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kava ja inventeerimise andmed. Töö käigus teostatud takseerimise andmete põhjal on 

analüüsitud standartset kava, kus teostatakse lageraiet, ning võrreldud püsimetsandusliku 

metsamajandusliku karakteristikutega koos nende majandamise viiside kombinatsiooniga. 
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Continuous cover forestry is not very popular management system in Estonia. At this moment, 

it is appropriate for forest owners who wish to maintain the ecological diversity as well as the 

natural design of the forest and still earn profit from management process. This thesis is based 

on an example of Kalda estate that is owned by the author, the estate had no previous 

management plan or any inventory data. On the basis of the data, which was collected during 

the fieldwork, was a comparison between conventional clearcutting orientated management, 
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analysis it can be concluded that the most suitable management system is the combined 

management system in terms of profit and forest design relationship. The thesis will find 
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1. SISSEJUHATUS 

 

Populaarseim metsade majandamise viis Eestis on uuendusraie liik- lageraie [1]. Paraku ei 

paku lageraie väikemetsaomanikule püsivat rahalist sissetulekuvoogu ning oluliselt jääb 

raiejärgsel ajal puudu ka esteetiliselt heast visuaalsest pildist. Kui metsaomanik aga valib 

püsimetsanduse majandamisviisi, on oluline kulusid ja tulusid optimeerida viisil, mis ei jätaks 

majandamistegevust jooksvalt märgatavasse kahjumisse [2]. Antud töös on kasutatud 

erinevaid majandamise simulatsioone, milleks on lageraie, püsimetsana majandamine ja nende 

kombinatsioon. Lisaks on võrreldud nende simulatsioonide tasuvusi kindla perioodiga. 

Peamiseks võrdluse kriteeriumiks on raiemaht, kuna materjali müügitulu ei ole pikemas 

perspektiivis, täpsuse huvides ennustatav näitaja. 

Lõputöö koostamise näiteks olev Kalda metsakinnistu on autori omanduses olnud kuus aastat 

ning on senisel perioodil olnud täielikult majandamata, kusjuures puudus ka enne töö 

koostamist korrektne ülevaade metsas. Töö koostamisel oligi esimese etapina vajalik metsa 

takseerimine selleks, et saada ülevaade puistute vanuse ja mahu kohta. Olenemata kasutatavast 

strateegiast, on metsa kohta ülevaate omamine esimene eeldus metsa heaperemehelikuks 

majandamiseks. Veelgi enam, metsatakseerijalt ja kava koostajalt on võimalus saada 

tähelepanekuid asjaolude kohta, mis on erialaspetsialistile märgatavad, kuid metsaomanikule 

ei pruugi siiski olla hoomatavad. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on eeskätt hajaasustuses asuvate eramute metsakinnistute 

majandamise optimeerimine viisil, mis toodaks metsaomanikule maksimaalset tulu ja pakuks 

eramu ümbruskonnale esteetilisust.  
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2. ÜLDANDMED 

 

2.1. Metsakinnistu andmed 

 

2.1.1. Metsakinnistu üldandmed 

 

Kalda metsakinnistu asub Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Saiakopli külas, Valgejõe ürgorus 

(Joonis 1). Kinnistu on põhjasuunal piiritletud Valgejõega. Pindala on 20,03 ha millest 

metsamaad on 17,2 ha. Metsamaa on käesoleva aasta märtsis toimunud takseerimisega 

jaotatud 13-ks eraldiseks ning Valgejõega piirneval alal asub kokku 3,2 ha suurune kalda 

piiranguvöönd. Peamised kasvavad puuliigid on haab, kuusk, kask, hall lepp, mänd. 

Kasvukohatüüpidest esinevad suuremas osakaalus sinilille (12,4 ha), vähem osja (3,4 ha) ja 

tarna-angervaksa (1,4 ha). 

Juurdepääs kinnistule on tagatud lõuna suunal paikneva pinnaskattega teega, kinnistul 

endalvälja ehitatud teedevõrk puudub. Kalda kinnistul paikneb kaajutiselt üleujutatud 

alasid,mis asuvadpeamiselt jõega piirnevates eraldistes. Kinnistu paremas servas, st edela – 

kirde suunal, on teadmata ajal rajatud umbes 300 meetrine kuivenduskraav, mis käesolevaks 

ajaks on kinnikasvanud ja oma funktsiooni enam ei täida.  
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Joonis 1. Kalda kinnistu asendiplaan (Allikas: Maa-amet) 

 

2.1.2 Metsakinnistu takseerimise andmed 

 

Metsamaa on takseeritud 23.04.2016 Eesti Maaülikooli metsakorralduse osakonna 

nooremteaduri Teele Paulots poolt ja kesoleva töö autor aitas teostada välimõõtmisi (Tabel 1). 

Taksaatori poolt metsa majandamise kavas antud majandustegevused on soovitatud jälgides 

kehtivat seadusandlust ja regulatsiooni.  
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Tabel 1. Metsamaa ja puistute üldiseloomustus 

 

Kogu kasvava metsa tagavara on hinnatud 3246 tm (188,7 tm/ha) ja tagavara juurdekasv 

aastas on 89 tm (5,2 tm/ha). Peapuuliigid jagunevad protsendina tagavarast järgmiselt: haab 

10%, kuusk 49%, kask 24%, hall lepp 6% ja mänd 11%. 
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3. PÜSIMETSA MAJANDAMISE PÕHIMÕTTED 

 

Võrreldes klassikalise lageraie metoodikaga, on metsa püsimetsana majandamisel suurimaks 

erinevuseks see, et metsa ei raiuta kunagi tervikuna korraga lagedaks. Püsimetsas kasvavad 

puud on vanuseliselt varieeruvad ja ideaalis leidub kasvamas igas arenguetapis olevaid puid. 

Püsimetsas on samuti üheks eesmärgiks puude liigiline mitmekesisus ja metsa kasvatamine 

segametsadena, kus orienteerumine ei ole ainult ühele puuliigile. Sellest tulenevalt on 

püsimetsas loodud juba põhimõttelised eeldused lageraie süsteemiga võrreldes pindalaühiku 

kohta oluliselt suurema loodusliku mitmekesisuse toetamiseks, mis on üheks antud 

majandamisviisi viljelemise põhjuseks [2]. Standardselt majandavates metsades on puistu 

kujunemise ja arenemise faasid lihtsamad ja samaajalised, püsimetsades aga seevastu on 

erivanuseliste puudegruppide ja eripuuliikidearengufaasid omavahel lõimunud ja pidevad ning 

loovad sellega mitmekülgsema elukeskkonna, mis eelduslikult on jätkusuutlik [2]. 

Püsisimetsade eelistatus on põhjendatav nii hajaasustuse kui ka tiheasustusega piirkondades 

(nt looduspargid, linnametsad), kus lageraie teostamine ei oleks mõeldav eeskätt piirkonna 

maastiku esteelilisuse säilitamise seisukohast. Püsiva metsakatte hoidmine ei välista aga 

raietöid ja seega on säilinud metsaomanikul võimalus ja õigus oma metsast tulu teenida. 

Lisanduv kasum on majandatava metsa säilivus ja pärandatavus järgnevatele põlvkondadele 

ning metsa turuväärtuse säilimine suhteliselt konstantsena sõltuvalt raiemahu ja aastase 

juurdekasvu suhtest ning turuhinnast [2,3]. 

Lisaks metsa püsimetsana majandamise eelistele on sellisel majandamise viisil ka olulisi 

puudusi. Metsaomanikele peamiseks kaalukausiks on sageli tulususe küsimus. On selge, et 

aieküpsest metsakinnistust korraga teenitav kasum on lageraiena majandades ühekordselt 

suurem, kui püsimetsana majandades [2,3]. Eeskätt on põhjuseks väiksem raiemaht ning  
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keerulisem ja kulukam raietööde hind, mida ei pruugi katta materjali müügi tulu. Metsa 

majandamise eeskirja alusel on ühes aastas suurimaks valikraie mahuks 10% kasvava metsa 

tagavarast [4]. Üheks suurimaks raietööde hinda tõstvaks põhjuseks on suur ajakulu ning 

keerukus puistus valituid puid raiuda selliselt, et kahjustada ei saaks allesjäävad puud ning 

pinnas. Sellest lähtuvalt võib olla tarvidus, sõltuvalt puistu tihedusest ja pinnase tugevusest, 

vältida konventsionaalseid raiemasinaid ning kasutada alternatiivset tehnikat. Kasutatav 

alternatiivne tehnika on varieeruv ja võib olla alates suurendatud haardepinnaga kergetest 

väiketraktoritest, ATV- dest kuni vintssüsteemideni või näiteks hobuste kasutamiseni 

metsamaterjali väljaveoks. Juhul, kui metsaomanik omab suuremat püsimetsana majandatavat 

metsakinnistut ja on ise tööde teostaja, on mõeldav tehnika soetamine teenuse ostmise asemel. 

Seda enam, et sellise metsamajandamise korral on raietöid ja kultuuride hooldamist võimalik 

läbiviia sagedamalt ning sobilik väiketehnika on odavam kui konvensionaalne metsatehnika. 

Samuti on võimalik leidatehnikale kasutust ka teistes valdkondades väljaspool talvist metsa 

majandamise perioodi, näiteks põllumajanduses, heakorra- ja aiatöödes või talvistes teede 

hooldustöödes. Eestis tegeleb väikese mahuga metsatöödeks sobiliku tehnikaga näiteks Lääne-

Virumaal, Vihula vallas asuv ettevõte Vahva Jussi, kes toodab metsatehnikat ATV- dele ja 

väiketraktoritele (Joonis 2). 
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Joonis 2. Vahva Jussi 320 ehk ATV või väiketraktori palgiveo haagis koos manipulaatoriga [5] 

Oluline aspekt iga metsaomaniku valitud majandusstrateegiaga on kindlasti info metsa kohta. 

Siiski on just püsimetsa majandamise juures eriline võtmetähtsus metsas pideva monitooringu 

teostamine, tervisliku seisundi hindamine ning olemasoleva teabe põhjal optimaalse 

juurdekasvu ning raiemahu suhte leidmine. Arvestada tuleb seejuures püsimetsanduslikku 

põhimõtet puistu segavanulisuse ja kosseisu kohta [2]. 

Metsaomanik, kes siiski valib oma majandamise viisiks püsimetsanduse, peab arvestama 

asjaoluga, et soovitud kasumini jõudmine võib aega võtta aastakümneid ja teatud ajaperioodil 

(uuenduse hooldamine jms) võib sootuks majandamine olla kahjumis. Sellega seonduvalt on 

võimalik variant riskide maandamiseks kombineerida püsiva metsakattega metsakinnistu 

majandamist klassikalise lageraiega, kas piisava suuruse korral samal kinnistul või mõne teise 

omanikule kuuluva kinnistuga. Sellisel juhul on tagatud finantsiline kasumlikkus koos 

püsimetsa kasuks otsustamise põhjusega, näiteks kodukoha ümbruse looduslähedasena 

säilitamisega [2]. 
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4. METSAMAJANDUSLIKE TÖÖDE PLANEERIMINE 

 

4.1 Püsimetsa majandamise kava 

Püsimetsa majandamise kava on käesoleva töö autori poolt koostatud tegevusplaan 

juhindumaks Kalda metsakinnistul teostatavatel töödel ajaliselt ja mahuliselt. Kava 

koostamisel oli aluseks 23.04.2016 metsa takseerimise andmed ja nende andmete põhjal Eesti 

Maaülikooli Metsakorralduse osakonna nooremteaduri Teele Paulots poolt koostatud 

metsamajandamise soovitused (Lisa 3). Kava koostamisel ei ole planeeritud lageraieid ja on 

arvestatud raiemahu vastavust iga eraldise juurdekasvuga ning olemasoleva puistu 

koosseisulist säilimist. Samuti on arvestatud loodusliku uuenemisega, kuna eeldused on 

loodud seemneid ja turvet andvate puude kujul. Raietööd on arvestatud teostamiseks hetkel 

kehtiva metsaseaduse alusel valikraiena, mis lubab teha üksikute puude ja väikehäilude, mille 

läbimõõt on kuni pool puistu keskmisest kõrgusest, raiet püsimetsas, mis on saavutanud 

küpsusvanuse [6]. Küpsusvanus seejuures on keskkonnaministri poolt välja antud hetkel 

kehtiva metsamajandamise eeskirja alusel toodud Tabel 2.  

Tabel 2. Küpsusvanuste tabel 

 

Seejuures on reguleeritud sama õigusaktiga lubatud raiemaht, mis on 10% kasvava metsa 

tagavarast, ning rinnaspindala väikseim lubatud suurus vastavalt boniteediklassidele. 

Boniteediklassid on okaspuu- ja kõvalehtpuupuistutes vastavalt 1A – 26 m2/ha; 1 - 24 m2/ha; 2 
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- 22 m2/ha; 3 - 20m2/ha; 4 - 18 m2/ha; 5 - 16 m2/ha; 5A - 14 m2/ha. Selliste tingimustega 

arvestatult on leitud raiemaht, kasutades suurimat võimaliku raiemahtu kokku neljas eraldises, 

tulemused on toodud Tabel 3. 

Tabel 3. Raiemahu arvutus neljas raieküpses eraldisess 

 

 

Arvutuskäigust on tuletatud üheaastane suurim raiemaht, mis on 166,9 tm. Kogu puistu 

kasvava metsa tagavara muutus pärast raiet oleks sellest tulenevalt 3231 tihumeetrilt 3100,5 

tihumeetrile. Aastal 2018 on võimalik kasutusele võtta eraldis number 9 suurusega 1,5 ha, 

millelt lisandub raiemahtu umbes 28 tihumeetrit aastas.  

Enne järgmist raiet tuleb takseerandmeid uuendada ja analüüsida esimese raie tulemusi ning 

vajadusel viia sisse muudatusi. Eraldistes number kolm ja viis on uluki- ja putukkahjustused 

ning sellega seonduvalt on tarvidus teostada raie suuremas mahus kui metsaseadusest 

tulenevalt valikraiele selleks õigus on [6]. Lahendusena oleks võimalik näiteks sanitaarraie 
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teostamine kahjustunud piirkonnas suuremate häiludena. Kui aga jääda püsimetsanduslike 

algtõdede juurde, siis peab olema puistus teatud osa erinevas järgus surnud puid ja lamapuitu 

elukeskkonna mitmekesistamiseks ning seetõttu ei ole arvestatud suurema raiemahuga kui 

püsimetsanduslik majandamine ette näeb.  

Metsakinnistu majandamisel püsimetsana, vastavalt kolmandas peatükis väidetule, ei saa 

omanik olla kindel majandustegevuse kasumlikkuses lühikese perioodi vältel. Kuna aga sellise 

majandamisviisi viljelejad ei ole orienteerinud oma tegevust peamiselt kasumi teenimisele, 

vaid eeskätt metsadisainile või looduskeskkonna mitmekesisuse säilimisele, ei olegi mõistlik 

metsaomanikul seada suuri kasumlikkeeeldusi. Tabelis 4 on toodud näide Kalda metsakinnistu 

püsimetsana majandatavate eraldiste planeeritud tööde kava.  

Tabel 4. Püsimetsamajanduslikud tööd aastateks 2017 - 2027 

 

Antud kavas on teadlikult vähendatud suurimat võimalikku raiemahtu, teostades raieid üle 

aasta. Põhjus sellisel kaval on asjaolu, et selleks, et jääda eesmärgitruuks, muudaks lubatud 

suurim raiemaht metsa ilmet siiski looduslikest metsadest tunduvalt hõredamaks. Kuna 

omanik on ka kõikide metsas teostavate tööde teostaja, siis nii eesmärgi kui ka ja kulude 

kokkuhoiu saavutamiseks on kasulikum raietöid teostada väiksema raiesagedusega. Samuti 

aitab selline raiesagedus vähendada koormust maapinnale ning annab aega kahjustatud 

pinnasel taastuda. Aastal 2024 on planeeritud harvendusraie eraldises 4, kuid teostatav raie on 

jällegi pigem planeeritud metsakujunduse eesmärgil ning raiutavate puude hulk ja vanus 

sõltub hetkepildist, otsustades üksikpuu tasemel. Raiete vahelistel aastatel on planeeritud 
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teostada raietulemuste ülevaatamine, inventeerimisandmete uuendamine ning metsa tervisliku 

seisukorra hindamine. Lisaks kaasatakse hindamise protsessi vajadusel erialaspetsialist. 

Kogutud andmete põhjal on tarvilik teostada sekundaarne analüüs ning püsimetsa 

majandamise kava vajadusel muuta jooksvalt vastavalt omaniku eelnevalt seatud soovile ja aja 

jooksul tekkinud muudatustele. 

Kui arvestada ühe aasta raiemahtu konstantsena, mis esimesel raie aastal on 166,9 tihumeetrit 

ja alates teisest raieperioodist ehk aastast 2019 on arvastatav lisandub puitu raie 28 tihumeetrit 

perioodist, siis saame kümne aasta majandamisest kokku raiemahu 970,9 tihumeetrit puitu 

erinevatessortimenttides. Arvutuskäigus on arvestatud vastavalt Tabel 4 nähtavale 2017 

läbiviidavale harvendusraiele eraldises number 4 raiemahuks 5% kasvava metsa 

hektaritagavarast kokku mõlemast rindest ehk 24,4 tihumeetrit puitu.  

Arvutuskäikudes ei ole arvestatud nii raietööde teostamiseks tehtavaid kulutusi kui ka puidu 

müügist saadavat tulu. Põhjuseks on turuseisu hüpoteetiline ennustamine kümne aastase 

perioodiga ja seega ei saa täpsuse huvides arvestada reaalsete tuludega ka mitte 

puhasnüüdisväärtuse valemit kasutades. Sedaenam, et omaniku tahe on anda raiutavale 

puidule võimaliku suurimat lisandväärtust, tootes osaliselt raiuravast puidust lõpp- või 

poolprodukte. 
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5. LAGERAIELE JA PÜSIMETSANDUSLIKULE 

MAJANDAMISELE SUUNDITLETUD KAVA ÜHENDAMINE 

 

Käesolevas peatükis on kombineeritud metsamajanduslikud võtted nii püsimetsana 

majandamise süsteemist kui ka lageraie läbiviimisest. Sellise majandamise võtte eeliseks on 

suurem majanduslik tasuvus kui puhtalt püsimetsana majandamine. Lisaks on tagatud suurema 

puistu korral püsimetsale iseloomulikud omadused, milleks on loodusmetsa ilme ja looduslik 

mitmekesisus. Käesolevas töös kasutatud Kalda metsakinnistu näitel soovib omanik hoida 

püsimetsana eraldisi 9, 10, 11, 12 ja 13 ning kõikides tulevikus raieküpseks saavates 

eraldistes. Sellega seonduvalt on võimalik Kalda metsakinnistu majandamise kavale (vt Lisa 

3) teostada harvendusraiet eraldises 4 ning lageraiet eraldistes 3, 5 ja 8. Raiemaht selliselt 

majandades on 1536 tm. Võrdluseks saab tuua, et kui teostada lageraied kõikides raieküpsetes 

eraldistes järgneva kümne aasta jooksul vastavalt lisale 3, oleks raiemaht koos eraldis 4 

harvendusraiega kokku 1866 tm, mis teeb erinevuseks 330 tm. Võrreldes püsimetsa 

majandamise tulemustega, võttes perioodiks 10 aastat, on erinevus 895 tm. Visualiseering on 

toodud Joonis 3. 
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Joonis 3. Raiemahtude erinevused vastavalt majandamise viisile 10 aastase perioodiga 

Sarnaselt püsivat metsakatet hoidvale majandamise strateegiale, on ka kombineeritud 

majandamise korral võtmetähendusega metsa järjepidev seire ja metsa kujundamise jälgimine. 

Kuna puistus planeeritakse ka lageraieid, tuleb arvestada tuule koridoride tekke 

vältimisega.Vastasel korral võib tuul kujuneda ohuks metsa tervislikule seisukorrale. 

Tehnoloogilisest aspektist on selliselt kombineeritud süsteem keerulisem, kuna lageraie 

teostamiseks on kasulikum kasutada suurema tootlikusega konvensionaalseid metsamasinaid 

ning vastavalt käesoleva töö kolmandas peatükis arutletule, on püsimetsana majandatavas 

puistus tarvilik kasutada metsanduslikkeväikemasinaid. Antud juhul on ratsionaalne lageraie 

teostamine osta kompleksteenusena vastavalt spetsialiseerunud ettevõtetelt ning püsiva 

metsakatte all hoitavaid eraldisi majandada vastavalt eespool kirjeldatule. 
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6. ANALÜÜS 

 

 

Sõltuvalt omaniku poolt eelnevalt seatud eesmärkidele on töös käsitletud kolme  majandamise 

metoodikate tulemused erinevad. Nende mahulised erinevused on toodud eelmises peatükis 

Joonis 3. Kuna omaniku tahe ei ole teenida metsamaterjali müügist kasumit, vaid säilitada 

metsa looduslik ilme ning parandada metsa kvaliteeti ja säilivust tulevastele põlvkondadele, ei 

ole eesmärk kasutada metsas lageraie läbiviimist. Hetkel on kõik töös käsitletud 

majandamiskavade simulatsioonid esitatud 10 aastase perioodiga, kuid püsimetsanduslik 

majandamine on oma iseloomult pikaajalisem ning ideaalis katkematu protsess. Antud 

metsakinnistu oma 17,2 ha kasvava metsamaa ja kümne aasta perioodis 7,9 ha raieküpse 

majandatava metsamaa suurusega ei ole püsiva metsakattega majandades piisavalt suure 

pindalaga selleks, et olla majanduslikult kasumlik, vaid on parimal juhul tasuv. Küll aga kui 

arvestada, et aastaks 2023 on raieküpse metsa pindala suurenenud 11,7 hektarile (Joonis 4) on 

osakaal 68% kogu metsapindalast.  

 

Joonis 4. Kalda metsakinnistuküpsus saavutamine 
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Samuti  tuleb arvestada Valgejõega piirneva kahe eraldise majandamist mõjutavat kalda 

piiranguvööndit, mille kogusuuruseks on 3,2 ha. Vastavalt hetkel kehtivale looduskaitse 

seadusele, on kalda piiranguvööndis lageraie üle 2 hektari keelatud [7]. 

Vastavalt kolmandas peatükis väljatoodud püsimetsanduslike tööde teostamiseks vajaliku 

väiketehnika vajalikkusele on lahendus kombineeritud raiesüstemaatika kasuks. Kalda 

metsakinistu näitel on kümne aasta kombineeritud raiete korral lageraie maht 1536 tm, mis 

tuleneb eraldiste 3, 5 ja 8 lageraiestning eraldise 4 harvendusraiest. Pindalalt moodustab see 

46% kogu metsa pindalast. Sellisel juhul jääks enamus metsa pindalast, mis tulevikus 

raieküpseks saab ja eraldised, kus lageraie on metsadisaini tõttu välistatud, püsiva 

metsakattega majandatavateks. Taolisel viisil majandades on raietegevuselt oodata mõningast 

kasumit, mida on võimalik investeerida metsa hooldamiseks ja uuendamiseks ning võimalusel 

vajaliku väiketehnika soetamiseks tulevaste raietööde teostamiseks. Kokkuvõtlikult aitab 

kombineeritud metsamajandamine luua omanikule võimaluse algkapitali saamiseks, mida 

kasutada järgneva metsamajandamise etapi tarbeks, mis ei pruugi olla kasumit tekitav. 

Selliselt majandades peab omanik looma kompromisse mõlema süstemaatika eripärades nagu 

majanduslik kasumlikkus ja looduslikkus. 

Kalda metsakinnistu majandamine hakkab tulevikus toimuma puhtalt püsimetsanduslike 

põhimõtteid järgides. Põhjuseks on omaniku tahe, mis on väljatoodud viiendas peatükis, ning 

asjaolu, et selliseks majandamise viisiks tarvilik tehnoloogia on omanikul olemas. Seega, 

vastavalt eelnevalt väidetule, tarvidust lageraiet teostades algkapitali toota ei ole. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada Kalda metsakinnistu majandamise kava 

püsiva metsakatte hoidmisega. Lisaks teostati erinevate majandamise strateegiate kõrvutamine 

ja analüüsimine vastavalt kinnistu omaniku tahtele. Töös on analüüsitud püsimetsana 

majandamise eripärasid nii tehnoloogilisest kui ka seadusandlikust aspektist lähtuvalt. Kõikide 

majandamisviiside regulatsioonid on sätestatud Metsaseaduses ning Metsade majandamise 

eeskirjas. Püsimetsana majandades rakenduv raieviis on valikraie, mida tohib teostada 

raievanuse saavutanud puistus. Suurim lubatud raiemaht on kuni 10% kasvava metsa 

tagavarast, kusjuures on reguleeritud puistu vähim täius pärast raiet. Kuna püsimetsandus ei 

ole suunatud eeskätt kasumlikkusele kuivõrd looduslähedusele nii sisult kui välimuselt, ei saa 

sätestatud raiemaht olla liialt väike omaniku eesmärkide täitmiseks. Tehnoloogilisest aspektist 

vaadelduna on püsimetsas teostatavad tööd eritehnikat nõudvad, kuna konvensionaalsed 

metsamasinad on liialt kohmakad ja rasked pinnase ja elusate puude kahjustamise seisukohast. 

Sobilikueritehnika näited on suurendatud kandepinnaga põllumajanduslikud väiketraktorid, 

ATV – d, vintsisüsteemid ja hobused materjali väljaveoks. Raie peab toimuma saemeestega. 

Kõrvutades kolme erinevat majandamise tehnoloogiat – lageraiega majandamine, püsimetsana 

majandamine ja nende kombineerimine - on käesolevas töös leitud Kalda metsakinnistu põhjal 

10 aastase perioodiga raiemahtude erinevused. Raiemahud on lageraiet teostades 1866 tm, 

valikraiet teostades 970,9 ja nende kombinatsiooniga 1536 tm. Nendest tulemustest lähtuvalt 

saab järeldada, et kõige otstarbekam on tasuvuse seisukohast kombineerida raieviise. 

Esiletoomist väärib asjaolu, et edasine püsimetsana majandamine ei ole potensiaalselt kuigi 

kasumlik ning lageraie teostamisest teenitav kasum on ratsionaalne paigutada edasisse 

majandamise tegevusse.  



21 

 

Kalda kinnistu metsamajandamine hakkab tulevikus toimuma puhtalt püsimetsanduslikke 

võtteid järgides, kuna eesmärk on metsadisain hoida nii sisult kui vormilt loodusmetsa 

lähedaseks ning omaniku puiduvajaduse tagab valikraiena raiutav maht piisavalt.    



22 

 

CONTINUOUS COVER FOREST MANAGEMENT PLAN ON THE 

EXAMPLE OF KALDA ESTATE 

 

SUMMARY 

The aim of this bachelor thesis was to compose a continuous cover forestry plan for Kalda 

estate together with the comparison and analysis of the differences between conventional 

clearcut aimed management system, continuous cover forestry management system and the 

combination between these two systems according to the intentions of the owner. The legal 

perspective that regulates continuous cover forestry, originates from the Law of Forest and the 

regulations of the previous. The law states that the conductive cutting process in managing 

continuous cover forest is selective cutting. What is more, it is also stated that the minimal age 

of the forest for selective cutting is the same as for clearcutting and the maximum cutting 

capacity is 10% from the volume of growing forest capacity. As continuous cover forestry 

management system is not concentrated on building a profit but to maintain the ecological 

habitat and design of the forest, therefore, the cutting capacity should not be an issue to the 

owner of the forest, who has decided for the continuous cover management system. The 

technological perspective of the mentioned management system differs from conventional 

system by the rational size and weight of the machinery used. Due to the fact that the 

preformed cutting system is selective cutting, it is essential that the machinery used will not 

have a negative influence on the remaining trees and soil. Suitable equipment for log 

transporting is small agricultural tractor with increased traction, ATV, winch system or even 

heavy haulage horse. The cutting process will be carried out manually with chainsaws.  

Comparing the three methods of forest management, the results are in favour for the combined 

system. The volume of wood cut with the combined system is 1536 cubic meters opposed to 

clearcut 1866 cubic meters and selective cut 971 cubic meters. All the calculations are based 

on a period of ten years and area that is mature for cutting. When take in count that continuous 
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cover forestry management system is a long period system, then the ten year period is not 

suitable for establishing accurate data. Although the results were in favour of combined 

management system by volume of wood, the management of Kalda estate will be carried out 

by continuous cover management system due to the owners intentions for the forest design and 

natural habitat improvement. 
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LISA 1. Ortofoto Kalda kinnistust (kaardi mõõtkava 1:10000) 
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LISA 2. Ortofoto Kalda kinnistust (kaardi mõõtkava 1:5000) 
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LISA 3. Kalda metsakinnistu majandamise kava aastateks 2017-2027 
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LISA 4. Kalda metsakinnistu püsimetsana majandamise kava aastateks 

2017-2027 
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PÜSIMETSANA MAJANDAMISE KAVA 

AASTATEKS 2017-2027 

 

Kinnistu nimi:  KALDA 

Katastri number: 71601:004:0135 

Pindala:  20,02 ha, sellest metsamaad 17,2ha 

Omanik:  Hannes Kestav   

 

 

 

Kasvava metsa tagavara 3246 tm 188,7 tm/ha   Puistud 17,2 ha 

Tagavara juurdekasv aastas 89 tm 5,2 tm/ha 

 

Kuusik 7,2 ha 

      

Kaasik 3,7 ha 

Arvutatud metsakasutuse 

maht 970,9 tm 

   

Männik 3,4 ha 

Sellest: valikraieid 946,6 tm 

   

Hall-lepik 2,6 ha 

 

harvendusraieid 24,4 tm 

   

Haavik 0,3 ha 

  lageraieid 0 tm             

 

Käesolev kava põhineb Teele Paluotsa poolt 23.04.2016 välitööde käigus kogutud andmete ja metsade 

säästva majandamise kava põhjal ning kuulub loogilise lisana  
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Üldised andmed eraldiste juurdekasvust 

ER 
Pindala 

ha 
PE 

Kaalutud 

keskmine 

vanus 

Bon KKT 

Kasvava 

metsa              

I rinde 

tagavara 

tm/ha 

Kasvava 

metsa            

II rinde 

tagavara 

tm/ha 

Kasvava 

metsa 

tagavara 

tm/ha 

Kasvava 

metsa 

tagavara 

tm/er 

Aastane 

juurdekasv 

tm/ha 

1 1,2 KU 73 II SL 174 36 210 252 4,8 

2 3,4 MA 78 V OS 79 0 79 268,6 1,9 

3 2,7 KU 73 II SL 211 65 276 745,2 4,7 

4 1,8 KU 48 Ia SL 230 41 271 487,8 12,7 

5 2,5 KS 77 I SL 204 23 227 567,5 4,1 

6 0,1 KS 48 I SL 233 60 293 29,3 7,5 

7 1,4 LV 40 III TA 83 0 83 116,2 5,1 

8 0,9 KS 73 I SL 215 45 260 234 4,6 

9 1,5 KU 78 II SL 160 28 188 282 3,7 

10 0,2 KS 38 II SL 77 37 114 22,8 5,8 

11 0,9 LV 30 II SL 89 0 89 80,1 8,3 

12 0,3 HB 73 I SL 373 35 408 122,4 6,3 

13 0,3 LV 55 I SL 77 0 77 23,1 9,7 

Kokku 17,2 

    

2205 370 2575 3231 79,2 

 

Valikraie küps 

Harvendusraie küps 
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Arvutuslikud raiemahud aastas 

ER 
Pindala 

ha 
PE 

Lubatud 

väljaraie 

protsent 

Lubatud 

väljaraie 

maht 

tm/ha 

Raiutav 

protsent 

I rindest 

Raiutav 

protsent 

II 

rindest 

Raie 

maht          

I 

rindest 

tm/ha 

Raie 

maht          

I 

rindest 

tm/er 

Raie 

maht          

II 

rindest 

tm/ha 

Raie 

maht          

II 

rindest 

tm/er 

Tagavara 

raieaasta 

lõpus 

1 1,2 KU 10% 21 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 257,8 

2 3,4 MA 10% 7,9 0,0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 275,1 

3 2,7 KU 10% 27,6 10% 10% 21,1 57,0 6,5 17,6 683,4 

4 1,8 KU 10% 27,1 5,0% 5,0% 11,5 20,7 2,1 3,7 486,3 

5 2,5 KS 10% 22,7 10% 10% 20,4 51,0 2,3 5,8 521,0 

6 0,1 KS 10% 29,3 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 

7 1,4 LV 10% 8,3 0,0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 123,3 

8 0,9 KS 10% 26 10% 10% 21,5 19,4 4,5 4,1 214,7 

9 1,5 KU 10% 18,8 10,0% 10,0% 16,0 24,0 2,8 4,2 259,4 

10 0,2 KS 10% 11,4 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 

11 0,9 LV 10% 8,9 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 87,6 

12 0,3 HB 10% 40,8 10% 10% 37,3 11,2 3,5 1,1 112,1 

13 0,3 LV 10% 7,7 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 

Kokku 17,2 

  

257,5 

  

127,8 183,2 21,7 36,3 3100,5 

 

Valikraie küps 

Harvendusraie küps 
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Planeeritud metsahooldus- ja raietööd 

Aasta Planeeritud tööd 

0 2017 Kuivenduskraavi puhastus, valikraie ER3,ER5,ER8,ER12 

1 2018 
Metsa täiendav inventeerimine, kava täiendamine, 

raietulemuste analüüs 

2 2019 Valikraie ER9 

3 2020 Valikraie ER3,ER5,ER8,ER12 

4 2021 
Metsa täiendav inventeerimine, kava täiendamine, 

raietulemuste analüüs 

5 2022 Valikraie ER3,ER5,ER8,ER9,ER12 

6 2023 
Metsa täiendav inventeerimine, kava täiendamine, 

raietulemuste analüüs 

7 2024 Harvendusraie ER4, Valikraie ER3,ER5,ER8,ER9,ER12  

8 2025 
Metsa täiendav inventeerimine, kava täiendamine, 

raietulemuste analüüs 

9 2026 Harvendusraie ER4, Valikraie ER3,ER5,ER8,ER9,ER12  

10 2027 
Metsa täiendav inventeerimine, kava täiendamine, 

raietulemuste analüüs 
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