
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ infokiri 
  
  II 2018 

 

Kohila Metsaselts MTÜ 
15 aastat tagasi otsustasid kolm Kohila metsameest- Erik 
Kosenkranius, Heiki Hepner ja Valdu Reinaas asutada 
kohaliku metsaseltsi. Algusaastatel oli tegemist 
metsameestest sõprade kokkusaamistega, kus peeti pikki 
arutelusid ja otsiti lahendusi üleskerkivatele 
kitsaskohtadele. Aegapidi lisandus üha uusi ja uusi avaldusi 
ja liikmeks astuda soovijaid. 
Metsaomanikud kes osalesid erinevate toetuste 
taotlemises, hakkasid üha enam soovima seda teha 
metsaseltsi kaudu. 
Kuna liikmeid oli juba kogunenud piisavalt palju ja   liitunud 
oli ka selliseid metsaomanikke, kes igapäevaselt ei olnud 
seotud metsandusega, siis suurenes vajadus nõustamiste 
ja koolituste järele. 
Juba tekkisid traditsioonid - iga-aastased metsaistutuse õppepäevad. Esmalt teoreetilised, 
millele alati järgnes praktiline istutus ühe seltsi liikme metsas. 
Populaarsed olid ohtliku puu langetamise ja ohutustehnika õppepäevad, mida viis igal 
korral läbi tuntud selle ala tippmees- Taavi Ehrpais. Iga kord suutis ta mehi üllatada puu 
langetamisega sinna kuhu ta loogiliselt ei oleks saanud kukkuda. Laasimisvõtted, 
laasimiskiirus, kalleima sortimendi lõikamine. Need olid teemad, miks tuli Taavi koolitusi 
ikka ja jälle uutele liikmetele korraldada. 
Metsaomanikke koolitades ja nõustades, ühiseid ettevõtmisi tehes, kasvas seltsi 
populaarsus üha enam ja enam. Seega liitujaid aina lisandus. Ei tekkinud raskusi 200 liiget 
kokku saada, et osaleda nõutud liikmete arvuga toetuse taotlemise voorus. 
Sealt edasi kasvas liikmete arv veelgi ning peagi ületas liitujate arv üle kolmesaja. 
Aeg teeb oma töö ja arenetud ja laienetud on tublisti. Kordades ja kordades kaugemale 
kuhu kolm asutajast sõpra 15 aastat tagasi vaadatagi ei osanud. Suur töö on tehtud, palju 
saavutatud ja tänaseks jõutud tõdemuseni, et selts vajab uuenemist. Peale pikki 
läbirääkimisi, otsustati parimaks uuenduslikuks lahenduseks ühineda suurepärase 
seltsiga- Ühinenud Metsaomanikud. 
 
 

Metsameister Diether Masing 
Olen ÜMO Rapla piirkonna uus metsameister. Annan nõu ja 
korraldan kõiki metsamajandamisega seotud töid. Toon tihti näite 
neile kes ütlevad, et mets kasvab ise; siis mina vastan kindlasti oma 
tähelepanekuga- ka lapsed kasvavad ise, milleks siis neid 
kasvatada. 
Olen teinud eelnevalt koostööd Vardi erametsaseltsi ja Taavi 
Ehrpaisiga. Nii olen omandanud palju väärtuslikke kogemusi. Hetkel 
õpin lisaks Luua Metsanduskoolis. Minuga saab kontakti telefoni 
numbril 51906202 ja e-kirja teel aadressil diether@eestimetsad.ee. 
Helistada võimalusel siiski 8.00-22.00 vahel. Kui ma kohe ei vasta 
siis ilmselt helistan teile tagasi. Eelneval kokkuleppel ja väljaspool 

metsa on kohtuda võimalik Raplas asuvas ÜMO kontoris aadressil Tallinna mnt 22, Rapla. 
 

Valdu Reinaas 
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Ühinenud Metsaomanikud on suurima metsaühistuna ikkagi 
metsaomanikule võimalikult lähedal 

Esimene poolaasta on toonud Metsaühistule päris palju tööd ja tegevusi. Eelmise aasta 
lõpus tähistas ühistu oma viiendat juubelit. Üldkoosolek kinnitas, et hoog veel pidurdunud 
ei ole ja erametsades tegevust jätkub. Oleme aasta aastalt suurendanud liikmeskonda. 
Meie ühistuga liitumiseks pole oluline, kus on sinu metsaomand. Tähtis on vaid see, kus 
ja millist teenust ühistult saada soovitakse. Oleme nüüdseks kättesaadavad lisaks 
Pärnule, Viljandile, Suure-Jaanile ja Otepääle ka Raplas. 
Ikka küsitakse, mis kasu on metsaomanikul metsaühistust. Tihti on motivaatoriks 
erametsaga seotud toetused. Toetused on Metsaühistu toel kas suuremad või on neid 
võimalik taotleda vaid Metsaühistute kaudu. Meil on päris mahukas teenuste pakett, mis 
hõlmab teenuseid nõuandest kuni metsauuenduseni. Selleaastased puiduhinnad on 
soosinud metsas raietegevusi. Oleme metsaomanikel I poolaastal aidanud korraldada 
32000 tm puidu ülestöötamist ja müüki. Metsaühistu püüab oma liikmeid võimalusel 
varustada metsataimedega ja abistada metsauuendustööde teostamisel. Metsataimi on 
ühistu vahendanud 740,7 tuhat. See on vähem kui eelmisel aastal, aga parim, mis me 
sellel aastal suutsime, kuna istutusmaterjali nappis. Puuliikidest olid eelistatumad olnud 
kuusk ja mänd, istutati aga ka arukaske, lehist ja nulgu. 
Aprilli- ja maikuusse jäid muu hulgas Kohila Metsaseltsi ja ÜMO üldkoosolekud, kus 
mõlemad üldkoosolekud kiitsid heaks ühistute liitumise. Nii liitus ÜMOga üle 300 
metsaomaniku, mis tegi ÜMO liikmete koguarvuks üle 1100 metsaomaniku. Juhatus 
täienes kahe liikme võrra: Risto Kaljund ja Valdu Reinaas. Valdu on ÜMO Rapla piirkonna 
järjepidevuse kandja. Kokku on nüüdseks juhatuses 9 liiget. Tänaseks on sõlmitud leping 
Rapla piirkonnas tegutseva metsameistriga Diether Masinguga. Esimeste tööde 
korraldamine juba käib. 
Kõiki ÜMO-s seni väljatöötatud teenuseid osutatakse ka Rapla piirkonnas. Liikmete arvu 
ja metsamaa pindala kasv ühistus nõuavad suuremat IT võimekust. Väga palju 
metsamaterjaliga seotud tegevustest toimuvad Eesti Puidumüügikeskuse programmi 
vaheladu.eu abil. Prognoosimisel, statistika jälgimisel ja puidumüügiga seotud 
dokumentide haldamisel on abiks EPMK ühtne dokumendihalduskeskus. Kuna 
droonilennud pole metsatööde planeerimisel enam haruldased, siis oleme juurutamas 
selleks uut programmi- e-mets, mis on seotud omakorda metsatarkvaraga FIS. 
Iga arendus nõuab ressurssi, aga veelgi rohkem kõikide kasutajate panustamist, et töö 
sujuks ladusalt. Iga kasutuselevõetud programm peab töötajat abistama ja kergendama 
tööd nii, et metsas tegutsemiseks oleks piisavalt aega. 
Tegutseme jätkuvalt FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaadiga. Grupi liikmete 
arv on kasvanud 55 liikmeni. 
Riik valmistub uue metsanduse arengukava MAK 2020 koostamiseks. Praegu 
koostatakse lähteülesannet ja arutelud töörühmades on tulised. Saate kõike huvipakkuvat 
jälgida KKMin kodulehelt viitega MAK2020. Kõik head mõtted on oodatud. Ise osalen ma 
sotsiaalvaldkonna töörühmas. 
 
Ilusat suve ja kohtumiseni kogu pere metsapäeval 18.augustil Uuemõisas 
Läänemaal. 
 
Kadri-Aija Viik 


