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Käesoleva ajakirjanumbri 
üks peateemasid kesken-
dub sellele, mis siis ikkagi 

paneb metsaomanikku oma metsa 
raiuma.

Lugu sündis ajendatuna metsan-
duse uue arengukava koostamisel 
aastase raiemahu teemal üleskerki-
nud aruteludest. Arengukava endi-
se juhtkogu liikmete seas oli neid, 
kes pidasidki just vaidlusi raiemahu 
ümber kõige peamiseks põhjuseks, 
miks kava ei valmi käesoleval aas-
tal, nagu algselt plaanis oli.

Metsanduse arengukava neljas 
stsenaariumis, mis nüüdseks küll 
enam kõne all ei ole, oli välja käidud 
neli erinevat arvu, vastavalt selle-
le, millist arenguteed metsas min-
daks. Näiteks puidutööstusele kes-
kendunud suuna puhul prognoositi 
aastaseks raiemahuks 17,7 miljonit 
tihumeetrit, kuid ökosüsteemide ja 
elurikkuse suurendamisele kesken-
dunud stsenaariumi puhul vaid 6,6 
miljonit tihumeetrit. Nende vahele 

jäid metsa avalikele, kultuuriliste-
le ja esteetilistele väärtustele, aga 
ka aktiivsele majandamisele kes-
kendunud stsenaarium 11,8 miljoni 
ning metsa kui materiaalset ressur-
siallikat kasutav ja ühtlasi elurik-
kust säilitav stsenaarium 8,7 miljo-
ni tihumeetriga.

Olgugi, et neid stsenaariume 
enam ei arutata, näitab see, et arve 
võib välja käia igasuguseid, suure-
maid ja väiksemaid, kuid tegelikult 
sõltub aastane raiemaht hoopis tin-
gimustest, milles metsaomanikud 
toimetada saavad.

Kuid ükski neist tingimustest, 
näiteks metsaseadusega määra-
tud raievanused, puidu hind või ka 
ilm, ei sunni metsaomanikku metsa 
raiuma, kui ta seda vajalikuks ei 
pea. Muidugi võib puidu hind või 
ilm otsustamisel olulist rolli män-
gida, aga kartus, et kui arengu-
kavas ei ole maksimaalset aastast 
raiemahtu täpselt paika pandud, 
siis hakkavad metsaomanikud oma 
metsa üksteise võidu rahaks tege-
ma, tundub küll asjatu. Isegi kui 
neil selline plaan oleks, siis takistab 
seda tegemast metsaseadus.

Loos „Raiemaht sünnib met-
sas, mitte kabinetis” toovadki met-
samehed välja erinevaid raiema-
hu mõjutegureid. Sealjuures tasub 
hoolega vaadata ka loo juures ole-
vat graafikut „Mets, tema muutu-
jad ja muutjad”. Näiteks aastatel 
2006–2007, mis olid Eesti majan-
duses väga edukad, kerkis puidu-
hind kõrgeks, ent raiemaht püsis 

madal. Ilmastikukõver käib küll 
ühte sammu puidu hinnaga ehk 

et mida soojem, seda kallim, 
ent raiemahtu pole ilm sama-
võrra mõjutanud.

Kristiina Viiron
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