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Millest räägin

• Metsa mõiste

• Metsasuse tõlgendamisest

• Metsa kasutusviisi muutused ja seos metsa 
kaitsega

• Igaühe loodushoid - kui mina tahan metsa 
hoida, siis...



Metsa mõiste ökoloogias ja metsanduses



Ökoloogialeksikon 1992

„Mets on ökosüsteem, mille edifikaatorid 
(esimese rinde dominandid) on puud.“

Mets on ...

- üleni elus (puud, samblad, seened, mullaelustik...)

- alati elus (puu sureb, kuid ka kõdupuit ja muld on 
elavate organismide kogum)

- pidevas muutumises (kohaneb keskkonna-
tingimustega, liikide sh puude elutegevuse tagajärgedega)



J.Piiper (1921): „Kui palju puudepõlvi puhkas siin viimast 
und... . Siin võitlesid puud – vanad ja noored – valguse ning 
ruumi pärast. ... Siin oli küllalt kõveraid ja küürakaid, 
kahvatuid ja kuivanud puid, kelledelt vana saja-aastane 
metsahiiglane oma tiheda oksastikuga elustava valguse ära oli 
võtnud ja neile juba noorelt surmamärgi peale surunud. ... 
Paigad, mis langenud puude tõttu vabale päikesepaistele 
avanesid, olid ürgmetsas muutunud kibeda võitluse alaks.“

Toiduahel;
Konkurents;      
Võrgustik ja 
koostöö;
Elusaine kui 
substraat, 
struktuurilooja, 
„maastik=elupaik“;
Jne



§ 3. Mets ja metsamaa
(1) Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast 
taimestikust ja seal elunevast loomastikust.
(2) Metsamaa on maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest 
nõuetest:
1) on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse;
2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad 
puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega 
vähemalt 30 protsenti.
(3) Metsamaaks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta õuemaad, 
elamumaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, 
aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad.

(4) Puu- ja põõsaistandik käesoleva seaduse tähenduses on puude ja 
põõsaste intensiivseks kasvatamiseks rajatud kasvukoht 
mittemetsamaal, kus puid ja põõsaid kasvatatakse regulaarse 

seaduga ning majandatakse ühevanuselistena.

Metsaseadus RT I 2006, 30, 232

https://www.riigiteataja.ee/akt/1044018


Metsamajandusuudised.ee • 15 august 2019

„Selleks, et rohttaimed täielikult istutatud puid ei lämmataks, tuleb 
neid hooldada ning niita nende ümbert rohttaimed ja ebasobivad 
kiirekasvulised lehtpuuliigid.“

Ökoloogiliselt on ka see istandik (metsamaal), kus puid 
ja põõsaid kasvatatakse regulaarse seaduga ning 
majandatakse ühevanuselistena.

Foto: Metsaru OÜ

https://www.metsamajandusuudised.ee/a/metsamajandusuudisedee


https://register.metsad.ee/#/

Kuivendatud sood ja kinnikasvanud (soo)niidud



https://register.metsad.ee/#/

Kuusnõmme poolsaar, SaaremaaTaastatud pärandkooslused



https://register.metsad.ee/#/

Metsamaa, mida >50% katavad raiesmikud 
ja noorendikud



Eesti metsasus

Lõhmus, A., Kohv, K., Palo, A. and Viilma, K. 2004. Loss of old-growth, and the 
minimum need for strictly protected forests in Estonia. - Ecol. Bull. 51: 401-411.

Koos soode ja 
puisrohu-
maadega 
~1700.a          
81-84%.

1920-1930 
metsastatistikas  
kõneldakse 
umbes 20%
metsasusest (nt 
Lõuna-Eestis)



1929. Lõuna-Eesti maastik.        (Vaade Munamäelt)
Rahvusarhiiv, http://www.ra.ee

http://www.ra.ee/


1940. Vaade Suure Munamäe vaatetornist.
Võrumaa Muuseum , VK F 361:27 F



1934. Lõuna-Eesti maastik. 1930. Lääne-Eesti puisniidud
Rahvusarhiiv, http://www.ra.ee

http://www.ra.ee/


20.saj. alguspoole statistika ega kaardipilt ei 
kajastanud poollooduslikke puude ja põõsastega 
alasid – puisniite, puiskarjamaid, soiseid paiku, 

regulaarselt põletatavaid võsamaid! 
Rebasemõisa küla Karula rahvuspargis  (X-GIS. Maa-amet)

1912
1949 2015



Ajalooliselt hilismetsastunud alad Karulas.



Soomaa 
külastuskeskus

https://fotoladu.maaamet.ee 



1950
https://fotoladu.maaamet.ee 



Struktuur, elemendid, substraadid



Struktuur, elemendid, substraadid



https://fotoladu.maaamet.ee 

Ördi järv



1950 https://fotoladu.maaamet.ee 



Tänapäeval:

Kokku soo ja 
metsaga seotud 
alasid  ≈ 57 %                     
(+ puittaimedega 
põllumajandus-
kooslused, pargid jmt).

Põlismetsa määratlusele vastab 
≈1-2% metsamaast          
(Aastaraamat „Mets 2016“)



Põlismets – pikk tee minna...



Muutused raieviisides

Metsa töötlemine Püssi metskonnas (aeg 1920-1930).

Rahvusarhiiv, http://www.ra.ee

http://www.ra.ee/


Eduard Schabak („Eesti Mets“ 1922 nr 9, lk 137-139):

„...endised mõisnikud tarvitasid okas- ja segametsas 
peaasjalikult nn valikraiet ja ainult lehtmetsas 
paljasraiet.“

„...okasmetsades on enamasti lihtsalt jahti peetud 
kõige jämedamate ja kallimate palgipuude peale, 
kõiki peenemaid, äravarjatuid ja loiu juurekasvuga 
puid juure peale jättes.“

„ Et paljasraie metsas kõige hädaohtlikum 
katastroof on, mis metsateadusele vastu käib 
(kallitest kultuuridest rääkimata), seda teab ju iga 
metsateadlane...“



Võimsus!

1 inimene ≈ 0,1 kW

1 saag ≈ 2 kW

: „Harvester ... 
suudab üksinda ära 
teha umbes 70–80 
saemehe töö.“ 



Häädemeeste-Nepste Pärnumaal1905

1948

2015

X-GIS. Maa-amet.

Enne 19.sajandit raiuti 
metsi kirvestega.

Enne 20.sajandit veeti 
puitu välja hobustega.

1 harvester ≈ 1600 
kirvemeest.
1 forwarder/traktor ≈
150-200 hobust.

+ kuivendamine,
+ teed ja muud trassid,
+ õhusaaste,
+ häirimine...



Tudusoo-Sirtsi-Muraka vaheline ala – tormikahjude likvideerimisele järgnes tavapärane raie.
Kus me näeme sellel pildil Alutaguse lõputuid laasi?

Maa-amet, Natura 2000 ja looduskaitse kaardirakendus



Metsade kasutamine ja kaitse

• 1297 – mets kui maamärk 
meremeestele, puit kui 
Tallinna linna 
omand/ressurss.

• 17. sajand – mets kui 
kogukonnale ja mõisnikule 
kuuluv puiduline ja 
mittepuiduline ressurss. 

• 18. sajand – mets kui riiklik 
puiduressurss. 
Rahvusvahelise turu teke.

• 20. sajand – mets oma 
algsel, ürgsel ilmel on Eesti 
maastikust kadumas. 

• 1297. aasta 17. juunil Taani 
kuningas Erik VI Menved keelas 
raie Naissaarel, Aegnal ja 
Paljassaares.

• 17. sajandil Rootsi kuninga 
piirangud aletamisele ja 
ühismetsade kasutamisele, 
jahile.

• 18. sajandil Peeter I poolt 
arvukad piirangud, tänapäevase 
metsanduse algus (1788).

• 1924 Järvselja ürgmetsakvartali 
kaitse.



Mets kui maastik, ökosüsteem, tsonaalne 
taimekooslus; rikutud kliima, vesi ja muld; 
kahjustatud tüüpiline liigirikkus, kaovad 
unikaalsed objektid ja haruldased liigid, 
pärimuskultuur; igaüheõiguse piiramine.

Mets kui küla ümbrus – kütte- ja 
tarbepuud, jaht, mesila, seened ja 
marjad, karja- ja heinamaa, 
ravimtaimed. 

Mets kui asula puiduressurss. 13. sajand

15.-17. 
sajand

18.-21. 
sajand

Metsa ressursside väljakurnamise ajalugu Eestis

Puit lõpeb otsa viimasena.....



„Praegune sotsiaalne elu nõuab, et üksiku isiku 
õigused üldise loodusvara peale piiratud oleks ja 
see on ka metsa kohta nõnda.“

„Tuleb aeg, kus meie maakera, juusteta ja 
habemeta, kui hiigla kõrvits ümmargune, 
pöörleb ilmaruumis. 

Kes peab kaitsma meie armsaid, vanu metsi 
suurtöösturi kirve eest?“

„Eesti Mets“ 1922, lk 140; 1923, lk 2.



Osvald Tooming. Metsade raamat. 1969, lk 138:

„Koorige mõttes Eestimaa paljaks, muutke ta 
lagedaks stepiks – kas juba ainuüksi selline 
kujutlus ei tekita õudusevärinaid. 

Riigi bilansis, rahva rikkuse arves istub mets 
auväärsel kohal, kuid ühegi bilansi tihumeetrid 
ja rublad ei suuda peegeldada metsa tõelist 
väärtust, tema asendamatust meie elus.“



Valdur Mikita.  Eesti looduse kannatuste aastad. 
2018, lk. 10, 12.

„Vanaema juures maal toimunud õuesõppe ja etnobotaanika 
kursus, pärimuslikes koriluspaikades seenel- ja marjulkäimine on 
olnud loomulik osa Eesti kultuurist. Eesti on ikka meenutanud üht 
mõnusa ja metsiku moega vääriselupaika.Nüüd, ..., märkame äkki, 
et eri põlvkonnad elavad täiesti eri maailmades.“

„Äkki polnud enam metsa, kuhu minna, polnud maavanaema, kelle 
juurde sõita. Suhe loodusega, mis oli varem isiklik ja intiimne, 
muutus teistsuguseks. ... Varem kujunes esimene kokkupuude 
loodusega läbi maaelu ja –töö, metsas hulkumise ja vanaema 
juttude, nüüd pärineb see teadmine internetist, raamatutest ja 
loodusfilmidest...“



Üks „AGA“ – ka tänased 
metsatöösturid on valdavalt pärit 

nendest varasematest põlvkondadest...

Mis päästaks Eestis loodusliku-looduslähedase metsa?

- Emotsionaalne seotus (kultuur)?

- Teadmised ja säästlikkus?

- Ranged piirangud ja maksustamine?

- Uued tehnoloogiad energiamajanduses?

- Turusituatsiooni muutumine?

- Kolmas maailmasõda?



Loodusharidus



Igaühe looduskaitse metsas

- Teadmised – kes on metsalooduses ohustatud ja 
miks; loodusliku dünaamika mõistmine;

- Oma metsa jätkusuutlik majandamine või 
vabatahtlik looduskaitse;

- Kogukondlik aktiivsus, vabaühendused - metsa 
mittepuiduliste väärtustega seotud vajaduste 
julge suunamine ametnikele, poliitikutele jne.;

- Läbimõeldud tarbimisotsused, seejuures 
„rohepesu“ vältimine (ka osa 
rekreatsiooniteenustest pole loodussõbralik!);

- .......



Aitäh!

Siis leiad: kus, mida ja kuidas teha.

Küsi endalt: MIKS ja MIS EESMÄRGIL kaitsta? 


