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E
esti Metsa sügisnumbri kahe pike-
ma avaloo põhiteemaks on metsaga 
seotud ühistegevuste võimalused. 
Üks päevakohasemaid neist on era-

metsaomanike puidu ühismüük. Sellega 
on hakanud enneolematult jõuliselt tege-
lema TÜ Eesti Puidumüügikeskus, mille 
üheks eestvedajaks on tulundusühingu 
nõukogu liige Ants Erik.  „Metsaomanikke 
pole vaja lahterdada metsamaa suuruse 
või ettevõtlusvormi järgi, vaid oluline on, 
kas ja kuidas maad ja metsa majanda-
takse,” on Metsatervenduse OÜ juhataja 
Ants Eriku üks juhtmõte. Metsatervendus 
OÜ on tugev firma, kes kasvatab ja ma-
jandab tuhandeid hektareid metsi. Kuid 
neljandat põlve Erikute metsadünastias-
se kuuluva Antsu ambitsioonid ei piir-
du ainult Metsatervendusega. Kuuludes 
ühtlasi Eesti ühe suurema metsaühistu, 
MTÜ Ühinenud Metsaomanikud, juha-
tusse (vt. Eesti Mets nr. 4, 2012), on ta 
aidanud ellu kutsuda organisatsiooni TÜ 
Eesti Puidumüügikeskus. Juba praegu 
on erametsaomanike puitu vahendava 
organisatsiooni  puiduvood võimsamad 
kui teistel sarnastel Eesti ettevõtetel  ja 
puidu müügihind metsaomanike jaoks 
soodsaim. Usutavasti on see siiski alles 
suure asja algus. Taolises koostöö ahe-
las võidavad kõik: erametsaomanikud 

saavad puidu eest parimat hinda,  TÜ 
Eesti Puidumüügikeskuse haare laieneb 
ja  materjali ostjatele on tagatud stabiil-
ne varustatus toormega. Sellest kõigest 
kirjutab oma reportaažis Merle Rips.

Hoopis teisel moel valgustab metsaga 
seotud ühistegevuste võimalusi kirjutises 
„Loodusharidus lähendab lapsi metsa-
le”  keskkonnajakirjanik Ulvar Käärt. Ta 
uurib, kuidas erinevat tüüpi looduskoolid 
aitavad koostöös koolidega metsa ja loo-
dust lastele tutvustada.                               

Veel saab siinsest ajakirja numbrist lu-
geda seni vähe käsitletud teemaderingi 
metsamehe ja praeguse Kohila vallavane-
ma Heiki Hepneri sulest. Artiklis „Kohalik 
omavalitsus kui metsaomanik” tõdeb ta, 
et omavalitsused on praeguses Eestis 
metsaomanikena suhteliselt tagasihoidli-
kul positsioonil. Võib-olla ei pea see nii 
olema, kui vaadata muu Euroopa näiteid. 

Järgnevatel lehekülgedel saavad sõna 
metsateadlased ja metsandusloolased. 
Tutvustatakse ka Eesti metsatööstuse 
hetkeseisu, uusimaid metsapõlengute 
tõrjevahendeid, RMK pikaaegseid metsa 
majandamise kavasid. 

Värskeid mõtteid, ülevaateid ja uudi-
seid jätkub igale metsandushuvilisele!

Hendrik Relve

Metsaga seotud 
ühistegevuste võimalustest

Metsaga seotud ühise tegevuse üks variant – metsa lähendamine lastele   loodus-
koolis.
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