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Eesti Metsaühingute Liit 10 (aasta oli 1940)

Jaan Luik: “Asudes oma tegevuse teise aastakümne lävel loodab EMLiit sel ajajärgul 

saavutada suuremaid praktilisi tulemusi kui seni. Et talumetsanduse arendamisele 

kindlamat majanduslikku tuge anda, tuleb luua talumetsanduse arendamise fond, 

kuhu summad laekuksid eksporditavailt metsamaterjalidelt võetavast maksust ning 

riigieelarve korras ja metsamajanduse kapitalist määratud summadest. Fondist tuleks 

katta kõik talumetsanduse arendamisega seoses olevad kulud. Talumetsanduse 

intensiivsema arendamisega aitame kaasa meie majanduselu tõusule, kuid muudame 

kaunimaks ka meie maastiku ja kodude ümbruse.”



• Esimesed metsaühistud loodi 1990-ndate alguses. Rakvere 

Metsaühistu on vanim toimiv ühistu (12.1992)

• Prooviti kohe klassikalise ühistegevuse mudeliga –

tulundusühistud, unistati oma tööstusest

• Teine laine 2000ndatel. MTÜ-d, fookus pehmematel 

teenustel

Ühistegevus tõmmati uuesti käima



• 1999 asutatakse SA Erametsakeskus

• 2008 a ühistute puidumüügi elavdamise projekt

• 2009 a asutati Keskühistu Eramets

Guido Ploompuu: „Veidi varem oli Erametsakeskus algatanud majandusliku koostöö 

projekti metsaühistute vahel, sinna astus kümmekond ühistut. Nende baasil me 

hakkasimegi tegutsema. Vaikselt hakkas ka keskühistu idee tekkima ja koondasime 

just neid ühistuid, kes seal seltskonnas olid. Nii see asi hakkas ja minu meelest on 

suhteliselt tänuväärne asi see Keskühistu,“

Aga käimaminek oli visa



Keskühistu Eramets oli ja on ka praegu üsna 
ainulaadne ühendus, mis erineb oluliselt 
Põhjamaades levinud ühistute süsteemist

Jaanus Aun: „Nimelt, kui Soomes ja Rootsis kuuluvad suures piirkonnas tegutsevate 

ühistute liikmeskonda metsaomanikud otse, siis Eestis saab metsaomanik olla keskse 

turustusorganisatsiooni liige üksnes kohaliku metsaühistu kaudu. Tõenäoliselt on 

selline ülesehitus ühistu tegevuse algfaasis ainuvõimalik.“



Kus me täna oleme



Üldpõhimõtted

Keskühistu

Metsaomanik Metsaomanik Metsaomanik

Metsaühistu Metsaühistu

2 tk

~30 tk

Üle 100 000



8 (11+1) ühistut

6700 (8000) liiget

160 000 (200 000) hektarit metsamaad





• Ühine puidu müük – metsaühistu korraldab töid

• Taimede hange – metsaühistu korraldab taimede 

hankimise ja logistika

• Sertifitseerimine

• Turundus- ja kommunikatsioon

Majanduslik koostöö keskühistus



• Sortimendid turustatakse üiselt lõppostjatele ehk väldime nö

varumisettevõtteid ehk vahendajaid

• Suurematelt kogustelt on võimalik saada hinnaboonuseid

• Kui turg on maas, siis võimalus tarnida jääb

• Läbipaistev puidumüügiarvestus (tarkvarad, dokumentatsioon, 

hinnad, arvestus, kulud)

• Viimased aastad ~100 000 tm/a

Puidumüük



• Kokkulepped taimekasvatajatega

• Taimede logistika

• ~3-3,5 miljonit taime aastas

• Olemas on vastavad tegevusload ja registreeringud

Metsataimed



• Ühine kaubamärk ja turundus- ning 

kommunikatsioonitegevused

• Koduleht ning tarkvaralised lahendused (veeb, 

lankide haldamine)

• Muude sisendite hankimine (markevärvidest muu 

atribuutikani)

• Projektid

Muud tegevused





• Ühistud konkureerivad turul äriühingutega

• Milline toimimismudel on jätkusuutlik ehk ühistud 21. sajandil

• Kuidas olla pildis?

• Tasuta lõunaid ei ole

• Kas ja millest ollakse valmis järgi andma ühise eesmärgi nimel?

Väljakutsed ja muud mõtted



priit.pollumae@metsauhistu.ee

www.metsauhistu.ee

http://www.metsauhistu.ee/
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