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Täpselt nii juhtus ka sel aastal. 
Valdavalt metsaomanikele ja 
metsandusega tegelevatele 

väikeettevõtjatele või metsatöölistele 
mõeldud õppekavale laekus 52 aval
dust, vastu võeti 19 õppurit.

Luua metsanduskooli meisterõpe
taja Veiko Belialsi sõnul ei saanud 
kõiki soovijaid vastu võtta seepärast, 
et ei jagu lihtsalt tehnilisi vahendeid. 

„Teooria puhul pole tõesti vahet, 
kas auditooriumis on sada või paarsa
da inimest, kuid meil on suur osakaal 
praktilisel õppel metsas, see seabki 
omad piirid,” räägib ta.

Nendele aga, kes sel korral sisse ei 
saanud, soovitab Belials meelt mitte 
heita, sest juba juunis avatakse uus 
vastuvõtt.

Sihtgrupp – oma metsa 
majandada soovivad omanikud
Teist aastat Luual õpetatav metsakas
vatuse eriala annab praktilised osku

sed metsahoolduseks ja kasvatami
seks.

Belialsi sõnul võetaksegi kursusel 
läbi baasasjad: puuliigid, kasvukoha
tüübid, metsakasvatuslikud põhitõed, 
metsas toimuvad protsessid, puude 
valik, ohutus, metsatööd, sortimen
teerimine ja järkamine, samuti lepin
gud ja seadusandlus. 

Lõpueksami edukalt sooritanu 
saab raietöölise kolmanda taseme 
kutse.

Kui 2000ndate keskel osalesid ana
loogsel ühe ja kaheaastasel taseme
õppel eelkõige metsanduses tööta
vad või teenust pakkuvad inimesed, 
siis nüüd ka suured ja väiksed metsa
omanikud.

„Kuid kõigil on üks huvi ja soov – 
tegeleda enda omandiga, et oskaks ise 
teha ja otsuseid langetada või vajadu
sel õigesti teenust tellida, mitte lasta 
endale niiöelda mütsi pähe tõmma
ta,” tõdeb Belials.

Lisaks aastasele metsakasvatuse 
tasemeõppele pakub Luua metsan
duskool täiskasvanutele ka mitmeid 
lühiajalisi kursusi, alates uutest met
sanduse infosüsteemidest kuni met
sanduse algteadmisi andvate baas
kursuseni. Neil osaleb ligikaudu 
600–700 inimest aastas.  

Metsahuvi ei kao kusagile
Päevases õppes koolitatakse ka met
sureid, kelle põhitöövahend on moo
tor või võsasaag. Kuid kas sellistele 
meestele tänapäevases metsanduses 
tööd jätkub? 

„Tõsi ta on, neid jääb vähemaks, 
kuid ära nad ei kao. Üha rohkem 
kliente tahab, et metsas töötaks ini
mene, mitte masin. Võsasaetöö on 
aga lõputu, nii et vajadus oskuslike 
ametimeeste järele ei kao,” on Belials 
veendunud. 

Üha sagedamini tunnevad met
sanduse õppimise vastu huvi nai

Metsaharidus

Metsaomanikud 
tahavad tarkust 

taga nõuda 
Sander Silm

Kui mullu jaanuaris ilmus Luua metsanduskooli kodulehele 
uudis, et alustatakse vastuvõttu aastasele metsakasvatuse 

erialale, ei osanud juhtkond aimatagi, et huvilised jooksevad 
piltlikult öeldes piidad maha.
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Vineeripakk on hinnas, seetõttu korraldas Luua metsanduskool õppepäeva ja andis 
nõu, kuidas seda saagida. 

Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu ja meisterõpetaja Veiko Belials.
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JAGATUD TARKUSED

Metsaomanik Janno Simm:
õppurid toovad kaasa omad
kogemused ja teadmised

V
eebruaris asus aastasel 
metsakasvatuse kursu-
sel õppima metsaomanik 
Janno Simm, keda sundis 

seda sammu astuma äratundmi-
ne, et omal käel või naabrimehe 
juhendamisel pusimine on üks, kuid 
süstematiseeritud teadmiste pagas 
sootuks teine asi.

„Läksin Luuale mõttega korrasta-
da oma aastate jooksul iseõppimise 
teel saadud teadmiste killukesi,” rää-
gib Simm. Ta märgib, et otsuse tege-
miseks andis tõuke ka Luua õppejõu 
Tõnu Reinsalu mootorsaekoolitus 
Tartu Jahimeeste Seltsis. 

„Adusin, et kui aastatepikkusest 
sae kasutamise kogemusest hoo-
limata nii palju uudseid nüansse 
ja knihve välja tuleb, siis ilmsesti 
muude metsakasvatuse teemade 
juures on õppida rohkemgi veel,” 
nendib vastne õppur. 

Täiskasvanute koolituse juures 
hindab ta veel seda, et osalejad 
toovad kaasa omad kogemused ja 
teadmised, mis teemasid praktilise-
mast aspektist avavad ja vahel ka 
õppejõudude pakutavat täiendavad. 
„Näiteks oli meie grupi paaril avame-
repurjetajal jagada oma kogemu-
si ja vaatenurki GPSi kasutamisest,” 
lausub ta. „Mõttevahetused kursu-
sekaaslastega on ammendamatu 
teadmisteallikas.”

Metsaomanik Janno Simm asus Luua 
metsanduskoolis õppima mõttega 
korrastada oma aastate jooksul iseõp-
pimise teel saadud teadmiste killukesi.
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sed. Päevases õppes on neid küll veel 
vähe, kuid täiskasvanutele mõeldud 
kursustel järjest enam. 

Õppida pole kunagi hilja
Üha rohkem on neid, kes ei tule 
kooli otse põhi või keskkoolipingist. 
Täiskasvanud õppijad moodustavad 
koguarvust 70 protsenti. 

Vanus jääb 16 ja 76 eluaasta vahele. 
Näiteks metsandust õppinud 76aasta
ne vanahärra tegi oma kursuse kõige 
parema lõputöö.

„Minu meelest on see aja märk, 
et õppijate seas on tekkinud selli
sed suundumused,” nendib direktor 
Haana ZubaReinsalu.

Metsaomanikke koolitavad kül
lalt agaralt ka metsaühistud, kes saa
vad selleks erametsakeskuselt toe
tust. Keskühistu Eramets kommuni
katsioonijuhi Toomas Keldi sõnul on 
ühistute korraldatavad õppepäevad 
– aastas on neid 60 ringis – popu
laarsed ja koolituste temaatika lai. 

„See sõltub paljuski metsaomani

ke soovidest. Koolitusi on tehtud näi
teks valgustusraie tegemisest, maksu
de deklareerimisest, erinevate lepin
gute sõlmimisest. Üha rohkem on 
ka erinevaid piiranguid puudutavaid 
teemasid, näiteks kaitsealadega seon
duvaid,” ütleb ta.

Viimasel ajal on väga menukaks 

osutunud musta pässiku kasvatamise 
õppepäevad. Näiteks Hiiumaal on see 
märtsi lõpus teemaks juba teist korda. 

Ühtlasi õpetab erametsakeskus 
metsaühistute võtmeisikud ja met
sanduskonsulente. Eelmisel aastal 
jagati üheksal korral tarkusi kokku 
ligi 250 osalejale. 

Vardi metsaühistu koolituspäev, kus õpetati väikse langetustraktori Usewood abil 
valgustusraiet tegema.  
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Metsaomanikel tuleks 
veelgi õppida

Eelmisel aastal korraldatud uuringust 
selgus, et veerandil metsaomanikel 
pole erialaseid teadmisi

Metsandusalase 
teabe hankimisel on 
keskmisest aktiivse-
mad olnud suure 
metsaomandiga, 
regulaarselt metsa 
majandavad või 
metsaühistutesse 
kuuluvad metsa-
omanikud.

Kust on 
metsaomanikud 

saanud oma 
metsandusalased 

teadmised?
Vastaja sai märkida 

mitu vastust

38%
MEEDIA

25%
Ei ole 

metsandusalaseid 
teadmisi

7%
TÄIENDUS-
KOOLITUS

35%
MUUD ALLIKAD
(täpsustamata)

22%
METSAKONSULENT

18%
TASEMEÕPE 

14%
ÕPPEPÄEVAD

kool, kutsekool, ülikool

Allikas: Metsaomanike küsitlusuuring 2019, mille korraldasid erametsakeskus, Tallinna ülikool ja Turu-uuringute AS 




