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Parimate Metsamajandajate konkurss ja metsamajandajate kokkutulek Pärnumaal 

 

16.augustil toimus metsamajandajate kokkutulek Pärnumaal Vango Puhketalus.  

Kokkutulekul toimunud seminaril esines Garri Raagmaa ettekandega Elu maal ja metsas trendid ja tegelikkus. 

Autasustasime selle aasta metsamajandajate konkursil osalenuid ning külastasime eelmise aasta Parima Talumetsamajandaja Elmut Kööseli 

metsi.  

 

Parim metsamajandaja 2014 on Hallan Muusikus Lääne-Virumaalt 

Konkursil anti lisaks välja ka kuus eriauhinda: 

Tubli metsauuendaja – Maret Soobik Viljandimaalt  

Tubli metsale uue võimaluse andja – Madis Kinks Valgamaalt 

Tubli eurotehnika võimaluste kasutaja – Aare-Villu Kattel Hiiumaalt 

Tubli pärandkultuuri hoidja ja loodushariduse edendaja – Priit Adler Lääne-Virumaalt 

Tubli teede ehitaja – Roman Šmeljov Ida-Virumaalt 

Tubli noore metsa hooldaja – Arvo Kruup Raplamaalt 

Tänukirja said ka ühistud, kes on aastaid aktiivselt tunnustamise väärilisi metsaomanikke konkursile esitanud: Viru-Lemmu Metsaselts, 

Hiiumaa Metsaselts, Valgamaa Erametsaühing, Vardi Erametsaselts ja Virumaa Metsaühistu (endine Iisaku Metsaühistu). 

 

Rohkem infot leiate SIIT 

Pildigalerii kokkutulekust leiate SIIT 

http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/08/garri-raagmaa-ettekanne.pdf
http://www.erametsaliit.ee/et/projektid/talumetsamajandajate-konkurss-ja-kokkutulek/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830079117025246.1073741845.354663447900151&type=1


 

 

3. juuli juhatuse koosolek Hiiumaal 

 

Juhatus kogunes juulis Hiiumaal Värssu külas Tiiupesa Puhkemajas. Olime külas Hiiumaa Metsaseltsil. Külastati Metsaseltsi liikme Aare-Villu 

Katteli talu ning tutvuti metsaomanike ühistegevuse käigus eurotoetustega soetatud metsatehnikaga. Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees 

Aira Toss rääkis Metsaühistu loomisest ning tegevustest. Koosolekul osales SA Erametsakeskuse (EMK) projektispetsialist Sirli Jakobson, kes 

tegi ettekande metsaomanike rahvusvahelisest koostööst CEPF-is. Sirli on 2013. aastal rahvusvahelise koostöö raames töötanud 

praktikandina pool aastat Euroopa Metsaomanike Konföderatsiooni (CEPF) juures Brüsselis.  

 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

15. augusti juhatuse koosolek Pärnumaal 

 

Augustikuu juhatuse koosolek peeti Kabli ranna lähistel Pärnumaal Laiksaare külas Vango Puhketalus. Sealsamas toimus järgneval päeval 

EEML-i poolt korraldatud järjekorras XV metsamajandajate kokkutulek. Koosolekul osalesid  Eesti põllu- ja maamajanduse 

nõuandeteenistuse (MES) esindajad Katrin Kuuse ja Andres Vinni. Nende poolt tutvustati nõuandeteenistust ning MES pakutavaid teenuseid 

ja nõuandeteenistuse süsteemis lähiajal kavandatavaid muutusi. Samuti arutati võimaliku edasise koostöö üle. 

 

Juhatuse koosoleku protokolliga saab tutvuda EEML-i kodulehe liikmete keskkonnas: http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/ 

 

 

EMK nõukoja koosolek (19.06.2014) 

 

EMK arendusüksuse juht Arpo Kullerkupp andis ülevaate Metsameetme taotluste statistikast käesoleva aasta 1. mai seisuga. Kokkuvõttest 

selgus, et  Metsameetme raha ei kasutata eriti tõhusalt. Tõenäoliselt sel põhjusel on ka surve eelarves metsandusele suunatud raha 

vähendada. Statistika andmetest nähtub, et läbi ühistu tehtud taotluste puhul on raha paremini ära kasutatud. Seega nõukoja päevakorras 

oli küsimus, kuidas saavutada Metsameetme rahade efektiivsemat ärakasutamist, et vältida survet eelarves metsandusele suunatud raha 

vähendada. 

Nõukoja päevakorras oli e-PRIA kasutamine toetuste taotlemisel ja selle efektiivsus. Leiti, et E-teenuste osakaalu tõstmiseks tuleks 

http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/
http://www.erametsaliit.ee/et/liikmed-2/dokumendid/


korraldada rohkem e-PRIA koolitusi ning koostöös ühistutega tuleks püüda jõuda üha rohkemate metsaomanikeni, kuna elektrooniline 

taotlemine on kiirem, ja e-taotlustes esineb vähem vigu kui paberil esitatud taotlustes - E-teenuste osakaalu tõstmisel on menetlemine 

kiirem.  

Vaadati üle 2014. teise poolaasta ja 2015. aasta siseriiklike toetuste eelarve ja prioriteedid ning arutleti nõustamissüsteemis kavandatavaid 

võimalikke muudatusi. Toimus arutelu EMK poolt kirja pandud ühistulise puidumüügi põhimõtete üle. 

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

 

 

EEML-i esindaja Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogus 

 

Keskkonnaministeerium kinnitas 14. juulil Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu uue koosseisu, mis moodustati erinevate huvigruppide 

esindajatest ning mille ülesandeks on keskkonnaministri nõustamine jahindusega seotud strateegiate ja õigusaktide väljatöötamisel ja 

rakendamisel. EEML-i juhatus kinnitas Eesti Erametsaliidu esindajaks Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogus Einar Pärnpuu.  

 

Vaata: http://www.envir.ee/et/uudised/keskkonnaminister-moodustas-uue-jahindusnoukogu 

 

 

EEML-i esindaja Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogus 

 

24. juulil teavitas Keskkonnaministeerium EEML-i, et kutsub kokku Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu uues koosseisus, mis 

moodustatakse erinevate huvigruppide esindajatest ning mille ülesandeks on metsanduse arengukava täitmise aruannete hindamine ja 

keskkonnaministri nõustamine metsandusküsimustes. EEML-i juhatus kinnitas 15. augusti juhatuse koosolekul Eesti Erametsaliidu esindajaks 

Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogus Aira Tossu. 

 

 

 

EEML on alustanud läbirääkimisi Eesti ja Läti taimekasvatajatega 2015. aasta kevadeks kuusetaimede hankimiseks 

 

EEML on alustanud läbirääkimisi Eesti ja Läti taimekasvatajatega 2015. aasta kevadeks kuusetaimede hankimiseks. Seetõttu pöördusime 18. 

augustil EEML-i liikmeks olevate metsaühistute poole palvega saata prognoosid, kui palju kuusetaimi 2015. aasta kevadel ühistu liikmed 

vajavad. Samuti palusime saata 2016. ja 2017. aasta eeldatavad taimede prognoosid, et saaksime taimekasvatajatega teha pikemaajalised 

http://www.eramets.ee/meist-ja-kontakt/noukoda/
http://www.envir.ee/et/uudised/keskkonnaminister-moodustas-uue-jahindusnoukogu


eelkokkulepped järgmiste aastate taimede ühistellimusteks.  

 

 

EEML-i koostööst Muinsukaitseametiga 

 

Muinsuskaitseamet pöördus EEML-i kui  erametsaomanike esindusorganisatsiooni poole ettepanekuga arutada võimalikke koostöökohti 

keskkonnahoidliku ja ajaloopärandit säästva metsa- ja maakasutuse osas. Kultuuriministeeriumil on koostöös Muinsuskaitseametiga plaanis 

2014. aasta jooksul valmistada ette muinsuskaitseseaduse muutmise eelnõu. Seadusemuudatuste ettevalmistamise valguses  väärib 

erametsa omanike  tähelepanu teema, mis, puudutab otsinguvahendi ehk metallidetektori kasutamist kultuuriväärtuste otsimiseks. Alates 

2011. aastast on metallidetektorite kasutamine Eestis reguleeritud Muinsuskaitseseadusega. Otsinguvahendi kasutamine kultuuriväärtusega 

leiu otsimise eesmärgil on lubatud vaid isikutele, kes on läbinud vastava koolituse ning saanud Muinsuskaitseametilt otsinguloa. Ka 

otsinguloa alusel on otsimine lubatud vaid väljaspool mälestisi ning maaomaniku loal. Kehtiva korra eesmärk on võimaldada tegeleda 

ajaloohuvilistel seaduslikult oma hobiga, tagada arheoloogilise info jõudmine arheoloogideni ning takistada kultuuri- ja ajaloopärandi 

rüüstamist. Hetkel on Eestis ligikaudu 230 otsinguloa omanikku, kuid endiselt kordades rohkem inimesi, kes pahatahtlikult või teadmatusest 

seadust rikkudes maastikul detektoriotsingutega tegelevad. Ebaseaduslike detektoriotsingute piiramiseks on ettevalmistamisel 

Muinsuskaitseameti koostööleping  Politsei- ja Piirivalveametiga, kuid samavõrd oluline on koostöö maa- ja metsaomanikega ning avalikkuse 

teadlikkuse tõstmine.   

 

 

EEML-i pöördumine Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti poole seoses Nabala kaitseala moodustamisega 

 

30. juulil toimus Nabala kaitseala moodustamise avalik arutelu Kose vallas Orus, millel osales ka EEML-i esindaja. Küsimusi oli palju, mistõttu 

arutelu ei mahtunud kavandatud ajaraamidesse ja osad küsimused kaitseala moodustamise kohta jäid seetõttu esitamata ja läbirääkimata. 

Avalik arutelu täitis küll vormiliselt oma ülesande, kuid sisuliselt jäi see täitmata. Kuna ka eelnevalt kirjalikult esitatud küsimustele oli 

Keskkonnaameti poolt vastatud vähemalt osaliselt üldsõnaliselt ning esitatud ettepanekud olid jäetud valdavalt arvesse võtmata, tegi EEML 

1. augustil esitatud pöördumises Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumile ettepaneku kohtumiseks töörühmade tasemel, et veelkord 

läbi arutada kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu, kaitseala piirid sh sihtkaitsevööndite asukohad, rakendatavate kaitsemeetmete põhjendatus 

ning looduskaitseliste piirangute maaomanikele hüvitamise kord. 

Eesti Erametsaliidu seisukohad: 

•  EEML pooldab Nabala piiranguvööndi moodustamist kohaliku karstiala kaitsmiseks, kuid peab põhjendamatuks metsa majandamisele 



ulatuslike piirangute kehtestamist;   

•  kaitseala loomisel tuleb riigi esindajatel arvestada maaomanike huvidega ning tagada nende tegelik kaasamine otsustusprotsessi; 

•  uute kaitsealade kavandamisel tuleb riigil arvestada kulutustega ökosüsteemi teenustele. Piirangud tuleb maaomanikele hüvitada õiglaselt 

ning koheselt. Looduskaitsealasid tuleb kavandada vastavalt riigi tegelikele võimalustele. 

 

Vaata: Eesti Erametsaliidu ettepanek 1 08 2014 

 

 

EEML-i pöördumine ja edasine tegevus looduskaitseliste kitsenduste suunal 

 

XV Metsamajandajate kokkutulekul Pärnumaal arutati loodusväärtuste kaitse olukorda ning nenditi, et käesolevaks hetkeks ei ole 

metsaomanikud saanud selgeid vastuseid, millises ulatuses hüvitatakse edaspidi majanduspiirangud väljaspool Natura 2000 võrgustikku 

olevate kaitstavate alade erametsaomanikele. Seetõttu otsustati keskkonnaministrile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile teha EEML-i poolne 

avalik pöördumine, et toetada maaomanikele looduskaitseliste piirangute  hüvitamise teemalise Keskkonnaministeeriumi ja Eesti 

Erametsaliidu vahelise dialoogi jätkamist. 17. augustil EEML-i poolt esitatud pöördumises Keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu 

Keskkonnakomisjonile kutsusime üles tegema konstruktiivset koostööd, et tagada looduskaitseliste piirangute kehtestamisel EV põhiseaduse 

täitmine. 

 

Vastuseks EEML-i pöördumisele kutsus keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus EEML-i 27. augustil kohtumisele 

Keskkonnaministeeriumisse. 

 

Avaliku pöördumise tekst saate lugeda SIIT 

 

 

EEML-i ettepanekud laanepüü kaitse tegevuskava muutmiseks 

 

Keskkonnaamet saats 26.05.2014 EEML-ile tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks laanepüü (Tetrastes bonasia) kaitse tegevuskava eelnõu, 

mille kohta küsisime tagasisidet ka EEML-i liikmetelt. EEML-i poolses 11.07.2014 vastuskirjas Keskkonnaametile juhtisime tähelepanu 

asjaolule, et Laanepüü on metsamaastikest sõltuv liik, kuid äärmiselt vähe on kava koostamisel tehtud koostööd Eesti Maaülikooli (edaspidi 

EMÜ) metsandus ja maaehitusinstituudi töötajatega. Praktiliselt puudub koostöö ka jahindusorganisatsioonide esindajatega ning 

http://www.erametsaliit.ee/wp-content/uploads/2014/08/Eesti-Erametsaliidu-ettepanek-1-08-2014.pdf
http://www.erametsaliit.ee/documents/2014/08/eesti-erametsaliidu-poordumine.pdf


Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna esindajatega. Laanepüü tegevuskava puhul on antud palju tendentslikke hinnanguid ning korduvalt 

on viidatud avaldamata andmetele. Laanepüü on paikne lind ja tema hea käekäik sõltub suuresti metsamajanduse ning metsa 

kõrvalkasutuste (jahinduse) arvestamisest laanepüü elupaiganõudmistega. Kirjas Keskkonnaametile rõhutasime, et rohkem tuleks Laanepüü 

kaitse korraldamise eelarve puhul arvestada sellega, et laanepüü puhul on tegemist III kategooria liigiga ning toetudes nii metsanduses 

töötavate inimeste ja jahimeeste praktikale, kui ka Soomes koostatud kanaliste kaitse tegevuskavale, eelistab Laanepüü elupaigana pigem 

latiealisi ja keskealisi okas- ja segametsa puistuid. Eesti riigil ei jätku rahalisi vahendid eraomanikele looduskaitseliste piirangute 

kompenseerimiseks, seega tuleks väga tõsiselt kaaluda, kas võtta riigile uusi rahalisi kohustusi. Lahenduseks saab siin olla pigem avatud 

koostöö maaomanikega. 

 

 

EEML-i seisukohad kinnisasja sundvõõrandamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) esitas EEML-ile tutvumiseks kinnisasja sundvõõrandamise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsuse. Tegime MKM-ile ettepaneku, et 2013. aasta suvel algatatud kinnisasja sundvõõrandamise seaduse eelnõu 

väljatöötamisse kaasataks metsaomanikke koondav katuseorganisatsioon Eesti Erametsaliit. Juhtisime kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 

eelnõu väljatöötamiskavatsusega seonduvalt tähelepanu asjaolule, et kavandatavad muudatused puudutavad maaomanikku eelkõige ühest 

aspektist: millise protsessina toimub võõrandamistasu ja hüvitise määramine ja kuidas on tagatud selle vaidlustamise võimalus? Kirjas MKM-

ile juhjtisime tähelepanu asjaolule, et sundvõõrandatava kinnisasja omanikule tuleks maksta sundvõõranditasu mitte lähtuvalt kinnisasja 

maksumusest (kohese hüvitamise printsiibist lähtuvalt sundvõõrandamise tegeliku hetke kinnisasja turuväärtusele vastav hüvitis) 

sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise ajahetke seisuga vaid sundvõõrandamismenetluse algatamise kuupäeva seisuga (on ilmne, et alates 

sundvõõrandamismenetluse algatamisest langeb olulisel määral sundvõõrandatava kinnisasja väärtus ja paljudel juhtudel ka piiratakse vara 

tavapärast kasutust). Kui sundvõõranditasu maksmisega viivitatakse, siis tuleb maksta intress ja korrigeerida hinda inflatsiooniindeksi võrra. 

Metsamaa sundvõõrandamise puhul tuleb hüvitada sundvõõrandatava kinnisasja omanikule saamata jäänud tulu tuleviku tulude 

diskonteerimise ja summeerimise teel. See tähendab metsamaa puhul, et metsa muutusi ajas arvutatakse metsa kasvu funktsioonide abil ja 

raiete planeerimine teostatakse vastavalt seaduses ettenähtud raienormidele ning hüvitis arvutatakse vastavalt raiemahtudele ja 

metsamaterjali hindadele (kinnisasja omaniku kulud seonduvalt metsakultuuri rajamise ja hooldamisega ning metsakultuurilt tulevikus 

saamata jäänud tulu). 

 

Kui võõrandada soovitakse vaid osa maaomaniku kinnistust ja kinnisasi seetõttu tükeldub või kaotab väärtuselt nii, et selle ülejäänud või 



teatavaid osi ei saa enam otstarbekalt kasutada, peab kinnisasja omanikule jääma õigus nõuda kogu kinnisasja või teatava osa 

sundvõõrandamist, sealjuures peaks riigil olema kohustus see ka osta. Täiendavalt tuleb arvesse võtta asjaolu, et kinnisasja osalisel 

sundvõõrandamisel ning kinnistu tükeldamisel on negatiivne mõju alles jäävate eramaade väärtusele.  

 

Kinnisasja sundvõõrandmisel peab õiglane ja kohene hüvitamine vajadusel sisaldama ka ümberasumise kulusid. Hüvitamisel tuleb arvesse 

võtta saamata jäänud tulusid (st mahajäetud tehase, saeveski müügist või rentimisest saadud tulu, sundvõõrandamise puhul makstud 

hüvitis) ja sundvõõrandamisega seonduvalt tekkinid kulusid (maa ostmine, uue tehase, saeveski ehitamine või ostmine, leppetrahvid). 

 

 

Metsamajanduskavade toetuste suurendamise vajadusest 

 

SA Erametsakeskus 19.06.2014 nõukoja koosolekul tõstatati riigi poolt metsamajanduskavade edasise toetamise korraldamine. Teema 

tõstatus nõukoja koosolekul, kuna SA Erametsakeskuse 2014. aasta metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse I 

vooru planeeritud eelarve on 200 000 €, seisuga 16.06.2014 oli taotlusi aga esitatud ~750 000 € väärtuses (1583 taotlejat). Kuna kavade 

toetuse mahu puhul ei nähta tulevasteks aastateks eelarve kasvu, siis tuginedes metsaseaduse § 10 lg 1 p 6 tegime 25.08.2014 kirjas 

Keskkonnaministeeriumile ettepaneku leida täiendavaid vahendeid, et toetada  metsamajanduskavade koostamist erametsaomanike poolt 

ka edaspidi ning tagada seeläbi metsa inventeerimise andmete laekumine metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse ka edaspidi.  

 

Metsakorralduse majanduslikule aspektile viidates tegime Keskkonnaministeeriumile ettepaneku alustada eraldisepõhise metsakorralduse 

teemalist Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Erametsaliidu vahelist arutelu, et kaaluda lisaks eraomanduses oleva metsa kinnistu põhisele 

metsakorraldusele alternatiivina võimalust metsakorralduseks ka väiksemate üksuste kaupa. 

 

 

Eesti Erametsaliidu kontor asub uutes ruumides. 

 

Eesti Erametsaliidu kontor asub alates tänasest 1. augustist Mustamäe tee 50 III korrusel ruumides 303 ja 304. 

Külaliste jaoks EEML kontori kolimine uutesse ruumidesse muudatusi kaasa ei too. Endiselt pääseb EEML kontorisse helistades kella. 

 

Lisainfo: 

Liina Laineveer 



Tel: 52 058 77 

liina.laineveer@erametsaliit.ee 

 

 

Erametsajaht 2014   

 

Selle aasta Erametsajaht toimub 24. oktoobril Pärnumaal Tori-Sindi Jahiseltsi, Sindi jahtkonna maadel.  

Kogunemine toimub Tori vallas Klaara-Manni puhkemajas. 

http://www.klaaramanni.ee/puhkemajad/ 

Lisainformatsiooni jahi toimumise kohta saadame peatselt. 

 

 

 

Järgmised juhatuse koosolekud 

Septembri juhatuse koosolek toimub Tallinnas Tallinna ülikoolis 18. septembril. 

Oktoobri juhatuse koosolek toimub Võrumaal 30. oktoobril.  

Novembri juhatuse koosolek toimub Valgamaal 28. novembril 

 

Ootame järgmiseks aastaks Teie küllakutseid 

Lisainfo: Kristel Arukask 

kristel.arukask@erametsaliit.ee 

 

 

Värsked uudised www.erametsaliit.ee 
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