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Kas stabiilsus või stagnatsioon?

Praegune metsakorralduse süsteem kehtib üldjoontes alates 1. maist
2004 ehk juba 15 aastat.
- ettevõtetel peab olema tegevusluba, metsakorraldajal tunnistus;
- erametsade korraldamises on vabaturg, RMK korraldab oma metsi
ise;
- metsainventeerimisandmed kantakse Metsaregistrisse ja need on
metsa majandamise aluseks;
- metsakorraldust koordineeriv asutus on Keskkonnaagentuur (selle
eelkäijad).



Metsakorraldus on järjest populaarsem?

Kehtivaid metsakorraldustööde tegevuslube:
2009 – 12, 2019 – 53
Väljastatud viimasel viiel aastal (2015-2019) – 32
Kehtivaid metsakorraldaja tunnistusi:
2009 – 145, 2019 – 246
Väljastatud viimasel viiel aastal (2015-2019) – 22

Tegevusluba näitab ettevõtte tehnilist võimekust teha metsakorraldustöid, 
tunnistus isiku oskust inventeerida metsa.



Rohkem kui varem …

2006-2008 korraldati aastas metsi (kanti andmeid metsaregistrisse) 190-200
tuhat ha.
2016-2018 korraldati aastas metsi 240-255 tuhat ha, kasv eelkõige RMK
metsakorralduse arvelt.

Kehtivate inventeerimisandmetega on kaetud 1733,6 tuhat ha metsamaad
ehk 74% pindalast (2009 70% pindalast). Sellest:
RMK hallatav riigimets 946,9 tuhat ha (87% pindalast).
Koos aegunud (vanemad kui 10 aastat) andmetega on metsaregistris
inventeerimisandmed 2057,2 tuhande ha metsamaa kohta (88% pindalast).



… annab meile igapäevast leiba

Suuremal või vähemal määral on metsakorralduses (RMK, eraettevõtted,
Keskkonnaagentuur) hõivatud vähemalt 170 inimest.

Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on oluliselt suurenenud RMK
metsakorraldajate arv (38-lt 65-ni).

Eraettevõtete metsakorraldajate arv on natuke suurenenud,
Keskkonnaagentuuri spetsialistide arv vähenenud.

Metsakorraldajatest on ligikaudu 90% mehed ja ainult 10% naised.



Iga töö maksab

2009 a. oli kõigi metsakorraldustööde hinnanguline käive 40 miljonit krooni 
(2,4 miljonit eurot).
2019 a.  on metsakorraldustööde hinnanguline käive 3,5 miljonit eurot.
1 ha metsamaa inventeerimise maksumus jääb vahemikku 14-16 eurot.
Era- ja riigimetsade (RMK) inventeerimise ühikuhind on ligilähedaselt sama.

Võrreldes 2009 a. on RMK kulu metsainventeerimisele, sealhulgas ühikuhind, 
kasvanud enam kui erametsaomanikel (2008 inventeerisid 38 RMK 
metsakorraldajat 98 tuhat ha metsamaad, 2018 65 metsakorraldajat 141 tuhat 
ha metsamaad).



Metsakorraldus – kas metsanduse „teine Eesti“?

Metsakorraldajate tööst sõltub küllaltki palju meie metsade nägu praegu ja
tulevikus. Kuid:
- metsakorraldajate sõnumit on vähe kuulda;
- metsakorraldusest räägitakse harva (kui, siis probleemidest);
- metsakorraldus on killustatud;
- metsakorraldus ei ole mitte ühegi suure metsandusettevõtte põhitegevus,
seetõttu ei ole ka metsakorralduse suuremad arendusprojektid mitte kellegi
esimene prioriteet;
- erametsakorraldaja on sageli metsaomaniku „surve all“.



Kas metsi korraldatakse või inventeeritakse?

Erinevate metsaomanike ootused metsakorraldusele on erinevad:
- RMK ja suured eraettevõtted (ainult digitaalsed inventeerimisandmed);
- väiksemad eraettevõtted;
- füüsilised isikud (detailne tööde kavandamine, paberkava).

Eraldisepõhine inventuuri (praegu ainult RMK) lubamine ka erametsas –
aktuaalsemad inventeerimisandmed metsaregistris, kuid omanikule
kõrgem ühikuhind.
Inventeerimine ilma metsamajanduslikke töid kavandamata –
metsakorraldajal võib kaduda side praktilise metsamajandusega.



Metsakorraldus ei saa läbi uuendusteta

Kasutusel:
• Metsaregistri uus versioon;
• Uued metsakorralduslikud GIS tarkvarad;
• GPS toega väliarvutid;
• Erinevad digitaalsed kaardikihid ja kaugseire produktid (EELIS, mullakaart, 

ortofotod, kõrgusmudelid).

Katsetuses:
• Metsamõõdistamise äpid (tagavara, rinnaspindala);
• Droonid.



Kaugseire metsakorralduses – kas vahend või eesmärk?

Kaugseire plussid:
- praegusest oluliselt odavam ühikuhind;
- operatiivsus (terve Eesti saaks katta uute andmetega iga nelja aasta tagant);
- inimesest tuleneva subjektiivsuse puudumine.

Kaugseire miinused:
- osa olulisi inventeerimisandmeid on tuletatud kaudselt või neid ei ole 

võimalik kaugseire teel määrata (diameeter, vanus, metsakasvukohatüüp, 
tüvekahjustused);
- küsitav on majandamiseks sobivate metsaeraldiste automaatne 

moodustamine.



Tänan kuulamast ja head tähtpäeva! 


