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EMKF  meetme  «kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
rakendamine» projekti lühikokkuvõte 

  

1. Projekti lühikokkuvõte 

Mitmekesistada kalandusettevõtja majandustegevust, parendada  olemasolevate teenust spektrit ja 
kvaliteeti. Lisada ettevõtja pakutavate teenuste hulka uus teenus, sanitaarraide pakkumine. Eesmärkide 
saavutamiseks soetatakse metsaveohaagis, hüdrauliline puulõhkuja, mootorsaag ja võsalõikur. 
Teenuste mitmekesistamine võimaldab ettevõtjal paremini planeerida oma tegevust kutselise kalurina, 
tagab ja suurendab sissetulekud püügiväilisel hooaja ning vähendab ettevõtja sõltuvust palgatööst.   

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

Metsavoehaagise, halumasina, mootorsae ja võsalõikuri 
soetamine tegevuste mitmekesistamiseks. 

 

Projekti esitamise aeg 
12.september 2016 

 

Strateegia tegevussuund, mille 

elluviimist projekt toetab 

Tegevuste mitmekesistamine  

Taotleja nimi, asukoht (äriregistri järgi), 
kontaktandmed, registreerimise aeg, 
juriidiline staatus (AS, OÜ, FIE), aktsia – või 
osakapitali suurus, omanikud.  

FIE Tambet Oll  

Telefon 53422457 

E-mail: olltambet@online.ee 

Aadress: Saare maakond, Lääne Saare vald 93872,  Nasva alevik, 
Sõrve mnt 37.  
Registreeritud: 18.11.204 

 

Projekti elluviimise aadress  

Saare maakond, Lääne Saare vald 93872,  Nasva alevik, Sõrve mnt 
37 

 

Projekti elluviimise kulud KOKKU (koos 
mitte-abikõlblike kuludega (eurot)) 

12 324.80 

 

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot) 

10870.66 

 
Toetuse määr (%) 

70% 

 

Taotletav toetuse suurus (eurot) 

7609.46 

 

Omafinantseeringu allikad  

Omavahendid ja vajadusel pangaleaen  

 
 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 

 
Taustinformatsioon - Tambet Oll FIE on kalandusega tegelenud ca 10 aastat, peamiselt Nasva kandis 
, kutseliseks kalapüügiks on ettevõtjal kasutada 12 nakkevõrku, 2 ääremõrda suukõrgusega kuni 3 
meetrit ning 1 ääremõrd suukõrgusega 3 meetrit püügiks Mullutu lahel. Lisaks kalapüügile tegeleb 
ettevõtja ka praegu halupuude toomisega ning käib ka palgatööl. Nagu kõikidel Saaremaa kaluritel on 
Tambet Olli probleemiks kalapüügist saadavate tulude hooajalisus. Kalapüügiga saab aktiivselt 
tegeleda ca 5 kuud aastas, peamiselt kevadeti ja sügiseti ning saadavad tulud ei taga võimalust 



aastaringselt kalandusest ära elada. Stabiilse sissetuleku tagab palgatöö, kuid palgatöö muudab 
püügiperioodi planeerimise üpriski keerukaks kui mitte võimatuks. Sissetulekute suurendamiseks ja 
stabiliseerimiseks alustas Tambet Oll 4 aastat tagasi halupuude tootmist ,ettevõtjal on olemas mobiilne 
halumasin Palax ning ATV halumasina transportimiseks. Praegu on ettevõtjal ca 10 väljakujunenud 
klienti ning aastas toodetakse ca 100 ruumimeetrit küttepuid. Tootmiseks vajaliku metsamaterjali 
soetab ettevõtja RMK riigimetsast, ettevõtjal on olemas ka isiklik metsamaa (10,6h), millel kasvavat 
metsa praegu veel ei kaustata, sest puudub metsamaterjali väljaveoks vajalik haagis. Halupuid 
toodetakse hetkel ettevõtjale kuuluval maaüksusel ning valmis halupuud transporditakse kliendini, 
teenuse osutamine kliendi juures ja kliendi metsamaterjalist  on raskendatud, sest olemasolevat 
halumasinat saab käitada vaid elektriga, mida igal pool ei ole, liiati on olemasolev halumasin 
suhteliselt kohmakas ning selle transportimine kliendi juurde on tülikas. Olemasolev halumasin ei 
võimalda käidelda suuremõõdulist metsamaterjali.      
 
Probleem - Tambet Oll FIE soovib halupuude tootmist laiendada ja pakkuda oma klientidele uusi 
teenuseid. samuti soovib ettevõtja enam kasutusele võtta oma metsa. Ettevõtja soovib pakkuda teenust 
nii öelda uksest ukseni, kus ta ise toimetab kohale metsamaterjali, töötleb selle halupuudeks ja 
vajadusel ka riidastab. Samuti soovib ettevõtja pakkuda metsa sanitaarraide teenust ja väiksemahulist  
metsa väljaveoteenust. Uute teenuste väljaarendamine on suhteliselt kallis ning ilma EU fondi 
toetusteta on neid suhteliselt keerukas ellu viia.  
 
Tegevused - uute teenuste väljaarendamiseks on vajalik soetada järgmised seadmed.  
Metsa väljaveo haagis - soetatakse ATV järel veetav metsaväljaveo haagis. haagis on varustatud 
vedava silla ning mootoriga. Haagisega transporditakse metsamaterjal kliendi juurde (või siis kliendi 
metsast kliendi juurde). Haagis on sobiv väiksemahuliseks metsa väljaveoks ning kahjustused 
võrreldes suurte metsaväljaveo traktoritega on pinnasele ja taimestikule minimaalsed. 
Puulõhkuja HS-22A62 - puulõhkuja on käitatav bensiinimootoriga, seega igati sobiv teenuse 
osutamiseks otse kliendi juures (puudub sõltuvus elektrivarutusest) Puulõhkujat võib kasutada ükskõik 
kus, kas kliendi kodus, metsas jne. Puulõhkujal on piisav jõudlus, et käidelda ka suuremõõdulisi 
tüvesid, seega saab ära kasutada kogu metsamaterjali.  
Mootorsaag HQ560XP ja võsalõikur HQ345FR- seadmetega plaanitakse pakkuda sanitaarraide 
teenust ning võtta enam kasutusele ettevõtjale endale kuuluvat metsa.  
Soetatavad seadmed on teenuste arendamiseks igati sobivad ning aitavad Tambet Ollil kavandatud 
äriplaani ellu viia          


