
Meede 1.5.1 
Metsa majandusliku väärtuse 

parandamise 
investeeringutoetus 



Meede 1.5.1 
Toetust võivad taotleda: 
  füüsilisest isikust erametsaomanik 

  eraõiguslikust juriidilisest isikust 
erametsaomanik 

 metsaühistu  



Meede 1.5.1 
Toetust saab taotleda: 
  füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik 

tema omandis oleva metsamaa kohta  
 metsaühistu enda omandis oleva 

metsamaa kohta  
 metsaühistu tema liikmete omandis oleva 

metsamaa kohta omaniku poolt 
vormikohase kinnituskirjaga antud õiguse 
alusel 



Meede 1.5.1 
Toetust saab taotleda: 
 Metsamaa kohta, mille kohta koostatud 

inventeerimisandmed on kantud 
metsaressursi arvestamise riiklikkusse 
registrisse (edaspidi metsaregister). 

 NB! Ka alla kahe hektari suuruse 
metsamaa puhul peavad 
inventeerimisandmed olema 
metsaregistris. 

 metsamaa peab paiknema maapiirkonnas 



Meede 1.5.1 
Toetavad tegevused: 
  hooldusraie kuni 30-aastases puistus 
  kasvavate puude laasimine metsa 

tootmispotentsiaali tõstmiseks 
  metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu 

parandamiseks, mille hulka kuulub: 
  maapinna ettevalmistamine, 
  metsapuutaimede soetamine  
  metsapuutaimede istutamine  
  ning vajaduse korral metsapuutaimi kaitsvate 

metsatarvikute kasutamine  



Meede 1.5.1 
Toetavad tegevused: 
 metsatehnika ja metsatarvikute soetamine 

metsa majandusliku väärtuse 
parandamiseks  

  ulukikahjustuse ning metsapuude 
taimehaiguse ja -kahjustuse ennetamine, 
mis seisneb selleks vajalike tarvikute 
soetamises ja kasutamises  



Meede 1.5.1 
Hooldusraie kuni 30-aastases puistus 
  raie tehakse valgustus- või harvendusraiena; 
  kavandatava raie kohta peab olema tehtud 

metsateatis, millel on märge “lubatud”. Metsateatist ei 
pea olema, kui toetust taotletakse alla 0,5 ha lahustükile 
või alla 2 ha suurusele metsamaana maakatastrisse 
kandmata alla 10 aastase vanuse puistu hooldusraieks; 

  üks omanik saab toetust taotleda kuni 45 ha ulatuses 
kalendriaastas; metsaühistu saab toetust taotleda kuni 
45 ha ulatuses kalendriaastas ühe liikme kohta, arvestades, 
et selle ühe liikme metsamaa, mille kohta hooldusraieks 
toetust taotletakse, ei või ületada 45 ha kalendriaastas 
kokku 



Meede 1.5.1 
Kasvavate puude laasimine 
  laasitavate puude arv on vähemalt 200 puud 

hektari kohta; 
  laasitud tüve lõpp-pikkus on vähemalt 3 meetrit; 
  laasitud puu on märgistatud märkelindi või –

värviga ja märgistus peab olema nähtav 
vähemalt ühe aasta jooksu pärast toetuse 
saamist; 

  metsaosa, kus kõik puud on laasitud, peab 
olema tähistatud kohapeal visuaalselt 
tuvastatavate piirimärkidega. 



Meede 1.5.1 
Metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu 

parandamiseks: 
  uuendamise kohta peab olema tehtud metsateatis, millel on 

märge “lubatud”. Metsateatist ei pea olema, kui toetust 
taotletakse alla 0,5 ha lahustükile või alla 2 ha suurusele 
metsamaana maakatastrisse kandmata alla 10 aastase 
vanuse puistu uuendamiseks; 

  tehtavad tööd on maapinna ettevalmistamine, 
metsapuutaimede soetamine ja metsapuutaimede 
istutamine, vajadusel metsapuutaimi kaitsvate 
tarvikute kasutamine; 

  uuendatav puistu on halli lepa, haava-, sookase-, 
sarapuu-, toominga-, pihlaka- või pajupuistu, millesse 
on eelnevalt turberaiena või kuni 30-aastasesse 
lehtpuunoorendikku raiutud 1,5 kuni 3 meetri laiune koridor 
arvestusega, et raiutud koridoride omavaheline vahekaugus 
on vähemalt 3 meetrit. 



Meede 1.5.1 
Metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu 

parandamiseks: 
  koridori istutatavad metsapuutaimed on kuusk, 

ebatsuuga, nulg, saar või tamm; 
  taimed istutatakse ühtlaselt üle koridori pinna 

arvestusega vähemalt 2000 metsapuutaime 
koridori ühe hektari kohta; 

  istutatakse 1.5.1 määruse § 4 lõike 4 punktides 
3–6 loetletud tingimustele vastavaid 
metsapuutaimi; 

  istutamisel võib kasutada metsapuutaimi 
kaitsvaid metsatarvikuid (tüvekrae, tüvekaitse, 
tüvetoru või ladvakaitse). 



Meede 1.5.1 
Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine: 
  Toetust saab taotleda 1.5.1 määruse lisas 2 loetletud 
  investeeringuobjektide soetamiseks: 
  Metsatehnika 
  1.1.1 bensiinimootoriga töötav käsisaag; 
  1.1.2 kõrglaasimissaag; 
  1.1.3 võsasaag, võsalõikur; 
  Metsatarvik 
  1.2.1 paljasjuursete taimede istutusvahend; 
  1.2.2 potitaimede istutusvahend; 
  1.2.3 metsapuuseemne külvik; 
  1.2.4 istutus- või ümberistutusmasin või –seade; 
  1.2.5 metsamaapinna ettevalmistamise seade; 
  1.2.6 metsatöödel kasutatav pihustamisseade; 
  1.2.7 metsa takseerimise tarvik (välja arvatud globaalne kohamääramise süsteem 

(GPS)); 
  1.2.8 võsanuga, kiin; 
  1.2.9 ulukikahjustuse ennetamiseks aia või tara paigaldamiseks vajalik pinnasepuur. 



Meede 1.5.1 
Ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja–kahjustuste 

ennetamine 
  Toetust saab taotleda 1.5.1 määruse lisas 2 loetletud 

investeeringuobjektidele: 
  ulukikahjustuse ennetamiseks aia või tara soetamine ja 

paigaldamine (toetuse määr 50%) 
  signalisatsiooniseadme soetamine ja paigaldamine (toetuse määr 

50%) 
  ulukikahjustuse ennetamise tarvikute (tüvetoru ja ladvakaitse) 

soetamine ja paigaldamine (toetuse määr 50%) 
  repellendi soetamine ja kasutamine (80 EUR/ha) 
  juurepessu (Heterobasidion annosum), männikärsaka (Hylobius 

abietis L.) ning muu metsapuude taimehaiguse ja-kahjustuse 
vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine (80 EUR/ha) 



Meede 1.5.1 
EMK –e teavitamine 
 Repellendi ja taimehaiguse ja kahjustuse 

vastase tõrjevahendi kasutamisest tuleb 
teavitada EMK-d vähemalt neli tööpäeva 
enne töö alustamist. Teatada tuleb töö 
tegemise aeg ja koht telefoni teel või 
elektrooniliselt. 



Meede 1.5.1 
Tegevuste elluviimine 
 Kavandatava tegevuse elluviimist ei või 

alustada varem ja tegevuse elluviimist 
tõendavad dokumendid ei või olla 
väljastatud varem, kui taotluse esitamise 
päevale järgneval päeval. 



Meede 1.5.1 
Taotlemise sagedus: 
  Hooldusraie: sama metsaeraldise kohta üks kord kahe 

kalendriaasta jooksul 
  Kasvavate puude laasimine: sama metsaeraldise kohta 

üks kord programmiperioodi jooksul 
  Metsa uuendamine: sama metsaeraldise kohta üks kord 

programmiperioodi jooksul 
  Metsatehnika ja metsatarvikud: võib taotleda kõiki 

investeeringuobjekte mitmes taotlusvoorus 
  Ulukikahjustuste ning taimehaiguste ennetamine: 

määruse lisa 2 punktides 2.1-2.3 puhul sama metsaeraldise 
kohta üks kord programmiperioodi jooksul 



Meede 1.5.1 
Toetuse määr ja suurus 
  Hooldusraie – 160 EUR/ha 
  Kasvavate puude laasimine – 140 EUR/ha 
  Metsa uuendamine: 
   502 EUR/koridori ha 

  Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine: 
  Metsatehnika soetamine – 200000 EUR taotleja kohta 

programmiperioodil kokku, mitte üle 63911 EUR taotleja 
kohta kalendriaastas 

  s.h traktori soetamine – 31955 EUR taotleja kohta 
kalendriaastas 

  Kahjustuste ennetamine - toetuse suurus ei ole piiratud 

  TOETUSE MÄÄR KUNI 50% 



Meede 1.5.1 
Vabatahtlik tasustamata töö 
  1) metsa uuendamise korral: 

  metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute 
soetamiseks tehtud kulu; 

  2) aia või tara soetamise ja paigaldamise 
korral aia või tara soetamiseks tehtud kulu 

  3) signalisatsiooniseadme soetamise ja 
paigaldamise korral signalisatsiooniseadme 
soetamiseks tehtud kulu; 



Meede 1.5.1 
Vabatahtlik tasustamata töö 
 Ulukikahjustuste ennetamise puhul 

võib taotleja kasutada mitterahalise 
omainvesteeringuna vabatahtlikku 
tasustamata tööd, mis võib 
moodustada mitte rohkem kui 50% 
järgmistest abikõlblikest kuludest: 



Meede 1.5.1 
Vabatahtlik tasustamata töö – toetuse 

maksimaalsed suurused 
  kahjustuste ennetamisel aia või tara 

paigaldamine – 3,20 EUR/m; 
  kahjustuste ennetamisel tüvetorude või 

ladvakaitsete paigaldamine – 0,03 EUR 
üks tarvik; 

 Määrad ei tohi olla üle 50% materjalide 
maksumusest! 



Meede 1.5.1 
 Vabatahtlik tasustamata töö 
 Vabatahtliku tasustamata töö tegemise 

puhul peab taotleja vähemalt neli 
tööpäeva enne tööde tegemise algust 
sellest informeerima EMK-d telefoni teel 
või elektrooniliselt.  

 Vabatahtliku tasustamata töö arvestamisel 
peab taotleja täitma töö tegemise ajal 
vormikohast päevikut. 



Meede 1.5.1 
Toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid: 
  Taotlus – originaal (määruse lisa 4 – metsa 

majandusliku väärtuse parandamise 
investeeringutoetuse taotlus) 

  Seadusejärgset esindusõigust mitteomava 
isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri. 

  Kaasomandi puhul kaasomaniku kirjalik 
nõusolek (originaal) - nõusolek peab sisaldama 
kaasomaniku, kaasomandisse kuuluva metsamaa 
ja planeeritavate tööde andmeid, samuti 
kaasomaniku nõusolekut teostada planeeritavaid 
töid kaasomandis oleval metsamaal. 



Meede 1.5.1 
  Toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid: 
  Väljavalitud hinnapakkumuse ärakiri või 

kolme hinnapakkumuse ärakiri- 
hinnapakkumus tuleb esitada juhul, kui 
taotletakse toetust: 

  - metsatehnika ja metsatarvikute soetamiseks; 
  - uluki- ja taimekahjustuste ennetamiseks; 
  - metsatulekahju ennetamiseks. 
  Kui investeeringu käibemaksuta maksumus 

on üle 5000 EUR, peab esitama vähemalt 
kolme pakkuja hinnapakkumused; kui 
maksumus on alla 5000 EUR, peab esitama 
ühe hinnapakkumuse. 



Meede 1.5.1 
  Toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid: 
  Pakkumuste hinnavõrdlustabel (originaal) - 

1.5.1 määruse või 1.5.3 määruse lisa nr 5, 
mis esitatakse siis, kui investeeringuobjekti 
või tegevuse käibemaksuta maksumus on 
üle 5000 EUR. 

  NB! Alates 2011. aastast kehtib nõue: Kui 
investeeringu käibemaksuta maksumus on 
üle  üle 5000 euro, peab esitama vähemalt 
kolme pakkuja hinnapakkumused; kui 
maksumus on alla  alla 5000 euro, peab 
esitama ühe hinnapakkumuse. 



Meede 1.5.1 
Toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid: 
  Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb esitada 

koos eeltoodud dokumentidega EMK-le ka 
avaldus taotleja andmete kandmiseks 
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna 
varem kantud.  

  Seda saab teha PRIA piirkondlikus büroos ja EMK-
s kohapeal või saata avaldus EMK-le või PRIA-le 
posti teel enne taotluse esitamist  



Meede 1.5.1 
 Enne heakskiitva otsuse saamist teeb 

taotleja investeeringu omal 
vastutusel! 



Meede 1.5.1 
 Taotluse läbivaatamine 
  Taotluse läbivaatamine võib kesta kuni 

100 tööpäeva taotluste vastuvõtu 
lõppemisest. 


