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Uuringu lühikokkuvõte 

 

Uuringu eesmärk on kolme pilootvalla baasil hinnata erametsade infrastruktuuri olemasolu, 

seisundit ja mõju metsade majandamisele. Samuti prognoosida infrastruktuuri parendamiseks 

vajalike investeeringute mahtu.  

Uuringus on käsitletud kolm pilootvalda: Noarootsi vald Läänemaalt, Väike-Maarja vald Lääne-

Virumaalt ning Õru vald Valgamaalt. Uurimustöös tuvastati valdade teede ja kraavide olemasolu 

ning analüüsiti nende seost erametsadega.  

Teede võrgu tihedus on kolmes vallas rahuldav. Probleemne aspekt on teede hooldamine ning 

parandamine. Suur osa erametsadega seotud teedest on valla või eraomandis. Nii nagu on 

erametsaomand on ka teeomand tihti killustunud ning teede hooldamine nõuab ühistegevust. Olgu 

ühistegevuse koordineerijaks siis kas vald, metsaühistu või teeühistu.  

Ligi pooled pilootvaldade erametsadest asuvad märgadel kasvukohtadel. Kui vana mets suudab läbi 

transpiratsiooni mulla veerežiimi mõjutada, siis noore metsa jaoks on metsakuivendus hädavajalik. 

Uuringu käigus tuvastati, et kõigist metsas leiduvatest kraavidest umbes pooled pole 

Maaparandussüsteemide Registris registreeritud. Samas enamus registreeritud kraavides on 

amortiseerunud ning vanemad kui 30 aastat. Kuna kraavid kulgevad läbi erinevate metsaomanike 

kinnistute on nende taastamine ning hooldamine keeruline. Vajalik on otsida lahendusi 

ühistegevusest.  

Uuring valmis SA Erametsakeskuse tellimusel ajavahemikul jaanuar – aprill 2014.  
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Sissejuhatus 

Käesolev uuring on tellitud SA Erametsakeskuse poolt. Uuringu eesmärk on kolme pilootvalla baasil 

hinnata erametsade infrastruktuuri olemasolu, seisundit ja mõju metsade majandamisele. Samuti 

prognoosida infrastruktuuri parendamiseks vajalike investeeringute mahtu.  

Kui riigimetsas vastutab teede ja kraavide inventuuri ja hooldamise eest Riigimetsa Majandamise 

Keskus, siis erametsas sellist ühte ning pädevat asutust ei ole. Enamik ( 86%) metsamaal paiknevast 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) valduses olevast maaparandussüsteemide 

reguleerivast võrgust on töökorras. Samas on erametsamaa majandusmetsade kuivendusseisund 

valdavalt mitterahuldav. Erametsamaid, mis paiknevad tavaliselt kehvematel muldadel kui RMK 

metsad, on ka tunduvalt vähem kuivendatud. (Lääne-Eesti vesikonna maaparandushoiukava, 2012) 

Kogu erametsade infrastruktuuri korrashoid on enam kui 90 000 metsaomaniku kohustus.  

Suur osa olemasolevatest kuivendussüsteemidest on enam kui 30 aastat vanad (ehitatud aastatel 

1965-1985) ja tänaseks amortiseerunud. Me järeldame, et süsteemid vajavad uuendamist, 

rekonstrueerimist ja keskkonnakaitseliste eesmärkidega vastavusse viimist, et võimaldada metsade 

säästlikku kasutamist.  

Eesti metsad paiknevad võrreldes põllumaadega suhteliselt väheviljakatel muldadel. Otseseks 

viljakuse iseloomustajaks on mullas leiduvate taimekasvuks vajalike toitainete küllaldane varu, kuid 

selle kättesaadavust meie metsamaadel piirab paljudel juhtudel (2/3 pindalast) liigniiskus. Liigne vesi 

mullas tekitab hapniku puuduse, milles puude juurte tegevus aeglustub ja puud võivad hukkuda. 

(Pikk, 2011) Eestis on sademete keskmine aastahulk 520 kuni 820 mm, auruvus keskmiselt 360-400 

mm aastas. Seega tekib vee puuduliku äravoolu korral liigniiskus. (Krist, 2014) 

Metsamaa kuivendamise eesmärgiks on pinnavee ärajuhtimine, perioodiliste üleujutuste mõju  

vähendamine, metsamulla õhustatuse parandamine ja mullast toitainete väljauhtumise vältimine.  

Sellega kaasneb puu ja puistu kasvukiiruse ja kvaliteedi tõus. Paranevad metsavarumise  

tingimused ning suureneb metsamuldade vastupanuvõime tallamise negatiivsetele mõjudele. (Maa 

ja Vesi, 2011) Hinnanguliselt produtseerivad Eesti metsad kuivendamise tõttu 800 000 tm puitu 

rohkem ning kuivendamise kulud kaetakse olenevalt kasvukohatüübist 5-30 aasta jooksul. (Tullus, 

2009)  

Kuivendatud metsamaid on Eestis umbes 520 – 560 000. 2009 aastal oli kuivendussüsteemide ulatus 

riigimetsamaal kokku 444200 ha. Riigimetskondade maast on kuivendatud 22,2% ja teiste omanike 

maadest - 17%. (Pikk, 2011) Metsamaal tuleb uute kuivendussüsteemide asemel enam toetada 

olemasolevate kuivendussüsteemide rekonstrueerimist ja hoidu. (Lääne-Eesti vesikonna 
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maaparandushoiukava, 2012) Niiskusreziimi reguleerimisega tuleb komplekselt lahendada 

kuivendusjärgne majandamine, teedevõrk, pastiikide ja järvede ning mitmesuguste teiste ehitiste 

rajamine. (Pikk, 2011) Uuendatud metsateed lihtsustavad metsamajanduslike tööde korraldamist, 

tagavad ligipääsu metsapõlengute korral ja aitavad kaasa igaüheõiguste mugavamale kasutusele. 

(Reimann, 2014) 

Metsade majandamise käigus saadav materjal on tarvis metsaveokitega metsast saeveskisse 

transportida. Puidu väljaveoks leiavad kasutust erinevad tee tüübid: Riigi tugimaanteed, 

kõrvalmaanteed, kohalikud vallateed, riigimetsades paiknevad metsateed ning erateed. Oluline on, 

et eelpool loetletud teedevõrk ulatuks piisavas pikkuses ja kvaliteedis võimalikult metsa lähedale. 

Antud töö koosneb neljast osast. Töö sissejuhatavas osas viiakse lugeja kurssi töö tausta ning ning 

eesmärgiga. Töö teises osas kirjeldatakse töös kasutatavat metoodikat ning kasutatud materjale. 

Kolmandas osas esitletakse töö tulemusi. Neljandas osas võetakse töö tulemused kokku ning 

formuleeritakse uuringu põhiseisukohad. 
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Materjal ja metoodika 

Uuringus käsitletud kolm pilootvalda on valitud töö autori ning tellijate kokkuleppel arvestades 

nende paigutust Eesti eri piirkondades. Lääne-Eestis on valitud Noarootsi vald, Lääne-Virumaalt 

Väike-Maarja ning Valgamaalt Õru vald. Kolme valla valik Eesti eri paigust peaks andma piisava 

ülevaate infrastruktuuri olemasolust Eesti erametsades. 

 

Joonis 1 Pilootvaldade üldpindalad 

Valla nimetus  Pindala, ha  

Vald Metsamask* Metsasuse 

protsent 

Korraldatud 

eramets 

Korraldatud eramets / 

valla pindala 

Noarootsi 30180 17310 57% 6486 21% 

Väike-Maarja 45530 25290 56% 10052 22% 

Õru 10410 6387 61% 3187 31% 

* satelliitpiltide alusel hinnatud metsaala 

 

Joonis 2 Pilootvaldade paiknemine Eesti kaardil 

  

Noarootsi vald 

Väike-Maarja 

vald 

Õru vald 
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Pilootvaldade keskmine metsasus on 58%. Seega üle poole maismaast katab mets. Korraldatud 

erametsamaad on valla üldpindalast keskmisena 25% (joonis 1.). 

 

Pilootvaldade erametsad saab tinglikult jagada märgadeks ning kuivadeks metsadeks. Märjad 

metsad moodustavad kasvukohatüübid, kus kuivendamine oleks metsamajandamisele kasulik 

(madalsoo, osja, karusambla-mustika, siirdesoo, tarna, tarna-angervaksa, angervaksa, karusambla, 

sinika, lodu, sõnajala ja naadi). Kuna kuivendamise positiivne mõju avaldub eelkõige nooremates 

metsades on autor joonisel 4 toonud eraldi välja ka märgade noorte metsade pindalad. Noorte 

metsadena on käsitletud noorendikke, lati- ning keskealisi metsi.  

 

 

Joonis 3 Märgade korraldatud erametsade osakaal pilootvaldades, ha. 

 

Uuringus püstitatud eesmärgi täitmiseks on kasutatud geoanalüüsi. Geoanalüüsi läbiviimiseks on 

kogutud erinevaid ruumi ning tabelandmeid ning analüüsitud nende ulatust ning omavahelisi 

seoseid tarkvaraprogrammi Mapinfo Professional keskkonnas. Lisaks on kasutatud ka Microsoft 

Office`i programme MS Office Word, MS Office Excel ning MS Office Access. 
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Andmete saamiseks on tehtud andmepäringud eri ametiasutustesse. Saadud andmete loetelu on 

toodud joonisel 4.  

 

Joonis 4 Töös kasutatud andmed ning nende väljastajad. 

Andmetüüp Väljastaja 

Metsa inventeerimisandmed Keskkonnaagentuur 

Noarootsi valla maaparandussüsteemid Põllumajandusameti Lääne keskus 

Väike-Maarja valla maaparandussüsteemid Põllumajandusameti Lääne-Viru keskus 

Õru valla maaparandussüsteemid Põllumajandusameti Valga keskus 

Metsamask Mapinfo .tab formaadis Eesti Maaülikool, Urmas Peterson 

Meetme 1.8. raames rekonstrueeritud objektid Õru 

vallas 

Põllumajandusameti Valga keskus 

Noarootsi valla teed Noarootsi vallavalitus 

 

Lisaks eelpool loetletud andmekihtidele on Mapinfo keskkonnas kasutatud ka läbi WMS (Web Map 

Service) teenuse Maaameti kaardiserverist erinevaid vektorkaarte. Kasutust leidsid järgmised 

kaardikihid: 

1) Ortofotod 

2) Värviline põhikaart 

3) Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 

4) Haldus- ja asustusjaotus 

5) Eesti Topograafia Andmekogu (ETAK) andmed 

Kuna töö eesmärgiks oli hinnata kraavide ja teede olemasolu, seisundit ning mõju 

metsamajandusele, tehti erinevatest andmekihtidest päringuid objektide ulatuse ning kattuvuse 

kohta. Hinnati valla territooriumile jäävate teede kogupikkust ning nende paiknemist seoses 

erametsadega. Selgitati välja Maaparandussüsteemide Registris (MSR) olevate kraavide hulk ning 

nende seos kuivendust vajavate erametsadega. Hinnati MSR registris mitteolevate kraavide hulka 

ning nende seotust kuivendust vajavate erametsadega. Vaadeldi "Eesti Maaelu Arengukava 2007-

2013" meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" kaudu rekonstrueeritud infrastruktuuri 

osakaalu kogu süsteemist ning rekonstrueeritud süsteemide maksumust.  
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Tulemused 

Tulemuste kirjeldamisel on käesolev osa jagatud kolme alapeatükki. Kõigepealt keskendutakse 

kolme valla teede olemasolu kirjeldamisele. Tuuakse välja numbrilised näitajad struktuuri osade 

mõõtmete kohta ning leitakse teede seosed erametsadega. 

Teises osas presenteeritakse uuringu tulemusi seoses kraavide olemasoluga. Kirjeldatakse kraavide 

paiknemist erametsas ning võrreldakse riigimetsaga. Võrreldakse registreeritud kraavide osakaalu 

registreerimata kraavidega. 

Kolmas alapeatükk toob välja teede ning kraavide rekonstrueerimise ja uuendamise 

ühikumaksumused ning arvutuslikud investeeringu summad.  

 

Teede olemasolu ja seos erametsadega 

Kõige tihedam on teedevõrk Õru vallas, kus ühe hektari kohta on 13,1 m teid. Kõige vähem on teid 

Noarootsi vallas kus vastav näitaja on 10,9 m/ha. Erinevatest teede rühmadest moodustavad kõige 

suurema osa (33 %) vallateed. Suur tähtsus on ka kõrvalmaanteedel (21 %) ning erateedel (24 %) 

(vaata joonis 5 ja 6). 

Joonis 5 Teede osakaal pilootvaldades, km. 

Vald 

Teed 

kokku, 

km 

Tugimaanteed Kõrvalmaanteed Vallateed Erateed Metsateed 

Noarootsi 330 0,00 71,53 127,00 90,05 41,56 

Väike-Maarja 539 19,68 97,48 249,50 86,83 84,85 

Õru 137 14,47 31,00 17,63 39,14 34,21 

 
Keskmine 5% 21% 33% 24% 18% 

 

Joonis 6 Teede suhe metsamaasse*, m/ha 

Vald 
Teed 

kokku 
Tugimaanteed Kõrvalmaanteed Vallateed Erateed Metsateed 

Noarootsi 19,1 0,0 4,1 7,3 5,2 2,4 

Väike-Maarja 21,3 0,8 3,9 9,9 3,4 3,4 

Õru 21,4 2,3 4,9 2,8 6,1 5,4 

 Keskmine 1,0 4,3 6,7 4,9 3,7 

* metsamaana on käsitletud satelliitpiltide alusel saadud metsamaski pindala. 
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Joonis 7 Pilootvaldade teed kaardil 

Joonisel 6 on esitatud teede võrgustiku suhe kogu metsamaasse (m/ha). Arvesse on võetud kõik 

teed. Kõige enim on metsaga seotud vallateed. Kolme valla võrdluses oli ainult Õru vallas vallateede 

suhe metsamaasse tugevalt alla keskmise, jäädes 2,8 m/ha kohta. Samuti oli Õru vallas ka kogu 

vallateede osa madalam kui teistes valdades (13 %) (joonis 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaadeldes kõikide teede paiknemist valdade territooriumil (joonis 7) näeme, et teedevõrk on 

hajutatud ühtlaselt üle pinna. Kõige suurem tühimik paistab olevat Noarootsi valla kirde suunas, 

kuid seal on tegemist suure raba alaga, mis jääb ka looduskaitseala koosseisu.  

Joonistel 8 ja 9 on esitatud valla-, era- ning metsateede 500 meetri mõjutsooni jääva korraldatud 

metsa pindala. Samuti on toodud kõigi teede mõjutsoonist väljas oleva korraldatud metsamaa 

osakaal. 500 meetrine mõjutsoon on võetud arvestusega, et metsamajanduslike tööde tegemine 

selles tsoonis kätkeb endas mõistlikke kulutusi.  

 Tugimaantee 

 Kõrvalmaantee 

 Vallatee 

 Eratee 

 Metsatee 

Noarootsi vald Väike-Maarja vald 

Õru vald 
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Joonis 8 Korraldatud erametsa pindala osakaal teede 500 m mõjutsoonis, ha. 

Vald 
Korraldatud 

eramets 
Erateed Metsateed Vallateed 

Kõigi teede 

mõjutsoonist 

väljas 

Noarootsi 6486 39% 17% 35% 28% 

Väike-Maarja 10051 27% 11% 41% 33% 

Õru 3187 57% 23% 16% 17% 

 

Joonis 9 Korraldatud riigimetsa pindala osakaal teede 500 m mõjutsoonis, ha. 

Vald 
Korraldatud 

riigimets 
Erateed Metsateed Vallateed 

Kõigi teede 

mõjutsoonist 

väljas 

Noarootsi 4405 13% 29% 23% 51% 

Väike-Maarja 10454 16% 54% 18% 31% 

Õru 2748 22% 72% 5% 17% 

 

 

Tulemustest on näha, et kui erametsades mängivad olulist rolli erateed, siis riigimetsades jällegi 

metsateed. Erametsadele omavad suurt mõju ka vallateed (30 %). Väike-Maarja valla puhul omavad 

vallateed suuremat rolli kui era ning metsateed kokku (41 %). Erateed on metsaga seotud kõige 

tugevamalt Õru vallas, kus teede 500 m mõjutsoon katab tervenisti 57 % erametsade pindalast.  

Umbes 30 % erametsadest jääb aga kõigi teede (kaasaarvatud tugi- ja kõrvalmaanteed) 500 m 

mõjutsoonist välja. See tähendab, et nendes metsaosades on metsamajanduslike tööde tegemine 

raskendatud ning seotud lisakulutustega. 
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Kraavide olemasolu ja seos erametsadega 

 

Maaparandussüsteemide Registrisse kantud süsteeme oli pindala suhtena valla üldpinda kõige 

rohkem Õru vallas (32 % valla üldpindalast). Koos eesvooludega oli Noarootsi vallas registreeritud 

kraave kokku 358 km ja Väike-Maarja vallas 560 km.  Õru valla kohta on olemas info vaid eesvoolude 

pikkuste kohta, mis on 86 km. Õru vald on ainuke vald kus Põllumajandusameti järgi on meetme 1.8. 

raames rekonstrueeritud eesvoole. (joonis 10) 

Põhikaardi alusel loetleti Noarootsi ja Väike-Maarja vallas ülesse ka registreerimata kraavide pikkus, 

mida kummaski vallas oli veel lisaks üle 300 km. Registreerimata kraavide olemasolu 

väljaselgitamiseks võrreldi kraavide joonobjekte põhikaardil, 1938 NL topograafilisel kaardil ning 

ortofotol. Kui kraav eksisteeris vähemalt kahel neist kaartidest digiti kraav joonobjektina eraldi 

kaartikihile.  

 

Joonis 10 Maaparandussüsteemi osade mõõtmed pilootvaldades. 

Vald 
Registreeritud 

süsteemi pindala, ha 

Eesvoolu 

pikkus, 

km 

Registreeritu

d kraavide 

pikkus, km 

Registreerima

ta kraavide 

pikkus, km* 

1.8. 

rekonstrueeritud 

eesvoolude pikkus, 

km 

Noarootsi 4957 16% 98 260 319 
 

Väike-Maarja 6993 15% 76 484 320 
 

Õru 3382 32% 86 
  

38 

* andmed on mitteametlikud on põhinevad autori hinnangul 

 

Enamus Maaparandussüsteemide Registris olevatest süsteemidest on vanemad kui 20 aastat. 

Jooniselt 11 näeme, et suurem osa kraave on metsamaale rajatud 1965 – 1985. Kraavide keskmiseks 

vanuseks teeb see ligemale 50 aastat.  
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Joonis 11 Registreeritud metsakraavide vanuseline jaotus. 

Täna registris olevad maaparandussüsteemid katavad keskmiselt vähem kui 30 % korraldatud 

erametsamaast. Joonisel 12 on esitatud registreeritud maaparandussüsteemide ning nendesse 

süsteemidesse jäävate korraldatud era- ning riigimetsade pindala. Kui arvestada, et keskmiselt 50% 

erametsadest asuvad märgadel kasvukohtadel ning ligemale pooled kraavid on arvele võtmata, jääb 

täna registreeritud maaparandussüsteemide mõju erametsadele kindlasti väheseks.  

 

Joonis 12 Korraldatud era- ja riigimetsa osakaal maaparandussüsteemis, ha. 
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Joonisel 13 on välja toodud kraavide 60 m mõjuala ulatus korraldatud erametsas. Jooniselt on näha, 

et Maaparandussüsteemide Registris registreeritud kraavide mõjuala katab 26 % korraldatud 

erametsade pindalast Väike-Maarja vallas ning 37 % Noarootsi vallas. Kui lisame siia ka 

mitteametlike andmete järgi registreerimata kraavide mõjuala, laieneb kraavide võimalik mõjuala 

58 % -le Väike-Maarja vallas ning 69 %-le Noarootsi vallas.  

 

 

Joonis 13 Kraavide 60m mõjuala korraldatud erametsamaast 

 

Joonisel 14 on kuvatud Noarootsi ja Väike-Maarja valla kraavide paiknemine. Kaardi ülaosas on 

kuvatud Maaparandussüsteemide Registrisse jäävad kraavid ning alaosas mitteregistreeritud 

kraavid. Näeme, et kui registreeritud kraavid asuvad kompaktsete kogumitena, siis 

mitteregistreeritud kraavid asuvad suhteliselt hajusalt.  
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Hajusalt paiknevad mitteregistreeritud kraavid suhtestuvad katastripiirdega paremini kui 

registreeritud kraavid. Registreerimata vanad kraavid ühtivad katastripiiridega võrdlemisi täpselt. 

Üldjuhul kulgevadki nad kinnistu piire pidi. (Joonis 15) 

Joonis 15 Kraavide paiknemine seoses katastri piiridega. 
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Joonis 14Registreeritud ja registreerimata kraavide kaardipilt. 

Registreerimata kraavid   Registreeritud kraavid   
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Joonis 16 annab hea ülevaate metsa kasvu iseloomustavatest näitajatest. Tabelis on esitatud kolme 

pilootvalla korraldatud erametsade pindala, tagavara ning keskmised näitajad hektari tagavarale, 

boniteedile ning juurdekasvule. Võrreldavad näitajad korraldatud erametsast on esitatud ka 

registreeritud maaparandussüsteemi koosseisu jääva erametsakohta. Tabelist selgub, et 

maaparandussüsteemi jääva metsa keskmine tagavara, boniteet ja juurdekasv ei ole oluliselt muust 

metsast kehvem. Siit saab järeldada, et keskmiselt 50 aastat vana kuivendus on oma töö teinud ning 

mets on saanud hästi kasvada. Et ka täna rajatav uus mets saaks samadel eeldustel kasvada tuleb 

täna amortiseerunud süsteemid korda teha.  

 

Joonis 16  Metsa kasvu iseloomustavad näitajad maaparandussüsteemi sees ning väljas. 

Vald / näitaja Korraldatud 

eramets 

Korraldatud eramets 

maaparandussüsteemis 

Noarootsi   

Pindala, ha 6407 1805 

Tagavara, tm 891194 221065 

Keskmine tagavara tm/ha 139 128 

Keskmine boniteet 3 3 

Keskmine juurdekasv tm/ha/a 4 4 

Väike-Maarja   

Pindala, ha 9978 1713 

Tagavara, tm 1245768 193999 

Keskmine tagavara tm/ha 125 138 

Keskmine boniteet 2 2 

Keskmine juurdekasv tm/ha/a 5 4 

Õru   

Pindala, ha 3187 648 

Tagavara, tm 507835 96517 

Keskmine tagavara tm/ha 159 151 

Keskmine boniteet 1 1 

Keskmine juurdekasv tm/ha/a 5 5 
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Ühiku maksumused ning investeeringu vajadused 

 

Joonisel 17 on esitatud Maaelu Arengukava meetme 1.8 toel rajatud maaparandussüsteemide eri 

osade keskmised ühikuhinnad. Üldiselt võib järeldada, et kraavide parandamine maksab jooksva 

meetri kohta 5 – 9 eurot. Olemasolevate teede parandamine maksab 14-30 eur/m.  

 

Objekt Ehitamine Rekonstrueerimine Uuendamine 

eesvool 7,941 eur/m 8,806 eur/m 5,536 eur/m 

Metsamaa 

kraavkuivendus 

1680 eur/ha 628 eur/ha 520 eur/ha 

Maaparandussüsteemi 

teenindav tee 

78,287 eur/m 30,689 eur/m 13,598 eur/m 

Metsamaa juurdepääsu 

tee 

28,300 eur/m   

Joonis 17 Teede ja kraavide parandamise  keskmised ühikumaksumused MAK meetme 1.8 järgi. 

Joonisel 18 on toodud võimalikud investeeringu vajadused kraavide rekonstrueerimiseks. Kuna 

uuringus leiti, et kogu kraavivõrgust on erametsadega seotud umbes 40 % siis tulbas kaks on toodud 

välja just erametsadega seotud investeeringu mahud. Kolmandas tulbas on arvutatud korraldatud 

erametsade võimalik investeeringu maksumuse 1 hektari kohta. 

Vald 

Kõikide kraavide 

rekonstrueerimisega 

seotud investeeringud 

Erametsaga seotud 

investeeringute 

maht (40%) 

Erametsaga seotud 

investeeringu suhe 

korraldatud erametsa  

Noarootsi €  5 575 302 €  2 230 121 344 €/ha 

Väike-Maarja €  6 659 982 €  2 663 993 265 €/ha 

Õru €  2 876 885 €  1 150 754 361 €/ha 

Keskmine   323 €/ha 

Joonis 18 Investeeringu vajadus kraavide rekonstrueerimiseks pilootvaldades 

Investeeringu maht kogu Eesti erametsades €   454 544 982  

Investeering kasvava tihumeetri kohta 2 eur/tm 

Investeering aastas raiutava tihumeetri 

kohta 
50 eur/tm 

Joonis 19 Kraavide investeeringute võimalik maht kogu Eesti erametsades 
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Teades keskmist investeeringu maksumust erametsamaa hektari kohta, on joonisel 19 arvutatud 

kogu Eesti erametsadesse jäävate kraavide rekonstrueerimise investeeringu maht. Eraldi on välja 

toodud ka investeeringu summa kasvava metsa tagavara suhtes (eur/tm) ning võimaliku aastase 

raiemahu suhtes (eur/tm). Kui arvestada ühe aasta raiemahtu tuleb investeeringu maksumuseks 50 

eurot ühe tihumeetri kohta.  

Joonisel 20 on esitatud arvutuslikud investeeringu mahud teede parandamiseks. Kuna uuring näitas, 

et kõige enam on erametsadega soetud just valla ja erateed on esitatud mõlemate teeliikide 

investeeringu maksumused. Arvutustel on kasutatud joonisel 17 esitatud maaparandussüsteemi 

juurdepääsutee uuendamise kilomeetri hinda mis on 13598 eur/km. Arvutustest on lähtutud ka 

asjaolust, et erametsadega on otseselt seotud 40% valla- ja erateedest. Jagatuna investeeringusuhe 

võimaliku aastase raiemahuga, saame maksumuseks keskmiselt 22 eurot ühe aastas raiutava 

tihumeetri kohta.  

Vald 

Erateede 

investeeringu 

vajadus 

Valla teede 

investeeringu 

vajadus 

Kokku  

Investeeringu 

suhe aastas 

raiutavasse 

tihumeetrisse 

Noarootsi €         690 626 €          489 692 €  1 180 318 26 €/tm 

Väike-Maarja €      1 356 781 €          472 182 €  1 828 963 26 €/tm 

Õru €           95 872 €          212 843 €     308 715 14 €/tm 

Keskmine    22 €/tm 

Joonis 20 Investeeringute vajadus valla ja erateede parandamiseks 

Investeeringu maht kogu Eesti erametsades €       316 905 510  

Investeering kasvava tihumeetri kohta 1,3 eur/tm 

Investeering aastas raiutava tihumeetri 

kohta 
22 eur/tm 

Joonis 21 Teede arvutuslik investeeringumaht erametsades 

 

Kogu Eesti peale arvutust teisendades tuleb investeeringusumma üle 316 miljoni euro. Arvestades 

kogu erametsade kasvava metsa tagavara teeb see 1,3 eurot ühe tihumeetri kohta. Aastase 

raiemahu kohta on kulu 22 eur/tm.  

Uuringus selgus, et ligi 30 % erametsadest jääb teede 500 m mõjualast välja. Et olukorda parandada 

tasub uusi erateid rajada 20% ulatuses. Nende rajamisel tuleks kasutada juba maastikul esinevaid 

pinnasteid või maaparandusobjektidel olevaid kvartali sihte.  
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Uuringu põhiseisukohad 

 

1. Teedevõrk on rahuldav 

 Teede 500 m mõjutsoonist jääb välja 26% korraldatud erametsamaast.  

 Erametsadega on enim seotud erateed ning vallateed.  

 Era ja vallateede tihedus on ühiselt 11,6 m/ha metsamaa kohta.  

 Lõuna-Soomes on metsateede tihedus 10,5 m/ha. Optimaalne võiks olla  12,9 m/ha 

veoautole sobilikku metsateed ning lisaks 3,2 m/ha tavalist teed. (Mikko Havimo, 

2011) 

 Metsateid ei ole regioonis rajatud eriti ulatuslikult, sest teevõrgustik on hea: 10,9 

meetrit hektari metsamaa kohta. (Timberg, 2006) 

 

 

2. Teede ehitus on kulukas 

 Teede rekonstrueerimine maksab keskeltläbi 30 000 eur/km ning uuendamine 

14 000 eur/km 

 Soomes maksab tee ehitus keskmiselt 12 400 eur/km, kuid paiguti võib maksta ka 

30 000 eur/km (Mikko Havimo, 2011) 

 Metsateid hooldab Riigimetsa Majandamise Keskus. Metsateed on kaardistatud 

ning nende hooldamisega tegeletakse. 

 Vallateede hooldamine on metsamajandamise seisukohast halval järjel. Ometi on 

just vallateedega seotud 30 % erametsade majandamine. 

 Erateed on samuti metsamajanduslikust vaatevinklist halvasti hooldatud. Tihti 

kulgevad erateed mõne elamu või suvilani ning ei oma tee omaniku jaoks muud 

otstarvet kui sõiduautoga liikumiseks. Samas kui tee omanik kasutab teed kas põllu- 

või metsamajanduslikuks otstarbeks, võivad erateed olla ka korrektselt hooldatud ja 

väga heas korras. 

 Üks osa erateid paiknevad maaparandusobjektidel ning on metsa kokkuveo 

masinatega sõidukõlbmatuks muudetud ning võssa kasvanud. Teine osa on jällegi 

juba sadu aastaid kasutuses olnud pinnasteed ning on nüüd kasutatavad vaid 

külmunud või kuivanud pinnasega liikumiseks.  

 Probleemiks on ka riigi kõrvalmaanteed, mis on kaetud niiöelda „musta kattega“. 

Musta kattega teed on endise kruusateed, mis on kaetud pigi ja killustikuga. Kate 
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loob head tingimused sõiduautoga sõitmises – tee ei ole aukus ning ei tolma. Kuid 

metsaveokitele on tee märgadel aegadel sügisel ja kevadel pikalt suletud. Kui 

kruusateed saab pikijälgede ning löökaukude korral hööveldada, siis musta kattega 

teed mitte.  

 

3. Teede ehitamine ning hooldamine nõuab ühistegevust 

 Ühistegevuse kandvat rolli saab mängida riik läbi kohalike omavalitsuste. Kohalik 

omavalitsus haldab nii erateid kui vallateid. 

 Samuti saab riik hoolitseda nii era-, valla- kui ka metsateede eest läbi Riigimetsa 

Majandamise keskuse, kes kannab hoolt kõigi metsadega seotud teede eest. 

 Ühistegevuse rolli võib omada ka vastav ühistu – näiteks teeühistu või metsaühistu.  

 Ühistu hooldada oleks kõik tema tegevuspiirkonda jäävad ning metsa väljaveoga 

seotud valla ja erateed.  

 

4. Ligi pooled erametsad asuvad märgadel kasvukohtadel 

 Märgadeks kasvukohtadeks peab autor kasvukohti kus kuivendamise tagajärjel 

tõuseb boniteet enim: madalsoo, osja, karusambla-mustika, siirdesoo, tarna, tarna-

angervaksa, angervaksa, karusambla, sinika, lodu, sõnajala ja naadi. 

 Looduslikult toimub Eestimaal metsade soostumine. (Pikk, 2011) Mulla liigniiskus on 

muldade otseseks ja peamiseks soostumise põhjuseks. (Taimre, 1989) 

 

5. Pooled kraavid arvele võtmata  

 Uuringus leiti, et ligemale pooled erametsades leiduvatest kraavidest on arvele 

võtmata. 

 Arvele võtmata kraavid 

a. ei käi läbi ühestki aruandlusest ega statistikast 

b. on üldjuhul käsitsi kaevatud vanad talukraavid 

c. paiknevad kinnistu piiridel või piiridega paralleelselt 

d. on tugevalt amortiseerunud 

e. on puu juurestikest tugevalt läbi põimunud 

f. paiknevad kuivendamispotentsiaali omavatel kasvukohtadel 

 Arvele võtmata kraavide võimalik mõjuala (60 m) kataks 32% korraldatud 

erametsade pindalast.  

 Kraavid on looduses tuvastavad 



 

 

21 

 Kaardimaterjali vahendusel on kraavid nähtavad nii põhikaarti kui ka NL 1938 aasta 

topokaardi alusel 

 

6. Vanad arvele võtmata talukraavid vajalikud eelkõige noore metsa kasvuks 

 Vanade kraavide taastamine on kasulik eelkõige noorendike ja latimetsade kasvule 

 Puistud reastuvad kuivendusefekti alanemise järjekorras järgmiselt: noorendikud, 

keskealised, raieküpsed ja üleseisnud puistud. (Pikk, 2011) 

 Kraavide roll on eelkõige pinnavee ärajuhtimine 

 Taassoostumisele aitab kaasa lageraie. Lageraie tulemusena tõuseb põhjavee tase 

kuni 38 cm, suurem on põhjavee taseme tõus märjemates kasvukohtades. (Pikk, 

2011) Seetõttu tuleks koheselt peale lageraiet lahendada kiirelt veerežiimi 

reguleerimine.  

 Kui veebilanss on pikemat aega positiivne, hakkab liigniiskus puistu kasvu 

pidurdama, tekib soostumine ja puistu kasvutingimuste parandamiseks osutub 

vajalikuks kuivendamine. Maakoha veebilansist oleneb metsa kasv, kusjuures ka 

mets ise avaldab veebilansile olulist mõju. (Pihelgas, 1983) 

 

 

7. Maaparandussüsteemide Registris registreeritud kraavid on vanad 

  Vanimad kraavid pärinevad 1939 aastast 

 Suurem osa kraave on rajatud aastatel 1965 – 1985 

 Registreeritud kraavide keskmine vanus on 50 aastat 

 Pilootvaldade baasil vajaks üle 90% süsteemidest rekonstrueerimist või uuendamist 

 Registreeritud kraavide mõjuala (60 m) katab 32 % erametsade pindalast.  

 

8. Kraavid kulgevad läbi erinevate metsaomanike kinnistute 

 Üks kraav kuulub umbes 5-10 omanikule  

 Eesti keskmine metsaomand on väike,  ca 10 ha/omanik 

 Teadmised maa või metsaparanduse vajalikkusest on puudulikud 

 Vajadus kraavide järgi ilmneb alles paar aastat peale lageraiet, mil metsa 

uuendamine on soostumise tõttu raskendatud. Samas on siis vajalikud finantsid juba 

kulutatud. 

 Olemasolevad maaparandussüsteemid on rajatud suurmajandite tingimustes ning 

paiknevad nüüd paljude erinevate omanike maal ja see teeb nende haldamise 
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keeruliseks. Eriti oluline on eesvoolude korrashoid, sest sellest sõltub 

drenaažisüsteemi toimimine. (Ratassepp, Abiks Meede 3.4. taotlemisel , 2000) 

 

9. Kraavide taastamiseks ning hooldamiseks on vaja koordineeritud ühistegevust 

 Kraavide rekonstrueerimisega peab tegelema järjepidevalt ning eri omanike 

koostöös 

 Üheks võimaluseks on maaparandusühistud 

 Tuleb uurida metsaühistute sobivust metsaparandustööde korraldajana ning 

objektide hooldajana 

a) Metsamaaparandus on üks osa metsamajandusest 

b) Metsaühistu eesmärk on oma liikmete metsade majandamine 

c) Metsaparandus on seotud ka raietega. Raied koos kraavide 

taastamisega saaks metsaühistus lahendatud komplekselt 

 

10. Looduskaitsealade sihtkaitsevööndites paikevad eevoolud tuleb hooldada 

 Juhul kui maaparandussüsteemid eevoolud läbivad sihtkaitsevööndeid tuleb leida 

võimalus nende hooldamiseks ning kasutamiseks. Vastasel juhul ei ole võimalik 

eesvooludega seotud kraavivõrke taastada ning metsamaad parandada.  

 

  



 

 

23 

Tähelepanekud, soovitused, ettepanekud 

 

 Uuringu lähteülesanne nägi ette hinnata ka puuduliku või puuduva metsainfrastruktuuri 

tõttu pilootvaldades kasutusest väljas oleva erametsa osakaalu, tegemata 

metsakasvatuslike tööde ulatust ja varumata puidu mahtu ning rahalist väärtust. 

Antud töö metoodika ning raamistik ei luba aga soovitud hinnanguid anda. Usaldusväärsete 

andmete saamiseks on soovitatav koostada eraldi uuring, mis käsitleb esitatud 

lähteülesannet detailsemalt.  

 Siseriiklike toetusmeetmete kujundamisel tuleks lähtuda järgmistest tähelepanekutest: 

 Erametsas paiknevate kraavide korrastamine peaks toimuma koos raiete 

teostamisega. Metsaomanikul on võimalik siis raietulult investeerida. Peale raie 

lõppu on kokkuveoteede ja kraavide korrastamine ekskavaatoriga tihti vajalik. 

Siseriiklik toetusmeede peaks olema niivõrd paindlik, et võimaldada ka 

väikemetsaomanikul peale raie ning kraavide taastamise lõppu tehtud tööde 

põhiselt raha tagasi taotleda.  

 Seni on siseriikliku metsamaaparandustööde toetuse kasutamine olnud 

tagasihoidlik. Ilmselt on üheks takistuseks olnud nõue, et kraavid peavad olema 

kantud maaparandussüsteemide registrisse. Ettepanekuna võib kaaluda 

väiksemamahuliste metsaparandustööde toetamist ilma nende registreerimist 

maaparandussüsteemide registris. 

 Siseriiklik toetus võiks olla taastatud veejuhtme m kohta (eur/m). Uuringus toodud 

veejuhtme taastamise kulu võib olla 5-9 eurot meeter, seega tuleks ühe meetri 

taastamise toetust tõsta ühelt eurolt vähemalt 3-4 eurole meetri kohta, mis 

moodustaks vähemalt 50% kuludest. Maksimaalne toetussumma ühe omaniku 

kohta võib jääda 10 000 euro piiresse.  

 Täiendava uuringuna tasub uurida vanade talukraavide uuendamise efektiivsust ning mõju 

metsa kasvule. Käesolev uuring näitas, et tegelik kraavide arv erametsas on oluliselt suurem 

kui maaparandussüsteemide registris. Tuleks välja selgitada nende kraavide olukord, 

rajamise eesmärk, senine mõju, paiknemise korrapärasus ning taastamise täpne kulu. 
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