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METSAMAJANDUSE INVESTEERINGUTOETUS 

Investeeringute loetelu 
 

Tegevus Investeeringuobjekt (abikõlblik kulu) 
1. Kahjustatud metsa taastamine Metsamaal maapinna ettevalmistamine, 

metsapuutaimede soetamine ja istutamine 

2. Noorendiku hooldamine  Hooldusraie tegemine kuni 20-aastases 
noorendikus 
 

3. Metsahooldustehnika ja taimekaitse-
vahendite soetamine  

3.1 Metsahooldustehnika   
3.1.1. bensiinimootoriga töötav käsisaag (-saed);  
3.1.2. kõrglaasimissaag (-saed);  
3.1.3. võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);  
3.1.4. metsapuuseemne külvik (-külvikud);  
3.1.5. istutus- ja ümberistutusmasin (-masinad); 
3.1.6. metsamaa maapinna ettevalmistamise seade  
(-seadmed); 
3.1.7. traktori rippesse paigaldatav niiduk  
(võsaniiduk) (-niidukid); 
3.1.8. traktori rippesse paigaldatav haakeseade  
(-seadmed) ümarmetsamaterjali koondamiseks ja 
teisaldamiseks; 
3.1.9. vints (vintsid); 
3.1.10. tõstukiga metsaveokäru (-kärud); 
3.1.11. tõstukita metsaveokäru (-kärud);  
3.1.12. laasimis- või järkamisseade (-seadmed). 
3.2. Metsatarvikud 
3.2.1. paljasjuursete taimede istutusvahend  
(-vahendid);  
3.2.2. potitaimede istutusvahend (-vahendid); 
3.2.3. metsatöödel kasutatavad pihustamisseade    
(-seadmed); 
3.2.4. metsaklupp (-klupid); 
3.2.5. võsanuga (-noad), kiin (kiinid); 
3.2.6. traktori haakes töötav teehöövel (-höövlid); 
3.2.7. .aed (aiad), tara (tarad) 
3.3. Mittekemikaalsed taimekaitsevahendid 
3.3.1. biopestitsiidid; 
3.3.2. bioloogiliselt lagunevad taime- ja tüvekraed; 
3.3.3. bioloogiliselt lagunevad taime- ja tüvetorud. 



4. Metsaühistu toetamine 
 
 
 

4.1. kontorimööbli soetamine ja paigaldamine; 
4.2. metsaühistu tavapäraseks tööks vajaliku 
kontoritehnika (sh infotehnoloogiline riistvara) 
ostmise ja paigaldamise kulud; 
4.3. kontoriruumi parendamise kulud; 
4.4. raamatupidamisteenuse eest makstud 
teenustasu, mille kohta makstakse  toetust kuni 
1000 krooni ühe kalendrikuu kohta;  
4.5. metsaühistu tehnilise töö korraldamisega 
tegeleva ühe töötaja palgakulud (ilma sotsiaal- ja 
tööandja töötuskindlustuse maksuta), mille kohta 
makstakse toetust kuni 5000 krooni ühe 
kalendrikuu kohta täistööajaga töötamise eest ja 
kuni 50 000 krooni kokku  
4.6. kontoriruumi rentimise kulud ilma 
kommunaalmakseteta, mille kohta makstakse 
toetust kuni 1000 krooni kuus. 

5. Arendusprojekti elluviimine 
 
 

5.1. metsamajandussaaduste, puidu ja puittoodete 
tutvustamise ja nendest teavitamise raames 
asjakohase veebilehe loomine; info- ja 
juhendmaterjalide koostamine, toimetamine ja 
trükkimine; 
5.2. Messid, võistlused ja näitused 
5.2.1. Eestis korraldatavatel messidel, võistlustel ja 
näitustel osalemine (v.a külastustasud ja 
sidekulud); 
5.2.2. Eestis korraldatavatel messide, võistluste ja 
näituste korraldamine (v.a transpordi- ja 
sidekulud); 
5.3. puiduhakkeseade (-seadmed); 
5.4. saepuru ja hakke briketeerimisseade  
(-seadmed); 
5.5. halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seade (-
seadmed); 
5.6. laastulöömismasin (-masinad); 
5.7. puidufrees (-freesid); 
5.8. sindli ja kimmi lõikamismasin (-masinad); 
5.9. puiduhööveldamise seade (-seadmed); 
5.10. mahlakogumisseade (-seadmed); 
5.11 okste pakkimisseade (-seadmed); 
5.12. lintsaekaater (-kaatrid). 
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