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100 aastat riiklikku metsakorraldust:

•1919   Eesti Metsakorralduse Büroo asutamine

•1944   moodustati ENSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse 
Rahvakomissariaadi juurde Metsakorralduse Büroo

•1945  ümbernimetamine - ENSV MTRK Metsatööstuse 
Projekteerimis-Uurimistööde Vabariiklik kontor                  
"Eesti Metsaprojekt„

•1947 allutati Üleliidulisele koondisele "Metsaprojekt" Eesti 
Aerofoto-Metsakorralduse kontori nime all



1974  nimetati ümber Eesti Metsakorralduskeskuseks

1991  haagiti Eesti Metsakorralduskeskus lahti Moskva alluvusest

1992  läks Eesti Metsakorralduskeskus  Metsaameti alluvusse

1995  läks Eesti Metsakorralduskeskus  Keskkonnaministeeriumi 
alluvusse

1997  moodustati iseseisev osaühing „Eesti Metsakorralduskeskus“ – 
osanikuks Keskkonnaministeerium

2003  likvideeriti OÜ Eesti Metsakorralduskeskus

• .

• .

• .

• .

• .

• .



Metsakorraldus suunati täielikult vabaturule 2003

Riigi ülesandeks jäi metsakorralduse suunamine, 
kontrollimine, metsaregistri pidamine ja 

kompensatsioonide maksmine 

Metsakorraldusega seonduvaid ülesandeid hakkas 
täitma:

• 2003 Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus
• 2010 Keskkonnateabe Keskus 
• 2013 Keskkonnaagentuur





Eesti 
Metsakorraldus
-keskus  1976

Taksaatorite 
tööruum talvel



Kaadrist:



Taksaatorid kohapeal värvatud 
abitööjõuga 1949. aastal



Maamõõdutööd 
oli palju



Taksaatori töömahtudest
Keskmine inventeeritav maht taksaatori kohta (hektarites aastas)

•  1920…1922 –  10 400 ha (taksaator + tehnik)

•1935 – metsakorraldusel vähemalt 2 500 ha, revisjonil 3 500 ha

•1947 – ca 5 200 ha

•1976 – ca 6 400 ha

•1986 – ca 7 200 ha

•1997 – ca 3800 ha erametsades ja  6 000 ha riigimetsades

•2019 – ca 2 000 ha ( OÜ Metsabüroo) … 2400 ha (RMK)



Sõit välitööle - 1950



Taksaatorite masinapargist
• 1955. aastal soetati taksaatoritele 

esimesed  7 külgkorviga mootorratast 

• 1968 aasta lõpuks koosnes masinapark 4 
autost, 21 mootorrattast, 13 mopeedist, 
15 abimootoriga jalgrattast. Lisaks  
tavalised jalgrattad 

• 1982. aasta lõpuks oli 15 autot, 20 
külgkorviga mootorratast, 4 mopeedi ja 7 
jalgrattast

• Täna on ainuvõimalik liiklusvahend auto



Aerofotodest

• 1962 - esimest korda kasutati 
metsakorralduses  aerofotosid  
Järvselja metsade inventeerimisel

• 1970/1971 – esimesed värvilised 
aerofotod

• 1995 – 2007 pildistasid soomlased

• 2007 alustas Maa-amet metsandus- 
like aerofotode pildistamist



Arvutivärk 
•1963 – 
arvutiajastu 
algus 
perfoarvuti 
kasutamisega

•1970ndate algus 
– üleminek raali 
Minsk-22 
kasutamisele

 Minsk-22 juhtimispult



•1977  - algas üleminek uut tüüpi arvutitele EC-1020 ja varsti 
EC-1040

•1985 – üleminek uuema põlvkonna arvutitele EC-1060 

•1987 – soetati päris oma arvuti  SM-1600

•1992 – tulid esimesed personaalsed lauaarvutid – PC-286 ja 
PC-386

Edasi tulid riburada kasutusse üha võimekamad lauaarvutite 
mudelid, laptopid, tahvelarvutid, pihuarvutid, i-phoned jms. 



Metsakorraldaja töö on muutunud ohtlikumaks…



Tänan!


