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Uurimistöö probleemi olemuseks oli teadmatus, kuidas kujuneb metsalõikuse hind. Töö 

eesmärgiks oli välja selgitada peamised tegurid, mis mõjutavad metsalõikuse hinda. 

Uurimistöö annab ülevaate Eesti metsanduse ajaloost ja arengust, kolme raietüübi 

erinevustest ja olulisusest. Lisaks selgitab mis on metsa majandamine ning kirjeldab 

tegureid, mis mõjutavad metsalõikuse hinda. Töös kasutati erialast kirjandust, ettevõtte 

Stegre OÜ majandusaasta aruandeid ning veebipõhiseid andmebaase nagu näiteks 

Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehelt ning sihtasutuse Erametsakeskus kodulehelt, 

et andmeid võrrelda ning teha järeldusi. Tulemustest selgus, et metsalõikuse hinda 

mõjutavad sellised tegurid nagu kütuse- ja transpordikulu, masina hooldusega seotud 

kulud, raiutava puu tüvemaht, puidu kokkuostu hinnad, langetatud metsamaterjali kvaliteet 

ning autokoorma virnatäiuse koefitsient. Eelkõige on antud bakalaureusetöö kasulik 

ettevõttele Stegre OÜ, kuna analüüsiti just selle ettevõtte majandusaasta aruandeid ja toodi 

välja ettepanekud, mida saaks paremaks muuta. Tööst võiksid kasu saada nii väheteadlikud 

metsaomanikud, et nad oskaks oma metsi õigesti ja mõistlikult majandada ning samuti ka 

inimesed, kes igapäevaselt metsandusega tegelevad, et nad oskaks optimaalselt hinnata 

tulusid ja kulusid ning määrata metsalõikuse teenusele õiglane hind. 
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The research problem was the lack of knowledge of how the price of forest harvesting 

develops. The purpose of the research was to find out the main factors which affect forest 

harvesting price. Research gives a review of Estonian forestry history and its development, 

difference between three harvesting methods and their importance. Also explains what is 

forest management and describes the factors that affect forest harvesting price. In this 

research was used professional literature, annual reports of Stegre OÜ enterprise and 

databases like State Forest Management Centre home page, Foundation Private Forest 

Centre home page and Statistics Estonia to compare the information and do conclusions. 

The results showed that that the factors that affect the forest harvesting price mostly are 

outgoings for fuel, transport and machine maintenance. Price influencing factors are also 

tree stem volume, wood’s buying prices, quality of cutted timber and stack fullness 

coefficient. Above all the present research is useful for the enterprise Stegre OÜ because 

the analysis is based on its five year annual reports and it is pointed out what the company 

can do better. Research can be used by forest owners whose knowledge of the forest 

economy is deficient so they can manage their forests wisely. Also people who deal with 

forestry daily can use the research so they can optimally evaluate costs and profits and 

estimate reasonable price to forest harvesting service. 

Keywords: forestry, cutting, pricing, profits, costs 

  



4 
 

 

SISUKORD 
 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. EESTI METSANDUS, KASUTATAVAD RAIEMEETODID JA METSALÕIKUSE 

HINDA MÕJUTAVAD TEGURID ...................................................................................... 7 

1.1. Eesti metsanduse areng ja hetkeseis ........................................................................... 7 

1.2. Metsade majandamine .............................................................................................. 10 

1.3. Eesti metsamajanduses kasutatavad raiemeetodid .................................................... 11 

1.3.1. Hooldusraie ........................................................................................................ 13 

1.3.2. Uuendusraie ........................................................................................................ 15 

1.3.3. Valikraie ............................................................................................................. 18 

1.4. Metsalõikusteenuse hinda mõjutavad tegurid ........................................................... 19 

2. METSALÕIKUSE HINDA MÕJUTAVAD TEGURID ................................................ 21 

2.1. Uurimistöö metoodika ja valimi kasutamine ............................................................ 21 

2.2. Metsalõikus teenuse hinda mõjutavate tegurite ning tulude ja kulude analüüs ........ 22 

2.3. Analüüs ja ettepanekud ............................................................................................. 30 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 32 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 34 

SUMMARY ........................................................................................................................ 36 

LISAD ................................................................................................................................. 38 

Lisa 1. Mõisted ................................................................................................................ 39 

 

  



5 
 

 

SISSEJUHATUS 
 

Üle poole Eesti territooriumist kuulub metsa alla, mistõttu võib pidada metsa meie üheks 

suurimaks varaks, kus inimene taastuvaid loodusressursse kasutades majandab. Metsa 

kasutatakse nii kultuuriliselt, sotsiaal-majanduslikult ja ka ökoloogiliselt (Statistikaamet 

2012). Võib väita, et Eesti metsad on vägagi mitmekesised, kuna pakuvad elupaika ja 

kasvukohta taimedele, loomadele, samblikele ja seentele ning sealt varutakse ka puitu, mis 

on väärtuslik tooraine, kuna on hinnatud nii ehitusmaterjalina, tööstus- ja tarbeesemete 

algmaterjalina ja taastuvenergiaallikana. (Eesti Metsaselts 2014) 

Metsad on otseselt tähtsad selle tõttu, et sealt saadakse peasaagina puid, mida kasutatakse 

ehitusmaterjalina, küttepuuna ja tarbepuuna ning peale selle on metsasaadused ka tähtsaks 

kaubaartikliks. Paljud inimesed leiavad tööd puidutööstuses, töötlemises ja transpordis ja 

metsa kasvatamises. Otseselt on metsamajandusega seotuid töökohti 35 000 ning kaudselt 

leiavad inimesed tööd turisminduses, transpordi-, spordi- ja muudes valdkondades 

(Statistikaamet 2016a). Sissetulekut või lisaraha saadakse metsa kõrvalsaagist, marjadest, 

seentest, jahiloomadest ja –lindudest. Metsarikastel riikidel on võimalik rajada oma 

majanduslik ja poliitiline eluolu metsapõhiselt ning sealjuures katta kultuurilised ja 

majanduslikud kulud. Kaudse tähendusega on mets ümbruskonnale, kuna kindlustab 

maapinna. (Daniel 2001: 45) 

Metsandus on majandusharu, mis hõlmab metsandust ja metsatööstust ning selle all 

mõistetakse metsade kasvatamist ja kasutamist, kaitset, raiet ning puidu transporti ja 

töötlemist (Laas jt 2011: 367) Metsamajanduses mõistetakse metsaraie ehk metsalõikuse 

all puude mahavõtmist metsa hoolduse või puidu saamise eesmärgil. Peamisteks 

raieliikideks on hooldusraie, uuendusraie ja valikraie. Hooldusraie jaguneb valgustus-, 

harvendus- ja sanitaarraideks. Uuendusraie omakorda jaguneb lageraideks ja turberaideks 

ning valikraie alla kuulub püsimetsa majandamine. (Metsasiht 2013)  

Käesoleva aasta alguses andis riik selge signaali, et turule soovitakse rohkem kodumaist 

taastuvressurssi ehk energiapuitu – kuna gaasi hind tõusis, siis võetakse rohkem kasutusele 

puitkütust. Kõige rohkem kasu saavad sellest Eesti inimesed, kuna puidu varumise ahelas 
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osaleb tunduvalt rohkem inimesi, kui teiste taastuvenergia varumiste puhul. Majandust 

paneb liikuma iga tihumeeter puitu, kuna toob riigile tulu läbi maksude, töökohtade ja 

omanikutulu. (SA Erametsakeskus 2014)  

Ettevõte Stegre OÜ on aastal 2007 asutatud firma ja aastal 2010 alustati metsamajandust 

abistavate tegevustega ehk harvesteriga metsaraie teenuse pakkumist. Osaühingusse 

kuulub üks inimene, kes juhib nii ettevõtet kui ka teostab metsaraieid. Põhiline teenuse 

pakkumise piirkond on Saaremaa.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada olulisemad tegurid, millest sõltub 

metsalõikuse hind. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised 

uurimisülesanded:  

• anda ülevaade metsanduse olemusest ning selle arengust tänapäevani; 

• iseloomustada metsamajandust ning metsanduses kasutatavaid raiemeetodeid; 

• analüüsida ettevõtte Stegre OÜ tulusid ja kulusid ning metsalõikusteenuse hinda 

mõjutavaid tegureid. 

• teha järeldusi analüüsi tulemuste põhjal ja ettepanekuid ettevõtte paremaks 

toimimiseks. 

Uurimistöö on jaotatud kaheks osaks. Esimeses osas antakse ülevaade metsanduse ajaloost 

ning Eestis kasutatavatest raiemeetoditest. Töö teises osas analüüsitakse metsalõikuse 

teenuse hinda kujundavaid tegureid. Empiirilise osa analüüsimisel tuginetakse käesoleva 

töö raames ettevõtte Stegre OÜ majandusaasta aruannetele. Lisaks on kasutatud erinevaid 

kirjandusalaseid allikaid, Riigimetsa Majandamise Keskuse, sihtasutuse Erametsakeskus ja 

Statistikaameti andmebaasidest pärinevaid andmeid. Töös esinevad metsandusalased 

mõisted on lahti seletatud töö lõpus asuvas lisas ,,Lisa 1’’.  
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1. EESTI METSANDUS, KASUTATAVAD RAIEMEETODID 

JA METSALÕIKUSE HINDA MÕJUTAVAD TEGURID 
 

1.1. Eesti metsanduse areng ja hetkeseis 

 

Selleks, et saada teada, missugune on olukord Eesti metsanduses praegusel ajahetkel ning 

kuidas on sellise seisuni jõutud, tuleb vaadelda metsanduse arengut juba varasemast 

staadiumist – ajast, mil mets meie aladel arenema hakkas.  

2006. aasta Eesti metsaseaduse kohaselt on mets maa, kui vastab vähemalt ühele kahest 

nõudest:maa, mis on kantud maakatastrisse metsamaa kõlvikuna või maa, mille pindala on 

vähemalt 0,1 hektarit ning millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja 

mille puuvõrade liitus on vähemalt 30%. Kuna Eesti asub parasvöötme segametsade 

vööndis, sõltub metsa iseloom eelkõige kliimatingimustest ja mullatekkeprotsessidest, aga 

samas ka inimtegevusest. Mets hakkas arenema umbes 12 000 aastat tagasi, kui meie alalt 

taandus mandrijää. Algul hakkasid levima põõsad ja puhmarinde liigid, millele järgnes 

hoogne metsapuude levik. Enamasti levisid kaseliigid ja mänd, harva leidus ka haaba ja 

kuuske. Umbes 10 000 aastat tagasi, kui toimus märgatav kliimasoojenemine, hakkasid 

vaikselt kujunema soometsad ning võis leida jälgi esimesest inimtegevusest. 2000 aastat 

hiljem saavutasid männikud ülekaalu, moodustades umbes 2/3 metsadest. Kui kliima aga 

edasi soojenes ja muutus niiskemaks, said võimust sellised lehtpuud nagu kask, jalakas, 

künnapuu, sanglepp, vaher, tamm, pärn ning leidus palju ka sarapuud. Kolm korda rohkem 

oli lehtmetsi, kui okasmetsi. Siis hakkas põhjavee tase langema ning kliima jahenema, 

mille tagajärjel suurenes vaikselt kuuskede osakaal, moodustades 3500 aastat tagasi 2/5 

metsadest. Sel ajaperioodil hakkas üha rohkem mõjutama metsa levikut inimtegevus läbi 

karjakasvatuse ja alepõllunduse, mis vähendasid metsade pindala. Praegune jahe ja niiske 

kliimaperiood sai alguse 2800 aasta eest, kus vähenes kuuskede aga kasvas kaskede 

osatähtsus. Metsade pindala hakkas vähenema, kui hakkas kasvama inimasutus. Kliima 

muutus 1700-1300 aastat tagasi merelisemaks ning metsaga oli kaetud veel ligi 75% 

maismaast. Sellest ajast saati on kuusikute osakaalu vähenedes samal ajal suurenenud 
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männikute osakaal. Sellele on kaasa aidanud metsamaade soostumine ja metsapõlengute 

sagenemine, mis tuleneb alepõletamisest. Alepõldudeks valiti just metsamaad, mis olid 

laialehiste liikide enamusega või viljakate kuuskedega. Viimase aastatuhande jooksul on 

inimtegevus avaldanud metsale rohkem mõju, kui on seda teinud kliimamuutused. 

Metsasus langes 60%-ni 13. sajandil, kuid see polnud veel probleemiks, kuna elanikke oli 

väga vähe. Raideid tuli hakata piirama, kuna intensiivsed raied, metsamaterjalide 

töötlemine ja nende müük kahandasid metsi märgatavalt. Sellest hoolimata langes 

metsasus edasi. 19. sajandil, kui arenesid paberitööstus, saeveskid ja raudtee, suurenes 

puidu tarbimine ja töötlemine. Hakati otsima võimalusi metsade pindala suurendamiseks, 

mida tehti mõnes osas põllumaade arvelt, kuna põllumajandustoodangu hind langes. Peale 

esimest maailmasõda raiuti metsa suurtel pindaladel. Pärast Eesti iseseisvumist sai 

metsaraie hoogu juurde, kuna metsaomanikel oli hirm erametsade riigistamise ees. Et 

vältida olukorda, kus metsad oleks enamuses laastatud, võeti aastal 1919 mõisametsad riigi 

valdusesse ning aastaks 1921 moodustas riigimetsamaa 84,4% kogu metsamaast. Kõige 

madalamale tasemele langes Eesti metsasus kahe maailmasõja vahel, kui metsamaa 

osatähtsus oli vaid 20,5%. Erametsade seisund ei olnud kiita – metsad olid hõredad, sest 

raideid teostati ebakorrapäraselt, võis leida kahjustusi, mis tekkinud karjatamisest ning 

metsa uuendamisega ei tegeletud peaaegu üldse. (Laas jt 2011: 10-12) 

Olgugi et metsa oli vähe, oli nende osatähtsus riigi majanduses väga suur. Riigieelarve 

tuludest moodustasid metsast saadud tulud 10-12%, ekspordist moodustasid metsasaadused 

kuni 30% sealjuures poole eksporditavast tööstustoodangust moodustas puidutööstus. 

Metsandusele hakati pöörama rohkem tähelepanu, kuna oli suure tähtsusega. Aastal 1934 

valmis Eesti esimene metsaseadus ja koostati metsamajanduse arendamise riiklik kava. 

Sellel ajaperioodil oli riigi roll metsanduses suur – aidati metsade majandamisega, 

ülestöötamisega ning turustamisega. 20. sajandi teisel poolel hakkas metsamaa pindala 

kiiresti kasvama, mida põhjustasid põllumajanduses ja omandisuhetes toimunud muutused. 

Alates aastast 1940 kuni 2009 aastani on metsade pindala kasvanud 1,471 miljonilt 

hektarilt 2,2 miljoni hektarini, mis teeb iga Eesti elaniku kohta 1,68 hektarit metsamaad. 

Vaid Soomes, Rootsis, Norras ja Venemaal on see näitaja elaniku kohta suurem. Kui 

maailmamastaabis on inimese kohta keskmiselt 0,65 hektarit metsamaad, siis Eestis on 

seda kuni kolm korda rohkem. (Laas jt 2011: 12) 
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Aastal 2009 moodustas metsamaa Eesti pindalast (ilma Peipsi järveta) 50,5%, millest 5,8% 

oli metsata. Põllumajandusmaad oli 31,9%, sood 5,1%, siseveed moodustasid 2,3% ja 

asutusalad 3,9%. Muu pindala alla kuulusid põõsastikud, teed, trassid, karjäärid ja muud 

maad, mis moodustasid kokku 6,3% kogupindalast. (Laas jt 2011: 13) Aastatega toimub nii 

mõningaid muutusi ning aastaks 2014 oli pindala jagunenud teisiti, kuid mitte väga suurte 

erinevustega (Joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Eesti pindala jagunemine 2014. aastal. Allikas: Keskkonnaagentuur 2014 

 

Jooniselt 1 on näha, et aastaks 2014 metsamaa pindala vähenes, kuid väga minimaalselt. 

Metsa kogupindalaks oli 50,3%, kuid põllumajandusmaa pindala vähenes 28,7%-le. Soode, 

sisevete ja asutusalade pindalad suurenesid, olles vastavalt 5,3%, 5,6% ja 4,0%. Ülejäänud 

pindala vähenes 6,1%-le. (Keskkonnaagentuur 2014) Käesolevaks aastaks on Eesti pindala 

jagunemine jäänud suhteliselt samaks, kuna paari aastaga ei ole toimunud märgatavaid 

muutuseid. Eesti metsandus on aastatega väga palju arenenud ning seda samuti ka 

metsatööstus. Muutused on toimunud tõusude ja mõõnadega, kuid olnud viimastel aastatel 

vaid positiivse suunaga ning võib oletada, et nii see ka jätkub.  

 

 

Põllumajandus
maa 28,7%

Soo 5,3%

Siseveed 5,6%

Asutusala 4,0%

Muu 6,1%

Metsamaa 
50,3%
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1.2. Metsade majandamine 

 

Metsamajanduse mõiste pärineb 17. sajandist ja selle definitsioon on aja jooksul 

muutunud. 19. sajandi alguses mõisteti metsamajandust kui regulatsiooni, mille abil on 

võimalik saada igal aastal sama kvaliteediga ja samas koguses puitu ning sajandi 

keskpaigaks oli juba kasutusel mõiste säästlik metsamajandus. (Spathelf 2010) 

Metsade majandamine ehk metsamajandus on üks metsanduse haru, mida tehakse selleks, 

et saada majanduslikku tulu. See hõlmab metsa kasvatamist, mille all mõistetakse metsa 

uuendamist, uuenduse hooldamist, metsaparandust ning raieid metsa kasvatamisel. Veel 

hõlmab metsamajandus metsa kaitsmist kahjustuste ja haiguste eest. Metsade 

majandamisel hoitakse metsi ja selle loodusväärtusi, ehitatakse metsateid ning võetakse 

kasutusele metsavarusid ja –teenuseid. Metsamajanduse tegevusharudeks saab lugeda 

puhkemetsandust, metsakaitset ja –korraldust ning metsakasvatust ja –kasutust. (Laas jt 

2011: 833) Metsamajandus peaks olema jätkusuutlik, mis tähendab seda, et metsaressursse 

ja metsamaad tuleks majandada ja kasutada nii, et säiliks nende bioloogiline mitmekesisus, 

elujõulisus, taastumisvõime ja produktiivsus. Tegevus peaks olema sihipärane, et säilitada 

metsa ja selle taastumisvõime, mis on metsa kõige olulisem omadus.  

Metsamajanduse kui ettevõtluse põhieesmärgiks oleks toota erinevaid puidusortimente 

ning neid siis turustada, et saada tulusid ja rahuldada inimeste vajadusi. Metsa 

kõrvalkasutusena saadakse sealt mittepuidulisi hüve nagu näiteks marju ja seeni või 

peetakse jahti. (Kaimre 2002) Üheks olulisemaks metsamajanduse kui ettevõtluse 

eesmärkideks on parandada arengumaade majanduslikku olukorda. Näiteks Aafrikas võiks 

mõistlik metsakasutus parandada inimeste elukvaliteeti kuna seal asub ligi 25% maailma 

troopilistest vihmametsadest. (Spathelf 2010) 

Tootmisprotsessi metsamajanduses jaotatakse kaheks. Primaarseks faasiks on puidu 

kasvatamine ja sekundaarseks puidu varumine. Selliste tootmistegurite nagu töö, kapitali ja 

ressurssi abil saab erinstada kolme metsamajanduse vormi, milleks on ekspluateeriv, 

säästlik ja plantatsiooniline metsamajandus. Esimesele on iseloomulikud rikkalikud 

metsavarud ning inimese roll seisneb põhilisels teedeehituses ning vajaliku infrastruktuuri 

loomises. Seal pole peetud oluliseks uue metsapõlvkonna rajamist. Säästliku 

metsamajandusega mõistetakse, et metsa on vähem, kui vaja läheks ning seetõttu 

hoolitsetakse metsade uuenemise ja kasvatamise eest. Viimase ehk plantatsioonilise 
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metsamajanduse aluseks on metsata maa, kus esimeseks ülesandeks oleks puistute 

rajamine ja metsakorraldus. (Kaimre 2002) 

Igas tegutsevas ettevõttes tekivad kulud, mida tehakse selleks, et oleks võimalik saada tulu. 

Kogukulud ettevõttes leitakse, kui arvestatakse kokku muutuvkulud ja püsikulud. 

Püsikulud on kulud, mis on tootmisprotsessis koguaeg ühesugused ehk teisisõnu nad ei 

sõltu sellest, kui suur on tootmismaht. Püsikuludeks loetakse näiteks amortisatsioonikulu, 

intressikulu, rendikulu, maksud ja kindlustuskulu. (Wagner 2012: 60) Metsandusvaldkonna 

põhilisteks muutuvkuludeks on kütus, masinate varuosad, tööriistad, elekter, tooraine ja 

materjal ning tööjõukulud. Tegevuskuludeks saab veel nimetada erinevaid bürookulusid, 

lähetuskulusid, sidekulusid, pangateenuseid, remondi- ja hoolduskulusid ning 

transpordikulusid. Kõik, mis on seotud kuludega, mõjutavad ka suuremal või vähemal 

määral hinda, millega lõigatud mets maha müüakse.  

Tulu tekib aga lõigatud metsast, mis müüakse edasi siseriiklikult või välisriikidele ning 

ühtlasi ka mitmesugustest metsamajanduse abitegevustest. Näiteks üheks abitegevuseks on 

raielangi ettevalmistus alusmetsa lõikuse näol. Lisaks tehakse peale harvesteritööd 

käsisaega puude langetamist ja järkamist. Et firma ei jääks oma tegevusega kahjumisse, 

tuleks majandada nii, et tulud oleksid kuludest suuremad.  

 

1.3. Eesti metsamajanduses kasutatavad raiemeetodid 

 

Juhul, kui soovitakse varuda metsast saadavat toormaterjali, tuleb teostada raieid. Siin 

tekivad mõningad lahkarvamused inimtegevuse suhtes. Lageraiete puhul on justkui 

inimese sekkumine looduse toimimisse looduskeskonna sihilik hävitamine. Samas, kui 

jätta kogu mets isemajandamisele siis võivad tagajärjed olla veelgi hullemad. Puistud 

vananevad, suureneb metsapõlengute oht ja loodusjõudude poolt tekitatud kahjud ning 

puistutest saadav tulu on minimaalne. Uuendusraiete puhul on justkui tegemist 

looduskatastroofiga, sest metsadesse tekivad suured metsastamata alad, mis mõjutavad nii 

pinnast, kui ka loomastikku, kes enam ei pääse liikuma üle lagedate alade. Samas 

tänapäeval teostatakse lõppraieid metsaseaduse raames pindala põhiselt ehk juhul, kui 

kunagi on mets üheaegselt uuendatud ja see tänaseks erametsaomanike valduses siis ei tohi 

lõppraiet teostada isik, kelle kõrvalmetsas see juba teostatud ning pindala seda ei luba. 
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Seega tekib oht küpsele ja veel tervele metsale, tormitundlikus, kahjurid jne. Inimtegevuse 

tagajärjel majandatud ja ka lõppraiet saanud mets taastub kiiremini, kuna metsaseadusega 

on tegevustele antud luba ja metsaomanikul tekib kohustus aidata kaasa metsa uuenemisel. 

Siingi tekib jälle teatud konflikt, kuna siiani ei soosita ilma seemnepuudeta lõppraiet. Kui 

metsaomaniku soov oleks metsa uuendada uute metsataimede istutamisega, jääks teatud 

aja pärast allesjäetud seemnepuud suureks ohuks noorendikule. Seega peaks iga 

metsaomanik teadvustama, millist metsauuendust soovib. Vastavalt metsaseadusele ja 

regulatsioonidele planeeritakse metsamajandamist pikemaks perioodiks ette. 

Erametsaomanikele tavaliselt 10 aastaks, riiklikele metsadele ka pikemaks perioodiks, 

kuna siis saab tagada võimalikult ühtlase ja jätkusuutliku metsaressursi kasutamise. 

Metsaraietel on kolm peamist eesmärki: (Laas jt 2011: 485) 

• suunata puistute kasvu ja koosseisu; 

• luua uutele või olemasolevatele puistutele uuendamistingimusi; 

• varuda puitu.  

Kahjuks ei ole Eesti metsanduses need eesmärgid veel piisavalt hästi tasakaalus, eriti 

hakkab see silma erametsanduses. Ilmselt tuleneb see sellest, et metsaomanikke 

teavitatakse ebapiisavalt ja saadav tulu ei ole selline, nagu soovitud. Erinevate 

metsamajanduslike tegevuste vahelised proportsioonid on vastuolus metsakasvatuslikele 

tõekspidamistele, mis Eestis tervikuna üldtunnustatud. Näiteks puidu varumist saab 

esikohale tõsta vaid lageraiete korral. Seetõttu tuleks juba metsamajandusliku tegevuse 

planeerimise käigus optimeerida raiete eesmärgid. Oluline on valida raiete teostamise aeg, 

kuna see mõjutab metsaelustiku paljunemist, raiutava puidu kvaliteeti, mullaomaduste 

säilimist ja allesjääva puistu tervislikku olukorda. Kõige ebasobivamaks ajaks, kui raietöid 

teha, oleks kevad ja suve esimene pool, kuna sellel ajal on negatiivne mõju kõikidele 

eelpool nimetatud näitajatele, eriti metsaelustikule ja mullale. (Laas jt 2011: 486) 

Peamiselt eristatakse kolme erinevat raietüüpi raieeesmärkide ja –meetodite põhjal ning 

need erinevad liigid jagunevad omakorda vastavalt puude jämedusele või vana metsa 

raiumise kestusele raieliikideks (Joonis 2). 
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Joonis 2. Raietüüpide jagunemine raieliikideks. Allikas: Autori koostatud 

 

Jooniselt 2 on näha, et põhilised raietüübid on hooldusraie, uuendusraie ja valikraie. 

Hooldusraie jaguneb valgustusraieks, harvendusraieks ja sanitaarraieks. Uuendusraie 

jaguneb lageraieks, mida omakorda jaotatakse selle alusel, kas metsas on seemnepuud või 

mitte ning teiseks jaguneb uuendusraie turberaieks, mida liigitatakse hajali- ehk 

aegjärkseks raieks, häilraieks ja veeraieks. Kolmanda raietüübi ehk valikraie all 

mõistetakse püsimetsa majandamist. 

 

1.3.1. Hooldusraie 

 

Hooldusraieid teostatakse puistute noores eas, esmalt valgustusraie ja seejärel 

harvendusraie, mille tagajärjel saame tagada puude kasvuvõime ja selle, et puistus läheks 

kvaliteet parimatesse puudesse ja puuliikidesse. Peamine eesmärk hooldusraiete puhul on 
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suunata puistu kasvu ja koosseisu. Hooldusraietega saab muuta puistu kooseisu 

peapuuliigile soodsamaks, kuna suurendab vastupanuvõimet putukatele ja seentele, hästi 

säilib vastupanuvõime kahjustustele, paranevad peapuuliigi valgustingimused ning 

suureneb kindlus lumele. Õigeaegse hooldusraiega saab kasvatada tuulekindlaid puistuid, 

eriti oluline on see tuulepealsetel aladel, kuna hiljaks jäänud hooldusraie tagajärjel võib 

tormikahjustustega hävineda kogu puistu. Peab mõistma, et hooldusraietega ei saa tõsta 

tüvepuidu kvaliteeti üksikul puul, vaid seda saab parandada tervel puistul kui tervikul. 

(Laas jt 2011: 486) 

Hooldusraie on üks olulisim metsakasvatuslik tegevus, mille eesmärgiks on suunata 

peapuuliikide kasvu ja arengut suurendades nende kasvuruumi, kujundada puistus 

valitsevaks puistu peapuuliigid ning parandada puistu sanitaarseisundit. Raie näeb ette, et 

puistutest raiutakse perioodiliselt välja jämedus- ja kõrguskasvus alla jäänud puud, 

omadustelt miinuspuud, puud, mis takistavad peapuuliigi tulevikupuude kasvu ning haiged 

ja kahjustatud puud – nende puit läheb kasutusse. 

 Hooldusraiete eesmärkideks on: (Laas jt 2011: 487) 

• reguleerida puistute koosseisu vastavalt kasvutingimuste ja majanduslikele 

soovidele; 

• suurendada puistu tulevikuväärtust, sealjuures parandada puude jämeduse 

juurdekasvu raiudes nende võra varjavad ja kahjustavad puud; 

• suurendada puistute püsikindlus; 

• tekitada võimalus uuendusraie vanuse vähendamiseks etteantud küpsusdiameetri 

korral; 

• saada perioodilist tulu puistu tiheduse reguleerimiseks võttes kasutusele raiutavate 

või koosseisust väljalangevate puude puitu; 

• parandada metsakasvutingimusi ja metsakaitselist olukorda.  

Hooldusraiel saab eristada vastavalt puistu vanusele ja seisukorrale kolme liiki: 

valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie. Esimest tehakse siis, kui puistu on esimeses 

kasvustaadiumis, mis tähendab, et ta peab olema umbes 10-20 aastat vana. Raie käigus 

võetakse välja mittelikviidne puu ja jäetakse alles peapuuliik ning antakse neile piisav 

kasvuruum. Valgustusraiet tehakse suve teisel poolel või sügisel ja viie aastaste vahedega 

vähemalt kaks korda. Esimest korda raiutakse, et kõrvaldada mittevajalikud või liigid, mis 

takistavad peapuuliigi kasvu ning teist korda, et jätkata peapuuliigi harvendamisega ja 
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noorendiku koosseisu kujundamisega. Valgustusraiet ei tehta kunagi harvesteriga – tehakse 

käsitsi kas võsalõikuriga või käsisaega, kus jäetakse järgi likviidsest puust kasvujõuline 

puu. Harvendusraiet tehakse selleks, et kujundada puistu lõplik koosseis ja raiuda välja 

puud, mis on haigestunud, tüvirikkega, vigastatud või millel halva kvaliteediga tüvi ja 

võra. Raie järel säilitavad või hoogustavad oma jämeduskasvu allesjäänud tulevikupuud. 

Harilikult tehakse harvendust siis, kui puistud on üle 20 aasta vanad, 10-25 aastase 

vahemikuga vähemalt kaks korda. Sanitaarraie korral eemaldatakse puud, mis on 

kahjustatud haiguste, ulukite, putukate, tule, ebasoodsa veerežiimi või tormi poolt ning 

sealjuures kasutatakse ära nende puit. Teatud osa kuivadest puudest jäetakse siiski alles, et 

säilitada biomitmekesisus. Kui puistud on korrapäraselt ja korralikult hooldatud, pole 

sanitaarraieks põhjust. Vajadus tekib peamiselt loodusõnnetuste tagajärjel või ulukite ja 

putukate tegevuse tulemusena. (Laas jt 2011: 490) 

Ettevõttes Stegre OÜ tehakse harvendusraiet kuni 30% kogu töömahust. Harvendusraieid 

võiks tegelikult teostada rohkem, kuid kuna ettevõte teostab raieid erametsadele, siis sõltub 

raiemaht suuresti metsaomanike teadlikkusest metsamajadusest – metsaomanikel jääb 

vajaka teadmistest metsamajandamisest ning harvendusraieid ei tellita. Harvendusraie 

puhul on saadav tulu minimaalne ning pannakse rohkem rõhku lõppraietele.  

 

1.3.2. Uuendusraie 

 

Uuendusraieid tehakse, et raieküpseid puid optimaalselt õigeaegselt majanduslikult tarbida, 

samaaegselt metsa uuendades, uuenemise ettevalmistusi tehes või selleks soodsaid 

tingimusi luues. Kui mets on saanud küpseks ehk saavutanud niisuguse taseme, kus teda 

tuleb uuendada, sest on jõudnud küpsusvanuseni või- diameetrini, tuleb teha uuendusraie. 

(Laas jt 2011: 508) 

Uuendusraie jaguneb omakorda kaheks liigiks: lageraie ja turberaie. Lageraie korral 

raiutakse ühe aasta jooksul kõik raielangil olevad puud, alles jäetakse vaid peapuuliikide 

järelkasv, juba varem eraldatud seemnepuud, et saada uuendust ning säilikpuud. Et 

säilitada puistute mitmekesisus, jäetakse alles ka selliseid puid, mis peale uuendusraiet 

jäetakse säilikpuudeks ja maastikuehteks. Võrreldes varasemaga muutub raiestikel ning 

ühtlasi ka selle vahetus ümbruses keskkond tunduvalt. Põhilisteks muutusteks on mulla 

veerežiim, kus tekib pinnavesi ning valgustustingimused. (Laas jt 2011: 510) 
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Kuna lageraie on üheks enim vastakaid arvamusi tekitavaks raiemeetodiks, tuleb välja tuua 

selle puudused ja eelised metsauuendamise seisukohalt: (Laas jt 2011: 511) 

Positiivsed aspektid: 

• peale lageraie tegemist saab raiestikule istutada valgusnõudlikud liigid nagu näiteks 

mänd, haab, sanglepp, arukask; 

• heades valgustingimustes on parem juurdekasv kuuse- ja männitaimedel; 

• maapinda on raiestikel parem kultiveerida ja ette valmistada; 

• vähem ohustatakse kultiveeritud taimi ja tekkinud järeluuendust; 

• võrreldes valik- või turberaiega on metsa ületöötamine odavam ja lihtsam. 

Negatiivsed aspektid: 

• metsapuude uuendumine on raskendatud rohttaimede tõttu – neil on peale lageraiet 

tekkeks soodsad tingimused; 

• metsapuude uuendumine on raskendatud ka alusmetsapõõsaste tõttu – ka neil on 

head tingimused kasvuks peale lageraiet; 

• männikärsaka kahjustuste oht on suurem võrreldes turberaiega; 

• kuna eemaldatakse puurinne, toimub ajutine soostumine; 

• raiejäätmevallid takistavad pinnavee loomulikku liikumist; 

• temperatuur kõigub rohkem; 

• muutub maastikupilt ja metsaelustiku elutingimused, kahjustub või kaob 

alustaimestik.  

Turberaie on uuendusraie, kus mitme raiejärguga raiutakse vana mets. Seda tehakse 

pikema perioodi jooksul, kui kuus aastat, et soodustada tingimusi männi või kuuskede 

järelkasvu tekkeks ning kasvuks. Kui lühikeseks perioodiks ei soovitata või pole lubatud 

raiestike esinemine, mis piisava uuenduseta või esineb arvestataval hulgal männi või kuuse 

eeluuendust vanas metsas, mida saaks uue metsapõlvena ära kasutada , siis tehakse 

turberaie. Raie võimaldab tulevase metsapõlve teket ning esialgset kasvu seal, kus lageraie 

seda ei võimaldaks ebasoodsate keskkonnatingimuste tagajärjel. Olulisemaks põhjuseks, 

mis turberaiet tehakse, on puidu saamine.  
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Nagu ka lageraie korral, on siin omad eelised ja puudused: (Laas jt 2011: 521) 

Positiivsed aspektid: 

• ei teki uuenduseta raiestikke ja esineb pikemalt kestev kõrgmets; 

• uuendamiskulud on väiksemad, kui jääb ära uue metsa rajamine seoses 

seemneaasta kokkulangemisega; 

• kui puud satuvad parematesse valgustingimustesse, suurenevad neil mõnevõrra 

seemnekandvus ja aastarõngaste laius; 

• ei kogune palju raiejäätmeid; 

• männikärsakas kahjustab okaspuu järelkasvu taimi vähem. 

Negatiivsed aspektid: 

• võivad suureneda tormikahjustused puistute hõrendamise tagajärjel; 

• vanad säilitatavad puud ja järelkasv võivad raietööde käigus ja puude kokkuveol 

vigastada saada; 

• puidu ülestöötamine tuleb kallim kui lageraiel, kuna raietehnika kasutamine puude 

vahel on raskem ning raiutakse 2-3 korda vähem; 

• keerukam on maapinna mineraliseerimine ning ka selle käigus võivad kasvavad 

puud viga saada; 

• et saada looduslikku uuendust, tuleks raie teha seemneaastaga paralleelselt, kuid 

seda prognoosida on keeruline; 

• uuenduse kõrgusekasv on väiksem, kui korraliku hooldamise korral, sest valgust on 

suhteliselt vähe ning valitseb juurekonkurents vanade puudega; 

• puistusse tekib viljakatesse muldadesse lopsakas alustaimestik, mis takistab 

uuenduse tekkimist; 

• ei ole efektiivne raidmete kogumine. 

Kuna lageraiet tehakse niisketel muldadel, jääb sellest järgi palju rohkem raiejäätmeid, kui 

turberaie puhul. Lisaks tekivad pehmel pinnasel sügavad vaod nii maapinda 

ettevalmistades kui ka puitu kokku vedades. Ettevõte pakub oma teenusena lageraiet kõige 

rohkem. Peamiselt tehaksegi harvendusraiet ja lageraiet ning kuna harvendusraie 

moodustas kogu töömahust kuni 30%, siis ülejäänud osa moodustabki lageraie. 
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1.3.3. Valikraie 

 

Valikraie eesmärk on puistu tiheduse reguleerimine, kus mets vaadatakse üle iga 5-10 aasta 

tagant ning raiutakse keskealisi ja ka nooremaid küpseid puid. Raie tehakse seal, kus see 

on kõige vajalikum metsakasvatuslikult või kaitstavate liikide seisukohalt. Peale ühe 

raiekorra tegemist väheneb küllaltki vähe metsa täius ja liitus, kõrgmets eksisteerib 

pidevalt. Eelkõige võiks valikraiet teha keskkonna ja selle liikide kaitseks olevas metsas, et 

seda pidevalt uuendada. Samuti võib raiet teha püsimetsana majandusmetsas selle 

majandamisel, kus eelkõige toimetatakse kaherindeliste või erivanuseliste okas- ja 

segapuistutega ja hall-lepikutega – seal asenduvad pidevalt uutega välja langevad või 

raiutud puud. Valikraie asendab nii uuendus- kui ka hooldusraiet ning seda on vaja, et 

uuendada metsa, parandada noorte ja keskealiste puude kasvu, varuda puitu, suurendada 

seemnesaaki ning lisaks on raiel nii keskkonnakaitseline, tulunduslik kui ka 

metsakasvatuslik aspekt. (Laas jt 2011: 530) 

Kuna valikraie meetodit on hakatud sageli kuritarvitama, et saada hetkel vajalike 

sortimente mitte raiuda metsakasvatuslikul eesmärgil, võib seda raiet kasutada karmi 

kontrolli all või usalduse ära teeninud ja kogenud metsamees. 2010. aasta seisuga lubab 

Eesti metsa majandamise eeskiri valikraiet teha ainult puistutes ning ühel aastal on lubatud 

välja raiuda 10% kasvava metsa tagavarast. Tuleb välja, et 2006. aasta metsaseaduse 

tingimuste kohaselt ei olegi võimalik Eesti majandatavates metsades valikraiet rakendada, 

kuna eeskirjas välja toodud rinnaspindala alammäär on seatud väga kõrgeks ning selline 

raie oleks juba harvendusraie. Samuti ei ole eeskirjas püsimetsa mõistet, mis teeb 

omakorda raskeks raiete kontrollimise. (Laas jt 2011: 531) 

Kuna valikraie on püsimetsa majandamine, siis ettevõte Stegre OÜ seda oma teenusena ei 

ole pakkunud, kuna pole olnud nõudlust. Kuna püsimetsa mõiste on üsna uus termin, siis 

erametsa omanikud ei ole seda enda jaoks senini teadvustanud ning selle tõttu ei mõisteta 

valikraiete vajalikkust. Kuna erametsa omanike peamiseks eesmärgiks on saada metsast 

tulu, siis ei näe nad ka püsimetsa majandamisel mõtet, kuna sellega võib välja raiduda vaid 

kuni 10%. 
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1.4. Metsalõikusteenuse hinda mõjutavad tegurid 

 

Ettevõtte Stegre OÜ on tegutsenud aastast 2007 ning metsandusega alustas tegutsemist 

aastal 2010. Samal aastal soetati ka 1998 aasta harvester, kuid kuna masin on vana, ei ole 

selle töökindlus kuigivõrd kõrge. Vana harvester lakkab rohkem töötamast ning vajab 

remonti rohkem, kui vajaks uus masin. Remontimine on tunduvalt kallim, kui oleks uuel 

masinal, sest töökindlus on väiksem ja remonti tuleb teostada tihedamini. Soetusmaksumus 

oli vanal masinal küll väiksem, kuid rohkelt remontides  läheb varuosi rohkem, mistõttu on 

selle ülalpidamine kallim. Ettevõttes tehakse kõik raietööd ära harvesteriga. On olemas 

uuendusraie ja hooldusraie harvestere, mis eristatakse vastavalt masina kaalust, 

gabariitidest, võimsusest ja lõikepea suurusest. Masin esmalt langetab, seejärel laasib ja 

kõige lõpuks järkab puutüve sortimentideks, vastavalt etteantud mõõtkavale. Mõõtkava on 

töö tellija poolt ette antud olenevalt metsa kooslusest. Sellest lähtuvalt saab otsustada, mis 

otstarbeks ta metsamaterjali ehk langetatud puud hiljemalt kasutada tahab kas siis 

tarbepuuks (palk, paberipuu, saepakk, vineeripakk) või küttepuuks. Etteantud mõõtkava ja 

diameetrite tabeli andmete järgi optimeerib harvester koos masina operaatoriga sortimenti, 

mis tähendab seda, et masina tarkvara kasutab maksimaalselt ära olemasoleva puu mahu. 

Töös käsitletavas ettevõttes on olemas harvester, mida võib kasutada mõlema raie puhul, 

kuid suuremal määral tehakse uuendusraiet, hooldusraie osakaal on maksimaalselt 30%. 

Masin on suure tööjõudlusega ning tema töö omahind on väike.  

Võrreldes metsuritööga segavad ilmastikuolud masina töötamist vähe. Peamiseks segavaks 

asjaoluks on kevadel ja sügisel liigniiskus, mis muudab pinnase liiga pehmeks, et suuri 

metsamasinaid kanda. Enne tööle asumist tutvutakse raielangiga, määratakse kindlaks 

materjali laokoht ja raiesuund, mis on eriti oluline harvendusraie puhul. Enne töö 

alustamist peab ette märkima raielangi ehk metsaeraldiste piirid, vastavalt vajadusele ka 

puud, kuna harvesterioperaator näeb puud ainult ühest küljest ning nähtavus on halb eriti 

öösel varjude tõttu. Ettemärkimist tehakse kinnistu piiridest lähtudes, tellitakse maamõõtja 

või märgib töö tellija ise GPS seadme abil. Samuti on vaja enne töö alustamist eemaldada 

alusmets ja võsa, mis tööd segama hakkaks. Nii paraneb oluliselt ka töö kvaliteet ja 

tootlikkus ning raielangi nähtavus ja ka visuaalne pilt. Paraku erametsa omanikud ei 

teadvusta, et metsamajanduse seisukohalt nii uuendusraiete kui ka harvendusraiete puhul 

võsa enne tööde alustamist lõigata ning jätavad selle viimase puhul tegemata. Iga raielangi 

alguses masin kalibreeritakse, mis tähendab seda, et tehakse kontrollmõõtmine. Lõigatakse 
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teatud arv notte, mis mõõdetakse ükshaaval käsitsi üle ja võrreldakse masina väljatrüki 

näiduga. Kui neis kahes leidub erinevusi, siis tehakse masinal korrektuure. Töö lõpus 

prinditakse harvesteris väljatrükk, kus on näha töö alguse ja lõpu kuupäev, kinnistu ja selle 

omaniku andmed ning lõigatud sortiment tabelina. (Stegre OÜ 2010)  

Analüüsi jaoks on autor grupeerinud kulud otsekuludeks ja kaudkuludeks, sest sellisel 

kujul on kõige parem kulusid analüüsida. Otsekulude hulka kuuluvad kütuse- ja 

transpordikulu ning masina hoolduseks ja remondiks tehtavad kulutused. Kaudkuludesse 

kuuluvad harvesteri amortisatsioon, kindlustuskulud, liisingu intressikulu ning 

ettevõtlusega seotud kulud. 

Ligikaudu 1/3 kuludest moodustab kütus. Järelikult mõjutab see metsalõikuse hinda, mis 

lõppkokkuvõttes kehtestatakse. Kuna harvesteri kütusekulu on üks oluline näitaja ning 

mõjutab raieteenuse hinda, mängib selle osakaal hinna kujunemisel suurt rolli. Lisaks 

mõjutavad hinda ka kütusehindade kõikumised turul, kus suurt rolli mängivad 

kütuseaktsiisi tõusud.  

Üheks hinda mõjutavaks teguriks on see, kui objektid ehk raielangid on üksteisest kaugel. 

Seda sellepärast, et harvesteri transportimine ühest objektist teise on kulukas – mida 

kaugemal on uus objekt, seda kallim on transpordikulu. Transpordiga seotud kulu sõltub ka 

sellest, kui ligipääsetav on raielank. Kui raielangini pääseb sõiduautoga, on kulu väiksem, 

aga kui langini tuleb sõita harvesteriga, siis on kulu palju suurem, kuna masina kütusekulu 

on suurem ning ta sõidab aeglaselt, järelikult ka ajakulu on tunduvalt suurem. 

Ühe kuupmeetri hinda mõjutab ka pinnase olukord langil, kus eristatakse väga pehmet, 

pehmet, osaliselt pehmet ja mittepehmet lanki. Mida pehmem on pinnas, seda kallimaks 

kujuneb teenuse hind, kuna on vaja täiendavalt juurde vedada oksi. Samuti mõjutab ka 

maastik ühe kuupmeetri hinda vastavalt sellele, kas ta on mägine, üksikute nõlvadega või 

tasane. Mida mägisem lank, seda kõrgem kuupmeetri hind. (Riigimetsa Majandamise Keskus 

1999a) Kõige rohkem sõltub ühe kuupmeetri hind lõigatava puu tüvemahust ning selle 

alusel koostatakse ka hinnatabeleid.  
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2. METSALÕIKUSE HINDA MÕJUTAVAD TEGURID 
 

2.1. Uurimistöö metoodika ja valimi kasutamine 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada peamised tegurid, mis mõjutavad 

metsalõikuse hinda ehk kuidas see hind kujuneb. Et metsamajandamine on pikem protsess, 

tuleb vaadelda metsa ja selle arengut juba varakult. Tuleb teada kuidas metsa 

majandatakse, millised raiemeetodid on olemas ja mida teeb ettevõtte Stegre OÜ. Lisaks 

on vaja olla teadlik millised on metsandusvaldkonna tulud ja kulud kuidas need jagunevad 

ettevõttes. Sellest lähtuvalt saab analüüsida, mis mõjutab kõige rohkem metsalõikuse 

hinda.  

Kõigele sellele tuginedes on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

• anda ülevaade metsanduse olemusest ning selle arengust tänapäevani; 

• iseloomustada metsamajandust ning metsanduses kasutatavaid raiemeetodeid; 

• analüüsida ettevõtte Stegre OÜ tulusid ja kulusid ning metsalõikusteenuse hinda 

mõjutavaid tegureid. 

• teha järeldusi analüüsi tulemuste põhjal ja ettepanekuid ettevõtte paremaks 

toimimiseks. 

Analüüsi tegemiseks on autor kasutanud ettevõtte Stegre OÜ majandusaasta aruandeid 

aastatel 2010-2014, Statistikaameti, sihtasutuse Erametsakeskus ning Riikliku 

Metsamajandamise Keskuse andmeid, et analüüsida püstitatud eesmärki. Peamiselt on 

kasutatud teiseseid andmeid ehk internetti ning metsandusalast kirjandust, andmebaase 

ning lisaks neile autori enda teadmisi. Autorile oli palju abiks käesoleva töö koostamiseks 

metsamajanduslik kirjandus ning osaühingu tutvustus ettevõtte tegutsemisalast, mis saadi 

intervjueerides ettevõtte juhatuse liiget.  

Töö esimeses osas on kasutatud kirjandusallikaid, et kirjeldada ja seletada lahti töö 

eesmärk ning kuidas eesmärgini jõutakse. Uurimistöö teooriaosa koostamiseks vajaliku 

üldinformatsiooni saab kätte metsamajanduslikest kirjandusest, et seletada lahti 
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metsanduse areng ja raietüüpide erinevused. Autori arvates jäi väheks allikatest, mis 

kirjeldaksid täpsemalt hinnakujunemise meetodeid.   

Töö teise ehk empiirilise osa koostamiseks on kasutatud ettevõtte Stegre OÜ 

majandusaasta aruandeid ning neid on võrreldud teiste andmebaaside andmetega nagu 

näiteks Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Statistikaameti andmetega. Andmete põhjal on 

töö autor koostanud tabelid, joonised ja analüüs.  

 

2.2. Metsalõikus teenuse hinda mõjutavate tegurite ning tulude ja kulude 

analüüs 

 

Üheks hinda mõjutavaks teguriks on raiutava puu tüvemaht, mis vaadatakse üle enne, kui 

raietöödega alustatakse ning siis määratakse teenusepakkuja ja ostja vahel kokkuleppeline 

hind. Tüvemaht saadakse teada metsakorralduskavadest takseerandmete põhjal. Nendes 

andmetes sisalduvad erinevad näitajad nagu näiteks vanus, kõrgus, diameeter, küpsusvanus 

jne. Lähtuvalt tüvemahtudest koostatakse ka vastavad hinnatabelid erinevate raietüüpide 

jaoks. Tabel 1 näitab ettevõtte Stegre OÜ harvendusraie ja lageraie keskmist teenusehinda 

tihumeetri kohta erinevate tüvemahtude juures (Tabel 1). Tabeli aluseks võetud 

harvendusraie ja lageraie on just peamised ettevõtte poolt teostatavad raietüübid, tehes 

esimest kuni 30% ulatuses kogu raiemahust ning teist ülejäänud mahu ulatuses. Ühtlasi on 

need ka üle Eesti tehtavatest raietest kõige suurema nõudlusega. 

 

Tabel 1. Stegre OÜ kehtestatud harvendusraie ja lageraie hinnad ühe tihumeetri kohta. 

Allikas: Autori koostatud 

Harvendusraie Lageraie 

tüvemaht (m³) €/m³ tüvemaht (m³) €/m³ 

0.28 7,0 0.28 6,26 

0.20-0.27 8,37 0.2-0.27 6,53 

0.14-0.19 8,82 0.14-0.19 6,78 

0.08-0.13 9,33 0.08-0.13 8,44 

...0.07 9,84 ...0.07 10,16 
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Erinevatele raietüüpidele on kehtestatud erinevad hinnad sellepärast, et need raied ei ole 

kõik ühesugused ja nõuavad erinevat lähenemist. Lageraie puhul on üldiselt puude 

tüvemaht suurem ning ühe tihumeetri lõikusele kulub kõige vähem aega. Samuti ei ole vaja 

väga palju jälgida, kuhu ja kuidas langetada, mis tähendab seda, et langetatav puu võib 

kukkuda vastu teist puud. Harvendusraie puhul peab jälgima, et langetatav puu ei kukuks 

vastu puud, mis jäetakse alles, kuna võib kokkupuudel kahjustada elujõulist puud. 

Harvendusraie puhul on jälgimist rohkem, kuna tuleb otsustada, millised puud võtta ja 

millised jätta ehk need puud, millel on rohkem potensiaali kasvada, need jäetakse alles. 

Sellest tuleb ka nende kahe raietüübi  erinevus – harvendusraie töömaht on väiksem, 

lageraiel suurem. Tabel 1 näitab, et mida väiksem on puu tüvemaht, seda suuremaks 

kujuneb hind tihumeetri kohta. Seda sellepärast, et väiksema tüvemahuga puu lõikamine 

on töömahukam, metsa ülestöötamise kulud on kõrgemad. Väikse tüvemahuga puu 

lõikamine on ka ajamahukam, sest ühes ajaühikus saadava materjali maht on palju 

väiksem. Et saada teada, kas ettevõtte poolt kehtestatud hinnad on mõistlikud, näitab 

võrdluseks tabel 2 missugused hinnad on kehtestanud Riigimetsa Majandamise Keskus 

(RMK) hinnaraamistiku alusel, millele rakendatakse vähempakkumise hinnakoefitsient 

(Tabel 2).  

 

Tabel 2. Riigimetsa Majandamise Keskuse kehtestatud harvendusraie ja lageraie hinnad 

ühe tihumeetri kohta. Allikas: Riigimetsa Majandamise Keskus 1999b 

Harvendusraie Lageraie 

tüvemaht (m³) €/m³ tüvemaht (m³) €/m³ 

0.28 6,86 0.28 5,77 

0.20-0.27 6,47 0.2-0.27 6,2 

0.14-0.19 8,59 0.14-0.19 7,18 

0.08-0.13 11,35 0.08-0.13 8,69 

...0.07 21,05 ...0.07 14,26 

 

Tabelist 2 on näha, et ka RMK hinnad kallinevad tihumeetri kohta, kui tühemaht väheneb. 

Tabeli 1 ja 2 võrdlusest selgub, et lageraie puhul on hinnad väikese erinevusega, kuid 

harvendusraie puhul suurema tüvemahuga puudel on ettevõttel Stegre OÜ kallimad hinnad, 

ning mida väiksemaks läheb tüvemaht, seda suurem erinevus tekib ettevõtte ja RMK 

hindade puhul, kus RMK poolt kehtestatud hind on kaks korda kõrgem. Hindade erinevus 

on peamiselt selle tõttu, et RMK-l on hankelepingud ning tavaliselt on need kuni viieks 
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aastaks. Ettevõttel Stegre OÜ ei ole hankelepinguid vaid töö toimub vastastikuse 

kokkuleppe tulemusena töö osutaja ja töö tellija vahel ning töömaht sõltub sellest, kui palju 

tööd on ning millised on ilmastikuolud.  

Tabeli 1 ehk ettevõtte hindade puhul on tegemist fikseeritud hindadega, mis on 

kooskõlastatud koostööpartneritega. RMK hinnatabeli puhul on tegemist 

hinnaraamistikuga, mille puhul rakendatakse koefitsienti 1.0. RMK hinnatabel kujuneb 

lõplikult vähempakkumise tulemusena. Juhul, kui RMK hankel parimaks pakkumuseks 

tunnistatud koefitsient on 0,8, siis hinnaraamistik korrutataksegi 0,8-ga. Siit selgub, et 

metsalõikuse hinnad ei ole ette määratud, vaid iga teenusepakkuja kehtestab oma hinnad 

ise, kuid võtab aluseks hinnaraamistiku hinnad ja enda poolt hankes pakutud koefitsiendi. 

Alati sooviks kõik teenusepakkujad teha tööd kõrgema hinna eest, et oleks kindlustatud 

tulud, mis kataks kulud ja ettevõtte teeniks kasumit. Praegu jäävad paraku ettevõtte tulud ja 

kulud suhteliselt võrdseks, hästi majandades on tulud suuremad, kuid mitte nii palju nagu 

soovitakse.  

Metsalõikuse hinnad sõltuvad suuresti ka ümarpuidu kokkuostu hindadest. Puidu 

kokkuostu hinnad sõltuvad omakorda maailmaturu hindadest ning raieteenuse pakkujad ei 

saa oma teenuse hindu tõsta seetõttu, et maailmaturu hinnad pole piisavalt kõrged, mis 

toetaks ettevõtjate hinnatõusu. Raieteenuse hinnad kehtestatakse raieteenuse pakkujate 

keskmiste hindade järgi. Samuti ei soodusta ka RMK hinnatõusu, kuna hinnapakkumine 

toimub vähempakkumise teel. Alati leidub keegi, kes pakuks teenust väiksema hinna eest 

ning selle teenust tarbitakse. Lõplik hind kujuneb tegelikult läbirääkimiste teel. 

Raieteenuse hinnad on ettevõttel küll tabeli kujul fikseeritud, kuid kõik on läbirääkimiste 

küsimus.  

Metsalõikusteenuse lõpphinda mõjutab ka lõpptarbija või metsamaterjali kokkuostja 

hinnang langetatud metsamaterjali kvaliteedile. Hinnang põhineb subjektiivsel seisukohal 

kuna väga vähestel saekaatritel on selleks otstarbeks spetsiaalsed palgi kvaliteedi ja 

mõõteseadmed. Näiteks kui autokoormas on 30 palki ja hindaja vaatlusel ütleb, et 3 neist 

on ebakvaliteetsed, siis nende eest tulu ei saada. Järelikult saab teenuse osutaja kolme 

langetatud puu võrra vähem tulu. Ebakvaliteetne puu võib sattuda koormasse seetõttu, et 

harvesterioperaator näeb puud ainult ühest küljest ja otsast ning just teisel küljel võib 

esineda defekte. 
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Hinda mõjutab ka autokoorma virnatäiuse koefitsient, mis erineb puuliigiti (Joonis 3). 

Koefitsient on katseliselt määratud ja sõltub puuliigi tüveomadustest. Mida suurem on 

virnatäiuse koefitsient, seda vähem on virnas tühja ruumi ja rohkem puitu. Selleks tuleb 

notid laduda virna nii tihedalt kui võimalik. Kui autokoormas on palju tühja ruumi, on 

teenusekulu ikka sama, seega tuleks majandada võimalikult efektiivselt ja jätta võimalikult 

vähe tühja ruumi. Kui notid on väga jämedad, jäävad nende vahele suured õhuvahed. 

Selleks, et neid vahesid täita, oleks ideaalne, kui peenemad notid saaks asetada suuremate 

vahele, et tühimikud täita. (SA Erametsakeskus 2014) Koefitsienti mõjutab oluliselt nottide 

diameeter, sest mida suurem on diameeter, seda suurem on ka virnatäiuse koefitsient.  

 

 

Joonis 3. Virnatäiuse koefitsient puuliigi kohta. Allikas: SA Erametsakeskus (2013) 

 

Jooniselt on näha, et kõige suurem koefitsient on kuusel ning seejärel männil, millele 

järgneb haab. Suurema koefitsiendiga puud on sirged ja nad on hästi virnastatavad. Kask, 

lepp, tamm ja saar jäävad sarnase koefitsiendi piiridesse. See tähendab seda, et kuuske 

lõigates on võimalik notid virma laduda kõige tihedamalt ehk nottide vahele jääb vähem 

tühja ruumi ning virnas on rohkem puitu. Vastupidiselt sellele on saarel virnas vähem puitu 

ja rohkem tühja ruumi.  

Harvesteri mõõteseade mõõdab kõik üksikud notid eraldi nii pikkuse kui ka diameetri 

suhtes. Kõik notid mõõdetakse ükshaaval ja arvutatakse kokku materjali maht sortimentide 

kaupa. Metsamaterjali kokkuostja mõõdab materjali autokoormas ja määrab koorma täiuse 

visuaalse vaatluse teel ning annab igale koormale mahukoefitsiendi. Paraku alati ei pruugi 
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see olla vastavuses tegelikkusele ning on tihtipeale väiksem, kui kirjeldatud mahutabelites. 

See tähendab seda, et kui oodatav normaalne mahukoefitsient näiteks kasepaberipuul 

keskmise virna diameetriga 14 peaks olema 50%, kuid vastuvõtja rakendab koefitsiendiks 

hoopis 46, siis sellest harvesteriga lõigatud 100-st tihumeetrist jääb lõpptulemuseks 92 

tihumeetrit. Kui kokkuleppeliselt ühe tihumeetri maksumus oleks näiteks 7€, siis peale 

sellist tegevust jääks hinnaks vaid 6,44 €/tm. Kirjeldatud mõõtmismeetod suurendab 

kaudselt omahinda, kuna lõigatud sai siiski 100tm. Järelikult mõjutab metsalõikuse hinda 

ka metsamaterjali kokkuostja, kuna tema määrab koefitsiendi ning sellest sõltuvalt kujuneb 

lõplik teenuse hind.  

See, millise hinnaga ja millises mahus metsalõikust teostatakse mõjutab suures osas tulusid 

ning ka kulusid. Kui osutatava teenuse maht suureneb, tõusevad tulud, kuid samas 

kaasnevad sellega täiendavad kulud. Näiteks kulub töömahu suurenedes rohkem kütust ja 

vajatakse töö teostamiseks rohkem aega. Samuti tuleb masinat hooldada iga 2 tööpäeva 

tagant, vajadusel remontida ja soetada vajalikud varuosad. Et hinnata ettevõtte tegutsemist, 

näitab joonis 4 kuidas on kujunenud tulud ja kulud aastatel 2010-2014 (Joonis 4).  

 

 

Joonis 4. Tulude ja kulude jagunemine aastatel 2010-2014. Allikas: Autori koostatud 

 

Kuna ettevõte Stegre OÜ alustas oma majandustegevusega metsandusvaldkonnas aastal 

2010, siis sellel majandusaastal tegeleti ettevalmistustega ettevõtte käima lükkamiseks uuel 

majandusaastal, mistõttu kasumit esimesel majandusaastal ei olnud ja majandusnäitajate 
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põhjal on tegutsenud kahjumiga. Suured kulutused olid ettevõttel seetõttu, et samal aastal 

soetati ka metsalõikuse masin ehk harvester. Jooniselt 4 selgub, et järgnevatel aastatel on 

ettevõte olnud kasumis, igal aastal on tulud ületanud kulusid. Eriti hea aasta oli 2013, kuna 

siis ulatusid tulud palju kõrgemaks, kui muudel aastatel olnud on ning tulusid oli ka 

märgatavalt rohkem kui kulusid ehk saadi rohkem kasumit, kui teistel aastatel. Tabelist on 

näha, et selline ettevõtte tegevus ei ole väga kasumlik. 

Erinevad kulud moodustavad kogukuludest teatud osa. Kõik põhilisemad kulud on 

enamasti muutuvkulud ning kas siis suurenevad, kui tegevusmaht suureneb või vähenevad 

tegevusmahu vähenedes. Ettevõtte Stegre OÜ viie majandusaasta aruannete analüüsi 

tulemusena näitab joonis 5 millise osakaaluga on erinevad kulud kogukuludest (Joonis 5).  

 

 

Joonis 5. Kulude osakaal kogukuludest aastatel 2010-2014. Allikas: Autori koostatud 

 

Jooniselt on näha, et nagu eelnevalt mainitud moodustab kütuse osakaal tõesti 1/3 

kogukuludest. Ainult esimesel tegevusaastal ehk aastal 2010 kulus kütust väga vähe, sest 

harvester osteti sama aasta kevadel, aga pehme pinnase tõttu ei saanud kohe tööd alustada. 

Kuna metsamajandusega tegutsemist alles alustati poolelt aastalt ei olnud töömaht nii suur 

ning kulutusi tehti rohkem muudele toimetustele. Kõige suurema osakaaluga on masinate 

varuosad, remont ja hooldus. Paraku kulub vana harvesteri ülalpidamiseks palju raha ja 

samuti ka aega, kuna enamjaolt teeb remondi ära harvesterioperaator ise. Transpordikulu 

on küll väiksema osakaaluga, kuid on siiski väga oluline kulu. Transpordikuluks 

arvestatakse nii harvesteri transporti ühelt raielangilt teisele kui ka muid ettevõtlusega 
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seotud transpordikulusid. Sellest sõltuvalt kujuneb kogukulu ning see omakorda mõjutab 

metsalõikuse hinda. Muud kulud on antud joonisel küll suuremas osas, eriti esimesel 

aastal. Seda sellepärast, et siis tehti kulutusi ettevõtte käima lükkamiseks järgnevaks 

majandusaastaks – soetati ettevõtluse tarbeks vajaminevaid tööriistu, seadmeid, tehnikat. 

Muude kulude alla kuuluvad näiteks bürookulud, raamatupidamis- ja pangateenused, side- 

ja lähetuskulud, kindlustuskulu ja muud sarnased tegevuskulud. Kõik need kulud üksikult 

on väga väiksed võrreldes teiste joonisel olevate kuludega, kuid kokku moodustavad suure 

osakaaluga kulude summa.  

Ettevõte Stegre OÜ pakub oma teenuseid Saaremaal, Saare maakonnas, kus metsandusega 

tegeletud juba aastast 1650. Maakonnale on väga oluline, et metsandusega tegeletakse, 

kuna sellega on seotud majandusstruktuur ja arenguvõimalused. Kogu maakonna pindalast 

ligi 45% on kaetud metsaga, millest eramets moodustab 44%. Tervest saare pindalast, mis 

on 267 300 hektarit, moodustab eramets 22% ehk 58 853 hektarit. (Saaremaa 2015) 

Jooniselt 6 on näha võrdluseks, kui suure osa moodustab kogu Saaremaa pindalast 

metsamaa ning kui palju sellest on erametsa ja kui palju riigimetsa (Joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Erametsa ja riigimetsa osakaal Saaremaa kogupindalast. Allikas: Autori 

koostatud. 

 

Kuna metsamaad on seal palju on ka nõudlus metsalõikuse järele suur ning tööd jagub 

piisavalt. Suurema osa metsamaa pindalast moodustab erametsamaa ning ettevõte pakub 

oma teenuseid just erametsades. Seetõttu tööpuudust Saare maakonnas karta ei ole. Tabelis 
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3 on näha, millises mahus tegi ettevõte tööd aastatel 2010-2014 ning kui suure osakaalu 

moodustasid raietööd kogu maakonna erametsades teostatud töödest (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Ettevõtte ja Saaremaa raiemahtude võrdlus aastatel 2010-2014. Allikas: Autori 

koostatud 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Stegre OÜ 

raiemaht, m³ 5337 7434 7812 11037 6982 

Saare maakonna 

raiemaht, m³ 517233 403375 387770 469254 664330 

Ettevõtte 

raiemahu 

osakaal kogu 

maakonna 

raietöödest, % 1,031843 1,842986 2,014523 2,352062 1,050962 

 

Tabelist 3 esitatud andmete võrdlemisel selgub, et ettevõtte osakaal kogu Saare maakonnas 

teostatud raiemahtudest on väga väike. Aastal 2010 moodustas ettevõtte raiemaht kõigest 

1,03% kogu maakonna raiemahust, kuid kuna siis alles metsateenuste pakkumisega alustati 

ja sedagi alles poolelt aastalt, siis võib selle näitajaga olla rahul. Eriti kui võrrelda aastat 

2014, kui töötati aastaringselt, kuid näitajad on suhteliselt samad nagu esimesel 

majandusaastal. Siit tuleb seos raiemahu ning tulude ja kulude vahel. Ka need olid aastal 

2014 väiksemad, kui eelneval kolmel aastal, nagu varem selgus jooniselt 3. Sellel aastal oli 

töötamine raskendatud seoses väga pehme maapinnaga – kevadel ja sügisel tuli teha pikk 

paus tööst. Hea aasta oli aastal 2013, kus raiemaht oli tunduvalt suurem, kui teistel aastatel 

ning osakaal kogu Saaremaa raietöödest oli 2,35%. Jooniselt 4 selgus, et ka tulud ja kulud 

ulatusid sel aastal märgatavalt kõrgemaks, kui teistel aastatel. Siit saab järeldada, et 

ettevõte on väike ning ainuüksi ühe töötajaga ei jõua nii palju raietöid teostada. Siinkohal 

ületab nõudlus pakkumise ning töö teevad ära teised raieteenuse pakkujad.  
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2.3. Analüüs ja ettepanekud  

 

Analüüsi tulemustest selgus, et hind, millega metsalõikust teostatakse, võetakse 

hinnatabelist ning on määratud vastavalt puu tüvemahust ja raieliigist lähtudes. Lõplik hind 

siiski kujuneb teenuse pakkuja ja koostööpartneri vaheliste läbirääkimiste teel.  

Hinda mõjutavateks teguriteks kujunesid kütuse hind, transpordikulud ning masinate 

remondi- ja hoolduskulud. Kütuse ostuhinda kahjuks ise mõjutada ei saa ning seda kulub 

vastavalt tegevusmahule. Siinkohal ei saa olla kütuse kalli hinna probleemile lahendust 

selle näol, et tarbida vähem kütust. Seda kulub nii palju, kui tööd tehakse ning töö mahtu 

vähendada ei oleks võimalik. Kütuse hinna kallinedes ei ole võimalik koostööpartnerilt 

küsida teenuse hinna tõusu, kuna see ei oleks antud puiduhindade juures mõeldav.  

Transpordikulude vähendamiseks tuleks raielangid koondada võimalikult lähestikku, et 

saaks harvesteri transportida ilma treilerita. Harvesterioperaatori elamine võiks olla 

vagunelamus ja mis peaks paiknema raielangile võimalikult lähedal, et jääks ära 

hommikune tööle ja õhtune koju sõit. Ei saa aga vähendada selliseid transpordikulusid, mis 

on seotud kütuse ja varuosade tarnega, mis tähendab seda, et kui kumbagi neist on vaja, 

tuleb neid tarnida. 

Paratamatu on see, et masinat tuleb remontida ja hooldada. Küll aga saab kontrolli all 

hoida kulusid seoses varuosade soetamisega. Kui osta masinale uusi varuosi on need 

mõistagi kallimad, kui kasutatud varuosad. Vanale harvesterile ei ole otstarbekas uusi 

varuosi osta, kuid kõiki varuosi ei saa taaskasutada ja paraku peab ostma uusi. Uute 

varuosade alla kuuluvad kindlasti elektroonikaseadmed ja ka hüdrovoolikud. Ülejäänud 

varuosi võib taastada või soetada varuosa mujalt. (Stegre OÜ 2017)   

Üldine ettepanek ettevõttele autori poolt oleks, et ettevõtet tuleks laiendada ning siin on 

mitmeid võimalusi. Üheks võimaluseks oleks, et soetada olemasolevale harvesterile juurde 

ka teine harvester ning palgata lisatööjõudu, kes saanud vastava väljaõppe ning valdab 

antud tehnikat ja on kursis metsaseadustega. Eramets moodustab 44% kogu Saare 

maakonna metsamaast ning kuna see on põhiline ettevõtte tegutsemisala, leiduks kindlasti 

mõlemale harvesterile vastavat nõudlust. Teine valikuvõimalus oleks, et lisaks 

olemasolevale harvesterile soetada juurde forvarder, mis koondab metsamaterjali ja veab 

laoplatsile. Sellisel juhul saaks pakkuda kompleksteenust. Hetkel on ettevõttel olemas küll 
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koostööpartner, kes väljavedu teostab, kuid Stegre OÜ tulusid ega kulusid tema ei mõjuta. 

Et ka teenuse ostjal oleks lihtsam, võiks ettevõttel olemas olla nii harvester kui ka 

forvarder, et ostja saaks mõlemad teenused hankida ühest kohast.  

Samuti arvab autor, et olemasoleva metsatehnika võiks välja vahetada uuema vastu. Uus 

masin võiks olla mitte rohkem kui 10 aastat vana. Kuna vana harvester vajab tunduvalt 

rohkem remonti kui uus, väheneksid remondikulud uue masina olemasolul ning suureneks 

töökindlus, mis omakorda mõjutaks positiivselt ettevõtte majandustulemusi. 

Soetusmaksumus on kallis, kuid eelnevalt tuleks müüa maha vana masin ning siis osta uus. 

Tehtav investeering tasuks end ära mõne aastaga, kuna selle arvelt vähenevad 

tegevuskulud.  
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KOKKUVÕTE 
   

Mets on Eesti üheks suuremaks varaks kuna tegemist on taastuva loodusressursiga. Metsad 

on väga mitmekesised ning nende saaduste kasutamine saab toimuda väga mitmekülgselt. 

Metsad on tähtsad riigile, kuna võivad olla oluliseks kulude katmise allikaks ning on 

tähtsad ka inimestele üksikult. Metsanduse abil leitakse tööd ning seeläbi saadakse 

sissetulekut või lisaraha erinevate metsasaadustega majandades.  

Metsamajanduses tuleb teostada metsaraieid, et täita erinevaid eesmärke. Eestis 

teostatavateks raieliikideks on hooldusraie, uuendusraie ja valikraie. Kõik nad erinevad 

üksteisest raieeesmärkide ja –meetodite poolest.  

Käesolevas bakalaureusetöös saavutati seatud eesmärk milleks oli välja selgitada millised 

tegurid mõjutavad kõige rohkem metsalõikuse hinda. Selleks saadi infot erinevatest 

metsandusvaldkonna kirjandusallikatest ning veebiallikatest nagu näiteks Riigimetsa 

Majandamise Keskuse kodulehelt, Erametsakeskuse kodulehelt ning Statistikaametist. 

Ühtlasi kasutati ettevõtte Stegre OÜ 2010-2014 majandusaastaaruandeid ning läbi tulude ja 

kulude analüüsi selgitati välja, millised on enim metsalõikuse hinda kujundavad tegurid.  

Töö esimeses osas anti lühiülevaade Eesti metsanduse ajaloost ja arengust ning pikemalt 

toodi välja kolme raietüübi erinevused ning olulisus. Lisaks selgitati, mis on metsa 

majandamine ning kirjeldati tegureid, mis mõjutavad metsalõikuse hinda. Töö teises osas 

analüüsiti ettevõtte tulusid ja kulusid ning läbi nende selgitati välja kulud, mis on suurema 

osakaaluga ehk kulud, mis mõjutavad enim metsalõikuse hinda. Peale selle kirjeldati ka 

teisi hinda mõjutavaid tegureid, mis kuludest ei sõltu ning analüüsiti Stegre OÜ teostatud 

raiemahtusid aastatel 2010-2014 ning võrreldi neid mahtudega, mis teostati ettevõtte 

tegutsemispiirkonnas nendel aastatel kokku. 

Analüüsi tulemusena selgus, et peamisteks hinda mõjutavateks teguriteks olid sellised 

kulud nagu kütuse-, transpordi- ja masina hoolduskulud (varuosad, remont). Veel 

mõjutavad hinda raiutava puu tüvemaht, puidu kokkuostu hinnad, langetatud 

metsamaterjali kvaliteet ning autokoorma virnatäiuse koefitsient. Igal teenusepakkujal on 

oma hinnatabel, mis koostatud erinevate raietüüpide jaoks. Tabelis on hinnad välja toodud 
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iga tüvemahu juures eraldi. Lõplik teenuse hind kujuneb aga läbirääkimistel teenuse 

pakkuja ning koostööpartneri vahel.  

Eelkõige on antud bakalaureusetöö kasulik ettevõttele Stegre OÜ, kuna analüüsiti just selle 

ettevõtte majandusaasta aruandeid ja toodi välja ettepanekud, mida saaks paremaks muuta. 

Töö tulemused võiksid olla kasulikud ka metsalõikuse teenust pakkuvatele ettevõtetele 

ning metsaomanikele, kes metsaraie teenust ostavad. Tööst võiksid kasu saada nii 

väheteadlikud metsaomanikud, et nad oskaks oma metsi õigesti ja mõistlikult majandada. 

Samuti ka inimesed, kes igapäevaselt metsandusega tegelevad, et nad oskaks optimaalselt 

hinnata tulusid ja kulusid ning määrata metsalõikuse teenusele õiglane hind.  

Kokkuvõtteks on raske tuua välja tegurit, mis mõjutab metsalõikuse hinda kõige rohkem, 

kuna kõik need mõjutegurid on omavahel mingilmääral seotud ja kõigil on 

hinnakujunemises oma roll. Oluline on, et kulud oleks kontrolli all ning metsaraie teenust 

pakkuv ettevõte teaks, kuidas metsalõikuse hind kujuneb ja sealjuures arvestaks kõiki 

tegureid hinna kujundamisel. 
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FACTORS THAT AFFECT THE PRICE OF MECHANIZED 

FOREST HARVESTING IN STEGRE OÜ ENTERPRISE 

SUMMARY 
 

Forest is one of the biggest treasure of Estonia because it is a renewable resource. Forests 

are very diverse and their products can be used very differently. Forests are important to 

country because they help to cover up its expenses and also they are important to people. 

They can find a job through forestry and get their main income or extra money.  

Forest harvesting must be carried out in a forest economy to fulfill different objectives. 

There are conducted innovation felling, tending felling and selective cutting in 

Estonia.They all differ from each other in terms of purposes and methods.  

The research achieved its main goal which was to find out the factors that affect forest 

harvesting price the most. For that the information was gathered from different forestry 

literature and from databases like State Forest Management Centre home page, Foundation 

Private Forest Centre home page and Statistics Estonia. Also was used annual reports of 

Stegre OÜ enterprise in the years of 2010-2014 and through costs and profits came out 

which are the main factors that affect the forest harvesting price. 

The first part of the research is a brief overview of Estonian forestry history and its 

development and extended overview of three harvesting methods – their difference and 

importance. Also explained what is forest economy and described factors which affect the 

forest harvesting price. The second part of the research analyzed companys costs and 

profits and thereby explained the costs that affect forest harvesting price the most. Besides 

that the second part explains the factors that affect the forest harvesting price which are not 

affected by expenses. Also analyzed Stegre OÜ executed harvesting quantity in the years 

2010-2014 and compared to the quantities which were executed by the enterprise’s field of 

region in these years.  

The results showed that the factors which affect the forest harvesting price mostly are 

outgoings for fuel, transport and machine maintenance. Price influencing factors are also 
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tree stem volume, wood’s buying prices, quality of cutted timber and stack fullness 

coefficient. Every service provider has its own price table but the final service price 

develops from the negotiation between the service provider and service partner. 

Above all the present research is useful for the enterprise Stegre OÜ because the analysis is 

based on its five year annual reports and it is pointed out what the company can do better. 

Also the results can be useful for companies that serve forest harvesting and to forest 

owners who buy the forest harvesting service. Research can be used by forest owners 

whose knowledge of the forest economy is deficient so they can manage their forests 

wisely. Also people who deal with forestry daily can use the research so they can optimally 

evaluate costs and profits and estimate reasonable price to forest harvesting service. 

In conclusion it is hard to point out just one factor that affects the forest harvesting price 

the most because all the factors are connected to each other someway and all of them have 

a part in the development of the final price is important that the costs are under control and 

the company that serves the forest harvesting must know how the forest harvesting price 

turns out so they can consider all the factors of setting the price. 
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Lisa 1. Mõisted Allikas: (Metsamajanduse alused 2011) 

Alusmets – põõsarinne. Enamasti põõstastest ja madalatest puudest koosnev puittaimede 

rinne puurinde all, mis ei ole tulevikus võimeline moodustama puistut. 

Forvarder – laaduriga metsaveomasin ehk metsaveotraktor ümarmetsamaterjali 

kogumiseks ja kokkuveoks laoplatsile. 

Harvester – kompleksne raiemasin, mis langetab, laasib ja järkab tüvesid ning paigutab 

valmistatud sortimendid virnadesse. Tööseadisteks on langetamisel ja järkamisel kettsaag, 

laasimisel lõikenoad. Harvesteri mõõteseadmega määratakse töödeldava ümarpuidu mahud 

pikkuse ja läbimõõdu mõõtmise teel, mida nimetatakse harvesterimõõtmiseks. 

Juurdekasv – uue puidu ladestumine olemasolevatele puidukihtidele, mille tulemusena 

suurenevad nii kambiumikihi üldpindala kui kasvavate puude mõõtmed. 

Järelkasv – vana metsa võrastiku all või metsa servas looduslikult tekkinud noor 

metsapõlvkond, mis soodsatel tingimustel võib jõuda ülarindesse. Järelkasv on sageli 

teisest liigist kui puistu enamuspuuliik. 

Järkamine – Langetatud ja laasitud puutüvest optimaalse väärtusega sortimentide 

määramine (arvutamine) ja selle järgi sobiva pikkuse ning kvaliteediga 

ümarmetsamaterjalide lõikamine. 

Kahjurid – loomaliigi esindajad, kes oma tegevusega pidurdavad paljude puude kasvu ja 

arengut ning rikuvad puitu.  

Kokkuvedu – metsamaterjalide või täistüvede vedamine raielangilt vahelattu (langi serva, 

autotranspordile kättesaadavase kohta).  

Küpsusvanus – vanus, millest alates puistu loetakse teatud aspektist küpseks ehk vanus, 

mille juures puistu raiumisel saadakse parim majanduslik tulemus kogu puistu kasvamise 

aja kohta ehk raieringi ühe aasta kohta. Puistu on raieküps, kui ta on saavutanud taseme, 

kus teda tuleb põhjendatult uuendada. 

Laasimine – langetatud puutüve pinnalt okste eemaldamine kas kirve, mootorsae või 

harvesteriga. 
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Langetamine – esimene etapp raietöödel, mille käigus kasvav puu maha lõigatakse 

(langetatakse). 

Maapinna mineraliseerimine – mineraalsel metsamullal metsavarise- ja metsakõdukihi 

koos alustaimestikuga eemaldamine enne külvi või istutust või ka külviga samaaegselt. 

Metsandus – metsamajandust ja metsatööstust hõlmav majandusharu, mille all 

mõistetakse metsade kasvatamist, kasutamist, kaitset ja hoidu, metsa ülestöötamist, puidu 

transporti ja töötlemist koos neid käsitleva ja toetava metsandusliku hariduse, metsateaduse 

ja teabetöötlusega. 

Metsur – metsandusspetsialist, kes teeb iseseisvalt metsa rajamise, hooldamise ja 

puiduvarumisega seotud töid, lähtudes jätkusuutliku metsanduse põhimõtetest. 

Puistu – puudega kaetud ühtlase koosseisu, struktuuri, kasvunäitajate ja kasvutingimustega 

metsaosa, mis erineb naaberpuistutest teatud ulatuses mõne tunnuse või väärtuse poolest. 

Puistud jagunevad koosseisu järgi puht- ja segapuistuteks, tekkeviisi järgi looduslikeks ja 

kultuurpuistuteks. 

Püsimets – metsaosa, kus kasutatakse pidevalt ainult valikraiet, millega tekitatakse 

uuenduse tekkeks minihäile, kus on piisavalt valgust ja kõrvaldatud otsene juurkonkurents 

ning parimaid vanemaid puid vabastatakse liigsest konkurentsist. 

Raie – puistust osa või kõigi puude raiumine mootorsaagidega või raiemasinatega 

vastavalt puistu vanusele, seisundile ja raie eesmärgile. 

Raielank – raieks eraldatud metsaosa või puistu, mis on looduses tähistatud, mille kujutis 

on kantud metsakaardile ja millel raiutav tagavara on hinnatud. 

Raiestik – ehk raiesmik on raielank pärast lageraiet. 

Raietööd – metsade majandamisel tehtav komplekstöö, mis koosnev puude langetamisest, 

laasimisest, järkamisest, materjalide koondamisest ja kokkuveost. Siia kuuluvad ka raie 

ettevalmistustööd ja kokkuveoteede rajamine.  

Rinnaspindala – ringi pindala, mille diameetriks on puu rinnasdiameeter. 

Seemnepuu – puistus valitud hea võra ja tüvega puud, mis lageraie käigus raielangile 

kasvama jäetakse, et saada uue metsapõlve puid looduslikul teel.  
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Säilikpuu – eelmisest metsapõlvest pärinevad üksikud suured puud, mis on jäetud peale 

uuendusraiet järgmisse metsapõlve kasvama biomitmekesisuse kaitseks või maastikuilme 

parandamiseks. 

Tihumeeter – kasvava metsa või metsamaterjalide mahu rahvakeelne mõõtühik. 

Tihumeeter võrdub ühe kuupmeetri puhta puiduga. 

Tüvemaht – puutüve ruumala. 

Virn – puidu ladustamisviis: ühesuunaliselt üksteise kõrvale ja peale laotud paberi ja 

küttepuidu või muu ümarpuidu kogum. 

Virna täiuskoefitsient – ehk virna tihedus on suhtarv, mis näitab virnas oleva puidu mahu 

suhet virna üldruumalasse ehk virnastusmahtu. 
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