 

 pindala, 

 boniteet, 

 omand, 
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 tüüp. 

Metsaregistri andmebaasist analüüsiks väljavõetud eraldiste (piiranguteta tulundusmetsad) 

summeeritud pindala oli 1,279 miljonit hektarit.  Sellest 721542 ha ehk 56,4 % kuulub 

erametsa omandisse ja 557512 ha ehk 43,6 % kuulub riigimetsa omandisse. Kasutatud 

andmestiku puistute pindala jaotus puuliigi põhiselt on esitatud joonisel 1. 

 

 

 

Joonis 1. Andmestiku puistute pindala jaotus puuliigi põhiselt 

 

Muutused metsaseaduses mõjutasid kõvasti ka metsi, mille raiumise aeg alles saabumas oli. 

Puistu raiumise aeg sõltus enne seaduse muudatust enamuspuuliigi küpsusvanusest. Nüüd 

oleneb see sealsete puistuelementide osakaalust ning arvutatakse puistu kaalutud keskmise 

vanuse valemi järgi. 

 Puistu esimese rinde keskmine vanus ja keskmine raievanus arvutatakse järgmiste 

valemitega: 

A=        (koefPl1
2*APl1+koefPl

2*APl2+…) / (koefPl1
2+ koefPl2

2+…), kus 

A Puistu koosseisuga kaalutud vanus 

  

Kask; 466292 ha

Mänd; 412364 ha

Kuusk; 298355 ha

Haab; 67537 ha

Sanglepp; 
32977 ha
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koefPl Puistuelemendi koosseisukordaja protsentides 

APl Puistuelemendi vanus 

AK    (koefPl1
2*AkPl1+koefPl2

2*AkPl2+…) / (koefPl1
2+ koefPl2

2+…), kus 

AK Puistu koosseisuga kaalutud raievanus 

AkPl Puistuelemendi (puuliigi) küpsusvanus 

 
 

Analüüsiks arvestatud uuendusraiet lubav vanus (tabel 1) ja diameeter (tabel 2) on võetud 

keskkonnaministri 2007. aastal kehtima hakanud ja vastavalt seadusemuudatustele täiendatud 

määrusest „Metsa majandamise eeskiri“. 

 

Tabel 1.  Lageraiet lubavad puistu vanused enamuspuuliikide kaupa, aastates (Metsa 

majandamise eeskiri 2013, § 1 lg 1) 

Enamuspuuliik 
Boniteediklass 

1A 1 2 3 4 5 ja 5A 

Harilik mänd 90 90 90 100   110   120   

Harilik kuusk 80 80 80 90 90 90 

Aru- ja sookask 60 60 70 70 70 70 

Harilik haab 30 40 40 50 50 – 

Sanglepp 60 60 60 60 60 60 

Kõvad lehtpuud 90 90 100   110   120   130   

 

 

Tabel 2. Lageraiet lubavad küpsusdiameetrid boniteediklasside ja puuliikide kaupa, cm 

(Metsa majandamise eeskiri 2013, § 3 lg 3) 

Enamuspuuliik 
Boniteediklass 

1A 1 2 3 4 5; 5A 

Harilik mänd 28 28 28 28 28 28 

Harilik kuusk 26 26 26 26 26 26 

Aru- ja sookask 26 26 24 22 18 16 

Sanglepp 24 24 22 22 18 16 

Harilik haab 20 20 18 18 18 18 
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4. TULEMUSED 
 

4.1 Uuendusraieteks lubatava pindala muutumine 
 

4.1.1 Kuusikud 
 

Metsaseaduse muudatus tõi kuusikutes (joonised 2, 3 ja 4) kaasa uuendusraieteks lubatud 

pindala suurenemise. Varasema 74381 ha asemel saab nüüd raiuda 75089 ha kuusemetsi. 

Mõju oli erametsaomanike jaoks negatiivne ja riigimetsa jaoks positiivne. Vana seaduse 

järgi võis erametsades raiuda 57010 ha ning uue järgi võib raiuda 56568 ha kuusikuid ehk 

442 ha vähem. Riigimetsas sai enne raiuda 17371 ha ning pärast 18521 ha ehk 1150 ha 

rohkem. Protsentuaalselt on muudatused erametsades -0,8 % ning riigimetsas +6,3 %. Mitte 

raiutava kuuse metsa, kus vanus ega diameeter ei ole piisav, suuruseks jääb 172154 ha. 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Erametsades uuendusraiesse minevate kuusikutes pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

50%

1%0%

49%

Erametsade kuusikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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Joonis 3. Riigimetsades uuendusraiesse minevate kuusikutes pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

 

Joonis 4. Uuendusraiesse minevate kuusikutes pindala jaotus  metsaseaduse muudatuste 

põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

86%

0%1%

13%

Riigimetsa kuusikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud

58%

0%1%

41%

Kuusikud kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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5.1.2 Männikud 

 

Männikute raieteks lubatud pindala (joonised 5, 6 ja 7) suurenes veel pindalaliselt veel 

rohkem kui kuusikutel. Taaskord oli mõju erametsaomanike jaoks negatiive, kuna nende 

raiutav pindala vähenes. Vana seaduse järgi raiutav 55540 ha suurune pindala vähenes 55489 

ha ehk 51 ha võrra. Riigimetsade jaoks suurenes taaskord raiutav ala märkimisväärselt. 

Endise 48419 ha asemele saab nüüd riigimetsas raiuda 51181 ha ehk 2762 ha rohkem. 

Protsentuaalselt olid muudatused erametsades -0,1 % ja riigimetsades +5,7 %. Mitte raiutava 

ala suuruseks, kus vanus-, ega diameeter pole lubatud väärtust saavutanud, on männikute 

puhul 382882 ha. 

 

 

 

Joonis 5. Erametsades uuendusraiesse minevate männikute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

67%

0%0%

33%

Erametsade männikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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Joonis 6. Riigimetsades uuendusraiesse minevate männikute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

 

Joonis 7. Uuendusraiesse minevate männikute pindala jaotus  metsaseaduse muudatuste 

põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

76%

0%1%

23%

Riigimetsa männikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud

67%

0%1%

32%

Männikud kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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5.1.3 Kaasikud 

 

Kaasikutes (joonised 8, 9 ja 10) on seadusemuudatus olnud erametsaomanike jaoks 

negatiivse mõjuga, aga kaasikutes on muutus eriti drastiline. Enne 2014 aastat oli raiutavaks 

alaks 81652 ha ja alates seaduse muudatuse jõustumisest on raiutav 73099 ha ehk raiutava 

ala suurus vähenes 8553 ha võrra. Riigimetsas suurenes raiutav pindala 396 ha võrra. Enne 

seaduse muudatust sai raiuda 47810 ha ja pärast 48206 ha. Protsentuaalselt olid muutused 

erametsades -11,7 % ja riigimetsades +0,8 %. Mitte raiutava ala suuruseks, kus vanusest ja 

diameetrist puudu jääb, on 122030 ha. 

 

 

 

Joonis 8. Erametsades uuendusraiesse minevate kaasikute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

71%

4%

0%

25%

Erametsade kaasikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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Joonis 9. Riigimetsades uuendusraiesse minevate kaasikute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

 

Joonis 10. Uuendusraiesse minevate kaasikute pindala jaotus  metsaseaduse muudatuste 

põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

73%

2%

2%

23%

Riigimetsa kaasikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud

69%

3%

1%

27%

Kaasikud kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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5.1.4 Sanglepikud 

 

Sanglepa puistutes ( joonised 11, 12 ja 13) on muutus eelnevatest erinev, kuna nendes 

väheneb raiutava ala suurus nii erametsades, kui riigimetsas. Erametsades vähenes raiutava 

ala suurus 10145 ha pealt 8886 ha peale ehk 1259 ha võrra. Riigimetsas vähenes raiutav ala 

3721 ha pealt 3549 ha peale ehk 172 ha. Protsentuaalselt on kahju taaskord 

erametsaomanikele suurem. Erametsades raiutava ala suurus vähenes 12,5 % ning 

riigimetsas 4,6 %. Ala, mida ei saa raiuda, ebapiisava vanuse ja diameetri tõttu, on 12926 

ha. 

 

 

 

Joonis 11. Erametsades uuendusraiesse minevate sanglepikute pindala jaotus  

metsaseaduse muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

47%

7%

0%

46%

Erametsade sanglepikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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Joonis 12. Riigimetsades uuendusraiesse minevate sanglepikute pindala jaotus  

metsaseaduse muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

 

Joonis 13. Uuendusraiesse minevate kaasikute pindala jaotus  metsaseaduse muudatuste 

põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

54%

3%

0%

43%

Riigimetsa sanglepikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud

40%

5%

0%

55%

Sanglepikud kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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5.1.5 Haavikud 

 

Haavapuistute raieks lubatud  pindala ( joonised 14, 15 ja 16) vähenes samamoodi, nagu 

sanglepa omadki, mõlemas omandis. Erametsades sai enne seaduse muudatust raiuda 29546 

ha, nüüd saab raiuda 29150 ha ehk 396 ha vähem. Riigimetsas oli enne seaduse muutumist 

raiutava ala suuruseks 11276 ha ning pärast oli see 11167 ha ehk 109 ha võrra väiksem. 

Erametsades vähenes raiutav pindala 1,3 % võrra ning riigimetsas 1 % võrra. Mitte raiutava 

ala suuruseks, kus diameeter ja vanus on selleks puudulikud, on 26697 ha. 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Erametsades uuendusraiesse minevate haavikute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

36%

1%0%

63%

Erametsade haavikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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Joonis 15. Riigimetsades uuendusraiesse minevate haavikute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

 

 

Joonis 16. Uuendusraiesse minevate haavikute pindala jaotus  metsaseaduse muudatuste 

põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

54%

0%0%

46%

Riigimetsa haavikud

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud

42%

1%0%

57%

Haavikud kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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5.1.6 Kõik uuritud puistud 

 

Käesoleva uurimuse tulemusena selgus, et erametsades raiumiseks lubatav pindala (joonised 

17, 18 ja 19) vähenes ning riigimetsas suurenes. Erametsades raiumiseks lubatav pindala 

muutus  230031 ha pealt 219283 ha peale ehk vähenes 4,7 % võrra. Riigimetsas oli seaduse 

muudatuse mõju vastupidine. Riigimetsa raiutav pindala kasvas 122389 ha pealt 126501 ha 

peale ehk suurenes 4112 ha võrra. Protsentuaalselt oli muutus +3,4 %. 

Üle Eestiliselt on muutuse mõjuks raiutava ala vähenemine. Enne seaduse muudatuse 

jõustumist oli Eestis kokku võimalik raiuda 352420 ha metsa, pärast muudatust on selleks 

345784 ha ehk 6636 ha vähem. Protsentuaalselt vähenes raiutava metsa pindala Eestis         

1,9 %. 

 

 

 

 

Joonis 17. Erametsades uuendusraiesse minevate puistute pindala jaotus  metsaseaduse  

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

63%

2%

0%

35%

Erametsad kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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Joonis 18. Riigimetsades uuendusraiesse minevate puistute pindala jaotus  metsaseaduse 

muudatuste põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

 

 

 

 

Joonis 19. Uuendusraiesse minevate puistute pindala jaotus  metsaseaduse muudatuste 

põhjal (Allikas: Autori koostatud metsaregistri andmete põhjal) 

76%

1%1%

22%

Riigimets kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud

69%

1%1%

29%

Erametsad ja riigimets kokku

Ei ole lubatud 2013 lubatud 2016 lubatud 2013/2016 lubatud
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4.2 Uuendusraiet lubava aja muutumine  
 

5.2.1 Erametsad 

 

Uuendusraiet lubava aja muutumine sõltub puistu raiumise aja muutumisest kaalutud 

keskmise vanuse põhjal. Erametsades jäi uuendusraiet lubav aeg ligikaudu  samaks ehk 

muutus oli vaid ±5 aastat 337924 hektaril (83,1%). 44022 hektaril (10,8 %) metsamaal 

muutus raiumise aeg 6-15 aasta võrra varasemaks ning 16987 hektaril (4,2 %) metsamaal 

lükkus raiumise aeg 6-15 aastat hilisemaks. 6107 hektaril (1,5%) metsamaal vähenes 

raiumise aeg 16-25 aastat ning tõusis samaväärselt 806 hektari (0,2 %) peal. Üle 25 aasta 

varasemaks nihkus raiumise aeg 648 hektaril (0,2 %) metsamaal ning sama palju hilisemaks 

nihkus see 45 hektari peal.  Muutuse mõju oli puuliigiti erinev. Kõige suurem mõju oli haava 

puistutele, kuna seal jäi samaks ainult 78 % pindalast ning lükkus hilisemaks 20 % haava 

puistute pindalast. Kaasikutes jäi samaks pea 84 % ning raiumise aeg liikus allapoole 9 % 

pindalast ja ülespoole 6 %. Kuusikutes jäi samaks 81 % ning 14,5 % pindalast lükkus 6-15 

aastat varasemaks, 16-25 aastat varasemaks lükkus 3 % pindalast. Sanglepikutes oli mõju 

kõige väiksem. Nendes jäi samaks 88 %. Raiumise aeg langes 6-15 aastat 4,5% pindalast 

ning kõrgenes 6,6 %. Männikutes jäi samaks 83 % . Raiumise aeg langes 6-15 aastat 14 % 

pindalast (tabel 3). 

  
      

Tabel 3. Lubatud raiumise aja muutumine 2014.a. reeglite järgi erametsades, kus raiumise aeg ei 

olnud veel saabunud. Arvestati nii puistu vanuse kui ka minimaalse lubatava raievanuse 

muutumisega koosseisu järgi 

       

Raiumise aja 

muutumine  

Puistute pindala ha 

 

haavikud kaasikud kuusikud sanglepikud männikud kokku 

üle 25 a varem 0,0 124,6 355,4 0,0 167,9 647,9 

16-25 a varem 0,7 2412,0 1716,3 19,6 1958,6 6107,2 

6-15 a varem 73,3 18462,9 8532,4 452,0 16501,2 44021,8 

jäi samaks (±5 a) 13167,4 172310,8 47854,6 8954,9 95637,2 337924,9 

6-15 a hiljem 3385,6 11850,1 514,1 669,1 567,8 16986,7 

16-25 a hiljem 233,8 456,9 13,7 51,3 50,5 806,2 

üle 25 a hiljem 22,4 8,0 2,8 1,4 10,8 45,4 

Kokku: 16883,2 205625,3 58989,3 10148,3 114894,0 406540,1 
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5.2.2 Riigimetsad  
 

Riigimetsades jäi samaks, ehk muutus oli vaid +-5 aastat, 359144 ha (92,7 %). 9366 ha (2,4 %) 

metsamaal langes raiumise aeg 6-15 aastat ning 16963 ha (4,4 %) metsamaal lükkus raiumise aeg 

6-15 a hilisemaks. 625,5 ha (0,2 %) metsamaal vähenes raiumise aeg 16-25 aastat ning tõusis 

samaväärselt 1283 ha (0,3 %). Üle 25 aasta varasemaks nihkus raiumise aeg 13 ha metsamaal ning 

sama palju hilisemaks nihkus see 50 ha peal.  Muutuse mõju oli puuliigiti erinev. Haavikutes jäi 

samaks 62 % ning raiumise aeg liikus 6-15 aastat allapoole 0,1 % pindalast ja ülespoole 33,7 %. 

16-25 aastat hilisemaks lükkus 4 % haavikutest. Kaasikutes jäi samaks 89,8 % ning 9,6 % pindalast 

lükkus 6-15 aastat hilisemaks. Kuusikutes jäi samaks 90,5 %, raiumise aeg langes 6-15 aastat        

8,3 % pindalast ning kõrgenes 0,6 %. Sanglepikutes jäi samaks 92,7 % nende pindalast. Muutused 

olid 2,4 % 6-15 aastat varasemaks ja 4,4 % 6-15 aastat hilisemaks. Männikutes oli mõju kõige 

väiksem. Samaks jäi 99,5 % (tabel 4). 

 

Tabel 4. Lubatud raiumise aja muutumine 2016.a. reeglite järgi riigimetsades, kus raiumise aeg 

ei olnud veel saabunud. Arvestati nii puistu vanuse kui ka minimaalse lubatava raievanuse 

muutumisega koosseisu järgi 

 

 

Raiumise aja 

muutumine 

Puistute pindala ha 

haavikud kaasikud kuusikud sanglepikud männikud kokku 

üle 25 a varem 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 13,4 

16-25 a varem 0,0 0,0 620,3 2,6 2,6 625,5 

6-15 a varem 10,4 10,4 8927,2 209,2 209,2 9366,4 

jäi samaks (±5 a) 7431,7 107708,3 97244,3 3881,8 142878,1 359144,2 

6-15 a hiljem  4037,3 11561,7 632,7 328,1 403,2 16963 

16-25 a hiljem 484 654 63,6 28,3 52,8 1282,7 

üle 25 a hiljem 6,7 18,8 4,7 0,0 19,7 49,9 

Kokku: 11970,1 119953,2 107506,2 4450 143565,6 387445,1 
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5.2.3 Kõik metsad kokku 
 

Kokku jäi Eestis samaks, ehk muutus oli vaid +-5 aastat, 697069 ha (87,8 %). 53388 

ha (6,7 %) metsamaal langes raiumise aeg 6-15 aastat ning 33950 ha (4,3 %) 

metsamaal lükkus raiumise aeg 6-15 a hilisemaks. 6733 ha   (0,8 %) metsamaal 

vähenes raiumise aeg 16-25 aastat ning tõusis samaväärselt 2089 ha (0,3 %) peal. 

Üle 25 aasta varasemaks nihkus raiumise aeg 835 ha metsamaal ning sama palju 

hilisemaks nihkus see 95 ha.  Muutuse mõju oli puuliigiti erinev. Sanglepikutes jäi 

samaks 87,9 % pindalast ning lükkus 6-15 aastat hilisemaks6,8 % sanglepikute 

pindalast ja 0,5 % lükkus 16-25 aastat hilisemaks. 6-15 aastat varasemaks nihkus 

raiumise aeg 4,5 % sanglepikutest ja 16-25 aastat varasemaks 0,2 %.  Kaasikutes 

jäi samaks 86 % ning raiumise aeg liikus 6-15 aastat allapoole 5,7 % pindalast ja 

ülespoole 7,2 %. 16-25 aastat hilisemaks lükkus 0,3 % ja varasemaks 0,7% 

kaasikutest. Kuusikutes jäi samaks 87,1% ning 10,5 % pindalast lükkus 6-15 aastat 

varasemaks. 1,4 % nihkus 16-25 aastat varasemaks ning 0,2% nihkus üle 25 aasta 

varasemaks. Vaid 0,7 % kuusikutest nihkus 6-15 aastat hilisemaks. Männikutes jäi 

samaks 92,3 %, raiumise aeg langes 6-15 aastat 6,5 % pindalast ning kõrgenes 

0,4%. 16-25 aastat nihkus männikutes raiumise aeg varasemaks 0,8 % ja üle 25 

aasta varasemaks 0,1 %. Üle Eestiliselt oli mõju haavikute jaoks kõige negatiivsem. 

Nendes jäi samaks 71,4 %. 6-15 aastat hiljem saab raiuda 25,7 % ja 6-15 aastat 

varem 0,3 % haavikute pindalast. 16-25 aastat hiljem saab raiuda 2,5 % ja üle 25 

aasta hiljem 0,1 % haavikutest (tabel 5). 

 

Tabel 5. Lubatud raiumise aja muutumine 2016.a. reeglite järgi kõikides 

metsades, kus raiumise aeg ei olnud veel saabunud. Arvestati nii puistu vanuse kui 

ka minimaalse lubatava raievanuse muutumisega koosseisu järgi 

 

Raiumise aja 

muutus 

Puistute pindala ha 

haavikud kaasikud kuusikud sanglepikud männikud kokku 

üle 25 a varem 0,0 124,6 368,8 0,0 167,9 661,3 

16-25 a varem 0,7 2412 2336,6 22,2 1961,2 6732,7 

6-15 a varem 83,7 18473,3 17459,6 661,2 16710,4 53388,2 

jäi samaks (±5 a) 20599,1 280019,1 145098,9 12836,7 238515,3 697069,1 

6-15 a hiljem 7422,9 23411,8 1146,8 997,2 971 33949,7 

16-25 a hiljem 717,8 1110,9 77,3 79,6 103,3 2088,9 

üle 25 a hiljem 29,1 26,8 7,5 1,4 30,5 95,3 

Kokku: 28853,3 325578,5 166495,5 14598,3 258459,6 793985,2 
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5. ARUTELU 
 

Metsaseaduse muudatuse 2014. aastal jõustunud redaktsiooni põhieesmärgiks oli 

erametsade majandamise soodustamine ja lihtsustamine. Soovitud eesmärki see muudatus 

koheselt ei toetanud ning analüüsi tulemusena võib väita, et tulemust tuleb oodata veel 

aastaid. Puistupõhise raievanuse kasutuselevõtt tõi erametsanduses kaasa koheselt raiutavate 

metsade pindala vähenemise. Seadusemuudatus, mis pidi soodustama erametsade 

majandamist, vähendas erametsades raiutavat pindala 4,7 %, kuid riigimetsades raiutav 

pindala hoopis suurenes 3,4 %. Ka K. Vinkmani (2015) uurimuses hinnati selle 

seadusemuudatuse tõttu uuendusraiele lubatud pindala vähenemiseks erametsades 12 % ja 

pindala suurenemiseks riigimetsades 4%. Selle tulemusena tekib küsimus, et kas 

seadusemuudatus oli ikka suunatud erametsade majandamise soodustamiseks või oli hoopis 

suunatud riigimetsade raiemahtude suurendamisele. 

 

Metsaseaduse muudatuse pikemaajalise mõju analüüsimisel tuleks vaadata eelkõige 

nooremates puistutes raiumise aja muutumist.  Metsaseaduse muudatusega sooviti nihutada 

uuendusraiet lubavat aega varasemaks, seda nii puistute vanuse kui ka minimaalse 

raievanuse arvutamise metoodika muutmise teel. Summaarselt nihkus raiumise aeg 

varasemaks 7,6 % ja hilisemaks 4,6 % seadusemuudatusega mõjustatud puistute pindalast. 

Seejuures omandivormide järgi on mõju väga erinev: erametsades muutus aeg varasemaks 

12,5 % ja hilisemaks 4,4 % metsade pindalast ning riigimetsades varasemaks 2,6 % ja 

hilisemaks 4,6 % metsade pindalast. Seega tulevikus saab erametsade arvelt varem raiesse 

võtta ligikaudu 50 000 ha puistuid. 

 

Seadusemuudatus mõjutas raiumise aja muutumise seisukohast kõige enam haavikuid. 

Haava uuendusraiet lubav vanus on vastavalt boniteediklassile 30-50 aastat (tabel 2). 

Seaduse muudatusega kaasa tulnud puistupõhise kaalutud küpsusvanuse meetodiga suurenes 

see paljudes puistutes märkimisväärselt. Raiumise aeg suurenes 6-15 aastat 7420 ha 

haavikutes, 16-25 aastat 720 ha haavikutes ja üle 25 aasta 30 ha haavikutes. Arvestades 

haava bioloogiliste iseärasustega, tuleks haavapuistud, kus teised puistu elemendid 

märgatavalt tõstavad haava raiumise aega, võtta eraldi arvestuse alla. Haab on väga nõrga 

vastupanuvõimega erinevatele kahjuritele. Oma nõrga vastupanuvõime tõttu saavad 
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erinevaid mädanikke tekitavad seened hõlpsasti haavikuid kahjustada. Haaba kiiresti 

mädandades ja selle eluiga lühendades väheneb haava väärtus ja selle puu olemasolu muutub 

majanduslikult mõttetuks.  Selle tõttu oleks pidanud seadusemuudatuses olema erand haava 

enamusega puistute jaoks. 

 

Kaasikutes oli seadusemuudatuse mõju suhteliselt väike. Lubatud raiumise aeg liikus pigem 

veidi varasemaks. Puistuid, kus raiumise aeg lükkus varasemaks 6-15 aastat on 27400 ha ja 

puistuid, kus raiumise aeg hilisemaks lükkus on 23400 ha. 16-25 aastat varasemaks läks 

raieaeg 3030 ha ja hilisemaks 1110 ha. Kui need tulemused üksteisest lahutada, siis on näha, 

et muutused peaaegu tasakaalustavad üksteist. Kask on bioloogiliselt hea vastupanuvõimega 

erinevatele ohtudele ja muutused tema raievanuses suurt majanduslikku kahju ei tekita. 

 

Sanglepikutes nihkus raiumise aeg varasemaks ligi 680 ha, millest. Hilisemaks nihe oli 1100 

ha. Teisisõnu nihkus raie pigem hilisemaks era- ja riigimetsade sanglepikutest.  

 

Kuusikutes nihkus raiumise aeg üldiselt varasemaks,  6-15 aastat 23130 ha, 16-25 aastat 

3370 ha ja üle 25 aastat varem saab raiuda 480 ha kuusikuid. Hilisemaks nihkus raiumise 

aeg kokku 1230 ha. Seadusemuudatus laseb kuusikuid rohkem raiuda, mis on väga hea, kuna 

kuusk ei talu eriti üleküpsemist. Vana kuusk ei ole enam suuteline tõrjuma erinevaid 

mädanikutekitajaid nii efektiivselt ja selle tõttu on kuusikutes juuremädanikud suureks 

probleemiks. Eriti ohtlik mädanikutekitaja on juurepess, mis säilub pikka aega kasvukoha 

pinnases ja võtab võimaluse uuendada okaspuudega. 

 

Männikutes, mis on kõige suurema raiet lubava vanusega, oli nihe suuresti varasema raie 

poole. Kui hilisemaks muutus raieaeg kokku 1100 ha, siis varem saab nüüd raiuda ligikaudu 

36500 ha. Männid väga tugeva vastupanuvõimega pea kõigile ohtudele. Seega männi enda 

jaoks raiumise aja langetamine vajalik poleks, küll aga võib see olla mõistlik puistus olevate 

teiste puistuelementide aspektist.  

 

Uuritud metsaseaduse muudatus annab üldiselt võimaluse varem raiuda okaspuistuid ja 

lehtpuistutes lükkub raiumise aeg edasi. See toob metsaomanikule võimaluse vähendada 

puistu raiet lubavat vanust või diameetrit hooldusraiete abil, kui soodustada puistus 

lehtpuude allesjätmist. Näiteks männi ja kase segapuistus saab uuendusraie aega tuua 

lähemale, raiudes hooldusraiete käigus välja just mändi. Samamoodi saab hooldusraietega 
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suurendada mehaaniliselt puistu diameetrit, kui raiuda välja peenemaid (okas)puid. 

Sedasorti võimalused metsade majandamisel võivad muutuda ohtlikuks just erametsanduses, 

kui metsaomanikud soovivad seadusemuudatuse foonil oma metsi rohkem raiuda. Seejuures 

raieringi lühendades võib ikkagi tõusta metsanduse tulusus, kuigi puidu sortimentatsioon 

muutub vähem väärtuslikuks. Seega võidakse seadusemuudatust hakata kasutama raiumaks 

väärtuslikumaid puuliike ja okaspuistuid varem ja sedasi vähendades nende osakaalu Eestis.  
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KOKKUVÕTE 
 

Seadusemuudatustega, mille peamine eesmärk on tagada metsade säästlik ja jätkusuutlik 

areng põhiliselt erametsade majandamist soosides, on saavutanud lühiajaliselt hoopis 

vastupidine efekt. Erametsade majandamise võimalused läksid pärast seaduse muutust 

halvemaks, kuna raiele lubatud pindala vähenes märkimisväärselt. Riigimetsade jaoks oli 

tulemus positiivne, kuna nendes raiutav pindala suurenes. Pikemas perspektiivis oli on 

muudatus erametsades majandamist soodustav, kuna annab võimaluse varem raiuda 12,5 % 

metsamaal. 

 

Seadusemuudatuse lühiajaliseks mõjuks oli erametsades raiutava ala 4,7 % vähenemine ning 

riigimetsades 3,4 % suurenemine. Eestis kokku vähendas seadusemuudatuse võimalikku 

raiutavat pindala 1,9 % võrra.   

 

Puistu koosseisu põhine raievanuse arvestamine muutis raiumise aega väga suurel pindalal. 

Kokkuvõtlikult nihkus raiumise aeg varasemaks 7,6  % metsamaal ja hilisemaks 4,6 % 

metsamaal, mis polnud veel seadusmuudatuse ajaks raiet lubavat vanust või läbimõõtu 

saavutanud. Vaadates just tulevikus raiesse minevaid puistuid on seadusemuudatus 

parandanud erametsaomanike olukorda andes võimaluse varasemaks raieks umbes 50 000 

ha metsamaal, kuid lükates samas raiet hilisemaks 18 000 ha. 

 

Rohkem peaks arvestama just haava iseärasustega ja leidma selle jaoks parema mooduse kui 

puistupõhine koosseisu arvestamine, sest olles madalaima küpsusvanusega puu, tõuseb 

paljude haava puistute küpsusvanus. See toob kaasa saadava kvaliteetse haava puidu mahu 

languse mädanike ja muude kahjurite tõttu. Kaasikutele metsaseaduse muudatus suurt mõju 

ei avaldanud. Nendes toimus raiumise aja nihkumine pigem varasema poole, kuid muutuse 

pindalaline erinevus pole väga erinev hilisemasse raiesse nihkunud kaasikute pindalast. 

Sanglepikutes lükkas metsaseaduse muudatus raie aega veidi hilisemaks. Kuusikutes 

raiumise vanus liikus seadusemuudatusega ettepoole, mis on positiivne kuuse vähese 

vastupanu võime tõttu, erinevatele ohuteguritele, kõrges vanuses. Männikutes liikus 

raiumise vanus samuti ettepoole. Ka mändide puhul on muutus positiivne ja toob kaasas 

paremad raievõimalused nii era- kui ka riigimetsades. 
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Seadusemuudatus võib kaasa tuua ka mehaanilise raievanuse langetamisi metsaomanike 

poolt, kes soovivad varem raiuda. Kuigi sedasi saab vähem väärtuslikku sortimentatsiooni, 

võib tegevuse tulukus ennast siiski ära tasuda. Sellise tegevuse tagajärjeks võib olla 

okaspuistute ja väärtuslikumate puuliikide osakaalu vähenemise Eestis. 
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SUMMARY 
 

The main purpose of the amendment of the Forest Act in 2014 was to ensure the sustainable 

development of forests and sustainable management by promoting management of private 

forests. The new method of calculation of the stand age and minimum rotation age is based 

on the stand composition.  Actually, the amendment achieved the opposite effect in the short 

term. Private forest management has less opportunities in short term as the allowable 

regeneration cutting area decreases significantly (4.7 %).  For state forests the short term 

effect is positive, as the allowable regeneration cutting area increases by 3.4 %. In short term, 

the amendment reduces total allowable regeneration cutting area by 1.9 % in Estonia. In the 

long term, the amendment promotes the management of private forests as it allows 

opportunity to make regeneration cuttings earlier on 12.5 % of the private forest area. 

 

The new calculation method changes the allowable cutting time on a very large area. 

Allowable cutting time shifts earlier on 7,6 % of forest area, and shifts later on 4,6 % of 

forest area, where regeneration cutting is not allowed by stand age or by stand diameter 

according the new rules. So in the long term, the situation has improved for private forest 

owners by providing an opportunity for an earlier regeneration cuttings on 50,000 ha of 

forest land, but at the same time delaying regeneration cuttings on 18,000 ha. 

 

The amendment should have more considered the specific aspects of aspen stands in finding 

better way for having lower regeneration cutting age as the regeneration cutting age in aspen 

stands rises in almost all cases by the new rules. This leads to the decrease in volume of 

high- quality wood of aspen because of heart rot and pests.  

 

The amendment has no a major impact on birch and black alder stands. The allowable 

regeneration cutting time is shifting on both ways, and the total change of the area is not 

significant. 

 

The amendment shifts allowable regeneration cutting time earlier in Norway spruce stands. 

That is positive because spruce stands have low resilience to different risk factors at older 

age. 
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In Scots pine stands allowable regeneration cutting time shifts earlier also. The amendment 

is positive for the pine stands and leads to a better cutting opportunities in both private and 

state forests. 

  

The amendment could also lead to different forest management practices in Estonia as forest 

owners aiming for shorter rotations may promote broadleaved species in their forests. Such 

action could result in a reduction in the proportion of conifers and other valuable tree species 

in Estonian forests. 
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