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Toimetus võtab endale õiguse kirju ja 
kaastöid vajaduse korral lühendada.  
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajale-
hes Äripäev ja tema lisades avaldatud ar-
tiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajali-
sel, majanduslikul, poliitilisel või religioos-
sel teemal) on autoriõigusega kaitstud 
teosed ning nende reprodutseerimine, le-
vitamine ning edastamine mis tahes kujul 
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta 
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu koh-
ta võite pöörduda Pressinõukogusse,  
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

Metsamajandusuudised 

TOIMETAJA VEERG

Sel aastal tuli 
kevad tõesti 
hoopis teisiti!
Nii kirjutas luuletaja Henrik Visnapuu 1919. 
aastal ja nii ta ongi – kui tavapärasel aastal 
oleksime Maamessi lainel, siis ka sel aastal 
messi aprillis ei toimu. Loodame, et juunis 
asi siiski teoks saab.

Metsaomanikke võib selline asjade kor-
raldus isegi rõõmustada – alanud on aas-
ta kõige kiirem aeg, kui kogu aur ja vile lä-
heb metsauuendusele. Kirjutame sellest 
meiegi ja võime rõõmustada – istutusma-
hud järjest kasvavad. Noort metsa, mida 
hakkavad ükskord kasutama meie lapse-
lapsed, tuleb järjest juurde.

Kuid veel teinegi üllatus tabas meid 
sel kevadel. Ja seda mitte ainult siin Ees-
tis, vaid tegu on ülemaailmse tendentsi-
ga. Puitmaterjal on hinnas! Mitte ainult 
ülekantud tähenduses, vaid ka sõna otse-
ses mõttes. Üle maailma tuleb uudiseid, et 
ehituses vajaliku saematerjali hind kasvab 
ja mitte ainult hinnatõus pole probleem – 
tekkinud on ka saematerjali defitsiit. Kui 
algas see USAst, siis nüüd räägivad sama 
ka meie ehituspuidu müüjad – kõiki sor-
timente ei pruugi saada olla. Näiteks laie-
maid terrassilaudu ja isegi OSBd. 

Selle taga on lihtne põhjus – nõudlus 
on suurem kui tootmine. Ja nõudluse suu-
renemise põhjusena nähakse taas viirus-
pandeemiat. Kui riigid pandi lukku ja ini-
mesed jäid koju, hakkasid nad ajaviiteks 
oma elamisi remontima. Samuti vajati ko-
dukontoreid, mis jälle tõi kaasa ehituste-
gevuse. Sinna see puitmaterjal kaobki, kõi-
gil on materjali vaja nüüd ja kohe. Kas aga 
see olukord kestab pikalt, pole teada. Ing-
lismaal igatahes arvatakse, et see ongi uus 
normaalsus. Elame, näeme!

Rongijuttu teeme ka. Ikka Rail Bal-
tic ja selle trassi alla jäävad maad. Riik võ-
tab raudteetrassi alla jääva maa jõuga ära, 
kaasnevate kahjudega ei tegele keegi, tõ-
deb meie kaasautor Ain Alvela. Suur prob-
leem on selles, et kui otseselt raudtee al-
la jääva maa eest riik maksab, siis ehituste-
gevusega tekkinud kahju jääb maaomani-
ku enda kanda. Tegu pole isegi võta-või-jä-
ta olukorraga, sest jätta maaomanik ei saa, 
raudtee aluse maa saab riik ka sundvõõ-
randada. Lugege lähemalt!

Aga muidu on elu ilus! Kevad tuleb ja 
kuhu see suvigi jääb. Loodame ka vaktsi-
neerimise edenemisele ja viiruse taandu-
misele. Kõike kaunist!

TooMas KeLT 
toimetaja

Kevadel istutatakse ligi 
30 miljonit puutaime

TooMas KeLT 
toomas.kelt@aripaev.ee

RMK alustas metsaistutustöödega 12 000 
hektaril riigile kuuluval maal, sellest 400 
hektarit moodustavad väheväärtuslikud 
rohumaad ja põõsastikud, kus varem mets 
ei kasvanud.  

“Metsa rajamine 400 hektarile, kus seda 
enne ei olnud, mängib olulist rolli ka klii-
mamuutuste leevendamisel, sest 70 aasta-
ga seob see tagasi sellise hulga süsinikku, 
mille paiskavad õhku 50 000 sõiduautot 
ühe aastaga. Mittemetsamaal jääks see sü-
sinik sidumata,” ütles RMK metsakasvatus-
talituse juhataja Toomas Väät.

Tänavu pannakse riigimetsas mulda re-
kordarv ehk 24 miljonit taime, mida on mil-
joni võrra rohkem kui mullu. Kõik taimed 
on kasvatatud RMK taimlates. RMK inves-
teerib uue metsa rajamisse ja noore metsa 
kasvatamisse kokku rekordilise summa – 
20,3 miljonit eurot.

Uuendustest tõi Väät esile, et ühe istu-
tusmasina asemel on neid abiks kolm ja li-
saks suurendas RMK maapinna ettevalmis-
tamist mätastusena. “Istutusmasinad töö-
tavad üle Eesti kogu vegetatsiooniperioodi 
aprillist oktoobrini ja panevad mulda mil-
jon potitaime. Raskesti uuendatavatel ala-
del annab mätastus ning kuuse ja männi 
potitaim hea metsakasvatusliku tulemuse, 
saame uue metsapõlve kiiremini ja hoiame 
kulusid kokku.” Istutusmasinate lisandu-
mine ja ulatuslikum mätastamine kasva-
tasid vajadust kuuse potitaimede järele. Kui 
siiani istutati riigimetsa ligikaudu 700 000 
kuuse potitaime aastas, siis sel aastal läheb 
neid mulda üle 2,7 miljoni.

RMK jätkab ka sügisese metsaistutuse-
ga, mil pannakse riigimetsa kasvama mil-
jon avajuurset kuusetaime ja uuendusena 
väikeses koguses ka männitaimi.

Uuendatavast alast enamikule, 9500 
hektarile istutatakse taimed. Looduslikule 
uuenemisele jääb ligikaudu 2200 hektarit 
ehk 20 protsenti kõikidest aladest, kus on 
eeldused ala looduslikuks uuenemiseks so-
bilike puuliikidega. Metsakasvatusliku ana-
lüüsi tulemusel RMK loobus sellest aastast 
looduslikule uuenemisele kaasaaitamisest 
maapinna mineraliseerimisega.

Kuivõrd enamik taimi istutatakse käsit-
si, pakub metsaistutamise hooaeg lisaks 
RMK töötajatele tööd 1700 inimesele. Töö-

Alanud on igakevadised metsaistutustööd. Sel kevadel pannakse 
meie metsadesse kasvama mitukümmend miljonit puutaime. 
Riigimetsas ja ka erametsades istutatakse enim männitaimi.  

24
miljonit puud istutab tänavu RMK 
– mändi istutatakse 11 miljonit, 
kuuske 10,3 miljonit, kaske 2,4 
miljonit ja sangleppa 190 000 
taime. Erametsadesse istutatakse 
ligikaudu viis miljonit taime.

jõud on juba olemas – kolmandik töötegi-
jaist on RMK raietöölised ja ülejäänud rii-
gihankega leitud lepingupartnerid, keda 
on kokku üle 120. 

RMK panustab järjest enam taimede 
kvaliteedile ja kaitsmisele liiva ja lamba-
rasvaga, aga ka kasvava metsa hooldami-
sele. Enam kui istutatud taimede arv, on 
tähtsam nende hooldamine ja kasvatami-
ne. 2020. aastal arvestas RMK uuenenuks 10 
583 hektarit. Uuenenuks loetakse mets, kus 
ühel hektaril kasvab enam kui 1000 kuus-
ke või 1500 mändi kõrgusega vähemalt pool 
meetrit või kus kasvab vähemalt 1500 meet-
rist lehtpuud. “Seega istutatud taimede arv 
on ainult üks näitaja, sellest veelgi tähtsam 
on hinnata nende tulemuslikkust viis aas-
tat pärast raiet. RMK raiesmiku uuenenuks 
arvestamise keskmine kiirus on 4,6 aastat,” 
ütles Toomas Väät.

Metsa istutamisel rakendatakse viiruse 
leviku tõkestamiseks erinõudeid. Avalik-
kusele suunatud metsaistutuse talgupäevi 
tänavu ei toimu.

Puudus männi- ja kasetaimedest

Ka erametsades sätitakse ritta viimaseid tai-
metellimusi ning istutusplaane. Aastaid is-
tutusstatistika tipus trooninud kuuse kõr-
val kasvab järjepidevalt nõudlus männi- ja 
kaseistikutele.

Ka erametsaomanikud on metsaistu-
tustöödega alustanud ja käib varem telli-
tud taimede laialivedu. Suure tõenäosusega 
enam taimi kusagilt saada ei ole, kuid kui 
ikka väga vaja, tasub kiiremas korras võtta 
ühendust kohaliku metsaühistuga. 

Erametsaomanike suurimat taimetel-
limuse ühishanget korraldava Keskühistu 
Eramets TÜ tegevjuhi Priit Jõeääre sõnul on 
jätkuvalt populaarseim puuliik istutami-

sel kuusk, kuid osakaal on aastate jooksul 
jõudsalt liikunud männi ja kase istutamise 
suunas. Nii näitab Keskühistu Eramets va-
rasemate tellimuste statistika, et tellitavad 
männitaimede kogused on viie aastaga kol-
mekordistunud ning jõudsalt kasvab ka ka-
setaimede tellimine.

Kuuse osakaalu kahanemisel mängib 
rolli ka selle algtiheduse vähenemine. Kui 
veel mõned aastad tagasi istutati hektari 
kohta ligi 2200 kuusetaime, siis Keskühistu 
Eramets kogemuse järgi on see nüüd 1600–
1700 taime hektari kohta. Põhjuseks, et või-
malike kuuse-kooreüraski kahjustuste väl-
timiseks ning tormikindluse parandami-
seks võtavad metsaomanikud kohe algselt 
suuna istutada kuuske vähem ning loo-
dusliku uuenemise abil lasta metsa kasva-
ma ka lehtpuu.

Männi- ja kasetaimede kättesaadavus 
soovitud mahus on aga terav probleem ning 
erametsaomanikul, kes sooviks käesoleval 
kevadel männi- või kasetaimi istutada, ei 
ole istikuid tõenäoliselt kuskilt saada.

Jõeääre sõnul jäävad 2021. aasta telli-
mused samasse suurusjärku mullusega, 
kui Keskühistu kaudu jõudis erametsades-
se ligi neli miljonit taime. “Tellimuste kas-
vu prognoosida ei julge, peamiseks kasvu-
piduriks võib lugeda raiemahtude langust 
erametsades,” selgitas tegevjuht. “Raiemah-
tude languse põhjused on olnud seotud 
materjali ostuhindade langusega, erineva-
te sortimentide turupiirangute ning sooja-
de talvedega.”

Männi- ja kasetaimede defitsiiti kinni-
tas ka Eesti suurima metsaühistu Ühinenud 
Metsaomanikud juhatuse liige  Kadri-Aija 
Viik. “Üllatavalt on sellel kevadel nõutud 
just männi- ja kasetaimed. Tavaliselt on 
nende osa kuni veerand kogumahust, see-
kord küsiti neid ligi pool kõigist taimedest,” 
kommenteeris Viik, et kõigile soovijatele 
taimi enam ei leia. Ühinenud Metsaomani-
kel on kevadel oma liikmetele jagada 900 
000 taime, kõige suurem nõudlus on kuu-
se potitaimede järele.

Pärast tööde tegemist saab Erametsakes-
kuselt küsida metsa uuendamise toetust, 
esimese toetusvooru tähtaeg on tänavu 1. 
juulil. Toetatakse metsataimede soetamist 
ja istutamist, maapinna istutamiseks ette-
valmistamist ning metsauuenduse hoolda-
mist. Taotleda saab vaid läbi metsaühistu.

 Istutustööd on täies hoos. foTo: Aldis Toome
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AIN ALVELA 
Metsamajandusuudised.ee kaasautor

Rail Balticu alla jäävate maade võõranda-
mine käib suuresti just selleks vastu võetud 
kinnisasja avalikes huvides omandamise 
seaduse (KAHOS) alusel. Nii on majandus- 
ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) 
andnud maa-ametile volitused KAHOSe 
alusel Rail Balticu trassi alla jäävate maari-
bade omanikelt võõrandamiseks. 

Protsess käib nii, et riigile vajamineva 
maatüki väärtuse väljaselgitamiseks tel-
litakse eksperthinnag vastava riigihanke 
võitnud kinnisvarafirmalt. Kui hind on tea-
da, teeb maa-amet selle alusel maaomani-
kule pakkumise maa riigi omandisse võõ-
randamiseks. Kui maaomanik on pakkumi-
sega nõus, makstakse talle lisaks ostusum-
male ka nn motivatsioonitasu, mis on 20% 

Rail Balticu trassi maasaaga

Riik võtab 
maa jõuga ära, 
kahjudega ei 
tegele keegi
Kuigi riik on lubanud Rail Balticu trassile 
jäävate maade omanikele, et neile hüvitatakse 
ka võõrandamisega kaasnevad kahjud ja 
raudtee alla jääva maaga seoses juba tehtud 
investeeringud, tuleb välja, et maa-amet saab 
omanikele siiski vaid maa eest raha pakkuda. 

maa hinnatud väärtusest. Kui omanik aga 
põhjusel või teisel pakutavate tingimuste-
ga nõus ei ole, võib teda oodata maa sund-
võõrandamine, boonustasust tuleb aga suu 
puhtaks pühkida.

Lahkarvamused hinna osas tekivad siis, 
kui omaniku juba tehtud investeeringud, 
rajatud ehitised jmt lähevad tühja ning 
neid ei kompenseerita. Maa-amet võõran-
damisega kaasnevate kahjude kompensee-
rimisega ei tegele. Ei aita ka maaomaniku 
jutt, et oleks ta raudtee ehitamise plaanist 
teadnud, poleks ta sellesse kohta oma ra-
ha matnud.

Trass lõhub kinnistute terviklikkuse

Rail Balticu trassile jäävate maade ja nende 
riigile võõrandamise eest enda jaoks õiglase 
kompensatsiooni saamisega on kimpus ka 
Pärnumaa Vändra kandi maaomanik Tar-
mo Lehiste, kes sellega jännanud oma kolm 
aastat. Tal on Pärnumaal vanematele tagas-
tatud maad, millele ta on ümberkaudu mõ-

ne tüki juurde ostnud, et seal turismi eden-
damisega tegeleda. 

Nüüd ähvardab raudtee jaoks maade 
võõrandamine tal täielikult ära nullida teh-
tud investeeringud, sest just ärilistel ees-
märkidel ehitatud hooneid ja rajatud inf-
rastruktuuri planeeritud moel enam kasu-
tada ei saa, trass tükeldab maavalduse poo-
leks ja suleb nendevahelise ühendustee. 

Lehiste on saanud maa-ametilt teada, et 
ametkond võõrandab ainult trassile otse-
selt ette jäävad maaribad, aga  raudtee ehi-
tamisest maaomanikele tekkivate muude 
kahjudega nemad ei tegele. Nii hindas maa-
amet Lehistelt trassi jaoks n-ö rekvireeritava 
maa hinnaks ühe summa, aga tema valitud 
riiklikult tunnustatud ekspert koos kinnis-
varafirma hindajaga näevad, et see summa 
peaks olema kordades suurem, sest arvesta-
ma peab ka kaasnevaid kahjusid. 

“Küsimusele, kes nende kaasnevate kah-
judega tegeleb, pole mul ligi kolme aasta 
jooksul õnnestunud vastust saada. Kuigi ko-

halikule kogukonnale peetud koosolekutel 
on selgitatud, et tegemist on väga olulise 
riikliku objektiga ja kõik kahjud kompen-
seeritakse, inimesed ning ettevõtted ei pea 
millegi pärast muretsema,” räägib Tarmo 
Lehiste. “Praegu aga on seis selline, et maa 
tahetakse jõuga sundvõõrandada. Tekkiva-
te kahjude osas ei tea inimene isegi seda, kes 
tema probleemidega tegeleb. Jõhker tugeva-
ma osapoole positsiooni ärakasutamine.”

Lehitse meelest oleks loogiline, et kui 
riik tuleb raudtee jaoks maaribasid võõran-
dama, siis kompenseeritakse sama protses-
si käigus ka maaomanikule tekkivad muud 
kahjud. Maal on ju olukord selline, et kui 
mingi ehitis valmib, siis see hinnatakse 
koheselt oluliselt odavamaks, kui oli tege-
lik ehitushind. Ehitada on mõtet ainult siis, 
kui sul on toimiv äriplaan. Samuti on maal 
tavaline, et tegevus toimub mitmel kõrvuti 
asuval kinnistul, mis moodustavad toimi-
mise mõttes ühe terviku. 

“Asi pole niivõrd selles maaribas, mis 

 Rail Balticu trassile jääb kok-
ku 713 kinnistus, millede küljest 
on vaja lõikeid teha.
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trassi alla läheb, vaid selles, et raudtee tõt-
tu nurjunud investeeringud tuleks kas täie-
likult või kui omanik soovib hooned ja ra-
jatised alles jätta, osaliselt kompenseerida,” 
leiab Lehiste. “Nüüd aga ütleb maa-amet, 
see ei ole meie asi, me võõrandame maari-
bad ära, ise olite lollid, et selle koha peale 
investeerisite, võinuks ette näha, et sinna 
võib kunagi raudtee, tuumajaam vms tul-
la. Kord öeldi otse välja, et peaksin selle pa-
nema oma äririski arvele.”

Ta leiab, et Eesti tüürib suure ja laialdase 
probleemi poole, kui riik tahab suuri aren-
dusi või maaomandi kitsendusi –  elektri-
liinid, maanteed, Rail Baltic, looduskaitse-
alad, karjäärid jmt – teha odavalt eraoma-
nike arvel. 

“Kuna enamjaolt tulevad valijaid linnast, 
siis maainimeste mured poliitikuid väga ei 
huvita. Ja raha on ka toredam kasutada oma 
valimislubaduste täitmiseks, kui kompen-
satsiooni maksmiseks. Seda enam, et jõu-
ga saab ka niisama,” on Lehiste nördinud. 

“Nii siis käib aastaid tsirkus elektriliinide 
aluse maa taluvustasu ja looduskaitse talu-
mise üle. Rail Balticu tarvis võeti lausa eral-
di seadus vastu, et tüütud eraomanikud ei 
saaks vastu punnida.”

Maaomanikud soovivad riigilt selgust

Maa-amet on sääraste küsimustega amet-
konna poole pöördunud inimestele vasta-
nud põhimõtteliselt kõigile üht – maa-amet 
kaasnevate kahjude kompenseerimisega ei 
tegele, sest valitsus pole neile sellist ülesan-
net andnud.

Maa-ametis leitakse, et juhul, kui maa-
omaniku äriplaaniga seoses tekivad mingid 
kahjud, mis ei seondu otseselt omandatava-
te kinnisasjadega, allub selline kahjunõue 
võlaõigusseadusele, mitte enam KAHOSes 
sätestatule ja seega ei kuulu omandamise 
menetluses analüüsimisele ega hüvitami-
sele. Ainus võimalus maaomanikul oma õi-
gust taga nõuda on kohtusse pöördumine.

Tarmo Lehiste aga leiab, et valitsus 

MIS ON MIS
Kinnisasja 
avalikes huvides 
omandamise 
seadus

Jõustus 1. juulil 2018, asen-
dades seni kehtinud kinnis-
asja sundvõõrandamise sea-
dust.
Sätestab, et kinnisasja ava-
likes huvides omandamine, 
sealhulgas sundvõõrandami-
ne, on kinnisasja omandami-
ne üldistes huvides õiglase ja 
kohese hüvitise eest. 
Kinnisasi omandatakse 
kokkuleppel omanikuga või 
sundvõõrandatakse, kui kok-
kulepet ei saavutata, kusjuu-
res kõik kinnisasja omanda-
misega seotud kulud kannab 
kinnisasja omandaja. 
Menetluse läbiviija korral-
dab omandatava kinnisasja 
ja piiratud asjaõiguse väärtu-
se ning omandamisega seo-
tud muu varalise kahju hin-
damise, vajaduse korral telli-
takse väärtuse määramiseks 
hindamine kutsetunnistuse-
ga hindajalt.
Hüvitamisele kuulub sel-
gelt tuvastatud ja tõenda-
tud otseselt kaasnev varaline 
kahju, mis on tekkinud kinnis-
asja turuväärtuse vähenemi-
sega äralõike tõttu.
Kinnisasja omanikule 
makstakse kinnisasja oman-
damise menetluses kinnis-
asja omandamise kokkulep-
pe saavutamise eest täienda-
vat hüvitist ehk motivatsioo-
nitasu, mis on 20% kinnisasja 
omandamise tasust.
AllikAs: Riigi TeATAjA, 

jusTiiTsminisTeeRium, mAA-AmeT   

 Pärnumaa Vändra kandi 
maaomanik Tarmo Lehiste 
sooviks, et riik kataks ka 
ehitustöödega kaasnevad 
kulud, mitte vaid maa hinna.
foto: MAtI HIIS/ÕHtULEHt/ScAnpIx

Täname 
koostööpartnereid!
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aastat

  Metsamajanduslikud tööd

  Metsa ülestöötamine

  Kasvava metsa ost

  Kinnistute ost

  Metsamaterjali ost

  Aitame metsamajanduskavade 



 Teostame hooldusraieid 
väiksemate metsa-
masinatega

koostamisel

 Treileri teenus

Lauer OÜ
Tel: 503 2050
info@ lauer.ee lauer.ee
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peaks ikkagi välja töötama selge asja-
ajamise käigu, kuidas riik toimib juhul, kui 
maaomanik leiab, et maade võõrandamise-
ga tekitatakse talle majanduslikku kahju. 
Kas antakse maa-ametile volitusi juurde ka 
nende kahjudega tegelemiseks või määra-
takse mõni teine riigiamet, kes alustab kah-
jude kompenseerimise protsessi samaaeg-
selt sellega, kui maa-amet maade võõran-
damisega tegeleb. Võetakse maaomanikelt 
andmed, palgatakse eksperdid, tehakse et-
tepanek, peetakse läbirääkimisi – seda rii-
gi kui tugevama osapoole initsiatiivil ja ra-
hastamisel. 

Kui jõutakse kokkuleppele, minnakse 
notarisse ja sõlmitakse üheaegselt maade 
võõrandamise ja kahjude kompenseerimi-
se leping. Kui kokkuleppele ei jõuta, min-
nakse kohtusse.

Volitused on konkreetsed ja paindumatud

Majandus- ja kommunikatsiooniministee-
riumi transpordi arengu ja investeeringu-
te osakonna peaspetsialist Triin Orav üt-
leb maade võõrandamise protsessi selgita-
des, et kõigepealt tellib maa-amet kinnis-
asja väärtuse ja kaasnevate kahjude hinda-
miseks eksperthinnangu, mille alusel te-
hakse maaomanikule pakkumine kinni-
sasja ostuks, vahetamiseks või maakorral-
duseks. Seejärel toimuvad läbirääkimised 
ning kui maaomanik nõustub, toimub te-
hing. Kui maaomanik on pakutavaga vas-
tu vaidlemata nõus, makstakse talle lisaks 
20% motivatsioonitasu ning kui omanda-
takse elukondlik hoone, siis lisaks veel 10%. 

Orava sõnul kompenseerib maa-amet 
maaomanikule ka tekkivad kahjud seoses 
omandatava äralõikega (näiteks arvesta-
takse juurdepääsutee pikenemist allesjää-
vale kinnisasja osale), kusjuures hinnatak-
se, kas kinnisasjast allesjääv osa on iseseis-
valt kasutatav – arvestatakse allesjääva osa 
suurust, kuju ja ligipääsetavust. Kui kin-
nisasjast allesjääv osa ei ole iseseisvalt ka-
sutatav, siis lubab seadus riigil ka selle osa 
omandada.

“Kui maaomanik leiab, et pakutud hind 
pole õiglane, on tal õigus tellida omapool-
ne eksperthinnang, mille abil saab võrrel-
da hindamiste tulemusi ning leida lahen-
dus, mis on mõlemale osapoolele vastuvõe-
tav,” räägib Orav. “Juhul, kui maaomaniku-
ga kokkulepet ei saavutata, annab seadus 
õiguse ka kinnisasja sundvõõrandamiseks. 
Sel puhul motivatsioonitasu ei maksta.”

Lisaks sätestab KAHOS, et kui maaoma-
niku arvates mõne tema teise kinnistu ja 
sellel asuvate ehitiste kasutamine muutub 
avalike kitsenduste tõttu võimatuks, siis on 
tal võimalik seaduse § 4 lg 3 alusel teha ma-
jandus- ja kommunikatsiooniministeeriu-
mile taotlus säärase kinnisasja omandami-
seks. Riik kaalub siis, kas esineb alus me-
netluse algatamiseks, täpsustab Triin Orav.

Abi pole ka juristidest

Tarmo Lehistel on selline sõltumatu ja tun-
nustatud eksperdi hinnang olemas ja te-
ma sõnul kohapeal olukorraga tutvunud 
maa-ameti saadetud hindaja nõustus sel-
lega ning koostas ka omapoolse hinnangu 
sellest lähtudes. 

“Maa-ametile minu tellitud hinnang aga 
ei sobinud, see rändas prügikasti ja hinda-
jal kästi uus teha, milles kaasnevaid kahju-
sid ei arvestata,” nendib Lehiste.

Ta on pöördunud juristide poole, aga ka 
nemad ei suuda läbi hammustada, kuidas ja 
kes siis lõppeks peaks maade lõhkumisega 
kaasnevad kahjud hüvitama. Samuti ei oska 
advokaadid soovitada alust, millele tugine-
des kohtusse minna. Lehiste sõnul on kõige 
kummastavam riigiasutuste tõrjuv suhtu-
mine, mis välistab igasugused kõnelused, 
selgitamised ja läbirääkimised.

Küsimusele, miks need tingimused on 
ikkagi nii paindumatud, et sisulisteks läbi-
rääkimisteks suurt ruumi ei jää, vastab Triin 
Orav ametnikule kohaselt rangelt seaduse-
tähte järgides: “Maa-ametil ega majandus- 
ja kommunikatsiooniministeeriumil pole 
volitust KAHOSest väljuvate eraõiguslike 
kokkulepete sõlmimiseks.”

713
kinnistut, mille küljest on vaja ära-
lõikeid teha, jääb kokku Rail Balticu 
trassile. Keskmise kinnistust tehta-
va äralõike suurus on 1,29 hektarit. 
Paljude maaomanikega on hinna-
läbirääkimised veel pooleli. Siiani 
ei ole kokkuleppele jõutud ühele 
maaomanikule kuuluva kahe kin-
nistu osas, ja otsustatud on nende 
sundvõõrandamine. 

142
eraomandis ja üks munitsipaal-
omandis olnud Rail Balticu trassile 
jäävat kinnisasja on riik omanda-
nud. Eraomandist on 12 omandatud 
maid vahetades, 14 puhul on läbi 
viidud riigi maakorraldus. 116 kin-
nisasja osteti, neist 8 kiirmenetluse 
teel ehk fikseeritud tasuga. 

2,3
miljonit eurot on kokku maaoma-
nikele makstud riigile ostetud 131 
hektari eest. Keskmist hinda ei ole 
võimalik välja tuua, sest tehinguid 
on tehtud erinevates asukohtades 
väga erineva suuruse ja otstarbega 
kinnisasjadega ja hinnakäärid on 
võrdlemiseks väga suured. Üksnes 
kolme tehingu hind kokku oli 1,36 
miljonit eurot, samas  86 tehingu 
puhul jäi hind alla 10 000 euro.

Arutelud pole vilja kandnud
Läinud aasta alguses korral-
das riigikogu Rail Balticu toe-
tusrühm koosoleku, kus osa-
lesid justiitsminister, majan-
dusminister ja maa-ameti 
esindajad. 

Toona tõdesid kõik asjaosa-
lised, et probleem eksisteerib 
ja ei tohiks tekkida olukorda, 
kus riik kui tugevam osapool 
inimeste muredega ei tegele. 
Leiti, et maa-amet ja ministee-
rium peaksid püüdma olukor-
da lahendada, justiitsminis-
teerium aga kahjude hüvita-
mise korda täpsustama. 

Sisuliselt pole tänaseni mi-
dagi muutunud – ministee-
rium leiab siiani, et problee-
miga peaks tegelema maa-
amet, maa-ametis arvatakse 
vastupidi – kahjude hüvitami-
se peaks oma õlule võtma mi-
nisteerium.

Toetusrühma esimees And-
res Metsoja on seda meelt, et 
riigi toimimine peab olema 
kodanikule üheselt arusaadav 
ning kui kodanikult tahetak-
se saada riigi huvides kätte te-
ma vara, siis peab protsess ole-
ma kodaniku jaoks muudetud 
võimalikult arusaadavaks. 

“Kuigi maade võõrandami-
ne ja kahjude kompenseeri-
mine on seadusruumis ju põ-
himõtteliselt lahti kirjutatud, 
siis tegelikus elus see ei toimi 
nii nagu vaja,” tõdeb Metsoja.

Ta usub, et antud olukorras 
täidab maa-amet talle pandud 
ülesandeid õigesti, küll aga 
jääb arusaamatuks, kelle ko-
hus on tegeleda maaomani-
ke poolt lisanduvate nõuete-
ga. Maaomanik on segaduses, 
sest kui ta on nõus oma maa 
riigile loovutama ja kompen-
satsioonitasu vastu võtma, po-
le tal enam mingit õigust kõr-
valnõudeid esitada. Maa-ame-
ti aga on seaduselooja pan-
nud teatud mõttes tanki, an-
des neile ülesande ja volitused 
maade kokkuostuks, jättes sa-
mas osa maaostuga kaasneva 
läbi analüüsimata ja protse-
duurid välja töötamata.

Nii leiab Metsoja, et prob-
leemide puntra peab lahti ha-
rutama valitsus, kus tuleb lei-
da lahendus, millise ametkon-
na vastutusse kuulub maa-
omanike kahju või juba teh-
tud rahapaigutuse kompen-
seerimine.

 Praegu aga on seis selline, et maa 
tahetakse jõuga sundvõõrandada. 
Tekkivate kahjude osas ei tea inimene 
isegi seda, kes tema probleemidega 
tegeleb. Jõhker tugevama osapoole 
positsiooni ärakasutamine.
Rail Balticu trassile jääva maa omanik Tarmo Lehiste
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- metsa-ja põllumaad, 
kasvava metsa raieõigust;

- maharaiutuid metsalanke 
või nooremapoolset metsa, 
kasvatamise eesmärgil;

- palki, paberipuitu ja 
3-meetrist küttepuitu.
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PRIIT PÕLLUMÄE
SILLE REBANE
keskkonnaministeeriumi metsaosakonna 
nõunik ja peaspetsialist

Möödunud aasta kevad näitas, et metsa 
majandamise eeskiri peab olema paindli-
kum. Nüüd on sanitaarraie korras raiuda 
lubatud puude nimekirja lisatud püünis-
puudena metsa jäetavad puud. 

Kuuse-kooreüraski tõrjeks võib olla va-
jalik raiuda üraski kahjustuskolde lähe-
dal asuvaid väliselt terveid, ent nakkusal-
likaks olevaid või kahjurite paljunemist 
soodustavaid puid, et kasutada neid püü-
nispuudena ja selle abil kahjustuse levikut 
ohjeldada. 

Sanitaarraie metsateatise menetlemi-
se käigus on keskkonnaametil võimalik 
kontrollida, kas planeeritud tegevus ehk 
püünispuude raie ning tegevuse ulatus on 
kooskõlas ning proportsionaalne esine-
vate kahjustustega. Samuti näeb praegu-

Muutus metsa 
majandamise eeskiri
Keskkonnaministeerium uuendas metsa 
majandamise eeskirja – muutus sanitaarraie 
korras raiuda lubatud puude loetelu, hariliku 
männi algtihedus istutamisel ja toore koorimata 
okaspuidust metsamaterjali väljavedu ning metsa 
uuendamisel arvestatakse ka hariliku pärnaga.

ne kord ette, et toores ja koorimata okas-
puidust metsamaterjal (välja arvatud raid-
med) tuleb juhul, kui seda on enam kui 
kümme tihumeetrit ühe hektari kohta, 
metsast välja vedada hiljemalt 1. juuniks 
(1. septembrist kuni 30. aprillini raiutud 
puit) või ühe kuu jooksul raie tegemisest 
arvates (1. maist kuni 31. augustini raiu-
tud puit). 

Püünispuude väljavedu metsast sõl-
tub aga ennekõike sellest, millal toimub 
üraskite lendlus. Lendlus sõltub omakor-
da pinnase ja õhu temperatuurist. Eelmi-
se aasta erakordselt jahe kevad näitas, et 
üraskite lendluse hilinemise korral võib 
tekkida vajadus jätta püünispuud metsa 
kauemaks, kui seda lubab kehtiv kord. 

Keskkonnaagentuur on pädev asu-
tus andma metsaomanikele õigeid juhi-
seid püünispuude õigeajaliseks väljaveoks, 
sest jälgib üraskite haude arengut. Püünis-
puude metsa jätmine pärast 1. juunit on 

 Männitaimi võib 
nüüd hektarile 
panna kasvama 
2600 tükki.
FOTO: JULIA-MARIA 

LINNA
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seega lubatud ainult erandlikel kevade-
tel, kui Keskkonnaagentuuri kuuse-koore-
üraski seire kinnitab tavapärasest hilise-
mat lendlust. Kui Keskkonnaagentuuri ju-
histe järgi on püünispuud jäetud väljaveo 
tähtajast metsa kauemaks, siis ei loeta se-
da rikkumiseks. Vastav teave kuuse-koo-
reüraski lendluse kohta avaldatakse Kesk-
konnaagentuuri ja Keskkonnaameti kodu-
lehtedel.  

Hektarile võib istutada vähem mände

Seni kehtinud kord nägi ette, et metsa is-
tutamiseks peab hariliku männi istutus-
kohtade algtihedus olema vähemalt 3000 
taime hektaril. Väiksema algtiheduse kor-
ral loeti tegevus looduslikule uuenemisele 
kaasaaitamiseks. 

Senine algtihedus eeldas suhteliselt 
suurt väljalangevust, kuid viimastel aas-
tatel on väljalangevuse ehk väikeste puu-
de hukkumise vähendamiseks kasutusele 

võetud tõhusaid abinõusid. Nii on võima-
lik männikärsakatest põhjustatud taime-
de hukkumist oluliselt vähendada taime-
de töötlemisega – näiteks vahatamine, lii-
mi ja liivaga katmine – enne istutamist. Li-
saks on noori taimi võimalik kaitsta uluki-
te eest mitmesuguste ulukitõrjevahendite-
ga, mille levik ja kättesaadavus on viimas-
tel aastatel paranenud. Samuti tagavad tä-
napäevased istutus- ja taimekäitlusvõtted 
taimede parema kasvama mineku. 

See kõik õigustab muudatust, millega 
vähendatakse hariliku männi algtihedust 
istutamisel seniselt 3000 taimelt 2600 tai-
mele hektari kohta. Muudatus tugineb 
Eesti Maaülikooli kultiveerimiskohtade 
muutmise mõju analüüsile. 

Metsa uuenenuks lugemiseks nõutavat 
puude minimaalset arvu ja arvesse võeta-
vate puude minimaalset kõrgust ei muu-
deta. See tähendab, et muudatus puudu-
tab üksnes seda, mida loetakse istutami-

TASUB TEADA
Määruse muudatused 
mõjuvad positiivselt

Soosib männi istutamist. 
 Väiksema algtiheduse nõue 
peaks soodustama hariliku män-
ni senisest aktiivsemat istuta-
mist erametsades männile so-
bivates kasvukohtades, kus seni 
on omanikul olnud lihtsam ala 
uuendada teiste puuliikidega või 
jätta looduslikule uuenemisele. 
Mitmekesistab segapuistuid. 
Muudatus soodustab enam sel-
liste segapuistute kasvamist, mil-
le koosseisus on pärn.
Tõhustab võitlust koore- 
üraskiga. Püünispuude kohta 
käivad muudatused võimalda-
vad tõhusamalt võidelda kuuse-
kooreüraski kahjustustega.  

seks ning mida looduslikule uuenemisele 
kaasaaitamiseks. 

Harilik pärn suuremasse ausse

Eestis ainus looduslikuna kasvav pärna-
liik – harilik pärn – lisatakse puuliikide 
hulka, mida arvestatakse metsa uuenda-
misel ja uuenenuks lugemisel. Seni pärna 
metsa uuendamisel ei arvestatud.

Pärn moodustab väga väikese osa met-
sade tagavarast, kuid see on pidevalt kas-
vanud. 2003. aastal hinnati pärna kogu ta-
gavaraks metsamaal ligikaudu 850 000, 
2018. aastal juba 1,9 miljonit kuupmeetrit. 
Seega ületas harilik pärn tagavaralt vaht-
rat, lehist, jalakat jt uuenenuks lugemisel 
arvestatavaid puuliike. 

Pärn talub varju ja võib peamiseks var-
jutaluvaks liigiks kujunenud hariliku 
kuuse kõrval või asemel hästi kasvada vil-
jakatel rõsketel muldadel, moodustades 
segapuistuid.

 Üraskitest kahjustatud mets Valgamaal.  FOTO: TOOMAS KELT

https://metsauhistu.ee/virumaa-pakett/



aprill 202110  TEHNOLOOGIA   toimetaja Toomas Kelt
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Metsamajandusuudised

 Konkurentsivõimeli-
se puidukeemia tehase 
rajamise investeeringu 
tasuvusaeg on küll pikk, 
kuid kui me jääme sel-
lest globaalsest rongist 
maha, on sellest tulevi-
kus palju enam kaotada.

JAAN KERS 
Tallinna Tehnikaülikooli professor, 
puidutehnoloogia labori juhataja

Eestis ei ole mõeldav kõikide võimalike 
puidukeemia suundade materiaalne aren-
damine, kindlasti on otstarbekas kesken-
duda olulisematele suundadele, nagu näi-
teks tselluloosi derivaadid või ligniinipõhi-
sed tooted uute biomaterjalidena. 

Puidukeemia on kiiresti arenev teadus-
haru, mis pakub rohkelt võimalusi fossiil-
sel toorainel põhinevate toodete asenda-
miseks taastuvatega. Nafta põhiste lühi-
kese elueaga toodete kasutamine põhjus-
tab lisaks kliimamuutuste soodustamisele 
ka teisi keskkonnaprobleeme. Üheks näi-
teks on mikroplast, mida leidub paljudes 
kosmeetika- ja ilutoodetes ning süntee-
tilistest kiududest valmistatud rõivastes. 
Raskesti lagunev ja kemikaale välja leotav 
mikroplast kandub pesemisel veekogu-
desse, kahjustades seal veeorganisme. Lõ-
puks jõuavad mikroplastid ringiga tagasi 
mereande tarbiva inimese organismi. 

Puidurafineerimise teel toodetud tsel-
luloosis, hemitselluloosides ja ligniinis on 
peidus suur potentsiaal, sest nendest on 
võimalik valmistada tarbeplaste, paken-
dimaterjale, rõivaid, viimistlusmaterjale 
ja teisi keemiatooteid, mida oleme siiani 
tootnud fossiilsest toorainest. 

Puidupõhised keemiatooted on biola-
gunevad ega tekita erinevalt naftapõhis-
test toodetest raskesti lagundatavaid mik-
roplaste. Eesti plasttoodete vajadus on al-
la 200 000 t aastas ning selle koguse võik-
sime järk-järgult asendada biomaterjali-
dega. Teadlased töötatavad välja süsiniku-
neutraalseid biomaterjale, mille bioloogi-
list lagundatavust on võimalik kohandada 
vastavalt toote või materjali elueale. 

Põhimõtteliselt on puidul potentsiaal 
asendada pea kõiki tehismaterjale ja sel-
leks on vaja eri valdkondadele ja niššide-
le keskenduvaid rafineerimistehaseid. Kui-
võrd puit on taastuv tooraine, on selle ka-
sutamine selgelt keskkonnasõbralikum al-
ternatiiv taastumatute toorainete kõrval. 

Puidukeemiatööstuse rajamine eeldab 
sadadesse miljonitesse ulatuvaid investee-
ringuid uute tehnoloogiate arendamiseks. 
Uute tehnoloogiate väljatöötamiseks ja ra-
kendamiseks on vaja luua teadusarendus-
võimekus – vajame ajupotentsiaali ja kapi-
tali. Selleks peame tegema rahvusvahelist 

Kas puit asendab tehismaterjale? 
Loodust saastavate tehismaterjalide asendamine keskkonnasõbralikumatega on teemana üleval juba 
pikka aega. Paljusid naftapõhiseid materjale saaks asendada puidupõhistega. Kas selline asendamine 
on jätkusuutlik, seda uurisime Eesti asjatundjatelt. 

Eesti metsatööstusega seo-
tud inimesed kipuvad asendus-
efekti sageli pidama võluvit-
saks, mis muudab metsatöös-
tuse keskkonnasõbralikuks. 

Asendusefekt võib küll min-
gil määral leevendada metsa-
raie kliimamõjusid, kuid nagu 
teadlased osutavad, sageli selle 
reaalset kasu ülehinnatakse. 

Laiemas vaates – praeguse 
jätkusuutmatu tarbimise jät-

kamisel ei lahenda osa taas-
tumatust toorainest puidu-
ga asendamine suures plaanis 
midagi. On väga probleemne, 
kui planeeritakse metsatagava-
ra oluliselt vähendavat üleraiet 
(nagu Eestis), põhjendades se-
da ka erinevat tüüpi “asenda-
mistega”. Üleraiega kaasnevad 
hoopis probleemid metsade 
elurikkusele, puhkeväärtusele, 
metsatööstuse ressursipuudus 
tulevikus ning ka kliima mõt-
tes tühistab see suuresti või-
malikud asendusefekti leeven-
davad mõjud.

Igasuguste asendamiste pu-
hul tuleb analüüsida, kas sel-

lel on (ja kui suur) tegelik posi-
tiivne mõju keskkonnale. Seal-
juures analüüsides kõiki alter-
natiive – mõne tehnoloogia või 
materjali asendusefekt võib ol-
la parem kui puidu kasutami-
sel. Näiteks on ka osa puidu-
tööstusest ise väga suure süsi-
niku jalajäljega, samal ajal on 
aga ka tehismaterjalide toot-
mine muutunud vähem ener-
giamahukaks ning ka taaska-
sutusel on suur potentsiaal. 

Sealjuures puitmaterjali põ-
letamist (ka millegi taastuma-
tu asemel) saab ainult väga kit-
sastes piirides lugeda “kliima-
sõbralikuks”.

Peame võtma Soomet kui ees-
kuju ning õppima nii nende 
edulugudest kui ka vigadest. 
Meil läheb praegu energeeti-
kasse ligikaudu 30% metsast 
välja veetavast materjalist, 
Soomes alla 8%. 

Selle taga on soomlaste aas-
takümnete pikkune teadusin-
novatsioon ja ka teadlik met-
sade majandamine. Meie met-
sandus pole nii heal järjel ja 
puidutööstuse jaoks sobivat 
materjali ei tule metsast väl-
ja sellises proportsioonis nagu 
Soomes. Samas peab arvesta-
ma, et Soome metsades on tõ-
sised probleemid elurikkuse-
ga. Intensiivne metsamajandus 
ja elurikkus ei käi koos, meie 
peame siin leidma oma tee lä-
bi MAKi.

Jätkusuutlikkuse seisuko-
hast on asendamine vaid poo-
lik lahendus. Kui me teeme 
puidust ühekordselt kasutata-
va sööginõu, siis see ei ole ring-
majanduse seisukohast sugugi 
parem asi kui naftast toodetud 

nõu. Kõik sõltub sellest, mida 
me teeme, ja ringmajandus al-
gab ikkagi vähendamisest. See 
tähendab kvaliteetsemaid ja 
kestvamaid tooteid jne. See on 
terve ahel tegevusi, mis tugi-
neb väga heale disainile. Siin 
on meil õnneks ees väga pikk 
arendustöö, nii et tööd jagub.

Kui meil metsa- ja puidusek-
toris on keskmine lisandväär-
tus töötaja kohta mõniküm-
mend tuhat eurot, siis puidu-
keemia valdkonnas võiks see 
olla kümneid kordi kõrgem. 
Suurem lisandväärtus võiks ol-
la kasulikum kõigile – metsa-
omanikule, töötlejale, maksu-
de kogujale jne. Tuleb vaid sil-
mas pidada, et metsade rol-
liks pole mitte esmajärjekorras 
toota meile puitu, vaid tagada 
meie elurikkuse ja kliimahoiu 
vajadused. 

Potentsiaalselt võiks suu-
rem tulu vähendada raiesur-
vet, aga see on võibolla naiivne 
unistus. Igal juhul algab sekto-
ri ringmajandus metsast, mil-
lise kvaliteediga puitu on või-
malik meie metsadest hankida 
ja kas selle hankimine on toi-
munu viisil, et sellest puidust 
valmistatud tooteid on või-
malik hiljem ka üha tähelepa-

nelikumaks ja nõudlikumaks 
muutuval turul maha müüa. 
Ehk kas on järgitud sertifitsee-
rimise nõudeid. Metsade loo-
dushoidlik raie ja uuendami-
ne on need märksõnad, millele 
peab tähelepanu pöörama. 

Puidukeemia ei erine väga 
palju põlevkivikeemiast, väida-
vad selles valdkonnas tegutse-
jad, mistõttu võiks see olla või-
malus ka Kirde-Eesti piirkon-
na põlevkivist õiglase väljumi-
se kavale. Tegu on väga teadus-
mahuka tegevusega, võimalusi 
on siin ilmselt palju, on mõist-
lik, kui me väärindame oma 
puidu Eestis, koostöös ettevõ-
tete ja ülikoolidega.

Samas on hea näha, et turu-
le on tulemas üha enam ette-
võtteid, kes suudavad metsast 
tulu teenida ka selliselt, et selle 
käigus metsa ära ei lõhuta, sü-
siniku sidumisega ja metsade 
kõrvalkasutusega seotud tulu 
teenimise võimalused on meil 
alles teekonna alguses.

Kõik sõltub praegu sellest, 
millisena suudetakse metsade 
küsimuses kokkuleppele jõu-
da MAKi protsessi käigus, kas 
suudetakse taastada usaldus 
ja koostöö erinevate sektori-
te vahel.

koostööd ning oskusteavet Eestisse kõvas-
ti sisse ostma. 

Meie teadlased osalevad rahvusvahe-
listes projektikonsortsiumites ja koguvad 
sealt teadmisi. Siiski tuleb tõdeda, et täna-
ne projektipõhine teadusloome on väga 
hektiline, sest teadlased peavad teadusra-
hastuse nappuse ja hüplikkuse tõttu visk-
lema eri teemade vahel. Kui üks projekt 
lõppeb, algab järgmine, mis keskendub 
hoopis teisele valdkonnale. Seetõttu ei teki 
arengusuundades ühtset teravikku. 

Kui teaduse rahastamiseks oleks ole-
mas jätkusuutlik finantseerimismehha-
nism, võiksid teadlased töötada järjepi-
devalt kindlates ja Eesti riigile kasulikes 
suundades, et arendada välja uusi puidu-
keemial põhinevaid tehnoloogiaid, mida 
oleks ettevõtetel võimalik kasutada. Pea-
me mõtlema, kuhu tahame oma vähese 
ressursi ja võimekuse suunata, sest Eesti 
väiksuse juures me kõike teha ei suuda. 

Puidu mehaanilises töötlemises ole-
me juba täna maailmatasemel, kuid met-
sa raiudes tekib ka väiksema väärtusega 
puidusortimente. Kõveratest puudest po-
le võimalik valmistada kvaliteetset ehi-
tusmaterjali, kuid nad sobivad hästi pui-
dukeemiatoodete tooraineks, mis on võr-
reldes naftapõhiste toodetega keskkonna-
le oluliselt vähem koormavad. Meie pabe-
ripuu väärindamisega teenivad täna hoo-
pis Skandinaavia puiduettevõtted ja Eestis 
jääb hulk väärtust loomata. 

Käesoleva aasta alguses avaldatud pui-
dusektori sotsiaalmajandusliku mõju 
tundlikkusanalüüsist selgub, et praegu 
eksporditava ressursi kohapealne väärin-
damine looks ligi 7000 uut töökohta ja sa-
dades miljonites eurodes täiendavat lis-
andväärtust. Konkurentsivõimelise pui-
dukeemia tehase rajamise investeeringu 
tasuvusaeg on küll pikk, kuid kui me jää-
me sellest globaalsest rongist maha, on 
sellest tulevikus palju enam kaotada.

Vaja oleks stabiilset rahastust Metsi ei tohi ära lõhkuda!

Kasu ülehinnatud

 Puidu mehaanilise töötlemisega oleme maailmatasemel, puidukeemia vajab aga arendamist. FOTO: RAUL MEE

MIHKEL KANGUR 
Tallinna Ülikooli 
jätkusuutliku arengu 
dotsent

RAUL ROSENVALD 
Tartu Ülikooli säästliku 
metsanduse teadur
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Kvaliteetsed lahendused 

puidutööstusele

tööstuslikud puiduliimid
sise- ja välistingimustesse

manuaalsed ning integreeritud 
niiskusmõõtjad ja 

tugevussorteerimisseadmed

kvaliteetsed mõistliku 
hinnaga puidukuivatid

termopuidu tootmiseks 
vaakumahjud ja vaakumkuivatid 

kõrgsagedus- ja kuumpressid, 

optimeerimissaed ja vaakumvirnastajad

liimpuittalapressid

liimpuittalade ja ristkihtpuidu (CLT)
tootmisliinid

sõrmjätkuseadmed ja talapressid

tippklassi puitusäästvad höövlid

liimimistehnoloogia
täislahendused

systemtm.com
dynea.com
brookhuis.com
termolegno.com
wde-maspell.com
kallesoemachinery.com
cursal.com
minda.de
kadis.lt
rex-maschinen.de
mixon.se

JS Inseneribüroo OÜ

System TM täisautomaatne optimeerimisliin
- Opti-Feed / Opti-Stack materjalikäsitlus
- MiCROTEC Curvescan mõõdu/geomeetriaskanner
- MiCROTEC Goldeneye 502 röntgenmooduliga skanner 
- kolm Opti-Kap 5103 optimeerivat järkamissaagi
- OptiJoint V-8 vertikaalne sõrmjätk
- OptiJoint H-200 horisontaalne sõrmjätk

Jaanus Salla
tel 51 45 059
jaanus@jsengineering.ee

Märt Riistop 
tel 51 961 866
mart@jsengineering.ee

SYSTEM TM
optimeerimine, sõrmjätkamine,

hööveldamine, MiCROTEC skannerid

UUDIS TERMOPUIDU TOOTMISE 
TEHNOLOOGIAS! 

Eesti esimene WDE MASPELLi vaakumtermoahi  
(TVS) saabus detsembris.   
Sel aastal paigaldatakse Eestisse veel kaks 
TVS-seadet.

WDE MASPELL TVS vaakumtermotehnoloogia 
eelised:
- ohutu vaakumautoklaav
- peaaegu lõhnavaba on nii tootmisprotsess kui ka 
termopuit
- termomaterjali hea värviühtlus ja niiskusstabiilsus 
- ilmastikukindel siselõhedeta, ökoloogiline termopuit 
asendab välistingimustes immutatud materjali
- erinevad energiaallikad
- sama seade on ka kõrgkvaliteetne ja kiire 
vaakumkuivati
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Ain AlvelA 
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2013. aastal vastu võetud jahiseadus või-
maldab olemasolevate lepingute pikenda-
mist, aga jätab samas võimaluse, et kui mõ-
nes jahinduspiirkonnas soovitakse, võib 
seal ka senised lepingud kehtetuks tunnis-
tada ning kuulutada välja uued konkur-
sid jahipiirkondadele kasutaja leidmiseks. 

Senini on jahinduspiirkondi haldavates 
nõukogudes otsuseid langetatud konsen-
suse põhimõttel, sest nii on kirjas jahin-

Sajad jahipiir-
konnad võivad 
vajada uusi 
kasutajaid
Juba praegu on õhus tunda pingeid seoses 
jahipiirkondade kasutamisõiguse lepingute 
lõppemisega 2023. aasta suvel, sest 
maaomanikud ei soovi seniste lepingute 
vaikimisi pikendamist, kuigi keskkonnaamet 
plaanib just seda teed minna.

loa pikendamine ei ole otstarbekas, tuleb al-
gatada uue loa väljaandmine. Seni on min-
dud seda teed, et kui konsensust ei tule, siis 
otsust ei tehta.

Maaomanikud: vaja on uusi lepinguid

Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Andres Tali-
järve sõnul peavad maaomanikud – lisaks 
erametsaliidule ka taluliidu ja Eesti Põl-
lumajandus-Kaubanduskoja liikmed – õi-
geks, et jahimehed sõlmiksid nendega uued 
ja konkreetsed maade jahindusliku kasu-

dusnõukogude töökorras. Sisuliselt aga al-
gasid kohe pärast jahiseaduse vastuvõtmist 
arutelud, kas konsensuse põhimõte on ikka 
kõige õigem viis otsuseid langetada. Alter-
natiiviks oleks hääletamine. See poleemika 
vahel raugeb, vahel tõuseb taas jutuks, sõl-
tuvalt sellest, kui olulised küsimused päe-
vakorda tõusevad.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba pi-
kendatakse, kui maakondlik jahindusnõu-
kogu on konsensuslikult sellega nõus. Kui 
aga mõni jahindusnõukogu liige leiab, et 

tamise lepingud, mitte ei pikendataks se-
niseid, mis paljuski on seatud ammuste, 
nõukogude aega ulatuvate põhimõtete ja 
piiride järgi. 

Erametsaliit soovitab jahimeestel prae-
gust aega kasutada võimalikult paljude 
maaomanikega maade jahindusliku kasu-
tamise lepingute sõlmimiseks, sest see lisab 
kindlust uue loa taotlemisel – kui maaoma-
nikud on senise kasutajaga rahul, pole neil 
põhjust mõelda uue kasutaja peale. Sellega 
on üldjoontes päri ka jahimehed.

 Jahiõiguse saa-
vad maaomanikega 
hästi läbi saavad 
jahiseltsid.
foTo: andras Kralla

IRISCORP 
TRANSPORT 

lriscorp Transport 00 
on Combi grupi ettevote 

Tel 521 0237 / 504 1738 
info@iriscorptrans.ee 
www.iriscorptrans.ee 

KASVAVA METSA OST 
METSAKINNISTUTE OST 
OMARPUIDU KOKKUOST 
METSATRANSPORDI 
TEENUS 
METSAMATERJALI 
LOIKUS - VALJAVEDU 
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“Jahiseadus ütleb otse välja, et kui jahi-
piirkond antakse kellelegi kasutada, siis 
küsitakse ka maaomanikelt nõusolekut. 
Praegused load pärinevad enamikus sot-
sialismiajast ja neid pikendati automaat-
selt 2013. aastal, praeguse Jahiseaduse alu-
sel on välja antud ehk kolm-neli luba,” kir-
jeldab Talijärv olukorda. “Jahiseaduse mõte 
on, et maaomanikelt tuleb nõusolekut küsi-
da, samas võimaldab seadus lube ka endist-
viisi pikendada.” 

Teiseks panevad maaomanikud ette pii-
ride korrigeerimise ja uute jahipiirkonda-
de moodustamise kohtades, kus leitakse, et 
senised piirid on ebaloogilised või on luba 
antud ebaloomulikult suurele piirkonnale. 
Sellisel juhul algatatakse uue loa välja and-
mise protsess. Kui seda alustada juba prae-
gu, hoiaks see ära probleemide kuhjumist 
2023. aasta 1. juuni järgsesse aega.

“Keskkonnaamet püüab jahindusnõu-
kogudes läbi suruda, et lubade pikendami-
se osas saavutataks konsensus, aga meie ei 
taha sellega nõus olla,” nendib Talijärv. “Lu-
bade pikendamine ei arvesta maaomanike 
huvidega, mis piirkonniti võivad olla väga 
erinevad. Teiseks on mõned jahinduspiir-
konnad praegu väga suured, kus tuhandeid 
maavaldusi. Seal on väga keeruline saavu-
tada, et maaomanikud ja jahipidajad olek-
sid omavahel lepingulistes suhetes. Aga se-
da maaomanike esindusorganisatsioonid 
taotlevad.”

Jahimehed: kõik toimugu seaduse järgi

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis 
Korts on seda meelt, et jahimehed ei otsi sel-
les vastasseisus kellegagi konflikti, vaid soo-
vivad, et kõik peab toimuma seaduse järgi 
ja mingi kõrvalepõige või möödalaveerimi-
ne kehtivast õiguskorrast oleks lubamatu. 

“Õigupoolest ei olegi siin jahimeeste 
jaoks otsest konfliktikohta. Jah, see konsen-
suse nõue on olnud alates Jahiseaduse vas-
tuvõtmisest arutelu all. Jahimeeste mõis-
tes võiks praegune olukord põhimõtteliselt 
jätkuda,” ütleb Korts. “Oleme aru saanud, 

et keskkonnaamet proovib lubade saami-
se protsessi kohendada nii, et oleks välista-
tud n-ö ummistuse tekkimise oht. Sest kui 
need tekivad, siis pole see kellelegi kasulik. 
Küttimine peab pidevalt jätkuma, kasvõi 
ulukikahjustuste ärahoidmise pärast. Kui 
asjad näiteks vaidluste tõttu pidurduvad, 
võib tekkida olukord, kus mingil territoo-
riumil enam mingi aeg ei kütita.”

Ta lisab, et kui mingid initsiatiivid luba-
de saamise osas ilmnevadki, siis otsustami-
sel peab ikkagi lähtuma rangelt seadusest. 
Nii võib ka praegu, piisava huvi korral, min-
gis piirkonnas teine korraldaja jahipidami-
se õiguse üle võtta. 

“Looduses on igasuguste erahuvidega 

mängimine väga ohtlik ja pole kindlasti 
riiklikes huvides,” leiab Korts. “Jahimees-
te huvi on, et protsessid kulgeksid seaduse 
järgi, oleksid läbipaistvad ja annaksid pa-
rimaid lahendusi. Seejuures oleme arvesta-
nud ka võimalusega, et kõikides jahindus-
piirkondades need load ei jätku automaat-
selt. Muutused käivad ju eluga kaasas, aga 
peame arvestama, et ulukiressurss on riigi 
ja rahva ühisvara.”

Aprilli lõpuks on keskkonnaminister Tõ-
nis Mölder kutsunud kokku maaomanike, 
jahimeeste ja riigiametnike ümarlaua, et 
erimeelsustele lahendusi otsida. Eesmärk 
on aegsasti kokku leppida, kuidas kõigile 
arusaadaval moel edasi tegutsetakse. 

TASUB TEADA
Jahiõiguse saab 
maaomanikega hästi läbi 
saav jahiselts  
Jahipiirkond antakse jahiseltsi või 
muu jahimeeste organisatsiooni 
kasutusse 10 aastaks. Jahipiirkon-
na saab kasutusse jahiselts, kes ko-
gub enim maaomanike nõusolekuid. 
Keskkonnaametile esitatakse nimeki-
ri nõusoleku andnud maaomanikest, 
otsustamisel saab kaalukeeleks nõus-
oleku andnud maaomanikele kuuluv 
hektarite arv.
Maaomanikul on õigus korralda
da oma maal väikeulukijahti, sõlmida 
kokkulepe jahindustegevuse korralda-
miseks oma kinnisasjal, seada jahipi-
damiseks tingimusi või jahipidamine 
keelata, algatada jahipiirkonna kasuta-
ja väljavahetamine ja teha ettepane-
kuid jahindusnõukogule jahipiirkonna 
piiride muutmiseks.
Jahimeestele tekivad õigused ja 
kohustused pärast seda, kui nad on 
saanud jahipiirkonna kasutajaks – siis 
on neil õigus korraldada jahipiirkon-
nas jahti ja teha ulukiseiret.
Jahipidamise eelduseks on maa
omanike ja jahipiirkonna kasuta
ja vaheline leping, millega pannakse 
paika jahi tingimused ning ulukite teki-
tatud kahjude hüvitamise kord.
Kasutusõiguse luba võib 
pikendada,  kui maakondlik jahindus-
nõukogu on konsensuslikult sellega 
nõus. Kui mõni jahindusnõukogu liige 
leiab, et kasutusõiguse loa pikenda-
mine pole otstarbekas, tuleb algatada 
uue loa väljaandmine.
Uue jahipidamise loa taotluste esi
tamiseks on ette nähtud 30 päeva 
pärast jahipiirkonna vabanemise teate 
ilmumist. Taotlused vaatab läbi ja load 
väljastab keskkonnaamet.
AlliKAd: JAhiseAdus, KesKKonnAAmeT

 Jahiseadus 
ütleb otse välja, et 
kui jahipiirkond 
antakse kellelegi 
kasutada, siis küsi
takse ka maaoma
nikelt nõusolekut.

Eesti Erametsaliidu 
 tegevjuht Andres 
Talijärv

 Kui jahipiirkon
na senine kasutaja 
on teinud taotluse 
ja puuduvad alu
sed pikendamisest 
keeldumiseks, siis 
keskkonnaamet 
on seisukohal, et 
jahindusnõukogu 
võib seda teha.

Keskkonnaameti
jahinduse ja vee 
elustiku büroo juht 
Aimar Rakko

331 
jahipiirkonda on 
Eestis, suuremad 
neist laiuvad kuni 
80 000 hektaril, 
kuhu sisse jää
vad kuni 3000 
maaomaniku 
valdused. 1. juunil 
2023 lõpeb jahi
pidamise leping 
315 jahipiirkonnas.

Keskkonnaamet: leppeid võib pikendada
Keskkonnaamet plaanib endise regulat
siooni alusel väljaantud lubade pikenda
mist, sest kui üle 300 loa korraga kehte
tuks muutuksid, tuleks korraldada neis 
jahipiirkondades uued konkursid, need 
võivad omakorda esile kutsuda vaidlu
si ning mõnes piirkonnas võib tekkida 
2023. aastal mitme kuu pikkune jahipi
damise paus.

Ameti jahinduse ja vee-elustiku bü-
roo juhi Aimar Rakko sõnul on lepingu-
te pikendamiseks tarvis saada jahindus-
nõukogu toetus. Praeguseks on seda küsi-
tud ühel korral ja Märjamaa jahinduspiir-
kond selle ka sai. Ta möönab, et praegu võ-
tavad jahindusnõukogud, kuhu kuulu-
vad nii jahimeeste, maaomanike kui ka 
keskkonnaameti näol ka riigi esindajad, 
selliseid otsuseid vastu konsensuslikult. 

“Keskkonnaamet ei toeta erametsa-
liidu seisukohta, et kõik load peaks täht-
aja kukkumisel kehtetuks muutuma, sest 
selle järgi ei ole vajadust, kuna jahiseadus 
lubab neid lubasid ka pikendada,” räägib 
Rakko. “Kui jahipiirkonna senine kasuta-
ja on teinud taotluse ja puuduvad alused 

pikendamisest keeldumiseks, siis amet 
on seisukohal, et jahindusnõukogu võib 
seda teha.”

Kui konsensust ei saavutata, siis täht-
aja saabudes jahipidamisluba selles piir-
konnas ei pikendata ja tuleb välja kuu-
lutada avalik konkurss uue jahipidaja 
leidmiseks. Rakko tunnistab, et kui ühel 
hetkel peaks tekkima vajadus massiliselt 
konkursse läbi viia, tähendaks see riigi 
ehk keskkonnaameti jaoks ajamahukat 
tööd kasvõi taotluste hindamisel.

Rakko ei usu, et mõnes kohas jahipida-
mine lausa katki jääb, isegi kui senine le-
ping kehtetuks kuulutatakse, küll aga 
peab ta võimalikuks, et mitmetes piir-
kondades vahetub jahipidaja. 

“Ma ei oska ette näha, mis võib juhtu-
da, kui kõigis piirkondades tuleb hakata 
korraga jahipidajat välja vahetama,” nen-
dib ta. “Kui teda leida ei õnnestu, näiteks 
konkurss luhtub või tekivad kohtuvaidlu-
sed, siis keskkonnaamet peab tagama ja-
hipidamise jätkumise selles piirkonnas, 
aga samal ajal käib jahipidaja leidmise 
protsess edasi.”

www.pilttrading.ee

LAI VALIK MUDELEID,
mis vastavad igale vajadusele – pool käsitsi /

elektrist kuni täieliku hüdraulika juurde

Küsige oma isiklikku hinnapakkumist juba täna!
E-post: pilttrading@pilttrading.ee | Telefon: 5041278

650 SP2 650 SP0
UUS 
MUDEL! 650 SP3 800-1
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 Olukorda, kus nädala 
algul räägitud hinnad 
nädala lõpul ei kehti, pole 
varem küll olnud.
Ehituskaup24 e-poe juhataja Raul Reinson

Toomas KElT 
toomas.kelt@aripaev.ee

Veel aasta tagasi oli olukord saematerjali-
turul nutune. Maailm oli lukku keeratud ja 
hirmuga oodati suurt majanduslangust. Se-
da tehti ka saeveskites, sest keegi ei teadnud, 
mis maailmamajanduses toimuma hakkab. 
Igaks juhuks vähendati paljudes piirkonda-
des ka tootmismahtusid, sest kellele sa ikka 
toodad, kui nõudlust pole.

Aasta hiljem on olukord täielikult teist-
sugune. Puitmaterjal on hinnas! Värsked 
puiduturu ülevaated viitavad kiirele saema-
terjali nõudluse ja hinna kasvule. USA ma-
jaehitajad ostavad Saksamaa saematerja-
list tühjaks! Skandinaavia saematerjal lä-
heb Hiina ja USAsse, sest seal on hinnad pa-
remad! Need on mõned hüüdlauseteks vor-
mistatud mõtted, mida ülevaadetes aval-
datakse. 

Kuid olukord on muutunud ka Eestis. 
Kasvav nõudlus puitmaterjalide järele on 
tuntav ka meie ehituspoodides. Tarneajad 
pikenevad, kogu sortimenti pole saada ja 
hinnad tõusevad päevadega, kinnitavad 
ehituspoodide esindajad.

“Sellist hinnatõusu ja probleeme ma-
terjalide saadavusega ei mäleta keegi, ke-
da tean,” räägib Puumarketi ostudirektor 
Raul Kadaru. Ka Ehituskaup24 e-poe juha-
taja Raul Reinson kinnitab, et oma 14aasta-
se ehitusmaterjalide turul tegutsemise aja 
jooksul ta sellist olukorda ei mäleta. “Kriisi 
ajal kadusid ostjad ära, buumi ajal oli ost-
mine suur, aga olukorda, kus nädala algul 
räägitud hinnad nädala lõpul ei kehti, pole 
varem küll olnud,” räägib Reinson.

Mõlemad mehed on ühel meelel selles, 
et puidupõhiste ehitusmaterjalide turul 
on praegu käes hullumeelne aeg. Hinna-
tõus on nii Kadaru kui Reinsoni ennustus-
te kohaselt ligikaudu 30%, aga kas see on 
piiriks, ei tea praegu keegi. Samuti on väga 
problemaatiline mõnede kaubasortimen-
tide saadavus.

“Midagi on saada ikka, aga kas just ostja-
le sobivat mõõtu… Näiteks terrassilaudade 
valik on väiksem kui varem,” räägib Kadaru. 
Ka Reinsoni sõnul on üheks piiratud valiku-
ga kaubagrupiks terrassilauad, aga lisaks 
ka näiteks OSB-plaat. “Probleeme OSBga on 
mitu,” sõnab Reinson. “Esiteks on OSB hind 
tõusnud ligi kolm korda, aga vähenenud on 
ka sortiment. Praegu on väga keeruline lei-
da 12- ja 15millimeetrist plaati, samuti tea-
tas meie tarnija, Läti tehas, et nemad ei paku 
enam laia küljesoonega plaati. Ning 25mil-
limeetrine plaat, mida just koduremontijad 
palju kasutasid, kaob üldse ära. Eks me uuri 
teistelt tootjatelt, aga oma põhitarnijalt se-
da me enam ei saa.”

Tendents, et puitmaterjali tarneajad pi-
kenevad ja hinnad tõusevad, on tuntav kogu 
Euroopas, eriti teravalt aga USAs. Ühendrii-
kide elamuehitajad nõudsid mõnda aega ta-
gasi valitsuse sekkumist, tagamaks puitma-
terjalide kättesaadavust ja hinnatõusu pea-
tumist. Saksamaal aga nähakse probleemi 
tekitajana just USAd, kuna sealsel turul on 
puitmaterjalide hinnad oluliselt kõrgemad 
kui Euroopas.

Raskuste tekkimise põhjuseid loetletak-
se mitu – esiteks vähenes puidust ehitusma-
terjalide tootmine eelmise aasta esimesel 

poolel, kui värskelt karantiinidega piira-
tud maailmas oodati tarbimise suurt lan-
gust. Vastupidine tendents – järsult suure-
nes kodu remontijate ja iseehitajate hulk – 
tuli turgudele üllatusena ja sellele reagee-
rimine võttis aega. Samuti nähakse tervi-
sekriisi ka edasise põhjustajana – kiires-
ti kasvas ka kodukontorites töötavate ini-

meste arv. Just USAst on välja toodud see, et 
paljud inimesed hakkasid soovima endale 
maja juurdeehitust või lausa linnast kauge-
mal asuvat eramaja. Ning kolmandaks hak-
kasid needsamad kodukontorites töötavad 
inimesed oma elamuid remontima ja üm-
ber ehitama. Selle kõige koosmõju aga kas-
vatas nõudlust puidust ehitusmaterjalide 
järele väga kiiresti üle maailma.

Sama põhjust – koroonast tingitud pii-
rangud – toob esile ka Raul Reinson. “Ju on 
ehitusse ja remonti läinud kogu see raha, 
mis varem kulus reisimisele, teatrile, klu-
bidele, kõrtsidele. Nüüd tahetakse seda ku-
lutada remondile. Häda on aga selles, et ko-
he on algamas iseehitajate ja koduremonti-
jate suurhooaeg – suvi. Mida siis tarbija ot-
sustab, pole praegu teada – kas kombinee-
rib saadaolevaid materjale või jätab töö ära? 
Räägime küll puitmaterjalidest, aga samad 
probleemid on ka paljude teiste ehitusma-
terjalidega,” sõnab Reinson.

Puitmaterjali napib ka kaubaalusteks

Kuid olukord pole keeruline vaid saemater-
jaliga. Mitmed puidust kaubaaluste toot-
jad tunnistavad, et nende tegevust takistab 
tooraine puudus.

Eesti ühe suurema kaubaaluste tootja 
OÜ Woodexpo müügiassistent Ksenia Niki-
tinskaja kinnitab, et tooraineprobleem on 
nende jaoks terav. “Ausalt öelda ei ole küm-
ne aasta jooksul olnud selliseid raskusi, ab-
soluutselt kõik mõtlevad, millega see võiks 
seotud olla,” räägib Nikitinskaja.

Ka Järvamaal kaubaaluseid tootva OÜ 
Tammelaks esindaja Rain Rõmmelgas kin-

Puitmaterjali 
pöörane 
hinnatõus

hind
Enim kallinesid aastaga peenpalgid
Veebruari keskmised puidu tihumeetri vahelaohinnad eurodes ning  
hinnamuutus võrreldes eelmise aasta veebruariga protsentides
 hind muutus

männipeenpalk 68,47 134,7
kuusepeenpalk 64,00 133,9
männipalk 82,85 126,0
kuusepalk 72,67 123,3
kasepalk 75,86 122,7
kasepakk 124,99 120,6
haavapalk 45,97 119,1
kasepaberipuit 35,80 117,0
haavapaberipuit 23,30 106,6
männipaberipuit 26,52 96,2
küttepuit 21,42 92,9
kuusepaberipuit 25,25 92,1
AllikAs: rmk
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nitab toorainepuudust. “Hetkel tundub, et 
kõik puitpakendite tootjad vaevlevad toor-
aine puuduse käes. Lisaks sellele tekitab 
muret materjalide pidev hinnatõus, seda nii 
saematerjalidel kui ka kinnitusvahenditel. 
Eestis toodetud saematerjalide saadavuse-
ga on kuidagi väga kurvad lood, viimased 
koormad on meile tulnud Soomest ja Ve-
nemaalt,” kirjeldab Rõmmelgas olukorda.

Ka OÜ Kaubaalus juhatuse liige Veiko 
Biene toob esile tooraine puudust, samuti 
puidu hinna kiiret tõusu. Kuid isegi kõrge-
ma hinnaga ei ole vajalikku materjali saa-
da, räägib Biene. “Täna isegi ei aita enam 
see, et hind on kõrge ja raha oleks, toorma-
terjali ikka ei ole. Põhjuseks tuuakse ekspor-
di suurt nõudlust,” selgitab ta.

Ka Woodexpo esindaja viitab sellele, et 
hoolimata valmidusest maksta kõrgemat 
hinda, ei ole tooraine tagatud. “Hinnad kas-
vavad, aga see üldse ei garanteeri, et kaupa 
on. Praegu on tavaline diooloog: “Kuidas 
on järgmisel kuul, kas on midagi pakuda? 
– Ära küsi! Osta seda, mis praegu olemas on, 
sest mis juhtub homme või järgmisel kuul, 
ei tea keegi.” Ettevõttele tähendab see, et ei 
saa üldse oma tootmist planeerida,” kirjel-
dab Nikitinskaja olukorda.

Nõudlus puidust kaubaaluste järele on 
tootjate kinnitusel suur. “Tööd on piisavalt, 
iga päev tuleb ka mitmeid uusi päringuid, 
aga kahjuks ei saa midagi pakkuda. Mater-
jale saame täpselt nii palju, et pikaajalised 
lepingud ära täita ja seetõttu ei julgegi uu-
si juurde sõlmida. Meie müüme enda too-
ted valdavalt Eesti klientidele, aga huvitav 
on see, et viimase paari kuu jooksul on vä-

ga palju tulnud päringuid Soome ja Rootsi 
vahendajatelt. Tundub küll, et kaubaaluste 
nõudlus on suurenenud, sest hetkel on tea-
tud valdkondades kaupade liikumine vä-
ga aktiivne,” räägib Rain Rõmmelgas Tam-
melaks OÜst.

Kaubaalus OÜ esindaja viitab nõudluse 
kasvule. “On tunda aluste nõudluse kasvu 
nii töötleva tööstuse poolelt, ravimi tootja-
telt, laiatarbe kaupade turustajatelt. Põhi-
mõtteliselt kõikides sektorites on kasvanud 
aluste nõudlus,” räägib Veiko Biene.

Puidust kaubaaluste tootmiseks vajaliku 
tooraine puudust tunnevad ka teiste riiki-
de tootjad. Saksamaa puitpakenditootjate 
liit HPE hoiatas, et kui toorainepuudus jät-
kub, hakkab puitpakendite ja kauabaalus-
te puudus takistama rahvusvahelist kauba-
vahetust. HPE hinnangul on toorainepuu-
duse põhjuseks suurenenud puidueksport 
Hiinasse ja USAsse.

Toorainepuudus takistab ka 
mööblitööstust

Eesti puitlaastplaatide tootja AS Repo Vab-
rikud juhtis hiljuti koos mööblitootjate lii-
duga majandus- ja kommunikatsioonimi-
nisteeriumi tähelepanu mööbli tootmiseks 
vajalike puitplaatide nappusele. Repo Vabri-
kute esindaja sõnul on nende probleemiks 
vajaliku tooraine puudus.

“Kannatame puidudefitsiidi all, kuna 
meie tooraine kattub suures osas graanuli-
tootjate ja puidu põletajate omaga,” sõnas 
Repo Vabrikute kommertsjuht Sven Paist. 
Repo Vabrikute tooraineks on küttepuit, 
mida kasutatakse ka pelletite tootmisel.

Paisti selgitusel tuleb Repo Vabrikutel 
konkureerida tooraine pärast ebasoodsates 
tingimustes. “Kuna puitu loetakse taastu-
vaks energiaallikaks (tsükkel ca 30–50 aas-
tat), siis ei rakendu puidu põletamisel süsi-
nikdioksiidimaks,” selgitas ta. Paist lisas, 
et selle olukorra lahendamine on riigi ot-
suste taga. “Riik võiks seada oma prioritee-
tideks puidu eluea pikendamise selle vää-
rindamise kaudu. On see siis puitmassi või 
plaadi tootmine, see ei oma tegelikult täh-
tust. Oluline on, et lõigatud puidu elukaar 
oleks pikem kui metsast ahju,” rääkis Paist.

Kuigi ligikaudu 40% Eesti metsast saa-
davast puidust liigitub nn energiapuidu 
alla (see puit ei sobi näiteks majaehituseks, 
mööbli tootmiseks ja enamasti ka saemater-
jali tooraineks), määrab puidu lõpphinna 
ära selle veokaugus. Repo Vabrikute jaoks 
on optimaalne tarnida puitu umbes 100 
kilomeetri raadiusest. Kaugemalt, näiteks 
Lääne-Eestist toodud puidu hind kasvab li-
gi kaks korda võrreldes lähikonnast tarni-
tuga. Ja kuigi küttepuidu kokkuostuhinnad 
on langenud 23–24 euroni tihumeeter, mää-
rab võimaliku hinna ära toodangu hind.

“85% meie toodangust läheb ekspor-
diks ja meie ei saa konkurentsiametis taot-
leda põhjendatud hinnatõusu seoses toor-
me kallinemisega – plaadi hinna määrab 
turg. Defitsiit turul tõstab toorme hinda 
ning seega on eelis just põletajatel,” selgi-
tas Paist. Ta lisas, et Repo Vabrikute toodan-
gu ostjad on lisaks kohalikele mööblitoot-
jatele ka enamik Skandinaavia suuri ning 
väiksemaid mööblitootjaid, samuti lähe-
vad siin valmistatud riiulid enamikku põh-

jamaade ehitusmaterjale müüvatesse kaup-
lusekettidesse.

Tootmine ei jõua nõudlusele järele

Olukorrale kiireid lahendusi ei oodata. Suur 
ülemaailmne nõudlus ehitusliku saemater-
jali järele kestab kindlasti kogu käesoleva 
aasta ning võib jätkuda ka edaspidi, ennus-
tati Suurbritannia Puidukaubanduse Föde-
ratsiooni kevadkonverentsil. “Selle asemel, 
et oodata endise olukorra taastumist ja vaa-
data nõudluse kasvu saematerjali järele aju-
tise olukorrana, peaksid saeveskid ja puidu-
ga kauplejad olema valmis vaatama prae-
gust olukorda uue reaalsusena,” kommen-
teeris Puidukaubanduse Föderatsiooni te-
gevjuht David Hopkins.

Hopkins lisas, et tavapäraselt on Suur-
britannia saematerjali varud olnud suured 
ja tarneajad lühikesed. Tänaseks on see olu-
kord aga muutunud ja tõenäoliselt ei naase 
veel niipea “tavapärasuse” juurde. Prognoo-
side kohaselt ületab nõudlus veel mõned 
aastad pakkumist ja kõik puidukaubandu-
se tarne- ja tootmisahela osalised peaksid 
seda planeerimisel arvestama.

Ka konverentsil esinenud Soome, Rootsi 
ja Läti ettekandjad kinnitasid sama – nõud-
lus ehitusliku saematerjali, eriti okaspuu jä-
rele on suurem kui pakkumine. Täiendavat 
tootmisvõimsust pole aga kusagilt võtta. 
Seega püsivad hinnad kõrged ka edaspidi.

Saematerjali nõudluse järsu suurenemi-
se põhjusena toodi ka Suurbritannia konve-
rentsil välja pandeemia – kuna reisimisele ja 
meelelahutusele kulutada ei saa, kasutavad 
inimesed raha oma kodude remontimisele.

 Saematerjal on 
praegu “kuum” 
kaup – nõudlus 
on laes ja hinnad 
tõusevad.
foto: liis treimann
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Puiduturul toimuvat on raske 
ennustada, kuid märgid erili-
si muutusi ei luba, hindab prae-
gust olukorda metsandusspet-
sialist Heiki Hepner. 

Aastaid Eesti puiduturgu 
analüüsinud Hepneri hinnan-
gul on palgihinnad praegu vä-
ga head, paberipuiduga on olu-
kord keerulisem ja küttepui-
du hind on madalam kui kuna-
gi varem.

Selle aasta esimese kvartali 
hinnatrende iseloomustab Hep-
ner nii: “Okaspuu ja lehtpuu jä-
mesortimentide hinnad on vä-
ga head. Männipalkide hinnad 
ning kasepaku ja -palgi hinnad 
tegid hinnarekordeid. Kuuse-
palgi hind, mis eelmise aasta 
kevadel sai tänu üraskirüüstele 
tagasilöögi, on taastunud. Haa-
va- ja lepapalgi hind on samu-
ti korralik. Keerulisem on olu-
kord paberipuidu turul. Ainsa-
na võib metsaomanik rahul ol-
la kasepuidu hinnaga.”

Teiste sortide (männi-, kuu-
se- ja haavapaberipuit) hinnad 
on tema sõnul kesised. Päris 
maas on küttepuidu hinnad. 
“Viimati olid hinnad madala-
mad 2017. aasta keskel,” räägib 
Hepner.

Ta lisab, et kõrge palgihind 
ja ülimadal küttepuidu hind 
muudavad tema jaoks arusaa-
matuteks ka jutud palkide ah-
ju ajamisest. “See on täiesti as-
jatundmatu inimese jutt, kes ei 
tee küttepuidul ja palgil vahet. 

Et olukord ei naase tavapära-
se juurde, ennustavad ka meie 
naaberriigi plaanid. Venemaa 
kavatseb uuest aastast lõpeta-
da töötlemata okaspuupalgi ja 
väärtuslikemate lehtpuupal-
kide ekspordi. Mida see otsus 
muudaks maailma puiduturul, 
analüüsis Wood Resources In-
ternational.

Wood Resources Internatio-
nal (WRI) värske ülevaate “Ve-
nemaa keeld palgiekspordi-
le aastal 2022 – tagajärjed glo-
baalsele metsatööstusele” hin-
nangul avaldab keeld mõju eel-
kõige Hiinale, mille okaspuu- 
ja lehtpuupalkide import muu-
tub oluliselt. Hiina on maailma 
suurim okaspuu- ja lehtpuupal-
kide importija ning paljude aas-
takümnete jooksul on Venemaa 
olnud nende jaoks märkimis-
väärne palgitarnija.

Vene võimud ei ole veel lõp-
likku otsust välja kuulutanud, 
seega pole selge, kas palgieks-
pordile kehtestatakse täielik 
või üleminekuajaga keeld, mär-
kimisväärne ekspordimaks või 
isegi riiklik ekspordimonopol. 
Turule on aga saadetud signaal, 
et Venemaa ei ole enam suur 
okaspuu- ja lehtpuupalkide tar-
nija. Selle otsuse üks tagajärg on 
see, et Hiina puidutootjad pea-
vad leidma uusi pikaajalisi pal-
kide tarnepiirkondi.

2020. aastal importis Hiina 
Venemaalt ligi 6,5 miljonit tihu-

Venemaa palkide 
ekspordikeeld muudab 
globaalset puiduturgu

meetrit palke, peamiselt okas-
puid. Kuigi okaspuupalkide ko-
gus oli väikseim üle aastate, oli 
Venemaa endiselt lehtpuupal-
kide suurim tarnija Hiinasse ja 
suuruselt kolmas okaspuupal-
kide tarnija.

Hiina import Euroopast kasvab

Samal ajal on Hiina viimastel 
aastatel oluliselt suurendanud 
palgiimporti Euroopast, kus 
turule tuli palju kooreüraskite 
poolt kahjustatud puitu. Aas-
tatel 2018–2020 suurenes okas-
puupalkide import Euroopast 
1,3 miljonilt tihumeetrilt 12,3 
miljoni tihumeetrini, samal 
ajal kui Venemaalt tarnitavate 
palkide maht vähenes 7,8 mil-
jonilt tihumeetrilt 4,2 miljoni-
le tihumeetrile.

WRI analüüs toob aga esile, 
et Euroopa võimekus eksporti-
da suurel hulgal palke ei ole pi-
kaajaline. Pikemas perspektii-
vis prognoositakse uuringus, 
et Hiina liigub tõenäoliselt pal-
kide impordilt saematerjali im-
pordile, luues peamiselt Euroo-
pa ja Venemaa saeveskitele või-
malused suurendada eksporti 
Hiina kasvavale turule.

Kokkuvõttes on olukord hu-
vitav ja paljudele üsna kasulik. 
Nii metsaomanikud kui saeves-
kid saavad arvestada pikaajali-
se kõrge nõudlusega, mis peaks 
kindlustama kõrged hinnad ka 
edaspidiseks. 

Palkide hind kõrge, 
küttepuidul madal!

Tänane seis küttepuidu turul on 
selline, et tuleb väga tähelepa-
nelikult läbi kaaluda, kas üldse 
tasub raiuda. Võib vabalt juhtu-
da, et hooldusraies natuke pike-
ma kokkuveoga tulevad kulud 
suuremad kui saadud tulu,” sel-
gitab Hepner.

Küttepuidu madalal hinnal 
on mitmeid põhjusi, üheks neist 
Kesk-Euroopa ja Lõuna-Rootsi 
suured üraskikahjustused, mil-
le tõttu tuli turule suures ko-
guses odavat ja ebakvaliteetset 
puitu. Kui ka sel suvel tuleb suur 
üraskirüüstete laine, paneb see 
küttepuidu hinnatõusule täien-
dava põntsu.

Koroonaaja remondibuum 
kergitab saematerjali hinda 

Ka ehituspuidu turul kujuneb 
hind Hepneri kinnitusel nõud-
luse-pakkumise vahekorrast. 

Kuna saematerjalist ekspor-
ditakse ja Eesti turg on väike, 
siis meie olukord hindu oluli-
selt ei mõjuta. Samas on tervise-
kriis loonud tingimused, kus te-
gutsetakse rohkem oma elamu, 
maamaja, sauna ja muu taoli-
se ehitamise ja remontimisega 
ning puit on seal asendamatu 
ehitusmaterjal. 

See tendents avaldub üle 
maailma ning suurendab nõud-
lust saematerjali järele. Hepneri 
kinnitusel liiguvad tarned sin-
na, kus hind lõppkokkuvõttes 
parem, ja see mõjutab ka Ees-
ti turgu.

 Heiki Hepner puiduturule järske muutusi ei ennusta.
foTo: riigiKogu

Pupsi AZ OÜ tegeleb palkmajade 
ehitamisega. Kõik meie valmistatavad 
looduslähedased hooned on tehtud 
täielikult käsitööna. Palgid kooritakse 
käsitsi ja loodusläheduse säilitamiseks 
kasutatakse vara täitena sammalt.

Ehitame omaniku enda materjalist või 
abistame sobiva materjali hankimisel. 
Võimalus valmistada hoone tellija 
asukohas otse vundamendile. Töid 
teeme Eesti piires, kuid vajadusel ka 
väljaspool Eestit.

Pupsi AZ OÜ reg-nr 10929346
tel 516 7406, +372 56 882 102
pupsiaz@hot.ee | www.pupsiaz.ee

PALKMAJADE 
RENOVEERIMINE
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Ulvar KaUbi  
RMK puiduturustusosakonna juhataja

Maailmaturul suurenenud nõudlus saema-
terjali järele avaldub Eestis palkide hinna-
tõusuna. arengud USas, Hiinas ja vene-
maal lubavad kõrgemaid hindu ka edaspi-
diseks.

Eesti puiduturgu on välisnõudlus ala-
ti mõjutanud, sest enamik siin töödeldud 
palkidest ning enamik töötlemata ku-
jul paberipuidust läheb ekspordiks. Üha 
enam on märgata kliima ja looduslike tin-
gimuste muutumisest põhjustatud häi-
ringuid, mis kanduvad edasi puiduturule. 
Need mõjutavad hindu lisaks majandusli-
kele ja poliitilistele hoobadele. 

Mõjud on riikideülesed ja nende ulatus 
ja tugevus sõltub sellest, kui palju need ta-
vapärast praktikat segamini pööravad. 
Näiteks viimased 3–4 aastat Kesk-Euroopa 
riikide kuusikuid kahjustanud kuuse-koo-
reüraski tõttu oli ja on turul ülemäärases 
koguses madalakvaliteedilist puitu, mille 
hind langes kohati nulli ja tõi kaasa taas-
tuvenergia tootmiseks kasutatava toorme 
hinnalanguse. Meil avaldub see energiaks 
müüdava hakkpuidu hindade langusena 
sadamates.

Teisalt tõi see kaasa järk-järgult toore 
okaspuupalgi defitsiidi, sest suureulatusli-
ke kahjustuste likvideerimise käigus varu-
tud saagimiskõlbulik materjal on esime-
sena ära kasutatud ja tavapäraste raiete vä-
henemise tõttu on toore palgi pakkumine 
vähenenud. 

Peale selle mõjutavad okaspuupalgi 
hinda ELi riikide valitsuste meetmed ma-
janduse ergutamiseks ning seeläbi ehitu-
se mahu kasv. Tänu saematerjali nõudluse 
ja hindade kasvule näeme praegusel het-
kel ka Eestis ajaloo rekordtasemel palki-
de hindu. Eesti saetööstuse tugevuseks on 
heal tasemel järeltöötlemine, tänu mille-

Kommentaar
ei jõua nii palju toota  
kui nõutakse!
andrES KirSt 
OÜ Reta Puit

Eesti saeveskite kogu tootmisvõim-
sus on kindlasti suurem, kui kodu-
maine toormebaas võimaldab. 

Juba seetõttu peaks meie toor-
mehinnad tänu konkurentsile ker-
kima kõrgemale kui näiteks Soo-
mes ja Rootsis. 

Suurema saematerjalide nõud-
luse taga on ilmselt mingil määral 
paljude riikide poolt kehtestatud 
liikumispiirangud, mille tõttu  ini-
mesed põgenevad maapiirkonda-
desse ja putitavad seal oma elami-
si. Mis on veel suure saematerjalide 
nõudluse taga üleüldiselt, oskavad 
ehk vastata suured eksportöörid.

Meie saeveskit pommitatakse 
pidevalt päringutega. Siiani toor-
mepuudusse pole jäänud, pigem 
on probleemiks väike tootmis-
võimsus. 

rahamass kasvab 
kiiremini kui mets!
argo Jõgi 
Textuur AS

Momendil on tõesti selgelt tunda 
saematerjali suurt nõudlust ja kõr-
get hinda. 

Ilmselgelt on saematerjali toot-
mine maailmas piiratud toorme 
ressursi (mets) piiratuse tõttu. 

Kuna ilmselgelt rahamass maa-
ilmas kasvab oluliselt kiiremini, 
kui mets jõuab kasvada, siis jääb 
see ka tulevikus defitsiitseks ehi-
tusmaterjaliks, mille hinnad ker-
kivad pikas perspektiivis kindlas-
ti veelgi.

Palgi hindu kergitab globaalne nõudlus

le suudetakse turule pakkuda kõrgema li-
sandväärtusega tooteid ja ühtlasi suude-
takse palkide eest pakkuda väga kõrgeid 
hindu.

Küttepuidu hind langes

Eesti-siseselt on tänu kõrgetele palkide 
hindadele ja madalale langenud küttepui-

du ning hakkpuidu hindadele tekkinud 
disproportsioon kaubagruppide nõudlu-
se-pakkumise vahekorras. Erametsaoma-
nike eelistus on olnud juba mitme kuu 
vältel raiuda palgienamikuga puistusid 
ning seetõttu on vähenenud küttepuidu 
pakkumine. 

Toorme hankimise raskusele viitasid 
hiljuti ka mööbli- ja plaaditootjad oma 
väljaütlemises. Küttepuidu langid on jää-
nud suures osas raiumata. Samal põhju-
sel on turul vähem ka madalakvaliteedili-
si palke, mida peamiselt kasutatakse kau-
baaluste valmistamiseks. 

Palkide ja küttepuidu kõrval tekib met-
sa raiumisel ka paberipuitu, mille nõud-
lus käesoleval aastal on samuti ilmastikust 
tingitult kesine ja hind suhteliselt ma-
dal. Üle mitme aasta pikalt külm ja lumi-
ne talv võimaldas Põhjala riikides – Soo-
mes ja Rootsis – ligipääsu kehvematele ala-
dele ning varuda suurtes kogustes paberi-
puitu. See omakorda on vähendanud hu-
vi osta Balti riikidest ning hoidnud pabe-
ripuidu hinnad siin paigal. Praegune olu-
kord paistab mõjutavat meie hindu vähe-
malt jaanipäevani.

Globaalsel tasandil oleme suurte muu-
tuste eel. Puidu nõudlust meie regioonis 
hakkavad enam mõjutama USA, Hiina ja 
Venemaa arengud. Eelkõige on karta Hii-
na importööride survet Euroopale, sest Ve-
nemaa on otsustanud alates 2022. aastast 
keelata täielikult töötlemata ümarpuidu 
ekspordi. Siiani on Hiina ja ka Soome ol-
nud suures mahus Venemaalt ümarpui-
du ostjad. 

Lisaks kasvab majandus koroonapan-
deemiast jagu saamisel prognoositavalt 
kogu maailmas. Seega ei ole palkide hin-
dade langust ette näha ja see võib kaasa 
tuua ka odavamate sortimentide täienda-
va tõusu, kuid ilmselt mitte enne sügist.

 Hinnas on 
saematerjaliks 
sobiv puit.
foto: toomas Kelt
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Üle Eesti on mobiilse saekaatri teenuse pak-
kujaid paarkümmend. Teenust kasutavad 
põhiliselt maainimesed, kel on olemas pal-
gid ja vajadus saematerjali järele. Väikese 
koguse korral on suurte saekaatrite teenu-
se kasutamine kallis ja tihti võimatu – üh-
te-kahte palki suurtegijad lõikama ei hakka. 
Mobiilse saekaatri puhul kogus ei loe, tellija 
soovil lõigatakse ka paari tihu kaupa. Hind 
sõltub reeglina teenusepakkuja kaugusest 

Palgid saab 
laudadeks 
saagida 
koduõueski!
Üks võimalus saematerjali 
saamiseks kodu remontijatele 
ja iseehitajatele on kasutada 
mobiilse saekaatri teenust. 
Eelduseks on ainult palkide 
olemasolu.

torsaega, aga kvaliteet pole siis kindlusta-
tud. Nii hakkaski Madi nuputama ja ehitas 
valmis esimese saeraami, mida sai asetada 
maapinnale ümber palgi. Lõikeinstrumen-
diks sai pika latiga mootorsaag. Nüüdseks 
on saeraami oluliselt täiustatud ja kasutusel 
on juba kolmas mootor. Tulemus on aga hea 
– praegune lõikelaius on 140 sentimeetrit.

“Põhiliselt lõikan tamme- ja saarepalke, 
tulemuseks on enamasti põrandalauad või 
mööblimaterjal. Põhilised teenuse tellijad 
on talud, kus mõni suur ja vana puu on tul-
nud maha võtta. Väga tore selle töö juures 
on inimeste rõõm, kui nad näevad, et nen-
dele kallist puust saab teha midagi väärtus-
likku ja ilusat,” kirjeldab Madi.

Ka Madi pakub teenust tunnihinnaga, 
millele lisandub transpordi maksumus. 
Saeraami saab vedada sõiduauto järel ning 
saeraami on tellitud üle Eesti. “Millegipä-
rast just Võrumaale on mind hästi palju 
tellitud, eeloleval nädalavahetuselgi lähen 
Antslasse,” räägib Madi. Teenust osutab ta 
hobi korras nädalavahetustel ning praegu 
on ootejärjekord paar nädalat. 

ja saetavast kogusest, kuid on ka tunnihin-
naga arveldavaid erandeid.

Üks erand on Raplamaa ettevõte Ränd-
saekaater OÜ. Ettevõtte omanik Ardi Soo-
vik on mobiilse saekaatri teenust pakku-
nud juba 12 aastat ning tema teenuse hind 
on tunnipõhine. “Minu hind on kasulik väi-
kese koguse saagijatele, aga eks tellija peab 
ise otsustama. Olen lõiganud ühte-kahte ti-
hu, aga ka suuri koguseid. Lisandub muidu-
gi transpordi maksumus, mis sõltub sõidu-
kilomeetritest,” selgitab Soovik.

Teenust pakub Soovik üle Eesti, saagimas 
pole ta käinud seni vaid Saaremaal. Soovik 
kasutab lintsaekaatrit, mida saab vedada 
auto järel. Materjali saagida võib ta kõikjal 
– nii tellija koduõues kui metsas. Saemeis-
ter ise eelistab mootori käitajana elektri-
voolu, kuid olemas on ka bensiinimooto-
ri võimalus. 

Materjaliks saab teha kõike – okaspuud, 
lehtpuud, metsakuiva materjali. “Olen aas-
tatega lõiganud kõike, vajadusel võin ka 
palgist kettaid lõigata. Enamasti soovitak-
se siiski laudu ja prusse. Tellija peab ainult 

meeles pidama, et lintsaekaatril ei tasu te-
ha väga laiu lõikeid, saelint hakkab siis “uju-
ma” ja lõikekvaliteet kannatab,” selgitab 
Soovik. Küll aga pakub Soovik saekaatri-
tele jämedate palkide kitsamaks lõikami-
se teenust. “Mina lõikan neile palgi “sööda-
vaks” ja lõpptoode saetakse juba ketasraa-
mil,” sõnab ta.

Tööde järjekord on Soovikul praegu ees 
üsna pikaks ajaks, ooteaeg on vähemalt 
poolteist kuud. “Kevad on alati väga kiire 
aeg, talvel on aga vaiksem. Ka praegu taha-
vad kõik lõigata, nii et ooteajaga peab arves-
tama,” räägib ta. 

lahendus jämedatele palkidele

Väga jämedate palkide saematerjaliks lõi-
kamise teenust pakub OÜ Britten Viljandi-
maalt. Selle firma taga olev Maik-Cen Ma-
di tegi lõikamiseks vajaliku saeraami ise. 

“Kolm aastat tagasi olin sõbra juures, 
kellel oli hoovis hästi suur ja jäme puu. Seal 
tekkiski mõte, et sellisest puust saaks ilu-
said laudu,” räägib Madi. Üsna tihti lõiga-
takse sellist puud laudadeks käsitsi moo-

 mobiilne sae
kaater lõikab 
 metsamaterjali 
seal, kus vaja.

 madi sõnul 
on kliendid tihti 
rõõmsalt üllatunud 
puidusüü ilust.
foTod: EraKogu
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AS TOODE KATUSEABI: 
TELEFON:  659 9400,  800 7000

www.toode.ee
e-kiri: toode@toode.ee

AS Toode meistrid valmistavad kõige keerulisemad plekitööde erilahendused ka nõudlikeimatele klientidele. 
Ajalooliste plekkdetailide taastamine või keeruliste katuseühenduste loomine – leiame lahendused ja teeme 
ära, sest see on meie igapäevatöö. 
2021. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
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