Protseduurireeglid
Üldine
AS-i HD Forest majandatavates metsades on lubatud kõigil liikuda. Piirangud liikumisele
kehtivad raietegevuse ajal. Tiheda avaliku kasutuse korral on objektid tähistatud hoiatavate
märkidega.
AS-i HD Forest hallatavate kinnistute piirinaabritega suhtlevad metsaülemad ja raiemeister.
Kontaktandmed kogutakse metsamajandamisprogrammi, mida haldab administraator.
AS-is HD Forest töötab otseselt metsade majandamisega seitse inimest. Lisaks töötab kaks
raamatupidajat ning üks administraator, kes on ühtlasi vastutav tööohutuse ja töötervishoiu
eest. Kõigi töötajate tööülesanded on fikseeritud ametijuhendites, jooksvaid muudatusi töös
arutatakse koosolekutel, mis fikseeritakse protokollides.
AS HD Forest metsanduskoosolekud toimuvad reeglina korra kuus. Maksu- jms. vaidlused
registreeritakse ning lahendatakse koosolekute käigus.
Töötervishoid ja –ohutus
Töötervishoiu ja –ohutuse eest vastutav isik on kindlaks määratud. Töötajad on läbinud
tervisekontrolli, mida teostatakse enamasti üks kord aastas. Tööandja arvestab töötajale
tervisekontrollis antud soovituste ning ettekirjutustega. Tööandja kompenseerib
puukentsefaliidi vaktsiinid metsandusega otseselt seotud inimestel. Kontrolli teostab
töötervishoiu ja –ohutuse eest vastutav isik.
Töötajad ja töövõtjad on teadlikud ohututest töövõtetest ning rakendavad neid. AS HD Forest
on koostanud ka tööohutusjuhendi ning infovoldiku ohutu töötamise kohta metsatöödel.
Tööohutusjuhendid on lepingute lahutamatuks osaks.
Töötajate värbamine, nende õigused ja kohustused
Vastavalt AS-i HD Forest eesmärkidele, eelistame võimalusel kohalikku tööjõudu. Uue töötaja
otsinguil anname võimaluse kõigil kandideerida, teavitades vabadest töökohtadest oma
kodulehel ning tööotsijate portaalides (peamiselt CV-keskuses). Intervjuule kutsutavate
isikute valiku teeme nende poolt saadetud CV-de põhjal, eelistades kohalikku tööjõudu.
Kohustuslik tingimus on nõutava kvalifikatsiooni olemasolu pakutaval töökohal. Vastavate
kutsetunnistuste, diplomite või sertifikaatide olemasolu kontrollime intervjuu käigus. AS HD
Forest ei värba metsatöödele alla 15 aasta vanuseid töölisi, v.a. koolitusteks või hariduslikel
eesmärkidel. Samuti ei kasutada tervist ohustavatel ja ohtlikel töödel alla 18-aastaseid ning ka
vastava väljaõppeta töötajaid.
AS-s HD Forest ei esine diskrimineerimist töötajate värbamisel, edutamisel, vabastamisel ning
tasustamisel. Selle tõendamiseks protokollitakse erinevad arutelud ja koosolekud, milles
osalevad juhatuse liikmed ja teised töötajad. Kõikidel AS-i HD Forest töötajatel on võimalus
enese arendamise läbi edutatud saada. AS-i HD Forest töötasud on konkurentsivõimelised
samades valdkondades makstavate tasudega.
Töötajad on kohustatud kinni pidama tööohutusjuhenditest.

Kõigil töötajail on õigus liituda ametiühingutega.

Töötajate koolitamine
AS-i HD Forest eesmärgiks on hoida ja täiendada oma töötajate pädevust ja erialaseid
teadmisi. Seal hulgas peavad kõik asjakohased töötajad läbima bioloogilise mitmekesisusega
seotud koolituse (sh. kaitsealused liigid). AS-i HD Forest töötajad on teadlikud FSC ja PEFC
standardi nõuetest, mis puudutavad nende tööülesandeid. Standardi uuendusi, muudatusi
ning kordamist käsitletakse metsanduskoosolekutel. Töötajad osalevad jooksvalt tööks
vajalikel täiendustel. Väiksemamahulisi seadusemuudatusi käsitletakse koosolekute käigus,
mis saavad ka protokollitud. Seaduste muudatusi jälgitakse www.riigiteataja.ee veebilehel.

Koostööpartnerid
AS HD Forest annab tööd keskmiselt 40-50 inimesele.
AS HD Forest teostab kontrolli koostööpartnerite üle iga kord kui uus töövõtja tööd alustab
ning vanasid koostööpartnereid kontrollitakse jooksvalt, kui tööde ala külastatakse. Kontroll
hõlmab masinate seisukorra ja töötajate turvavarustuse üldist kontrollimist.

Metsade majandamine
Tööde planeerimisel lähtutakse eelkõige metsamajandamiskavast, kuid ka monitooringu
käigus ilmnenud vajadustest.

Ulatuslikemate tegevuste planeerimisel, nt. metsaparandustööd, nõutakse keskkonnamõjude
hindamist, mis järgib kehtivaid õigusakte ning arvestab AS-i HD Forest soovide ning
nõudmistega.
AS-i Forest klientide raiemaht ja puuliikide valik sõltub eelkõige turusituatsioonist, samuti on
oma osa vanuselisel struktuuril ning seadusandlusel. Jätkusuutlikkus on tagatud ühelt poolt
rangete seadusandlike piirangute ning teisalt metsauuendamisvõtete rakendamisega.
Tööde korraldamisel ja teostamisel järgitakse vähemalt alljärgnevaid dokumente ja õigusakte:

Metsamajandamiskava/-inventeerimisandmed
Metsaomanikega kokku lepitud raiepoliitika
Metsaseadus
Metsa majandamise eeskiri
AS-i HD Forest nõuded ja lisad metsamajandsulike lepingute juurde





AS HD Forest metsade majandamise põhimõtted
AS HD Forest keskkonnaalased nõuded
metsaraietöödel
AS HD Forest tööohutusjuhendid

ja

käitumisjuhised

Seireleht
Tehnoloogilised kaardid
Teeseadus §13; 36 lg.1 p. 3, 7, 8
Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded Teede- ja sideministri määrus 28.
septembrist 1999 nr 59
Muinsuskaitseseadus § 25 p.2
Veeseadus § 10; 28; 28'1; 29
Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri VV määrus 18. juulist 1996 nr 191
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus VV määrus 02.07.2002 nr 211
Elektriohutusseadus § 15 lg 3.
Raudteeseadus §37 lg 2-6
Töölepingu seadus
Töötervishoiu-ja tööohutuse seadus
Looduskaitseseadus
Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, SOMM 27.02.2001
määrus nr 26
Piirirežiimi eeskiri Vabariigi Valitsuse määrus nr. 176 punkt 52
Vääriselupaiga klassifikaator ja valiku juhend, Keskkonnaministri 04.01.2007. a määrus nr 2
SmartWood’i ajutine metsamajandamise standard Eestis
Avastatud ebaseaduslikust tegevusest, õnnetusjuhtumitest, jms. teavitatakse lisaks AS-le
FestForest Estonia ka asjakohaseid võimuesindajaid:
Eesti Politsei
Keskkonnainspektsioon
Päästeamet

Raiekorralduse tööprotseduur on eraldi dokument, milles kajastub kogu raieprotsess alates
planeeringust, lõpetades aruandluse ning analüüsiga. Intensiivne metsamajandamine loob
töökohti kohalikele elanikele erinevate koostööpartnerite näol. AS-i HD Forest äritegevuses
puuduvad võimalused tegeleda metsa mittepuiduliste saaduste tootmise ja turustamisega,
küll aga on see võimalus kohalikul elanikkonnal, samuti on võimaldatud jahipidamine
piirkondlikel jahindusorganisatsioonidel.
Vajadusel teavitab AS HD Forest tööde asukohast ja ajast seotud isikuid kas telefonitsi, käestkätte (seireleht/tööde teatis) või kirja teel (tööde teatis). Juhul, kui on tarvis teavitada
suuremat gruppi, paigaldatakse tööde teatised kohaliku omavalitsuse infotahvlile. Väljastatud
teatised registreeritakse kontoris.
Raiepiirid võivad olla metsas märgistatud lintide/värviga, või kontraktorile ette näidatud, või
on antud kontraktorile, kel on võimalus kasutada gps-süsteeme, digitaalselt. Vältimaks piiride
ületamist, kasutatakse GPS-süsteemi. Koostööpartnerile edastatakse ka tööde tehnoloogiline

kaart, millel kajastub info peakokkuveoteede, ladude, piirangutega alade, ohtlike alade (sh.
kraavid, elektriliinid jms) kohta.
Likviidsete raiete teostamisel paigaldatakse hoiatavad märgid tööde teostamise kohta
üldkasutatavatesse kohtadesse. Koostööpartneritega sõlmitakse lepingud, milles raiuja on
kohustatud järgima AS-i HD Forest poolt kehtestatud tingimusi ja nõudeid. Lepingute
lahutamatuteks osadeks on AS-i Forest milles sisalduvad lisaks muule infole ka tööohutuse,
keskkonnaalased jms. nõuded, tööde tehnoloogiline kaart, millel kajastuvad ka kaitset vajavad
alad ning raie-eelne seireleht. Lepingutega saavad koostööpartnerid kaasa veel meelespea,
milles rõhutatakse turvalisuse ning keskkonnaalaseid aspekte.
Kõigil, kes sisenevad käimasolevasse raiealasse, on kohustus kandma kiivrit ja
kõrgnähtavusega riietust.
Juhul, kui puidu kokkuvedu peaks toimuma üle naaberkinnistu, lepitakse naabriga eelnevalt
kokku (suuliselt või kirjalikult), millistel tingimustel võib kokkuvedu toimuda, vastutus metsa,
põllu jms. taastamise eest jääb AS-le HD Forest.
AS-i HD Forest igapäevatöös kasutatakse GPS-süsteemi ka kinnistu piiride tuvastamisel. Juhul,
kui looduses ja GPS-süsteemiga jäävad piirid ebaselgeks, konsulteeritakse piirinaabritega ning
vajadusel ka mõõdistajatega. Vastavasisulised konsultatsioonid ning arutelud registreeritakse
koosolekutel ja spetsiaalses failis.
AS-i HD Forest metsanduslikel koosolekutel registreeritakse kõik rikkumised, õnnetused,
ebakooskõlad jms. Metsanduskoosolekutel analüüsitakse õnnetusjuhte, ebaseaduslikke
tegevusi (sh. prügistamine), tormimurdusid, tulekahjusid, ulatuslikke üraskirünnakuid jms
ohtusid metsadele ning teisi rikkumisi iga juhtumi kaupa eraldi ning teeb parandustegevusi
vältimaks edaspidiseid juhtusid.
Raie ja puidu müük
AS HD Forest võõrandab kasvava metsa metsaomanikult. Seejärel otsustab raiemeister, kas
ostetakse sisse teenus (~78%) või võõrandatakse edasi (~22%).
Kasvava metsa võõrandamisel sõlmitakse leping ning eeldatava väljatuleku alusel tasutakse
ettemaks (üldjuhul ~70%), arve esitab ostja. Lõpparve alusel tehakse tasaarveldused.
Teenust ostetakse sisse kahel moel – kompleksraiena (75%) ja eraldi raiefirma ning
kokkuveoteenus (25%). Lepingu sõlmimise järel alustatakse töödega ning esitatakse
vahearveid, mille täituvust kontrollib raiemeister. Lõpparveldus tehakse müügi tulemusena
esitatud üleandmise-vastuvõtmise aktide alusel. Müüki teostatakse nii laoplatsist (metsa
äärest), kui saeveskisse (võrdselt ~39%). Saeveskisse puiduveo korraldab AS FestForest
Estonia.
Müügidokumentidele raamatupidamisprogrammist ja veoselehtedele trükitakse automaatselt
FSC sertifikaadi registreerimiskood ning toote kirjeldus (FSC Pure). Juhul, kui mingil põhjusel
ei kajastu vajalik info dokumentidel, märgistatakse need templiga, millel on kirjas sama info.
Ebaseaduslikult raiutud ja tagasisaadud puitu ei müü AS FestForest Estonia FSC sertifikaadi
all. Kõiki vajalikke dokumente (veoselehed ja müügiarved) säilitatakse viis aastat. Kõigi FSC
standardiga seotud protsesside toimimise eest vastutab metsanduse peaspetsialist. Tema

esitab ka enne korralisi hindamisi aasta-aruanded kuude lõikes, millel kajastub info müüdava
puidukoguse ja ostja kohta.
Kõigil inimestel on võimalik osta küttepuid. Võimalustest teavitatakse koduleheküljel
www.kmsbaltics.com.

Looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, VEP, kultuuri- ja puhkeväärtusega alad
AS-i HD Forest eesmärgiks on viia asjakohaste töötajate teadmised bioloogilisest
mitmekesisusest ning looduskaitsest võimalikult kõrgele tasemele. Selle tagamiseks viiakse
pädevate isikute poolt läbi koolitused. Taseme hoidmiseks vaadatakse infomaterjalid aeg-ajalt
läbi.
AS-i HD Forest haldusalas olevate kaitsealuste metsade asukohad on teada, samuti on selged
metsade majandamise võtted, milles eelkõige lähtutakse sõltuvalt objektist
looduskaitseseadusest ning VV määrustest. Abiks majandamisel on EELIS (Eesti Looduse
Infosüsteem), Metsaregister ja Keskkonnaregister. AS HD Forest võtab kasutusele kõik
põhjendatud meetmed tagamaks kõrge kaitseväärtusega alade säilimine.
Kaitset vajavate alade kaarte haldab metsanduse peaspetsialist. Üks kord aastas tehakse
andmete uuendus riigi poolt saadetavate andmete alusel. Juhul, kui riik on tuvastanud
kaitsealused objektid/alad, saadetakse asjakohane informatsioon ka AS-le HD Forest, misjärel
tehakse kaardiandmetes korrektuure.
Vääriselupaikade avastamisel juhindutakse keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusest
nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu
sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“. AS-i HD Forest
metsandustöötajad on saanud vastava väljaõppe, mille eesmärgiks on VEPi kahtlusega alade
ära tundmine. Juhul, kui metsandustöötaja hinnangul võib tegemist olla VEPiga, teavitatakse
sellest Keskkonnaameti piirkondlikku metsandusspetsialisti, kes juhindub oma tegevuses
vastavatest eeskirjadest. Lisaks eelnenule, registreeritakse sellised juhud ka
metsanduskoosolekutel ning GIS-süsteemis.
Avastatud kultuuri- ja puhkeväärtusega alad ning kõrge kaitseväärtusega alad
registreeritakse koosolekutel, metsandusprogrammis ning kaardiprogrammis. Metsade
majandamise käigus tehtava ülevaatuse järel annab piirkondlik metsaülem hinnangu
puhvertsoonide kehtestamise vajalikkusest ja suurusest. Need registreeritakse
kaardiprogrammis.
Monitooring
Metsade seisundit jälgitakse pidevalt eralduste kaupa, sõltuvalt majandamise intensiivsusest
kinnistul, ja ülepinnaliselt – hindamine tehakse üks kord kümne aasta jooksul metsa
inventeerimisandmete kogumisel nii majandus- kui mitte majandatavates metsades. Pidev
jälgimine hõlmab metsakinnistute ülevaatust ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks ja
avastamiseks, metsauuenduse ja hoolduse ülevaatust, raiete ettevalmistamist, raietegevuse
jälgimist ning raiejärgsete kokkuvõtete tegemist. Vajalikud metsakasvatuslikud tööd
registreeritakse metsamajandusprogrammis FIS FFtööde ja raiete alla. Kõrge
kaitseväärtusega metsaalasid külastatakse vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

Korrektuure andmebaasis tehakse jooksvalt, mis garanteerib aktuaalsete andmete olemasolu.
Paratamatult toob metsade majandamine enesega kaasa keskkonnalaseid muutusi. Mõjude
hindamiseks on AS-l HD Forest välja töötatud seireleht, milles antakse hinnang raietegevusele
ning metsade seisundile. Hinnangute põhjal otsustatakse järgnevad tegevused.
Enne uut majandusaastat koostatakse eelarve järgnevaks perioodiks, milles kajastub
metsaomaniku metsade üldtagavara (tm), uuendatavad alad ja metsa hooldus (ha), raiemaht
(tm). Andmed säilitatakse raamatupidamises. Tegelike tööde mahud ning raiutud sortimendid
kajastuvad nii kinnistu kui ka omaniku põhiselt raamatupidamises ning neid võrreldakse
igaaastaselt võttes sealjuures arvesse ka pikaajalist planeeringut metsamajandamiskavas.
Lisaks on iga kinnistu kohta eraldi metsa inventeerimisandmetest tulenevalt teada selle
aastane juurdekasv ning metsade liigiline ja vanuseline koosseis.
AS HD Forest registreerib kõik kõrvalekalded metsades, misjärel tehakse otsused abinõude
kasutusele võtmiseks, et parandada metsade tervislikku seisundit ja säilitada bioloogiline
mitmekesisus. AS Forest registreerib ka kõik uued kaitset vajavad objektid ning metsaalad
GIS-süsteemis. Nende objektide/alade majandamisrežiim otsustatakse koostöös eriala
spetsialistidega (peamiselt Keskkonnaameti spetsialistid). Registreerimislehed ja otsused
säilitatakse. Seirelehelt saadav info (keskkonnaalased muutused loomastikus, taimestikus,
metsakahjurite tegevuse mõjul, veerežiimi ja mullastiku olulised muutused) registreeritakse
administraatori poolt infosüsteemis ning see info võetakse arvesse metsamajandamiskava
koostamisel.
Võimaldamaks kontrollida puidutoodete päritolu, on kõik turustusega seotud dokumendid
varustatud ettevõttele väljastatud tarneahela koodiga. AS HD Forest ei tegele ebaseaduslike
raiete ning selle saaduste turustamisega.
Seiretulemuste alusel lepitakse kokku metsadele vastavad majandamisrežiimid (nt. kõrge
kaitseväärtusega metsaalad, prügistatavad alad, jätkusuutlikkus, liigiline mitmekesisus jpm.)
Igal aastal hiljemalt juuni keskpaigaks viib AS HD Forest läbi aastakoosoleku, mille
eesmärgiks on analüüsida planeeringuid ning tehtud töid. Seejärel koostatakse
koondaruanne, millele on põhjendatud huvi korral ligipääs huvigruppidel.
Iga viie aasta tagant vaadatakse üle klientide põhiselt vanusklasside ja liigilise koosseisu
planeering ja tegelikkus. Juhul, kui toimub suuremaid muutusi metsaomandis (müüakse ära,
ostetakse juurde, seaduse muudatused vms.), koostatakse uus majandamiskava.

