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Metsamajanduskavade toetuse suurendamise vajadusest ning eraldusepõhisest metsakorraldusest.   

 

25. augustil pöördusime keskkonnaministri poole riigi poolt metsamajanduskavade edasise toetamise korraldamisega. EMK  2014. a. toetuse 

I vooru planeeritud eelarve on 200 000 €, kuid  taotlusi esitati ~750 000 € väärtuses. Tuginedes metsaseadusele palusime ministeeriumil 

leida täiendavaid vahendeid, et toetada  metsamajanduskavade koostamist  ning tagada seeläbi  andmete laekumine metsaressursi 

arvestuse riiklikusse registrisse. Ministeeriumi vastuses  tõdeti, et võimaluse tekkimisel esitatud ettepanekuga arvestatakse.  

 

Tegime ka ettepaneku kaaluda võimalust  metsaomanikele   eraldusepõhiseks metsakorralduseks. Antud muudatuste sisseviimisel peab 

ministeerium  vastuskirjast nähtuvalt arvestama metsanduse arengukavaga, milles on aasta 2020 saavutustasemeks seatud, et aktuaalsete 

inventeerimisandmetega on kaetud 90% majandatavast erametsamaast. Eraldisepõhisele erametsakorraldusele üleminek eeldab  muudatusi 

metsaregistri koosseisus, milleks võimalus avaneb peale metsaregistri uue platvormi valmimist 2015. aasta lõpus. Ministeerium on lubanud 

kaasata EEML-i  metsakorraldusega seotud õigusaktide muutmise aruteludele. 

 

 

Pöördumine kekskonnaministeeriumi ja keskkonnaameti poole seoses ulukiasurkondade seire teemaga 

 

24. septembril esitatud pöördumises juhtisime tähelepanu, et  vastavalt säästva arengu põhimõtetele tuleb ulukite soovituslike 

küttimismahtude ja –struktuuri puhul arvestada ka majanduslike aspektidega. Metsa majandamise ja jahinduse vahelise tasakaalu huvides 

peavad Keskkonnaagentuuri soovitused tuginema erapooletul ulukite populatsiooni seirel. Tegime ettepaneku korraldada ühekordne 

suurulukite kontrolluuring igas maakonnas  ühes jahipiirkonnas. Tegime ka ettepaneku korraldada uuring tulude kohta kogu jahimajanduse 

väärtusahelas. Palusime täiendada jahiseadust, lisades seirearuandele kohustusliku komponendina majandusliku aspekti.  

 



Saime ministeeriumist vastuse, et eelolevatel aastatel on kavas  koguda kontrollaladel suurkiskjate vaatlusandmeid ja laiendada oluliselt 

hirvlaste pabulaloenduse võrgustikku. Uuringu osas soovitati taotleda  rahastust KIK-ist. Ministeeriumi poolse tagasiside kohaselt ei ole 

EEML-i ettepanekut täiendada jahiseadusest  praegu võimalik rakendada. 

 

 

Puidu ühismüüki tutvustav seminarid „Metsaomaniku tulu suurendamine läbi ühise puidumüügi“  

 

Sel sügisel on toimunud kaks puidumüügi teemalist seminari. Esimene neist toimus 30. septembril Läänemaal ning teine 04. novembril 

Jõgevamaal.  

Seminaridel räägiti sellest, kuidas on ühine puidumüük arenenud ning millised on Eesti Puidumüügikeskuse tulevikuplaanid. Kuidas toimib 

metsa majandamine metsaühistu abil ja metsamaterjali müük läbi Eesti Puidumüügikeskuse. Mida peaks silmas pidama, kui ühistus alustada 

ühist puidumüüki. 

Praktilisi näpunäiteid jagasid Eesti Puidumüügikeskuse ning metsaühistute esindajad. 

Seminari ettekanded: 

Ühine puidumüük arvudes läbi kahe aasta – Taavi Raadik, Einar Rannula 

Metsa majandamine metsaühistu abil ja metsamaterjali müük läbi Eesti Puidumüügikeskuse – Ray Raiesmaa 

Mida võiks teada alustades puidu ühismüügi korraldamist ühistus – Märt Linnamägi 

       

 

 

Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu koosolek (2.10.2014) 

 

2. oktoobril kogunes Keskkonnaministeeriumis jahindusnõukogu, mille ülesanne on anda keskkonnaministrile nõu kõiges, mis puudutab 

jahindusega seotud strateegilisi küsimusi ning õigusaktide väljatöötamist ja rakendamist. Eesti Erametsaliidu esindaja jahindusnõukogus on 

Einar Pärnpuu. Nõukogusse kuuluvad metsaomanike, põllumeeste, jahimeeste ning looduskaitsjate esindajad. Nõukogu otsused võetakse 

vastu üldjuhul konsensusega ja need on soovitusliku sisuga. Jahindusnõukogu koosolekul tutvuti „Jahinduse arengukavaga aastateks  2008-

2013“ aruandega. Kuna kokkusaamisel tõdeti, et valdav osa ülesannetest, mille arengukava püstitas, on täidetud, tuleks edaspidi vaadata, 

kas nende ülesannete täitmine on viinud probleemide lahendamiseni, milliseid probleeme on juurde tekkinud ja millised on arengukava 

kitsaskohad. Jahindusnõukogu liikmed leidsid, et ajafaktori arvestamine on oluline - jahindus nii Euroopas kui kogu maailmas on pidevas 

muutumises ja nende muutustega tuleb meil kaasas käia. Toodi esile mitu teemat, mida võiks tulevikus arengukavas käsitleda:  koolitus, 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/10/uhine-puidumuuk-arvudes-30-09-14.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/10/puidu-uhismuuk-umo-naitel.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/10/vardi_m2rt_linnam2gi.pdf


ulukibaas, jahinduse sotsiaalmajanduslik analüüs, jahipidamine kaitsealadel. Leiti, et arengukava võiks algatada mitte enne jahiaasta 

möödumist jahiseaduse vastu võtmisest, kuid erinevaid huvigruppe ühendavad organisatsioonid võiksid juba alustada nende jahindusega 

seotud probleemide kirjeldamist, mis  nende arvates täna lahendust vajavad. Nende probleemide kaardistamine annab jahindusnõukogule 

aluse otsuse tegemiseks, kas alustada uue arengukava koostamist ja kui alustada, siis millises formaadis seda teha?  

 

Eesti Erametsaliidu esindaja osalemine Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu töös on väga oluline, et viia erametsaomanike huvid 

jahinduses keskkonnaministrini. 2015. aastal on jahindusnõukogu päevakorras jahinduse arengukava arutelu. Seetõttu palume EEML-i 

liikmete poolset tagasisidet jahindusega seotud probleemidest, kitsaskohtadest, et tõstatada need vajadusel jahindusnõukogus. 

 

Tagasiside jahindusega seotud probleemidest palume saata aadressile erametsaliit@erametsaliit.ee 

 

 

 

PEFC Saksamaa õppereis Eestisse 2.10.-4.10.2014 

 

02.-03. oktoobril külastasid Eestit 16 Saksamaa külalist. Grupp oli kokku pandud erinevatest Saksamaa metsandusorganisatsioonide 

inimestest. Eestis tutvusid nad Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN), Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Erametsakeskuse 

(EMK) tegevustega. Veel külastasid nad PEFC sertifitseeritud erametsa ning RMK Taevaskoja matkarada. 

 

 

 

Erametsakeskuse (EMK) nõukoja koosolek (7.10.2014) 

 

Vaadati veelkord üle 19. juunil toimunud nõukoja koosolekul kokku lepitud toetatavad tegevused ja nende prioriteedid, siseriiklike toetuste 

voorud ja eelarve ning tutvuti e-pria arendustega seoses metsa uuendamise toetusega. Arutluse all oli nõustamistoetuse tulevik ning 

kavandatavad muudatused. Kuna kavandatavate muudatuste eesmärgiks on, et nõuanne ei jääks ainult jutuks vaid selle tagajärjel saaks puu 

raiutud ja uus mets istutatud, tõdeti, et nõustamise teema vajab põhjalikku analüüsi, seetõttu otsustati nõustamise teema põhjalikult ette 

võtta järgmisel nõukoja koosolekul. 

 

EMK tutvustas nõukoja koosolekul EMK uuringuid ja analüüse – mis tehtud (2013 ja 2014) ning, mis plaanis (2015). Eesti Erametsaliidu poolt 

file:///C:/Users/Kristel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B3GOZY21/erametsaliit@erametsaliit.ee


tegime ettepaneku, et edaspidi võiks nõukoda rohkem kaasata nii uuringute lähteülesannete koostamisele kui ka tulevikus uute teemade 

planeerimisel. Ühiskonnas laiemalt vajab selgitust, miks kütta puiduga. Energiasektoris ei ole mõtet tegeleda sortimentidega, peaks 

kasutama kogu puud. Päevakorral oli ka küsimus, kui palju kasvatatakse metsataimi ning kui suur on lähiaastate metsatamede üleüldine 

vajadus – seda peab saama prognoosida. Seoses looduskaitseliste piirangutega ning maaomaniku poolt elektriliinide aluse maa talumisega 

on tõstatunud küsimus: Kui palju maksab 1 ha metsamaa  majanduskäibest eemaldamine? Näiteks looduskaitse tõttu saamata jäänud 

maksutulu. Mitu töökohta maal annab iga raiutud tm puitu? Uuringutest peaks tõusma reaalne tulu, kuna tulemused annavad otsustajatele 

teadmise, kui suur on ühe või teise otsusega kaasnev kulu, tulu (Näiteks looduskaitseliste piirangute kavandamisel saab täpselt välja 

arvestada sellega kaasnevad kulud ning saamata jäänud tulubaasi). 

 

EMK nõukoja koosoleku protokolliga ning selle lisadega saab tutvuda EMK kodulehel: http://www.eramets.ee/meist-ja-kontakt/noukoda/ 

 

 

 

WeevilSTOP projekti konsortsiumi koosolek Tartus (10.10.2014) 

 

10. oktoobril toimus Tartus Euroopa Liidu 7. raamprogrammi poolt finantseeritava WeevilSTOP projekti  korraline koosolek, kus vaadati üle 

projektiga toimunud tegevused, prototüübi tehniline valmidus, eelarve ning projekti tulemusena 2015. aastal valmiva spetsiaalse 

metsataimede automaattöötlemise liini turustamisvõimalused. Projekti eesmärk on välja töötada spetsiaalne metsataimede 

automaattöötlemise liin taimlatele. Taimi töödeldakse spetsiaalse vahaga, et kaitsta neid männikärsaka kahjustuste eest. Projekti on 

kaasatud erinevad partnerid, alustades teadusasutustega, masinaehitajatega ning lõpetades metsaomanike esindusorganisatsioonidega. 

Näiteks on lisaks Eesti Erametsaliidule kaasatud ka Läti ja Norra Metsaomanike Organisatsioonid ja Euroopa Metsaomanike Föderatsioon 

(CEPF). 

 

Projekti kodulehekülg: http://www.weevilstop.com/ 

 

http://www.eramets.ee/meist-ja-kontakt/noukoda/
http://www.weevilstop.com/


 

 

Erametsajaht 2014 (24.10.2014) 

24.oktoobril toimub Pärnumaal Tori-Sindi jahipiirkonnas traditsiooniline erametsajaht. Jahti korraldas sel aastal EEML-i juhatuse liige Jaan 

Kägu. Jahil osales üle 70 inimese. Päev oli edukas ning jaht lõpetati jahil osalejate tunnustamise ning seminariga.  

 

Eesti Erametsaliit tänab kõiki, kes eduka jahipäeva õnnestumisele kaasa aitasid! 

 

 

 

Pöördumine majandus- ja kommunikatsiooniministri poole seoses kinnisasja omaniku kohustusega taluda kinnisasjale paigaldatud 

elektripaigaldist ja selle teenindamiseks vajalikke ehitisi 

 

29. oktoobril esitasime pöördumise majandus- ja kommunikatsiooniministrile, tehes ettepaneku koostööks seoses kinnisasja omaniku 

kohustusega taluda kinnisasjale paigaldatud elektripaigaldist ja selle teenindamiseks vajalikke ehitisi ning seoses elektripaigaldise omaniku 

õiguste ja kohustustega elektripaigaldise hooldustööde teostamisel. Kinnisasja omaniku jaoks on siin tõstatunud mitmed küsimused, mis 

vajavad lahendamist. Käesoleval hetkel puuduvad ühtsed aluspõhimõtted, juhised maaomanikule ja elektripaigaldise omanikule, kuidas 

käituda uute elektriliinide rajamisel ja olemasolevate elektriliinide rekonstrueerimisel, hooldamisel ja talumisel. Seetõttu palusime 

majandus- ja Kommunikatsiooniministril kokku kutsuda erinevad seotud osapooled, et teemat arutada. Pöördumises juhtisime tähelepanu 

vajadusele erinevate osapoolte arutelude ja ettepanekute tulemina koostada ühtsed juhised (aluspõhimõtted) maaomanikule ja 

elektripaigaldise omanikule uute elektriliinide rajamiseks, olemasolevate elektriliinide rekonstrueerimiseks, hooldamiseks ning talumiseks.  

 

 

 

Õiguskantsleri 6.10.2014 vastus kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 4 lõigete 3-5 õigusselguse ja tõlgendamise kohta 

 

Täna kehtiva KAOKS-i § 4 lg 3-5 puhul koheldakse ebasoodsamalt isikuid, kes tegelevad metsa majandamisega võrreldes nendega, kes 

tegelevad põllumajandustoodete tootmisega. Seaduse seletuskirjas sisalduv põhjendus, et “ajalooliselt on Eesti põllumehe omandis olnud 

üheaegselt nii põllu- kui metsamaad, mis on taganud põllumehele oskused ja kogemused kasutada mõlemaid maid jätkusuutlikult ja 

sihipäraselt“ ei tundu veenev, arvestades, et antud normi adressaatideks on ka välismaised (juriidilised) isikud.  

 



Käesoleva aasta veebruaris EV Põllumajandusministeeirumis toimunud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 4 

rakendamise teemalisel nõupidamisel, millel osales ka Erametsaliit, arutati Notarite Koja algatusel kinnisasja omandamise kitsendamise 

seaduse § 4 lõigete 3-5 rakendamisega seonduvaid kitsaskohti ja nende võimalikke lahendusi. Kohtumise järgses 27.01.2014 kirjas Notarite 

Kojale rõhutasime, et kinnisasja omandamisel ei tohi metsaomanikke seada ebavõrdsesse olukorda. Erametsaliidu poolne selge sõnum 

Põllumajandusministeeriumile on, et kui seadusandja on soovinud anda eeliseid põllumajandustoodete tootjatele, peaks selline eelistamine 

olema põhjendatud ja piirangud metsa majandamisega seotud ettevõtjatele seaduses üheselt sätestatud. Piirangud peaksid teenima 

eesmärki. Kehtiva KAOKS-i § 4 tõlgendamisel on aga mitmeid võimalusi seaduse piirangutest mööda hiilimiseks ja seaduse eesmärk-tagada 

maa jätkusuutlik ja sihipärane kasutamine ei ole tagatud.  

 

13.10.2014 Notarite Koja poolt saadetud 6.10.2014 õiguskantsleri vastuse kohaselt Notarite Koja järelepärimisele kinnisasja omandamise 

kitsendamise seaduse § 4 lõigete 3 - 5 õigusselguse ja tõlgendamise kohta selgub, et õiguskantsler ei leia, et seadusandja kehtestatud 

kinnisasja omandamise kitsenduste regulatsioon tingiks juriidiliste isikute, sh eelkõige varasema metsamajandamise kogemusega juriidiliste 

isikute meelevaldse või ilmselgelt asjakohatu ebavõrdse kohtlemise.  

 

Õiguskantsler on siiski 6.10.2014 asunud seisukohale, et KAOKS § 4 lõigete 3-5 täpsustamine võib õigusselguse huvides olla vajalik. Ta 

möönab, et KAOKS § 4 lõikeid 3-5 võib sätete eesmärki silmas pidades olla ehk tõesti võimalik tõlgendada nii, nagu põllumajandusminister 

seda näeb. Lisaks jätab sätete sõnastus ruumi erinevatele tõlgendusvõimalustele. Õiguskantsler nõustub seetõttu Notarite Koja avalduses 

esitatuga, et õigusselgus ja sellega seotud seaduse korrektne rakendamine kinnisasja omandamise kitsenduse kohaldamisel on vaieldamatult 

olulised, kuna vastavalt KAOKS § 3 lõikele 1 on seaduses sätestatud kinnisasja omandamise kitsendusi rikkuv tehing tühine. 

 

Seetõttu saatis õiguskantsler põllumajandusministrile soovituse kaaluda võimalust KAOKS § 4 lõigete 3-5 muutmiseks selliselt, et neist 

lähtuvad põllumajandusmaa ja metsamaa omandamise kitsendused (kitsenduste eri juhud nähtuksid selgemalt seaduse enda sõnastusest. 

Õiguskantsler märgib, et vastuses tema teabe nõudmisele avaldas ka põllumajandusminister ise valmidust kõnealuseid sätteid vajadusel 

õigusselguse huvides täiendada. 

 

See on igati positiivne, et õiguskantsler palub õigusselguse mõttes kaaluda võimalust KAOKS § 4 lõigete 3-5 muutmiseks selliselt, et neist 

lähtuvad põllumajandusmaa ja metsamaa omandamise kitsendused (kitsenduste eri juhud) nähtuksid selgemalt seaduse enda sõnastusest. 

Kindlasti on eelolevate võimalike seaduse muudatuste eel kaalul erametsaomanike huvid, mistõttu hoiame seaduse muutmise protsessidel 

silma peal. 



 

 

 

30. oktoobri juhatuse koosolek Võrumaal 

 

Juhatus kogunes 30. oktoobril Võrumaal Haanjas. Olime külas Võrumaa Metsaomanike Liidul. Koosolek toimus Haanja Loodusklassis, kus 

Võrumaa metsaomanike Liidu juhatuse liige Erki Sok andis ülevaate Liidust ja selle tegemistest. Räägiti metsamajandustegevustest Võrumaa 

Metsaomanike Liidus, probleemidest Haanja looduspargis ning Võrumaa metsaomanike Liidu ootustest Eesti Erametsaliidule. 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

Novembri juhatuse koosolek toimub Valgamaal 28. novembril 

Üldkoosolek toimub Valgamaal 28. Novembril 

Jaanuari juhatuse koosolek toimub Tallinnas 15. jaanuaril 

 

Ootame järgmiseks aastaks Teie küllakutseid 

Lisainfo: Kristel Arukask 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
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