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Head metsaomanikud
Ühinenud Metsaomanikud alustas tegevust 2012. aastal, ehk tänavu täitub meil juba 10
aastat metsaomanike ühistegevuse korraldamist. 

Kui alguses tegelesime peamiselt metsaomanike nõustamise, metsamajanduslike tööde
korraldamise ning ühise puidumüügiga, siis tänaseks on ühistu teenuste nimekiri kordades
pikem.  
Metsaomanikest liikmete arv on aasta jooksul kasvanud 45 ja metsamaa pindala ligi 8000
hektari võrra. 2021. aasta tegevused olid veel tugevalt mõjutatud koroonapandeemiast.
Piirangute tõttu  saime korraldada vaid kaks õppepäeva: bioloogiline mitmekesisus metsas
ja hooldusraied. Nagu kogu maailmas nii kolisid ka meil paljud koosolekud internetti.  
Seoses vahetute kontaktide olulise vähenemisega ja kodukontorite kasutamisega
sulgesime Viljandi kontori. Vajadusel kasutame Viljandis kohtumisteks ajutisi rendiruume.
Jaanuaris kolis Pärnu kontor aadressile Lai 15. Otepää ja Rapla kontorid toimetavad
tavapäraselt. Siiski palume jätkuvalt kohtumiseks aeg enne kokku leppida. 

Meie metsaomanikud on metsandustoetuste taotlemisel olnud väga aktiivsed. Metsaühistu
on abistanud metsaomanike metsauuenduse, maaparanduse, noore metsa hooldamise,
kahjustuste ennetamise, metsa inventeerimise ja tehnika soetamise toetuste taotlemisel.  
Võrreldes 2020. aastaga kasvas mullu ühistu korraldatud raietööde ning metsamaterjali
ostu- ja müügimaht 18%, kokku 70 000 tihumeetrit. Metsaomanike huvi raietegevuse vastu
suurendasid 2021. aasta sügisest järsult tõusma hakanud puiduhinnad. Hinnad on jätkuvalt
tõusutrendis. Rõõm on, et kasvanud on ka hooldusraiete maht. 
Meiega meeskonnaga liitus metsakonsulent Erkki Põiklik. Tema peamine
tegutsemispiirkond on Raplamaal, aga vajadusel jõuab ta ka mujale. Erkki koordineerida on
sellest kevadest ka metsataimedega seotud tegevused (tellimused, jaotus jne).  
Vaatamata aasta läbi kestnud erinevatele piirangutele nõustasime ligi 800 metsaomanikku.
Enamik nõustamisi toimus e-posti või telefoni teel. Ühistus tegutseb viis atesteeritud
metsakonsulenti, kelle kontaktid on leitavad metsaühistu kodulehelt www.eestimetsad.ee.
2021. aastal liitus FSC grupisertifikaadiga kaks metsaomanikku. Selle aasta algusest alustas
keskkonnaspetsialistina tööd Andres Raido Roosileht. Edukalt läbisime FSC auditi. 

2021 oli aktiivne jahinduse esinduslepingute sõlmimisel. Kõiki jahiseltse teavitati ÜMO
valmisolekust maaomanike nimel lepinguid sõlmida. 2/3 jahipiirkonna kasutajatest on
meiega juba lepingu sõlminud või sõlmimas. Kutsume kõiki metsaomanikke liituma
metsaühistu poolt sõlmitavate lepingutega. Selleks on vaja teie nõusolekut, milleks sõlmime
eraldi kokkuleppe. Huvi korral võtke ühendust Reevoga. 
2022. aastal jätkame kõigi seniste metsamajanduslike tegevustega. Palju toimetamist on
just jahinduslepingutega. Metsataimi on sellel aastal jagada rekordiline number.
Metsamaterjali ostuhinnad annavad märku, et on õige aeg läbi vaadata majandusotsused.
Osaleme aktiivselt Eesti Erametsaliidu ja Eesti Puidumüügikeskuse töös.  

Kadri-Aija Viik

http://www.eestimetsad.ee/
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TAIMEDEST JA ISTUTAMISEST 

Ehkki tänavune kevad on tavapärasest külmem,
on istutamine siiski täies hoos. Metsaühistu toel
jõuab sellel aastal metsadesse 600 000 kuuske,
200 000 mändi, 100 000 kaske, 5000 lehist ja
3500 musta leppa.
Taimede istutamisega ei ole hetkel veel kiire.
Metsaühistul on endiselt pakkuda potikuuski ja
avajuurset lehist. Potikuuse taimed on pakitud
pappkasti 80 taime kaupa. Hind 0,22 senti + km.
Avajuurse lehise hind on 0,65 senti +km.
 Täpsem info Erkki Põiklik erkki@eestimetsad.ee
telefon 5282336

Jahindusteemadega
tegelemisel aitab teid ÜMO!
Kindlasti on paljud juba kuulnud, et jahiseltsid
sõlmivad praegu aktiivselt maade jahindusliku
kasutamise lepinguid. 

Sageli pakutakse maaomanikele lepinguid, mis
annavad jahipidajale palju õigusi teie maal
tegutsemiseks, kuid ei kaitse teid ega maaomandit.
Kui te pole enne pidanud jahindusküsimustega
tegelema ja saate jahiseltsilt ettepaneku sõlmida
maade kasutamise leping, soovitame alla mitte
kiirustada ja pidada enne nõu metsaühistuga. 

Pakume metsaomanikele ja ÜMO liikmetele
jahindusliku esindamise teenust. ÜMO sõlmib
jahinduslikud maakasutuse lepinguid või uuendab
olemasolevaid jahipiirkondade kasutajatega ehk
maakondlike jahimeeste liitudega või jahiseltsidega.

ÜMO seisab teie huvide eest
jahindusorganisatsioonidega läbirääkimistel,
lepingute sõlmimisel, teadete edastamisel,
probleemide lahendamisel jne. 

Ühistus tegelevad jahindusküsimustega
inimesed, kes on valdkonna probleemide ja
arengutega igapäevaselt kursis.

Jahindusteemadel aitab ja nõustab teid meie
jahindusspetsialist Reevo Paas (tel 505 6664; e-
post reevo@eestimetsad.ee), kes korraldab ka
jahipiirkondade lepingute sõlmimist ÜMO
vahendusel. 

Kevadine üldkoosolek
 ÜHISTU KEVADINE ÜLDKOOSOLEK

TOIMUB 25. MAIL KELL 11.00
VEEBIKESKKONNAS TEAMS. 
SOOVI KORRAL ON VÕIMALIK OSALEDA
KOOSOLEKUL KA MEIE PÄRNU
KONTORIS. 
KOOSOLEKU LINK ON LEITAV ÜHISTU
KODULEHELT WWW.EESTIMETSAD.EE

PARIMA METSAMAJANDAJA KONKURSS

31. maini oodatakse metsaomanikke
kandideerima parima metsamajandaja
konkursile. Konkursile oodatakse kõiki
metsaomanikke, kes oma metsi
heaperemehelikult majandavad ning kes
on valmis oma tegemisi ka laiemalt
tutvustama.
Parim metsamajandaja kuulutatakse
välja 27. augustil Jõhvis toimuval kogu
pere metsapäeva. 
Lisainfo:
www.erametsaliit.ee/metsamajandajate-
konkurss

mailto:erkki@eestimetsad.ee
mailto:reevo@eestimetsad.ee
http://www.eestimetsad.ee/
http://www.erametsaliit.ee/metsamajandajate-konkurss
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2022. aasta taotluste esitamise tähtajad Erametsakeskusele

Metsa uuendamise toetus – 1.07.2022 
Metsaühistu ootab taotluse koostamiseks andmeid hiljemalt 15. juuniks. Toetatakse
metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning
metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. 
Tööd peavad metsas olema tehtud enne toetuse küsimist. Toetust saab taotleda metsamaa
kohta, mis on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

NENDE TAOTLUSTE  KOOSTAMISEGA TEGELEVAD:
KAJA PAPAGOI, TEL 5305 8890; KAJA@EESTIMETSAD.EE

PILLE UDAM, TEL 524 2186; PILLE@EESTIMETSAD.EE
PIIA JÄNES, TEL 5620 3625; PIIA@EESTIMETSAD.EE

 

Alates 2022 aastast on
Ühinenud Metsaomanikud
MTÜ administreerimise
tasu 
4 % toetuse summalt.
Seadusest tulenevalt saab
metsaühistu taotluseid
esitada vaid oma liikmete
nimel ja kinnistusraamatu
alusel Ühinenud
Metsaomanikud MTÜ
liikmetele kuuluva
metsamaa osas.

Metsa inventeerimise toetus – 13.12.2022
Metsaühistu ootab uute metsamajandamise kavade kohta infot aastaringselt. Käesoleva aasta
detsembris esitatakse taotlusesse 2020 a., 2021 a. ja 2022 a. (enne 13. dets. koostatud)
metsaregistrisse kantud kavad. 
Samale katastrile makstakse toetust (inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmisest)
üks kord seitsme aasta jooksul. 

Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine) – 15.09.-
05.10.2022 
Toetust saab taotleda läbi metsaühistu kaudu, aga ka 
mikroettevõtja või füüsilise isikuna. Kõigi tööde puhul 
tuleb esmalt esitada taotlus, neid töid tohib looduses 
tegema hakata alates 6. oktoobrist. 

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise
toetus – 1.07.2022
Tegeleb Kadri-Aija Viik, tel 516 7650;
kadri@eestimetsad.ee

Metsamaaparandustööde toetus – 1.09.2022
Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva
rajamist ja truubi asendamist. Taotlusesse esitatud tööde tegemisega võib alustada pärast
taotluse esitamist. Taotluse koostamisega tegeleb Kaja Papagoi.

Üraskikahjustuste ennetamise toetus – 13.09.2022
Taotluses osalemiseks tuleb esmalt teha tööd looduses. 
Osalemise soovi korral palun võtta ühendust metsaühistuga. Metsanduskonsulent aitab
hinnata tööde vajalikust looduses, tööde sobivust taotluse tingimustega ja nõustab tööde
tegemisel.

KÕIGI TAOTLUSTE TINGIMUSTE KOHTA SAAB TÄPSEMAT INFOT METSAÜHISTU TÖÖTAJATELT VÕI
SA ERAMETSAKESKUSE KODULEHELT HTTPS://WWW.ERAMETS.EE/TOETUSED/
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Metsaomanike nõustamine – atesteeritud metsakonsulendid
Tiit Kosenkranius, Kadri-Aija Viik, Reevo Paas, Raigo Rõõmussar, Erkki Põiklik 
Metsa uuendamise toetus, metsa inventeerimise toetus, metsameede toetus
Piia Jänes, Kaja Papagoi, Pille Udam, Valdu Reinaas 
Pärandkultuuri toetus
Kadri-Aija Viik
Maaparandustööde toetus
Kadri-Aija Viik, Kaja Papagoi 
Istutusmaterjali tellimine
Erkki Põiklik 
Metsauuendustööde korraldamine
Erkki Põiklik, Raigo Rõõmussar
Noore metsa hooldamise tööde korraldamine
Erkki Põiklik, Raigo Rõõmussar, Reevo Paas
Raietööde korraldamine
Raigo Rõõmussar, Erkki Põiklik, Reevo Paas 
Metsamaterjali müügi korraldamine
Raigo Rõõmussar, Erkki Põiklik, Reevo Paas 
Jahinduslepingud
Reevo Paas
FSC sertifitseerimine
Andres Raido Roosileht
Raieõiguse ja/või metsakinnistute enampakkumiste korraldamine
Metsa majandusliku väärtuse hindamine 
Metsapiiride tuvastamine, lankide tähistamine
Töövahendite rent
Metsade inventeerimise ning majandamiskavade koostamine
Õppepäevade korraldamine
Raietööde järelevalve korraldamine
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Metsaühistu poolt pakutavad teenused

KONTAKTID
Üldaadress                                                                 
Tiit Kosenkranius                                           
Kadri-Aija Viik                                            
Reevo Paas                                
Erkki Põiklik                               
Raigo Rõõmussar                     
Andres Raido Roosileht          
Pille Udam                                
Kaja Papagoi                              
Piia Jänes                                   
Valdu Reinaas                            

                                                                
523 0932                                           
516 7650                                          
505 6664                              
528 2336                              
525 9330                   
5811 1500          
524 2186                             
530 58890                              
562 03625                                   
504 7119                           

info@eestimetsad.ee                                 
tiit@eestimetsad.ee                                   
kadri@eestimetsad.ee                              
reevo@eestimetsad.ee                           
erkki@eestimetsad.ee                          
raigo@eestimetsad.ee                   
andres@eestimetsad.ee        
pille@eestimetsad.ee                           
kaja@eestimetsad.ee                              
piia@eestimetsad.ee                                 
valdu@eestimetsad.ee                      


