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SISSEJUHATUS  
 
 
Metsanduse arengukava alusuuringu osaks on ka sihtrühmade arengukavale esitatavate ootuste 
analüüs, et toetada arengukava algatamist ja koostamist. Analüüs aitab arengukava töörühmadel 
saada ülevaate, millised probleemid on sihtrühmadele olulised ning ka huvirühmadel endil ootuste 
mitmekesisusest ülevaate saada, näiteks mõista, millised on ühised, millised eraldiseisvad 
probleemid. 

Sihtrühmade ootuste uuringus oli kolm ülesannet: 

- MEEDIAANALÜÜS. Meediaanalüüsi eesmärk oli välja selgitada ning kokku võtta avalikus 
suhtlusruumis esile toodud lahendamist vajavad küsimused. 

- INTERNETIKÜSITLUS. Küsitluse eesmärk oli vabas vormis kokku koguda mitmekesine 
ülevaade sellest, milliseid probleeme või murekohti võivad oluliseks pidada eri huvirühmad 
ja kodanikud, kel pole ligipääsu meediale, MAKi töörühmadele jm. 

- ROHUJUURETASANDI ARUTELUD KOGUKONDADES, mille hääl ei pruugi jõuda 
huvirühmade, otsustajate või meediakanaliteni, kuid kus peitunud vahetu kogemus aitas 
mõista debatis esile tulnud sõnavõtte. 

Uuring valmis kahes vormis. Vahearuanne abistas arengukava ettepanekut ettevalmistavat 
töörühma, esitades ülevaate sihtrühmade ootustest süstematiseeritud kujul (Exceli failidena), kuid 
nii, et huvirühmade esindajate algsed probleemide sõnastused ei läinud kaotsi. Vaba tagasiside aitab 
paremini mõista seda, mis inimesele täpselt muret teeb või millisesse konteksti nad probleemi 
asetavad. Lõpparuanne käsitleb uurijapoolset üldistust, mis aitab erinevaid probleemipüstitusi 
koondada ja mõista, miks eri sihtrühmad just selliseid probleeme nimetasid. Ka lõpparuandes 
kasutatakse väidete näitlikustamiseks palju inimeste väljendatud mõtteid autentsel kujul. Analüüsil 
on põimitud kokku erinevate analüüsiülesannete käigus kogutud materjalid, näiteks meedia- ja 
küsitluse analüüsi kohta ei tehta eraldiseisvaid järeldusi, vaid need täiendavad üksteist. 

Sihtrühmade esindajad said sõna vabas vormis, sõnastades arengukavas lahendamist vajava 
probleemi sellisel moel nagu nemad seda soovisid. Sõnavõtud olid väga erinevad, sh 
väljendusoskuse poolest. Oli hinnanguid, ettepanekuid soovitud muutuste kohta, probleeme, kiitust, 
ideoloogilisi seisukohti, eesmärke, tehnilisi nüansse, tagajärgi, mille juhtumist ei soovita ning palju 
soovitusi „teist poolt“ mitte kuulda võtta. Osad sõnavõtud olid põhjalikult argumenteeritud ja näitlikud, 
osad ühegi põhjenduseta väited või ka süüdistused. 

Analüüsil võeti arvesse, et ühiskond jaguneb rühmadeks, kes omavahel sageli kokku ei puutu ning 
kelle sotsiaalsed pädevused, harjumused ning võimalused sõna võtta on väga erinevad. Et 
metsanduse temaatika on toonud arutelulaua taha (sh argivestluste tasandil) väga palju erinevaid 
rühmi, võtavad uurijad arvesse, et mitte ainult nende vaatepunktid pole paratamatult erinevad, vaid 
ka oskused osaleda ja oma mõtteid avaldada. Uuringus on püütud jätta igale huvirühma esindajale 
õigus näha probleeme nii nagu tema seda näeb, sest inimestel on õigus oma kogemustele ja 
muredele ning ühtlasi võtta arvesse väljendusoskuste taseme või laadi eripärasid. Uurijad ei 
andnud hinnanguid tõstatatud probleemide olulisusele ega tõesusele. Analüüsil püüti 
erinevate ja kohati vastupidistel arvamustel olevate osaliste kogemusi vaadelda eemalt, et 
mõista ka seda, mida arvamuseavaldajad ise ei näe. Uurijad püüdsid ära kirjeldada erinevad 
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sõlmpunktid, kust hakkavad hargnema probleemid, mis sihtrühma või -rühmi ühendavad, kuigi 
erineval moel. Sellest lähtuvalt paigutati lahendamist vajavad probleemid „kimpudesse“ ning püüti 
ära kirjeldada nende omavahelised seosed. 

Analüüs on kvalitatiivne, st et järeldusi ei tehtud selle järgi, kui palju sarnane 
probleemipüstitus esines, vaid selle järgi, millised argumendid erinevaid ja isegi vastuolulisi 
probleemolukordi omavahel kokku tõid. Välja on toodud ka küsitletute taust, et probleemide 
tõstatamise kontekst oleks lugejale arusaadavam. Analüüs keskendub selliste rühmade esindajate 
arvamuste esiletoomisele, kes ise metsanduse arengukava alustamise töörühma ei kuulu või ei 
pääse seda mõjutama. Nendeks on metsaomanike eri rühmad, metsa mittepuidulisi väärtusi 
kasutavad inimesed, metsaste kohtade elanikud, ka väikeettevõtjad, spetsialistid, kogukonnaliidrid 
jt. Meedias ilmunud artiklites ning küsitluses võeti arvesse ka nende inimeste probleemipüstitused, 
kes esindasid näiteks erakonda või mõnda arengukava alustamise töörühma huvirühma, kuid 
üldjoontes sobitusid need arvamused juba esiletoodud seisukohtade mustrisse. 

Analüüs on struktureeritud nii, et kõigepealt püütakse mõtestada metsanduse teemalise debati 
tõusetumise tekkepõhjuseid avalikkuses, seejärel kirjeldada nende lahendamise võimalusi kohalikul 
ning riiklikul tasandil. Analüüsi teine pool keskendub metsaomanike rühmade probleemidele. 
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1. Metoodika 
  

1.1. Meediaanalüüs 
Koguti kokku seitsmes päeva-, nädala-, kultuuriväljaandes kahe aasta jooksul ilmunud metsandust 
käsitlevad artiklid. Analüüsitud väljaanded olid Postimees, Eesti Päevaleht, Õhtuleht, Maaleht, 
Äripäev, Sirp ja Müürileht. Vaadeldav periood: aprill 2016 - aprill 2018. Analüüsiti internetis 
kättesaadavaid artikleid (sh tasulised), mille pikkus oli vähemalt 25 rida. Kasutatud otsisõnadeks olid 
„Eesti mets“, „metsandus“, „lageraie“, „metsa majandamine“, „puidu väärindamine“, „metsa 
looduskaitse piirangud“ ja nende sõnastuslikud variatsioonid (otsisõnade kasutamine täienes 
analüüsi käigus). Saadud artiklite seast jäeti välja kirjeldavad ja selgitavad tekstid, mis ei tõstatanud 
lahendamist vajavaid probleeme. Niiviisi leiti 260 artiklit. 

Artikleid analüüsiti, püüdes sõnastada neis tõstatatud keskseid probleeme või vajadusi 
lahenduste järele. Kui artikkel tõstatas rohkem kui ühe probleemi, kirjeldati neid artikli kohta ära ka 
rohkem (kokku 358 probleemikirjeldust). Analüüsil määratleti tõstatatud probleem säästva 
metsanduse kriteeriumide järgi ning piisava teabe olemasolul ka tagajärg, mis võib juhtuda, kui 
tõstatatud probleemi ära ei lahenda. Analüüsis on toodud välja ka probleemi väljendavad ilmekamad 
tekstilõigud, samuti lisatud artikli tehnilised andmed (väljaanne, kuupäev, veebilink), mis aitavad 
lugejal jõuda algse meediatekstini, et vajadusel probleemi nüanssidega põhjalikumalt tutvuda. 
Analüüsil ei esitleta teksti autorite ega kõneisikute rolle, sest autorite või kõneisikute rolle ei olnud 
võimalik ühest vaatepunktist lähtudes määratleda (võrdle nt küsitlusel määratletud rollid – vastaja 
selgitas oma sõnavõtu konteksti, tuues esile erinevaid viise, kuidas ta metsaga suhestub) ning suure 
osa tekstide autoriteks olid veebitoimetajad. Sageli ei peitunud ka tõstatatud probleem konkreetse 
sõnavõtja argumentides, vaid meediateksti üldises sõnumis. 

1.2. Küsitlus 
Küsitlus tehti surveymonkey platvormi kasutades, milleni oli võimalik jõuda keskkonnaministeeriumi 
kodulehelt. Vastamiseks oli aega kaks nädalat: 24. aprillist 7. maini. Küsitlus ei ole representatiivne 
(silmas ei ole peetud populatsiooni statistilisi profiile), selle eesmärgiks oli koguda kokku eri tüüpi 
probleemid või ootused arengukavale. Kutset küsitlusele vastata levitati erinevate kogukondades 
tegutsevate organisatsioonide kaasabil (nt ühistud, maakondlikud arenduskeskused, kodukandi 
liikumine, konsulendid, seltsiliikumised jt, mille esindajatel paluti küsitlust oma võrgustikus levitada), 
et jõuda rohkem ka nende inimesteni, kes jäävad metsanduse debatist ning selleks formeerunud 
võrgustikest, liikumistest või suhtluskanalitest kõrvale. Küsitlus võimaldas esindusliku ülevaate 
erinevatest metsanduses lahendamist vajavatest probleemidest kiiresti kokku koguda, kuid oli 
kahtlemata ligipääsetavam mitmekülgsemate internetikasutuse oskustega inimestele. 

Vastajal paluti vabas vormis sõnastada, mida peaks Eesti metsadega seoses ära lahendama pikale 
ajaperspektiivile (60 ja rohkem aastat) mõeldes või mis on täna hästi ja mis peaks ka edaspidi 
niimoodi jätkuma. Samuti uuriti, kas vastaja sooviks metsanduse arengukava koostamisel kaasa lüüa 
(selleks küsiti vastaja e-posti aadress). Küsitlusele vastas 562 vastajat, neist 45% soovib kaasa 
rääkida metsanduse arengukava koostamises. Mõnel juhul ei jõudnud vastus uurijateni (ilmselt 
vastuse lahtrisse ei jõutudki midagi kirjutada). Kui vastaja ei kirjutanud vastuselahtrisse ühtki sõna ja 
ei avaldanud soovi ka metsanduse arengukava aruteludes osaleda, eemaldati tema andmed 
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vastajate kogumist. Küsitlusandmeid analüüsiti sarnaselt meediaanalüüsiga. Kokku saadi ligi 1600 
probleemikirjeldust. 

Selleks, et mõista, milliste probleemide lahendamist üks või teine huvirühm soovib, paluti vastajatelt 
ka andmeid selle kohta, milline on nende kokkupuude metsaga. Et kokkupuute tüüpe või rolle oli üle 
mitmekümne, rühmitati vastajad statistiliselt nende taustast lihtsama ülevaate saamiseks. Statistiline 
analüüs rühmitab inimesi paraku alati üldistades, mistõttu mõni küsitletav võib leida end rühmast, 
mis ei vasta päris tema detailsele kirjeldusele. Selleks rühmitati vastajaid kahel viisil, et ühest 
rühmitamise viisist tulenev vastaja taustakirjeldus saaks teist vajadusel täiendada. 

Kokkukogutud sõnavõtud süstematiseeriti: sõnavõttudest otsiti probleemikirjeldusi või lahendusi, 
püüdes mõista, millisele probleemile see lahendus vastaks. Kui vastaja sõnavõtt või meediaartikkel 
sisaldas rohkemat kui üht probleemi, püüti kõik lühidalt ära kirjeldada. Andmeid koondades peeti 
silmas, et korraga analüüsitaks seda tüüpi probleeme, mis eri huvirühmi ühendavad (nt konflikt 
metsaettevõtja ja naabruskonna inimeste vahel) või koonduvad sarnaste rühmade ümber (nt 
metsaomanike mured). Kui probleemide kohta joonistus välja piisavalt põhjusi ja tagajärgi, püüti neid 
ka probleemipuu meetodit kasutades üles joonistada. 

 

1.2.1. Ülevaade küsitlusele vastanutest 
 
Vastajad said välja tuua oma erinevad (kattuvad) rollid metsa suhtes. Ülevaate kirjeldatud rollidest 
leiab Tabelist 1. Tabeli andmed näitavad, et tagasisidet saadi väga mitmekesistelt sihtrühmadelt. 

Tabel 1. Vastaja seos metsaga ja soov osaleda arengukava aruteludel (võimalik oli mitu 
vastusevarianti) 

 
 

Vastaja seos metsaga 

 
 

Vastajate arv 

 
 

% 

%, tahab 
osaleda MAK 

arutelul 
Looduses suvitaja, matkaja 365 65 49 
Marja ja seenekorjaja, ravim- või toidutaimede koguja 364 64 48 
Maakodu omanik 303 54 46 
Maainimene 264 47 49 
Erametsaomanik (50 või vähem ha) 259 46 46 
Muu ettevõtja 100 18 60 
Kultuuritöötaja 66 12 50 
Metsatöötaja 58 10 50 
Jahimees 54 10 43 
Teadlane 53 9 57 
Ametnik 49 9 39 
Linnainimene ilma metsa, maakodu või traditsioonilise 
suvituskohata 

48 9 48 

Konsultant, nõustaja 43 8 47 
Erametsaomanik (üle 50 ha) 36 6 56 
Metsaettevõtte omanik 23 4 61 
Tehnoloog, analüütik 23 4 44 
Loodusturismi ettevõtja 19 3 47 
Puidutöötlemise ettevõtte omanik 16 3 56 
Puidutöötlemise ettevõtte töötaja 14 3 21 
Metsaühistu esindaja 12 2 42 
Konsulent 11 2 73 
Kokku 562 100 45 
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Erinevad rollid kattusid. Saamaks ülevaadet, millist tüüpi rollid kombineerusid, rühmitati vastajad 
omavahelise sarnasuse alusel (vt Tabel 2 ja 3). Ridu analüüsides näeb, mitu protsenti antud rühma 
kuuluvatest vastajatest on märkinud antud rolli. Heledamalt esitatud numbrid näitavad, et osakaal on 
keskmisest oluliselt madalam, paks kiri tõstab esile osakaalud, mis on keskmisest oluliselt kõrgemad. 
Tabelites märgitud üldistatud rolle on kasutatud analüüsi ilmestavate arvamusavalduste autorite 
tausta kirjeldamiseks. 

 
Tabel 2. Vastajate rühmitumine metsaseoste järgi (5 rühma) 

Vastaja seos metsaga Loodus-
lähedase 
eluviisiga 
linnainimene 

Metsa-
omanik, 
metsa-
töötaja 

Mitmekülgse 
loodussuhtega 
omanik-
spetsialist-
ettevõtja 

Metsa-
omanik, 
maa-
inimene 

Loodus-
lähedase 
eluviisiga 
maainimene 

Looduses suvitaja, matkaja 94% 2% 92% 0% 95% 
Marja- ja seenekorjaja, ravim- 
või toidutaimede koguja 

77% 3% 82% 64% 84% 

Maakoduomanik 1% 16% 81% 88% 91% 
Erametsaomanik (50 või 
vähem ha) 

13% 39% 42% 93% 56% 

Maainimene 19% 44% 64% 59% 57% 
Muu ettevõtja 8% 5% 100% 16% 0% 
Kultuuritöötaja 16% 4% 14% 20% 9% 
Metsatöötaja 4% 20% 11% 11% 9% 
Jahimees 4% 9% 10% 20% 9% 
Linnainimene ilma metsa, 
maakodu või traditsioonilise 
suvituskohata 

31% 6% 0% 0% 0% 

Teadlane 10% 3% 15% 4% 13% 
Ametnik 10% 6% 6% 13% 9% 
Konsultant, nõustaja 8% 2% 22% 8% 5% 
Erametsaomanik (üle 50 ha) 1% 17% 11% 0% 5% 
Metsaettevõtte omanik 1% 13% 4% 3% 1% 
Tehnoloog, analüütik 1% 0% 11% 3% 7% 
Puidutöötlemise ettevõtte 
omanik 

0% 6% 6% 3% 2% 

Loodusturismi ettevõtja 2% 2% 6% 3% 5% 
Puidutöötlemise ettevõtte 
töötaja 

1% 2% 3% 7% 2% 

Konsulent 0% 4% 7% 1% 1% 
Metsaühistu esindaja 0% 4% 6% 3% 1% 
Rühma kuuluvate vastajate arv 136 106 72 75 173 
Meetod: K-keskmiste klaster binaartunnustega, varimax pööramisega. 
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Tabel 3. Vastajate rühmitumine metsaseoste järgi (6 rühma) 

Vastaja seos metsaga Loodus-
lähedase 
eluviisiga 
spetsialist 

Tööalase 
metsa-
suhtega 
omanik-
spetsialist-
ettevõtja 

Mitme-
külgse 
loodus-
suhtega 
ettevõtlik 
maa-
inimene 

Väike-
metsa-
omanik 

Maakodu- 
ja väike-
metsa-
omanik 

Loodus-
lähedase 
eluviisiga 
linna-
inimene 

Looduses suvitaja, 
matkaja 

100% 24% 91% 30% 0% 93% 

Marja- ja seenekorjaja, 
ravim- või toidutaimede 
koguja 

83% 6% 87% 28% 61% 86% 

Maakoduomanik 100% 39% 84% 0% 100% 0% 
Erametsaomanik (50 või 
vähem ha) 

56% 9% 43% 69% 79% 10% 

Maainimene 51% 57% 62% 53% 55% 17% 
Muu ettevõtja 0% 9% 100% 4% 16% 9% 
Kultuuritöötaja 9% 2% 15% 5% 23% 16% 
Metsatöötaja 8% 52% 9% 3% 9% 3% 
Jahimees 8% 26% 9% 5% 17% 3% 
Linnainimene ilma metsa, 
maakodu või 
traditsioonilise 
suvituskohata 

1% 2% 0% 5% 1% 32% 

Teadlane 15% 0% 16% 7% 5% 7% 
Ametnik 11% 9% 6% 6% 10% 8% 
Konsultant, nõustaja 5% 0% 24% 5% 6% 8% 
Erametsaomanik (üle 50 
ha) 

3% 46% 9% 0% 1% 0% 

Metsaettevõtte omanik 1% 24% 4% 2% 3% 2% 
Tehnoloog, analüütik 7% 4% 10% 1% 3% 1% 
Puidutöötlemise ettevõtte 
omanik 

2% 7% 4% 4% 3% 0% 

Loodusturismi ettevõtja 5% 6% 6% 0% 3% 3% 
Puidutöötlemise ettevõtte 
töötaja 

2% 4% 3% 1% 6% 1% 

Konsulent 0% 2% 7% 4% 1% 0% 
Metsaühistu esindaja 1% 6% 6% 2% 3% 0% 
Rühma kuuluvate 
vastajate arv 

145 54 68 98 77 120 

Rühma osakaal vastajate 
seas (%) 

26% 10% 12% 17% 14% 21% 

Meetod: K-keskmiste klaster binaartunnustega, varimax pööramisega. 
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1.3. Arutelud kogukondades 
Arutelud kogukondades viidi läbi selleks, et selgitada, milliseid probleeme võivad kogeda selliste 
rühmade esindajad, kes ei ole harjunud sõna võtma. Need arutelud andsid juurde mitmeid uusi 
detaile ja vaateid, mida meedias ja huvirühmade küsitluses ei esinenud. Lisaks aitasid arutelud juba 
korduvate probleemipüstituste taga peituvate argumentidega paremini tutvuda ning mõista eri 
probleemide vastastikuseid seoseid. Nimelt olid nii meedias kui internetiküsitluses esitatud 
huvirühmade sõnavõtud selleks kohati kas liialt lakoonilised või üldistavad, üle pakutud või vähe 
põhjendatud. Ilma kogukondades tehtud aruteludeta oleks olnud nii mõnegi sõnavõtu tagamaid 
keeruline mõista. 

Kolm piirkonda, mis keskkonnaministeeriumi ametnikega kooskõlastatult aruteludeks välja valiti, olid 
Alutaguse (olemasolevate kaitsealade baasil moodustatakse rahvuspark), Kohila (juhuslikult valitud 
suurte nähtavate väliste probleemideta piirkond) ja Peedu (värske juhtum metsaraiele vastuseisust). 
Arutelud kavandati nii, et eri piirkondades saaksid sõna eri kogemustega inimesed, kuid nii, et neil 
oleks mugav vestelda. Vajadusel vesteldi inimestega eraldi (sh telefoni teel) ja loobuti väga 
vastandlike kogemustega inimeste ühte arutelurühma kutsumisest. Vestluse alguses lepiti kokku, et 
intervjuud tohib lindistada, aga neid ei kirjutata ümber ega levitata. Osalejad jäävad anonüümseks. 

Vestlus kutsutud inimestega kulges vähestruktureeritud kavade järgi (ühe kahe tunni). Ühelt poolt 
sooviti kuulata vabu arvamusi selle kohta, mis osalejatele muret valmistab, teisalt selgitada 
meediaanalüüsist ja küsitlusest saadud arvamuste täpsustusi või tausta. Vestluses ei peatutud 
niivõrd suurtel meedias tõstatatud küsimustel (nagu küsimus, kas raiutakse liiga palju või vähe), kui 
just inimeste vahetutel kogemustel. Alustuseks räägiti üldisemalt osalejate tegevustest metsas, 
metsa rollist vestleja ja tema lähedaste elus. Seejärel metsaga seotud unistustest (mida tahaks 
isiklikult metsas teha, millist metsakeskkonda enda ümber näha soovitakse) ning nende ees 
seisvatest takistustest (näiteks reeglid-regulatsioonid, tööriistad ja masinad, toetused, juhtimine, 
maksustamine, hinnastamine, teenused, teave ja suhtlus). Samuti vesteldi metsas tajutud 
probleemolukordade, omandisuhete ja inimestevaheliste konfliktide ning nende lahendamise 
võimaluste üle. 

Tabel 4. Kogukonnaarutelud kolmes Eesti piirkonnas 

Kus arutelud 
toimusid? 

Kuidas leiti 
osalejad? 

Kellega vesteldi? 

Peedu (27. juuli) 
Endine kirjanike 
suvila, nn Alliku villa 

Metsa langetamise 
vastu tegutsenud 
kogukonna liige oli 
uurija tuttav. Tema 
juhatas uurija 
etteantud 
rollikirjeldustest 
lähtuvalt ülejäänud 
kogukonna 
liikmeteni. 

Vesteldi 13 inimesega, kes olid Peedu 
püsielanikud, suvila- või maaomanikud. 
Eraldi kohtuti maaomanikuga (eakas endine 
õpetaja), kes koos kaasomanikega otsustas 
kogukonna lähikonnas elamumaal asuvas 
metsatukas veerraiet teha, sattudes seetõttu 
naabruskonnaga inimestega vastasseisu. Samuti 
kohtuti eraldi ühe inimesega (kuigi selles 
aruteluringis osales ka teisi inimesi), kes ei leidnud 
võimalust arutelul osaleda, kuid soovis oma 
arvamust siiski väga avaldada. 
27. juulil toimunud arutelul osales kümme inimest, 
kellest enamik olid taustalt spetsialistid, töötades 
hariduses, kultuuris, teaduses. Mitmel neist oli 
metsaga seotud haridus või metsanduse taustaga 
lähedane. Üks osaleja oli endine metsavaht. 
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Kus arutelud 
toimusid? 

Kuidas leiti 
osalejad? 

Kellega vesteldi? 

Kohila (2. august) 
Kohvik Sofia 

Ühendust võeti 
kohaliku 
metsaühistu 
esindajaga, kes 
soovitas 
kohapealseid 
metsaomanikke ja 
ettevõtjaid, kelle 
kogemused 
oleksid võrdlemisi 
eripärased. Uurijad 
jalutasid Kohila 
asulas ja küsitlesid 
tänaval inimesi nii, 
et sekka satuks eri 
soost, vanuses 
ning sotsiaalse 
staatusega 
inimesi. 

Kohilas kutsuti arutelule mitmeid metsaomanikke, 
metsandusettevõtjaid ja spetsialiste, kuid 
vestluses osales neist ainult kolm. Vestlema tulnud 
mehed olid ise metsaomanikud, töötanud metsa- 
ja puidu ettevõtetes, ühistus. Nad olid nii pärand- 
või kodumetsa omanikud kui ka ise metsa juurde 
ostnud, sh oksjonilt. Tegelevad metsa 
majandamisega, küpses metsas kasutavad 
lageraiet. Eraldi vesteldi telefoni teel veel ühe 
kohaliku metsaomanikuga (omand u 100 ha). 
Kohila alevis vesteldi kohalike elanikega, kokku 17 
inimesega. Metsaga seotud kogemuste üle arutleti 
kohalike inimestega, kelle taust oli väga erinev. 
Vesteldud inimeste seas oli endisi ja praegusi 
väikemetsaomanikke, metsas puhkajaid ja korilasi. 
Kaks inimest sõltusid metsast pärinevatest 
sissetulekutest. Võrreldes Peeduga oli küsitletute 
seas vähem spetsialiste. Vesteldi ka ühe 
lasteaiaealise lapsega, kes liikus alevis koos 
emaga. Alevis liikudes satuti erivajadusega 
inimeste töö- ja õppekeskusesse, kus räägiti metsa 
teemadel viie hoolealuse ning nende juhendajaga. 

Iisaku (16. august) 
Iisaku 
kihelkonnamuuseum 

Ühendust võeti 
metsakorraldajaga 
ning kohaliku 
muuseumi 
töötajatega, kes 
aitasid juhatada 
sobivas rolliga 
inimesteni. 

Iisakul vesteldi kuue inimesega, kelle seas olid 
mõned kohapeal elavad inimesed, mõned 
piirkonnaga tööalaselt seotud, mõned 
metsakorralduse taustaga ning mõned, kes 
soovivad oma tagastatud metsast kujundada 
endale tulevase kodukoha ja nn pensionifondi 
(talumetsa mõõdus). Osalejate seas oli inimesi, kel 
on kogemusi metsa majandamisega püsimetsana 
(sh osaliselt). Küsitletud ei kuulunud 
metsaühistusse. Üks osaleja oli kogukonnaliider, 
kes on hästi kursis kohalike inimeste 
metsamuredega. 
Lisaks vesteldi telefoni teel inimestega, kellele 
kohtumise aeg või koht ei sobinud. Räägiti 
inimesega, kes osaleb maausuliste kogukonnas 
ning kahe eri kogemustega metsaomanikuga (ühel 
väike mets, teisel üle 100ha), kes kumbki ei kuulu 
metsaühistusse. 
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2. Järeldused 
Järgnevalt tuuakse välja sihtrühmade arvates olulisemad lahendamist vajavad probleemid. 

2.1. Metsa puhke- ja tarbeväärtuste kasutajad, 
metsases piirkonnas elavad inimesed 

Meediadebati keskseid teemasid on praegused ja kavandatavad raiemahud ja -vanused. Sellel 
teemal võtsid sõna ka paljud küsitluses osalenud inimesed (eri rühmad, vastandlikud arvamused). 
Paraku ei lisanud küsitletavad selle väga keerulise küsimuse käsitlusse juurde uusi argumente, et 
mõista, millised siis tegelikud suundumused on. Metsa puhkuse ja koriluse eesmärgil kasutavate 
inimeste kogemus näitab aga, et kriitika raiete mahu teemal ei ole meedia poolt „üles puhutud“, vaid 
neile tuttavlikes metsamassiivides on tõepoolest toimunud kiired muutused, mis on omakorda 
proovikiviks inimeste ootustele ja väljakujunenud harjumustele. Metsas käimise rutiin on pika 
ajalooga. Väljakujunenud radadega on seotud olulised mälestused ja turvatunne, vajadus nende 
asemele uusi otsida on paljudele suur takistus kauguste (kui kadunud on just lähikonna metsad) ja 
teistsuguste koosluste tõttu (teised võimalused), aga ka psühholoogiliselt. Vähe on neid, kel on 
ümber piisavalt suur suhtevõrgustik, et leida endale ad hoc nõuande peale soovitud tegevuseks 
sobivaid asendusmetsi, kui tuttavlik mets on maha võetud. Selliseid inimesi, kes kaasaegsete 
nutilahenduste abil iga kord ise metsa seiklema suunduksid, kindlasti on, kuid statistilises üldpildis 
moodustab see ilmselt väikese osa. See, et inimesed tajuvad kodukoha või korilusmetsade 
kahanemist, ei näita aga tingimata, et metsa raiutakse liiga palju. Nagu mitmel pool meedias on välja 
toodud, võib see tähendada, et raiete tegemine on liikunud lihtsalt rohkem piirkondadesse, kus 
inimesed sagedamini käivad, metsaettevõte on teinud eri põhjustel korraga mitme aasta raied, mis 
torkab paremini silma jne. 

Sihilik juhuslike inimeste küsitlemine Kohilas näitas, et metsas toimuv pakub kõneainest väga 
erinevatele sotsiaalsetele rühmadele. Metsa pärast muretsetakse, sellel leitakse põhjust peatuda 
argistes vestlustes. Eriarvamused metsa teemadel põhjustavad pingeid inimestevahelistes suhetes 
(või vastupidi, olemasolev tüliõun võimaldab konfliktil puhkeda ka metsa küsimustes). Inimeste 
tagasisidest selgus, et metsaga seotud aruteludel on mitu kihistust, põhjuseid metsast rääkimiseks 
on mitmel tasandil. Analüüsis on need tasandid jagatud kolmeks: 

 

o INIMESTE INDIVIDUAALSED ERIPÄRAD 
o INIMESTE VÕI HUVIRÜHMADE ÕIGUSTE TAGAMINE, NENDEVAHELISTE SUHETE 

KORRALDAMINE 
o LAIEMAD ÜHISKONDLIKUD MUUTUSED 

„Päevakorda on tõusnud lageraiete sobivus uuendusraiena. Tuleks analüüsida 
põhjusi, miks lageraied on sattunud "häbiposti". Arvan, et üheks põhjuseks sai 
piirangu kaotamine lageraielangi suurusele juhul kui raiele minev puistu asub ühel 
metsaeraldusel. Teiseks põhjuseks võib olla istutamise väike maht erametsamaal, 
mistõttu autoaknast pole, või on vähe, kevadeti-sügiseti näha metsaistutamist. 
Puudu on istutusmaterjali.“ Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ 
Mitmekülgse loodussuhtega ettevõtlik maainimene 
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Esimesel tasandil olevad metsaga seotud konfliktid on ja jäävad paratamatuks. Need konfliktid 
tulenevad inimeste esteetilistest, eetilistest, ideoloogilistest ja teadusdistsipliinide eripärastest 
tõekspidamistest. Osad inimesed väärtustavad hooldatud parkmetsa ja avaraid vaateid, teised 
looduslikku kooslust, kus on eri vanuses puid, võsa, kõdupuitu. Erinevad rühmad hindavad eri tüüpi 
metsakooslusi – kes valgusküllast männimetsa, kes sünget kuusikut. Ühed soovivad looduskaitse all 
olevate maade suurendamist, teised (eeskätt maaomanikud) looduskaitse vähendamist (nt 
piirdumist RMK aladega). Ka oma isikliku metsa puhul on inimeste soovid tegutsemiseks väga 
erinevad, teistsuguse vaate ühepoolne pealesurumine põhjustab vastasseisu. 

Nö tavainimesed võivad metsaraie suhtes olla mitte üksnes eri seisukohtadel, aga ka rääkida 
metsast eri kategooriates. Selleks võivad olla näiteks (sh omavahel kattudes): 

 
Eri tüüpi murega inimestel on keeruline leida ühist keelt. Näiteks kui metsaomanik tahab praktilistel 
põhjustel metsas töid teha, ei pruugi tal olla sellest lihtne rääkida inimesega, kes on ideoloogilistel 
põhjustel metsa mahavõtmise vastu. Viimase jaoks võib mets olla lihtsalt mets, mida ei pea vaatama 
kontekstis – näiteks metsa tüüp, loodusväärtused, vanus, haigused, omaniku tulubaas jne. 
Kõrvaltvaataja võib mõista ka eri arvamusi, aga ei pruugi sõna võtta, sest ta ei suuda olla 
argumentides järjepidev või kardab hukkamõistu teda ümbritsevalt kogukonnalt või leerilt. 

o IDEOLOOGILINE MURE – metsaraiet vaadeldakse osana suurematest 
globaalsetest protsessidest, mis toob kaasa majandussurve loodus- ja 
kultuuriväärtustele. Mets on muretsejale rohkem sümbol või abstraktne võitluse objekt 
kui mõni konkreetne käegakatsutav või „oma“ mets. 

o KOGEMUSLIK JA PRAKTILINE MURE – sellise murega inimene mõistab 
metsa muutuseid kogemuslikult, oma nahal. Metsateemaline diskussioon on tema 
jaoks pigem taustal. Mure põhjuseks on temale olulises metsas toimunud muutused, 
näiteks sinna toodud prügi, maha võetud mets, hooldamata või liiga esteetiliseks 
muudetud mets, keelumärgid metsas, metsatöö spetsiifilised mured jne. 

o KÕRVALTVAATAJA MURE – selle murega inimene on metsa üle toimuvast 
debatist teadlik, kuid tal pole oma kogemust või sellist arvamust, mida oleks lihtne 
põhjendada või väljakujunenud leeride argumentidega sobitada. Sageli kordavad nad 
kas neile usaldusväärse kõneisiku või meediaallika väidet, vahendavad kindla rühma 
arvamust jm. 

Nö ideoloogiline mure: „Välisturistid imestavad, et me teiste riikide vigadest ei õpi ja 
oma väärtusi ei oska hinnata, ega teistele tutvustada. Metsa või muu loodusosise 
pühaks pidamine pole määratletav üksnes sekti kuulumisega. See on mingi tunne, 
mis seljaajus säilinud ja mis valuliselt reageerib, kui tundub, et hävib mingi 
loodusväärtus. See on keskkonnahoidliku maailmavaate alus ja kui see hävib, oleme 
rahvana kaotanud midagi enamat kui rahas mõõdetav.“ Metsaomanik, maainimene/ 
Maakodu- ja väikemetsaomanik 
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Metsanduse arengukavas on keeruline tegeleda ka kolmanda, üldise tasandiga – ühiskondlike 
muutuste või protsesside põhjustatud konfliktidega. Sellelt tasandilt leiab suuremad looduslikud, 
majanduslikud ja ühiskondlikud protsessid. Huvirühmade tagasisides peegeldusid näiteks järgmised: 

 

 

 

 

  

o Pärast sõda on Eesti olnud varasemaga võrreldes oluliselt metsasem. Inimeste elu- ja mõtteviis on 
sellega kohastunud ning metsast ümbrust peetakse enesestmõistetavaks, mistõttu kiired ja 
ootamatud muutused loovad paratamatult konflikti arenguks soodsa pinnase. Sama valulikult võidi 
kogeda ka teise ilmasõja järgse perioodi ulatuslikes muutustes endiste talude sööti jäänud 
põllumaade täiskasvamist ning avarate vaadete paikkondlikku kadumist. 

o Nõukogude perioodil säilisid või kujunesid välja kollektiivse metsakasutuse rutiinid. Et puudus 
eramets, harjusid inimesed endist erametsa kogukondlikult kasutama ning nö oma metsaks pidama. 
Hilisem erastamine tõi kaasa segadust. Metsas toimetama hakanud omanikud ei suutnud metsa 
kujundada järjepidevalt. „Meie metsas“ tegutsemise õigus seati kahtluse alla, metsaga seotud 
lapsepõlvemälestused ja põlvkondade ülesed tavad sattusid ohtu. 

o Majandusliku heaolu kasvu ja ühiskondlike suhete arenguga kaasneb ka areng inimeste 
eneseteadlikkuses, kogukondlikes vormides ja sotsiaalsetes liikumistes. Inimesed tunnevad üha 
rohkem, et neil on õigus otsustada selle üle või kaasa rääkida selles, milline peaks olema 
elukeskkond, sh Eesti laiemalt. Eneseteadvust kujundavad üha rohkem üleilmselt levivad 
empaatilised ideed, mille järgimise võimaldamiseks puuduvad veel sobiv õigusruum, teenused, 
taristu, rahalised meetmed jne. Seetõttu võib vastasseis välja kujuneda peamiselt maaomaniku (või 
tema metsatöö teenuse osutaja) ja mõne eneseteadliku liikumise vahel – kogukonna- või 
looduskaitseliikumised, maausuliste kogukond jm. 

o Globaalsed keskkonnaprobleemid ja kasvav majandussurve loodus- ja kultuuriväärtustele on üha 
kesksem kultuuriteema. On loogiline, et võrdlemisi metsast Eestit ülejäänud arenenud riikidega 
võrreldes on Eestit võimalik käsitleda rindejoone või viimase vastupanuliinina ökosüsteemide 
hävingule. Globaalne mure tõlgitakse lihtsustavas võtmes kohalikule tasandile. 

„Me kõik vaatame loodussaateid ja tunneme kaasa piirkondadele, kus on metsad arutult 
maha võetud, ning nüüd on kohalikud hädas, tormide, üleujutuste, liikide väljasuremise, 
kohati liigkuivuse jm probleemidega. Ka nemad on kunagi näinud metsa nn 
"majandamises" suurt kasu tõusvat, kuid nii see kahjuks ei ole olnud. Nüüd on sageli 
näljahädad ja muud jamad kaelas. Võiksime õppida teiste vigadest, mitte teha omi. Metsa 
massiline põletamine taastuvenergia kvootide täitmise eesmärgil ei ole jätkusuutlik, sest 
asemele istutatav mets ei kasva suureks niipea ja ühel hetkel oleme samas seisus kui 
Hiina vms riik, kus puudub mets, mis aitab õhku puhastada, huugavad tööstuse korstnad 
ja hingata ei ole midagi.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Looduslähedase 
eluviisiga spetsialist 

o Linnastumine võimaldab metsaga seotut nii mütologiseerida (palju kasutatakse ürg- ja põlismetsa 
mõistet, metsavahti mõistetakse kui järelevalvajat ja hoidjat), kui ka kasvatada metsase maa 
väärtustamist, mis on omakorda põhjuseks, miks inimesed tahavad Eestis elada või siia tagasi tulla. 
Selline ongi ju meie Eesti, mõtleme rahulolevalt, ning noogutame, kui Ivo Linna oma 
jõulutuuril teatab, et «oleme üks väheseid paiku Euroopas, kus on veel säilinud puhast 
loodust» ning et välismaalased «on imestusest tummad, et isegi minu kallil Muhu saarel 
on nii palju metsa veel alles». «Meie Eesti on metsariik, jõgede-järvede riik, musta mulla 
ja puhta õhu riik. Oleme maarahvas – see eristab meid paljudest teistest arenenud, ent 
täielikult linnastunud ühiskondadest» [...]. Kiho, Postimees, 3.01.2018 
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Metsanduse arengukava raames ei ole võimalik tegeleda inimeste põhimõtete ümberkasvatamise 
ega suurte ühiskondlike protsesside kujundamisega, küll aga konflikti keskmise tasandiga – 
inimestevaheliste suhete korraldamisega metsa puutuvates küsimustes. Terve rida selliseid 
probleeme on kogunenud kohaliku omavalitsuse haldusalasse. Nende ühised põhjused ja tagajärjed 
on kujutatud Joonisel 1. Joonisel kujutatud probleemipuu on võte esitamaks probleemi põhjuste ja 
tagajärgede vahelisi seoseid. Puu juurteks on olukorrakirjeldus, millest võrsub välja probleem (tüvi), 
mis võib lahendamatajäämisel tuua kaasa tagajärgi (oksad). 

Joonisel tuuakse välja, et erinevaid huvirühmi ühendav keskne probleem on kohaliku tasandi 
metsakasutuslike kokkulepete tegemiseks võimaluste puudumine. Inimeste ootused lähikonna 
metsale on erinevad, aga ka nende oskused kogetavaid probleeme lahendada, eriarvamustega 
toime tulla. Metsaraie vastu astuval kogukonnal pole reeglina häid tööriistu, et oma seisukohta 
niimoodi kuuldavaks teha, et sellega oleks võimalik kellelgi arvestada. Metsa säästmiseks võetakse 
„igaks juhuks“ ette kõikvõimalikke abinõusid, mis ei pruugi olla tulemuslikud, aga võivad äärmuslikul 
juhul viia isegi kogukondliku omakohtuni, sh ka siis, kui metsaomanik ja -ettevõte on tegutsenud 
üldtunnustatud normide kohaselt. Ka omaniku õigused võivad jääda kaitseta. Mitmel pool Eestis on 
metsaraie vastu olevad kohalikud inimesed asunud iseseisvalt lahendusi otsima. Selleks püütakse 
toetuda liigikaitse regulatsioonidele, otsitakse vastuolusid raietööde ettekirjutustest, pöördutakse 
meedia poole, kogutakse raha, et osta ära raiutav ala jne – need lahendused on kohmakad. Sellised 
juhtimata suhtlusolukorrad kipuvad kogukonda jagama selgepiirilisteks leerideks, mille mõneti must-
valgesse arutellu ei julge enam sekkuda need kogukonna liikmed, kes näevad olukorda teisiti. 
Sellised konfliktid vajavad kohaliku omavalitsuse juhtimist. Kohalikul tasandil kokkulepete tegemine 
võib lahendusi pakkuda mitmel rindel. Leppides kokku metsakasutuse reeglites, on asjaosalistel 
võimalik kujundada oma ootusi metsas toimuva suhtes, planeerida oma tegevust pika aja peale ette. 
Kokkulepitud plaani põhjal toimuv tegevus või tegevusetus ei põhjusta konflikte samal määral kui 
ootamatud muutused, mida ei suudeta ette kujutada ja milleks pole võimalusi valmistuda (elupaiga 
muutused, korilus- või hiiemetsa kadu). Inimesed, kellega uuringu käigus vesteldi, leidsid, et nn 
kokkulepitud plaan ei saa sündida tavapärase planeeringumenetluse käigus, sest selle formaat ei 
kõneta inimesi. Läbirääkimised ja arutelud võivad toimuda näiteks ka metsas (rahvamatkadel jm 
üritustel, kus inimesed on keskkonnas, mille üle jutt käib), kasutada võib vahemeest või läbirääkijat 
jpm. Kokkulepete tegemise juurde käivad arutelud on ka võimalus kasvatada üksteisemõistmist 
erinevate eelistustega inimeste vahel. Näiteks saab otsida kompromisse nn ilusa ja valgusküllase 
parkmetsa ning omasoodu areneva, koristamata kõdupuiduga metsade asukoha ja osakaalu osas. 
Kokkulepped on aluseks sellele, et metsaomanikule, kelle tegevusele esitatakse ootusi, saab 
kompenseerida temalt oodatavat tegevust või saamatajäävat tulu (vajalike vahendite leidmiseks on 
vaja ühiskondlikku debatti). Selliste kokkulepete sõlmimine ühes omanikule sobiva 
kompensatsiooniga võib luua turu täiendavatele metsateenustele (nt turberaie), mille osutajaid on 
praegu vähese nõudluse ja puuduva tulumudeli tõttu raske leida. Pikaajalise plaani olemasolu toetab 
ka metsaga seotud teenuste arengut, näiteks uute turismiteenuste väljakujundamist. Kokkulepped 
metsa kasutuse ja kujundamise küsimustes võimaldavad toetada seda, et metsas liikumise ja 
tegutsemise võimalusi julgevad kasutada senisest suuremad sotsiaalsed rühmad, sh on võimalik 
oma metsaruum leida ka neile, kelle looduskasutus pole üldiselt heakskiidetud (nt ATV vm 
mootorsõidukiga looduses sõitmine). Inimesed tõid välja, et lähikonna metsad pole neile lihtsalt 
seene-marjametsad, kus käia paar korda aastas, vaid osa keskkonnast, mis muudab elu 
elamisväärseks. Metsas puhatakse ja kogutakse mõtteid, tegeletakse vaimsete praktikatega, 
jalutatakse ja tehakse sporti, mängitakse ja arendatakse loovust, korjatakse kütist ja teisi ande 
(käsitöö, kunst), tehakse füüsilise ja vaimse toonuse tõstmiseks metsatöid, kogutakse 
ehitusmaterjali, suheldakse „oma“ metsloomadega, õpitakse tundma ja armastama loodust, 
suheldakse pere ja kogukonnaga, leinatakse. Küsitletud tõid välja, et ka nende soov naasta 
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välismaalt Eestisse, soetada suvekodu, elada maal või minna sinna elama sõltub palju võimalusest 
kogeda metsa lähedust. Seega võib kompromisside otsimine metsa küsimuses olla oluline lüli ka 
regionaalpoliitikas. 

 

Joonis 1. Metsaste piirkondade kogukondliku planeerimise vajadus 
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Mõned näited küsitlusele vastanute seisukohtadest: 

 

 

Täiendavalt tuleb ära mainida, et metsaste kohtade elanikud tõid võrdlemisi üldise mustrina esile 
metsade prügistamise vähendamise vajadust, aga ka endisaegseid (nõukogude periood) 
prügimägesid  talumetsade, asulate ja asutuste lähedastes metsades. Nende korrastamiseks võivad 
inimesed vajada nõu ja abi (peale Teeme Ära!), sest ammused isetekkelised metsa peitunud prügilad 
ei pruugi koosneda ainult olmejäätmetest.  

„Maainimeste ja kinnistuomanike seisukohalt on oluline, et vähemalt kinnistunaabrid 
oleks metsakinnistustel plaanitavatest raietöödest otseselt teavitatud ning nende 
arvamusega näiteks tuule- ja vaatevarjete säilitamisel (eriti lageraiete puhul) tuleb ka 
maaomanikul arvestada.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ 
Väikemetsaomanik 

„Metsadega seotud sotsiaalsed ja kultuurilised vajadused ja sellega seotud piirangud 
metsade majandamisele peaksid olema lahendatud KOVide tasemel vastavalt 
kogukonna soovidele ja vajadustele. Seevastu ökoloogilised ja majanduslikud huvid 
peaksid olema reguleeritud riiklikul tasemel.“ Metsaomanik, maainimene/ Maakodu- ja 
väikemetsaomanik 

„Võimalusi on lõputult, turismitalud ja matkateed on täies töökorras, kuid huviringe on 
ju veelgi sadu: linnuvaatlus, loomavaatlus, kalapüük, erinevad matkamise liigid, 
erinevad sportimise liigid (nt kanuumatkad, suusatamine). Ettevõtjatele tuleb selgeks 
teha, et nad peavad oma suunda muutma, kooskõlastama loodusega, mis jääb 
jätkuvalt jätkusuutlikuks, seda on võimalik pärandada, see on alalhoidlik, puidu asemel 
on võimalik müüa kukeseeni näiteks. Eurooplased otsivad praegu igalt poolt oma 
ülerahvastatud maadest-linnadest rahu ja vaikust, Eesti on võimeline seda 
suurepäraselt pakkuma, küsitagu siis kasvõi märkimisväärselt suuremat hinda ja leida 
paremad turustamisvahendid. Kuid ühisvara ei tohi riisuda.“ Looduslähedase 
eluviisiga maainimene/ Väikemetsaomanik 

„Uus arengukava peaks arvestama, kuhu lubada puupõlde (loodetavalt ei korda me 
lääne vigu kergelt haavatavaid monokultuurseid metsi rajades vaid rajame targu kohe 
segametsi), millised metsad jätta marja- ja seenemetsadeks, kus olulised 
tähendusega maastikud, kus põlislooduse metsad ja et nendel kohalikel, kes veel 
metsade vahele elama on jäänud, oleks õigus oma sõna sealjuures sekka öelda. Sest 
ümbritsev maastik on enamiku jaoks peamine põhjus, miks meil mõned veel maal 
üldse elavad.“ Metsaomanik, maainimene/ Maakodu- ja väikemetsaomanik 
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o KAITSE- JA MAJANDUSMETSADE MAHTUDE VAHEKORD 
o ROHEKORIDORIDE VÕRGUSTIK, MIS TAGAB ÖKOSÜSTEEMI SIDUSUSE 
o VASTUOLU METSA SÜSINIKU SIDUMISE EFEKTI JA ÖKOLOOGILISE MITMEKESISUSE VAHEL 
o RIIKLIKULT OLULISTE SUUROBJEKTIDE RAJAMINE, MIS TÜKELDAB 

LOOMADE RÄNDETEID, MUUDAB OLULISELT METSAKASUTUST JM 
o MAAKASUTUSE KUJUNDAMISE SUUNDUMUSED (NT PÕLLUMAADE METSASTAMINE, 

METSADE SOOSTAMINE) 
o ÖKOSÜSTEEMI TEENUSTE PLANEERIMINE 
o PÄRANDKULTUURI PAIKADE, HIITE KAARDISTAMINE JA KAITSE KAVANDAMINE 
o HOIUALADE VÕI ROHEVÖÖNDITE KUJUNDAMINE ASULATE ÜMBER, TURISMIMAASTIKE 

KAVANDAMINE 
o METSADE VANUSELINE JA LIIGILINE STRUKTUUR 

 

2.2. Raamkokkulepped 
Keskne mure sihtrühmade tagasisides oli suuremate raamide puudumine, mis aitaks langetada 
pikaajalisi lokaalseid ja argiseid otsuseid (nt majandusmetsade soetamine, turismiteenuste 
kujundamine, maakasutuse kujundamine). Nende raamide loomise tööriistadena nähakse 
teadusuuringuid ja ühiskondlikku kokkulepet, millest omakorda hakkaks lahti rulluma ajakohastest 
meetmetest koosnev taustsüsteem. Metsa kasutamise ja kujundamise suurte raamidena nimetati 
tagasisides mitmeid teemasid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selliste suurte, kuid selgepiiriliste teemade üle rääkides on võimalik kaitsta ka neid ideid 
(ideoloogiaid), mille mõistestik (kultuur, metsa iseväärtus jne) ei sobitu hästi sellega, mida 
kasutatakse praktilistes või poliitilistes aruteludes (stiil: kuidas teha, mida teha, kuidas mõõta). 

 

[...] Mind on jäänud kummitama üks mullune Setomaal kuuldud lugu. Ühel hommikul 
komberdas langile valge pearätiga eideke, seadis end otse langetustraktori ette, tõstis 
käe ja ütles: «Kuulake mind ära: minu mees on surnud, lehm on surnud, koer on surnud. 
Ja kui ma nüüd oma elule tagasi mõtlen, siis lehm oli niru, mees oli loru ja koer oli kah 
igavene masuurikas – ega ta võõra peale ei haukund. Aga mul oli, kellega sõnake juttu 
puhuda. Nüüd on mulle jäänud ainult mets. See mets – tema on viimane, kellega ma 
jagan oma mõtteid enne surma.» Raske on leida lugu, mis kajastaks paremini 
läänemeresoome tabamatut elutunnet. Kui veidi järele mõelda, siis on langetustraktori 
taga terve suur kontsern, on advokaadibüroo, on kogu Euroopa õigussüsteem. Eidekese 
selja taga ei ole midagi. Peale ühe märkimisväärse asja – see on viis tuhat aastat 
läänemeresoome kultuuri. Ja kõigi inimeste elus on hetki, kus sõnadesse tuleb ühtäkki 
hirmus jõud sisse. Nii suur, et masinavärk jääb seisma. See, mis praegu Eestis toimub, 
on kahe kultuuri laupkokkupõrge. Mikita, Postimees, 18. 04. 2017 
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Suurte raamistavate kokkulepete vajaduse esiletoomine ei tähenda, et need teemad praegu 
kaitsmata oleksid. Inimesed ei pruugi olla teadlikud raamdokumentidest, strateegiatest ega sellest, 
kuidas selliseid suuremaid põhimõtteid juba praktikas arvesse võetakse. Järgnevalt tuuakse näiteid, 
kuidas inimesed nendel teemadel peatusid. 

Kaitse- ja majandusmetsade vahekord: küsitletute seas oli neid, kes leidsid, et otsused kaitse- või 
majandusmetsa kasuks ei paista läbi, sest nende piirkondade valik tundub juhuslik ning süsteemselt 
läbi mõtlemata. Imelikuks peeti näiteks vastse metsataristuga metsaalade reservaadiks kuulutamist, 
läbiraiutud alade kaitse alla võtmist, looduse kaitset metsa omandist lähtuvalt (era- või riigi-). 

Vajadust rohekoridoride võrgustiku kavandamise järele, mis tagaks ökosüsteemi sidususe eri tüüpi 
metsade vahel, toodi välja erinevate osapoolte poolt. Võrdlemisi detailselt anti soovitusi ka selleks, 
kuidas praktiliselt tagada rohekoridoride toimimist. Näiteks soovitati linnade sees ja ümber 
väärtustada kõrghaljastust, parkidesse luua hooldamata alasid. Mitmeid soovitusi tehti lageraiele 

„Praegune suund, kus kaitstavates metsades on ülirange kaitserežiim ja 
majandusmetsades piiranguid järjest kaotatakse (raievanus väheneb, langid 
suurenevad) võib hakata andma ebasoovitavaid tagajärgi: A - kaitstavates metsades 
võivad sattuda ohtu inimtegevusest sõltuvad ökosüsteemid, mis olid kujunenud enne 
kaitserežiimi kehtestamist ja millele mõõdukas majandamine ohtlik ei olnud. B - 
Kaitstavate metsade vahelised koridorid kaovad, kuna raiepiirangud on minimaalsed, 
selle tõttu jäävad kaitstavate alade ökosüsteemid isolatsiooni ja satuvad seetõttu ohtu. 
Arengukava peaks andma vastuse, kas neil hirmudel on alust ja kuidas seda ohtu 
vähendada.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Väikemetsaomanik 

„Tuleks paika panna ülempiir (vast rohkem looduskaitse arengukava teema aga las ta 
olla), kui palju metsa peaks range kaitse all olema. Hetkel selline piir puudub ja iga hetk 
võib igaüks teha (sageli põhjendamatuid) ettepanekuid, et üks või teine ala oleks vaja 
kaitse alla panna. Ja siis Keskkonnaamet kulutab oma vähest ressurssi analüüsimisele, 
kas seda ala kaitse alla võtta või mitte. Samas iga lisanduv kaitseala lisab raiesurvet 
väljaspool kaitstavaid alasid asuvatele metsadele.“ Metsaomanik, maainimene/ 
Maakodu- ja väikemetsaomanik 

„Kaitsealuste ning majandusmetsade sünergia on puudu, kaitse baseerub kvantiteedile, 
kus püütakse võimalikult palju maid nn majandamisest välja võtta, unustades, et seeläbi 
suureneb surve majandusmetsadele. Selleks, et surve lõppeks, peab olema kaitsealusel 
pindalal Eestis piirmäär, millest üle ei minda vaid kaitse alla võtmisel midagi 
vabastatakse.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Väikemetsaomanik 

“Piirangute õigustamine hüpoteesidega, et metsa mõõdukas majandamine, 
jahipidamine, teede hooldamine või ehitamine kaitseala naabruses häiriks pesitsevat 
lindu, kes alal kauem kui viimasel kümnendil reaalselt ei pesitse, ei ole tõsiseltvõetav 
ega teaduslike argumentidega põhjendatud. [...],” märkis Holm, viidates saamata jäävale 
kasule metsa majandamisest ja maamaksu omavalitsusele laekumata jäämisest. 
(Lember), Maaleht/Saarte Hääl, 05.04.2018 
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vastukaaluks või selle säästlikumaks kasutamiseks, nt metsaste nõlvade raiumiseks, raiesmike 
piiride kujundamiseks, raietel küpse metsa kõrguse arvesse võtmiseks jne. 

Rohekoridoride küsimusega on sarnane suurprojektide rajamise temaatika. Mitmel puhul väljendati 
rahulolematust rajatud või veel kavandatavate suurprojektide suhtes, mille puhul loodusväärtuste 
kaitsest on nö üle sõidetud (loomade liikumisteede katkestamine, maakasutuse oluline muutmine). 

  

„Metsade maharaiumine raielankidena ilma tervikplaanita milles puuduvad rohekoridorid 
peaks olema keelatud. Seega on vaja metsamajandamise riikliku kava sisse luua ka 
süsteem, mis valvab rohekoridoride olemasolu metsade vahel, see võiks olla riigiülene 
rohekoridoride võrgustik, mida kunagi ei raiuta, ürgmetsade võrgustik oleks 
majandatavate metsade vahel. Selline tervik moodustaks struktuuri mis oleks nii 
jätkusuutlik kui praktiline.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Looduslähedase 
eluviisiga spetsialist 

„Eesti metsad on väga killustunud, ühelt poolt killustavad metsi muud maakasutusviisid, 
teiseks metsamajandamise viisid – suured uuendusraielangid vähendavad 
metsamassiivi kui tervikliku ökosüsteemi toimimist. Killustumisele aitab kaasa ka 
maaomandi suur varieeruvus - riigimets vaheldub kildudena eramaaga, mis teeb 
keerulisemaks metsade majandamisel loodust paremini arvestatavate lahenduste 
planeerimise. Metsade majandamisel tuleb arvestada tänasest rohkem liikide 
levikukoridoride säilitamise ja taastamisega, metsade majandamisele lähenetakse liiga 
lokaalselt ja nii tekivad suured lagedad alad isoleerides halvasti levivate liikide 
populatsioonid üksteisest. Ka majandusmetsas tuleb pöörata rohkem tähelepanu 
sellele, et metsad ei muutuks homogeenseks, vaid ka majandusmetsas tuleb säilitada 
piisavalt elustiku mitmekesisust suurendavaid elemente ja eelistada lageraietele metsa 
majandamist püsimetsana. Metsade kui terviku ökosüsteemi paremale säilitamisele 
aitaks kaasa, kui riik töötaks väljas süsteemi, kuidas metsamassiivides sh kaitsealade 
piiranguvööndites/hoiualadel (kus riik täna maid omandada ei saa) asuvad eramaad 
vahetada mujal väljaspool massiive paiknevate maadega.“ Metsaomanik, maainimene/ 
Maakodu- ja väikemetsaomanik 

„Võiks olla selline kogu riiki ühendav metsa sihtkaitsevöönd, kus loodus ise reguleerib 
ennast. Et ta seda parimal võimalikul viisil teha saaks võiks rõhuasetus olla 
metsamassiivide omavahelise ühendatuse loomisel niipalju, kui see võimalik on, et 
elusolendid saaksid rännata erinevate asupaikade vahel vabalt. Looduslähedase 
eluviisiga maainimene/ Looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Seadusesse on vaja sisse kirjutada nõue, et kaitsealad oleks liikide jaoks sobilike 
looduslike koridoridega seotud. Kaitsealade vahel olevaid koridore võiks ka majandada 
ja aja möödudes võivad need ruumiliselt ka liikuda. Ehk siis saab vanade metsade 
ühenduskoridoris metsi lagedaks raiuda tingimusel, kui läheduses on uued sarnase 
kooslusega metsad vanaks saanud ja kaitsealade reaalne ühendus on sellega tagatud.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Looduslähedase eluviisiga spetsialist 
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Maakasutuse kujundamise küsimustes toodi välja vastandlikke seisukohti tulenevalt inimese 
eelistustest. Näiteks kui ühed soovisid kraavitamist, sihte jm metsataristu arendamist, siis teised 
leidsid, et kraave ja teid võiks näiteks looduskaitsealadel palju vähem olla. Rabametsade raiumise, 
metsade soostamise ja põllumaade metsastamise alased arvamused näitavad, et vastajad soovivad 
näha üldisemaid suuniseid andvaid riiklikke kokkuleppeid. 

Arvukalt toodi välja ökosüsteemi teenuseid, mis võivad metsa ettevaatamatult majandades kaotsi 
minna: metsa kaitsefunktsioonid (kaitse ilmastiku või metsade tormimurru eest), korilus- ja 
rekreatsiooniteenuste potentsiaal, turismiteenused ja käsitöö liigid jne. Selleks, et tagada üldtuntud 
ökosüsteemiteenuste kasutamise võimalus, on vaja kokkuleppeid selle kohta, kus ja kuidas nende 
säilitamist või arendamist tagada. Selleks soovitati nn hoiumetsade või rohevööndi kujundamist. 

„Teiseks oluliseks teemaks on maapiirkonnas metsa istutamine põllumajandusmaale, 
seda ei tohiks juhtuda olukorras, kus linnapiirkonnas ehitustöö nagunii vähendab 
põllumajandusmaa hulka.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ Tööalase metsasuhtega 
omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Võsastunud endised põllu- ja karjamaad kujundada tulutoovateks metsadeks. [...] 
Likvideerida nõukogude aja 50. ja 60. aastatel kraavisahaga tõmmatud kraavid (mis 
enamasti täis kasvanud ning kõrgete vooluservadega) ning kujundada uued 
kuivenduskraavid.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ Väikemetsaomanik 

„Soode kuivendamine metsamaaks ja põllumaaks või turbamaardlana kasutamine. 
Uute kraavide tegemine, vanade taastamine rikub veesüsteeme looduses - 
puhastamata jäänud vesi juhitakse otse jõgedesse ja nende veetase kõigub suurelt 
täna kraavide süsteemile (suvel kuivaga kuivavad jõed kokku, vihmadega kerkib 
veetase väga kiirelt üles). Ka rabametsad on metsad (meie loodusele väga omased ja 
kaunid), neist üritatakse jõuga majandusmetsi teha ja rikutakse nende pinnast üsna 
kehva puidusaagi nimel, see on kahetsusväärne.“ Looduslähedase eluviisiga 
linnainimene 

„Kaitsepolügoonide jaoks kasutada hüljatud põllumaad, mitte raadata (st täielikult 
hävitada) ilusat metsa (nt. Nursipalu). Riigikaitse planeerimisel peaks ju ka olema 
võimalik ette näha, kas on vaja baasi metsa sees või lageda peal. Rumalus on võtta 
enda kätte mets ja see siis liivaväljaks raadata.“ Metsaomanik, maainimene/ Maakodu- 
ja väikemetsaomanik 

„Peatada Rail Baltic ehitus sellisel kujul! Pinnasetäide, mis selle projekti jaoks on vajalik, 
tuleb meie loodusest ja see kogus on liiga suur ja tähendaks suurt kahju meie loodusele 
,samuti rikutakse selle trassiga soode tasakaal ja hävitatakse loomade elupaiku! 
Peatada Estfor tselluloositehase planeerimine Tartu piirkonda Emajõe äärde ja mitte 
lubada ka uuringuid, sest Emajõe seisund on niigi halb ja see tehas ainult halvendab 
seda!“ Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ Mitmekülgse 
loodussuhtega ettevõtlik maainimene 
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Ökosüsteemiteenuste osutamiseks vajalike tulumudelite teemal tehti palju erinevaid ettepanekuid, 
mh intervjuudes. Kui erinevad huvirühmad on võrdlemisi ühel meelel selles, et metsaomanikule 
tuleks hüvitada tema tegevus või tegevusetus ökosüsteemiteenuste osutamisel, siis selle kohta, 
kuidas seda teha, ei olnud tehtud ettepanekute seast võimalik leida ühtegi kattuvat. Mõned näited: 

Looduslike pühapaikade kaitsmiseks peetakse oluliseks nende kaardistamist (sellega on algust 
tehtud) ning selguse loomist selles, millised neist on mälestus möödunud aegadest, millised endiselt 
kohad, mida kasutatakse näiteks maausu järgimise toiminguteks. Praegu on hiisi võimalik kaitse alla 
võtta ainult arheoloogilise mälestisena. Metsaomanikule tähendaks hiiekohaga arvestamine ka 
vajadust arvestada täiendava asutuse – edaspidi tõenäoliselt Kultuuriministeeriumi – nõudmistega. 
Kui loodus- ja pärandkultuuri kaitset on võimalik kujundada leebemalt ja rangemalt, siis hiite kaitse 
on resoluutsem. Sellistes kohtades ei tohiks inimene üldse sekkuda, kuid seda võib külastada, et 
järgida kindlaid rituaale. 

„Lageraied on ületanud kõik jätkusuutlikud mõõtmed. Meie metsad on hirmuäratava 
kiirusega muutunud lapitekkideks, ökoloogiline mitmekesisus kaob. [...] Inimestele 
armsad seene- ja marjametsad kaovad/muutuvad, samuti rabad. Kohad, kus vaimu 
virgutada või millega hulk häid mälestusi seostuvad, kaovad. See on ka ühtlasi oht 
paljude inimeste Eestimaa-armastuse osas.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Luua turismimaastike ja turismimetsade kontseptsioon, mille külastatavus ehk 
inimkoormus on suurem, ning põlismetsade ehk maksimaalse elurahu kontseptsioon, 
kus saaksid töötada teadlased.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ 
Looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Metsast teenitud maksude pealt peaks riik rohkem metsaomanikele ja metsaga seotud 
inimestele tagasi andma. Nt võiks maakonnast raiutud metsamaa pindalast teatud 
summa tulla tagasi selle maakonna arengusse (külavahe teed, maanteed, metstaimede 
tootmine, metsakuivendus jms).“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ 
Looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Võimalikeks uuteks maksudeks oleks: 1. "Elurikkusmaks"- see oleks kodanikumaks. 2. 
"Fossiilse süsiniku emissioonimaks" - selle maksuga oleks maksustatud fossiilse 
süsiniku emissioon. 3."Sidumata süsiniku maks" - selle maksuga oleks maksustatud 
need maad, kus süsiniku salvestamist ei toimu või see on võimalikust väiksem. 4. "Maa 
raadatusmaks" - selle määr sõltub elurikkusindeksist ja on kõige kõrgem asfalteeritud ja 
hoonete aluselt maalt ja puudub ürgmetsal. Maksukohuslased on kõik maaomanikud.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-
ettevõtja 

„Tuleks ette näha meetod, kuidas RMK kasumist makstakse kinni metsaomanikele 
seatud looduskaitselised piirangud kohe alates nende seadmisest.“ Looduslähedase 
eluviisiga maainimene/ Tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 
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Looduslike pühapaikade olukord ja tulevik vajab selgemaid raame (aga mitte ainult metsas), et tekiks 
alus vastasseisude lahendamiseks ka olukordades, kus maaomanikule pole võimalik vastu pakkuda 
isegi loodusturismi- ega osalise majandamise võimalusi. 

 

Riiklikke suuniseid oleks vaja ka selleks, et oleks võimalik leevendada vaidlusi selle üle, milline on 
metsade ideaalne vanuseline ja liigiline struktuur ning mille alusel teha erandeid. Selle teema 
oluliseks osaks on ka vaidlus metsa „süsiniku sidumise teenuse“ üle. Kuivõrd ja millistel puhkudel 
anda eelis süsinikku siduvale noorele ja kasvavale metsale, millistel jällegi vanadele, „ökoloogilise 
mitmekesisuse teenust“ osutavatele kooslustele? Sellistes põhimõttelistes küsimustes kokkulepeteni 
liikumiseks on vaja ka väljendusrikkaid metsastatistilisi andmeid. 

 

„Eesti metsade jaoks on oluline, et säiliks igas vanuses metsa ja seda mitte ainult 
kaitsealadel. Olen nõus, et raiesmikud on ajutise söödabaasina väga vajalikud, kuid 
laiaulatuslikele raietele, mis on tehtud suhteliselt kitsas ajavahemikus järgneb 
ühetaoline maastik. See püsib aastakümneid ja ei loo kuidagi eeldust looduslikule 
mitmekesisusele.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Looduslähedase 
eluviisiga spetsialist 

„Probleem on, et metsade vanuseline koosseis on ebaühtlane. Eesmärk peaks olema 
saavutada metsade ühtlane vanuseline koosseis ning soodustada segametsade teket. 
Ühte tüüpi metsaalad peaksid moodustama üleriigilise võrgustiku. [...] Probleemiks on, 
et praeguste raiete tulemusel võib praktikas tekkida suuri raielanke, kus puuduvad 
teatud vanuses metsad üleüldse (vanad metsad) ning see võib ohustada liikide 
säilimist ja nende rändamist uutesse elupaikadesse.“ Metsaomanik, maainimene/ 
Maakodu- ja väikemetsaomanik 

Kuna otsuse tegemise ajal puudus keskkonnaametil teave, et kavandatavale raiealale 
jääb pühapaik, siis loas pole raietöödele lisatingimusi seatud. […] Samuti rõhutab Ivar 
Omler keskkonnaametist, et Kivisaare hiis ei ole kinnismälestisena riikliku kaitse all. 
«Raietegevuseks loa väljastamisel lähtus keskkonnaamet olukorrast sarnaselt 
tulundusmetsaga, kus täiendavaid tingimusi metsamaterjali ladustamise koha valiku 
osas raie teostajale ei seata,» selgitab ta. Ka muinsuskaitseameti sõnul ei rikutud 
Unipihas asuva hiie osalise mahavõtmisega seadust, sest mainitud alal on 
arheoloogiamälestisena kaitse all üksnes kivikalme ja ohvrikivi. «Mainitud raietööd 
toimusid kivikalme ja ohvrikivi kaitsevööndis ning vastavalt kehtivale 
muinsuskaitseseadusele ei pea arheoloogiamälestise kaitsevööndis tehtavateks 
raietöödeks muinsuskaitseametilt eraldi luba küsima,» selgitab ameti avalike ja 
välissuhete nõunik Margit Pulk. Kuigi pühapaigad mälestiste liigina tuuakse praegu 
menetluses olevasse uude seadusesse sisse, ei puutu see kultuuriministeeriumi 
kommunikatsiooninõuniku Kai-Ines Nelsoni sõnul kõnealusel juhul asjasse. Seaduse 
järgi on looduslikud pühapaigad ka praegu muinsuskaitse all, kuid neid käsitletakse 
arheoloogiamälestiste all. Liiva, Postimees, 28. 04. 2018 
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Selleks, et sõlmida kokkuleppeid või üle rääkida asju, mille suhtes on juba varem mõistlikus vormis 
kokku lepitud, tuleb kaasata erinevaid huvirühmi ja nendevahelist arvamustevahetust modereerida. 
Küsitletud tõid mitmel puhul välja, et kaasarääkijate mitmekesisust tuleks riigi tasandil suurendada. 
Paljudel juhtudel heidetakse ette ka metsanduses oluliste ametikohtade täitmist ühesuguse taustaga 
inimestega. Seda, et senini tehtud otsuseid peetakse (nii linnainimesed kui spetsialistid, 
metsaomanikud) mõnel puhul läbipaistmatuteks, võivad väljendada ka küsitletute väited 
korruptsiooni kohta metsanduses. Sellistes süüdistavates sõnavõttudes jäävad küsitletud paraku 
kuulujuttude esitamise tasemele. Konkreetseid näiteid välja ei toodud, mistõttu pole neid arvamusi 
võimalik täpsemalt analüüsida. 

Intervjuudest selgus, et võimaliku korruptsiooniohuna võibki näha suurte põhimõtteliste otsuste 
tegemist nii, et osad huvirühmad saavad selle tegemisest varem teada või on ise nende taga. Näiteks 
toodi mitmel puhul välja, et praegu võetakse looduskaitse alla metsi, mille omandamisest 
metsaettevõtted ära ei ütle. Küsitletud kahtlustasid, et ettevõtted on teadlikud sellest, et mingil hetkel 
seisab ees kaitsekorra muutmine, mistõttu nad saavad teiste turuosaliste ees eelise. 
Korruptsiooniohu kasvu nähti ka selles, kui riiklikule raiemahule peaks piirang seatama. 
Riigijuhtimise vaates peetakse vajalikuks üle vaadata ka KeMi ja Maaeluministeeriumi vastutusalad 
(sh erametsakeskuse ja PRIA alad) ning need võimalusel ühendada. 

 
 
 
 

2.3 Metsa defineerimine ja mõõtmine 
 
Huvirühmade esindajad leiavad, et jõudmaks kokkuleppele selles, kuidas metsa kasutada, on vaja 
kvaliteetseid andmeid. Enne seda on vaja aga kokku leppida ka andmete saamise viisis. Selleks 
oma korda on vaja kokku leppida, kuidas asju nimetada. Eri rühmade kriitika puudutab eeskätt tänast 
metsa ja metsamaa mõistet, aga ka metsa tüüpe, arengujärke jms (raiesmik, võsa, rabamets). 

„Eesti metsandus ei peaks lähtuma kitsalt ettevõtjate huvidest ning vastavalt tuleks ka 
ametid üle vaadata, et ei domineeriks igal pool metsatöösturid ja endised metsanduse 
tippjuhid, jms.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene 

 

 

„Harilik pärn tuleb lugeda metsa uuenemisel arvesse minevate puuliikide hulka. Mis 
saab raiesmikest/metsamaast, kus kasvab sarapuu, paakspuu, pihlakas, remmelgas või 
paju. […] Metsaomanikule tuleks anda voli otsustada, mida ta oma metsamaal kasvatab, 
kui eelmises metsapõlvkonnas oli kaaspuuliigiks hall lepp, mis ei olnud enamuspuuliik, 
siis praegu ei või ala uueneda halli lepaga? Miks?“ Metsaomanik, maainimene/ 
Väikemetsaomanik 
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Mõned näited: 

Sellest, mida saab pidada puiduvarumiseks sobivaks metsaks, tuleks teha osade vastajate arvates 
väljaarvamisi kas seetõttu, et mõnes metsas ei tohiks teha ulatuslikke/lageraieid või ei ole praktiliselt 
võimalik, et sellest metsast puidu kätte saab (nt väikeomanike mets, mille majandamiseks on 

„Tuleb kõigepealt mõisted selgeks teha – 'mets' ja 'metsamaa' ei ole üks ja seesama. 
Eestis ei ole 51% metsa, küll aga ametlikel andmetel 51% metsamaad, mille hulka 
kuuluvad ka täiesti lagedad alad, kus metsa pole. Seejärel tuleb SMI andmetes 
selgusele jõuda. Praegu kahjuks SMI ei ole usaldusväärne [...] Lõpetada tuleb 
küpsusdiameetri alusel raiumine.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Metsa definitsioon seaduses tuleb üle vaadata. Rääkides viimasel paaril aastal käinud 
vastutustundetust lageraiest on tihti välja toodud, et metsa pindala olevat väidetavalt 
ikkagi suurem kui varasematel kümnenditel. Kui aga metsa defineeritakse 
metsaseaduses järgnevalt, siis see välistab võimaluse saada täpne ülevaade metsade 
(võsa 0,1 hektaril ei ole ju tegelikult mets) või raieküpsetest metsade tegelikust 
olukorrast: Â§ 3. Mets ja metsamaa (1) Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, 
sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. (2) Metsamaa on maa, mis 
vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest: 1) on metsamaa kõlvikuna kantud 
maakatastrisse; 2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad 
puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 
protsenti.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Metsaks saab minu jaoks nimetada kooslust, milles kasvavad puud on sinna kasvanud 
ja ellu jäänud ilma inimese abita ja tüved peavad olema korralikud, tuues võrdluseks, et 
kindlasti jämedamad kui inimese pea. Samuti ei anna metsa mõõtu välja midagi mis on 
väiksem kui 2 hektarit. Kui need tingimused on täidetud on see midagi, mis mõjub 
metsana.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Metsa definitsiooni võiks ühtlustada näiteks ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) definitsiooniga metsast: maa-ala, mis on suurem 
kui 0,5 hektarit ning kus kasvavad üle 5 meetri kõrgused puud ning puuvõra katab üle 
10% sellest maa-alast. Üldiselt olen murelik, sest ortofotosid vaadates paistab, et minu 
eluajal ei ole veel nii palju raielanke olnud ja ega sinna kiiresti midagi asemele ei teki.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ Looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Teha korda metsandust käsitlev KEEL nii, et inimestel, olenemata positsioonist, 
vajadustest, huvidest jms, oleks võimalik aru saada metsandust puudutavatest juttudest 
ja ennast arusaadavalt väljendada. Mis on METS, mis on VÕSA, mis on NOORENDIK 
jne.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Kui õigesti aru saan, siis hetkel loetakse metsaks ka mereäärseid kadakaid, 
lageraiesmikke, ilma alustaimestikuta paljakuid ja allapõlvepikkuste noortaimedega 
kasvandikke.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga 
spetsialist 
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keeruline leida teenuseosutajaid, tulu-kulu suhe ei ole mainimisväärne jne). Küsimusi esitatakse ka 
statistilise metsainventuuri kohta, kuid küsitletud pole oma kahtlusi põhjalikumalt avanud. 

 

„Sihtkaitsevööndi raieküpseid metsi ehk hoiumetsi ei [tohiks] näidata metsaregistris 
küpsete puistutena, sest neid ju raiuda ei saa. Sama kehtiks vääriselupaikades, 
veekogude veekaitsevööndites, väga tugeva erosiooniohuga nõlvadel, kus kallak on 
suurem kui 20 kraadi, puhkemetsades, sh heades marja- ja seenemetsades.“ 
Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

Viie aasta proovitükkide võrdne kaalumine tähendab seda, et 2011. a mõõdetud 
90 aasta vanuste kuuskedega proovitüki, mis praeguseks on tõenäoliselt raiutud, 
andmed üldistatakse sama suurele pindalale kui 2016. a mõõdetud 90 aasta vanuste 
kuuskedega proovitüki andmed. Ehk raieküpsete metsadena näidatakse ka seda osa 
metsa-maast, kus viimastel aastatel on tehtud lageraie.Avalikkusele räägitakse 
raieküpsete metsade suurest pindalast, kuigi looduses on suur osa neist juba 
raiesmikud. Kuuba, Postimees, 11.08.2018 

„Uuesti tuleb kasutusele võtta mõisted: hoiumets, kaitsemets, tulundusmets. Hoiumetsa 
ei raiuta puidu saamiseks, vaid nad annavad teisi looduse hüvesid peale puidu ehk 
pakuvad ökosüsteemiteenuseid ja võimaldavad metsa kõrvalkasutust, elurikkuse hoidu 
jms. Hoiumetsa juurdekasvu ei näidata Eesti metsade kogujuurdekasvu hulgas. 
Kaitsemetsade juurdekasvust saab kasutada (metsamaterjali väljatulek) ülimalt 50-60%, 
tulundusmetsadest 75-80%. Männikutes ja kuusikutes jääb metsa puistu tagavarast 
15%, kaasikutes ja haavikutes 10%, saarikutes ja tammikutes 20%, hall-lepikutes 25%, 
sanglepikutes 27%.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-
spetsialist-ettevõtja 

„Kui rääkida täisväärtuslikust metsast, siis eristada tuleks metsapõllud ehk 
majandatavad metsad, kus teatud küpses vanuses puid võib maha võtta ning 
põlismetsad ehk ökosüsteem, mida maha ei võeta. Need on looduskaitsealad, 
rahvuspargid, nende kaitsevööndid jne.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene  

„Kindlasti peab SMI ümber korraldama, defineerima uuesti ja täpselt kõigi osapoolte 
konsensusel, mis on mets, mis on lageraie, mis on võsa, mis on juurdekasv jne.“ 
Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ mitmekülgse loodussuhtega 
ettevõtlik maainimene 

„Samuti on küsitav SMI meetodi kasutamine raiemahtude arvutamiseks, veaprotsent 
liiga suur. Võib-olla oleks mõistlik kasutada mõnda muud varianti?“ Looduslähedase 
eluviisiga linnainimene 

„Me peaksime lõpetama Exceli-põhise metsainventeerimise, kus maht on vaid tabelis 
ning reaalselt arvestatakse metsaks ka võsa või (taasistutatud) raiesmikku.“ 
Looduslähedase eluviisiga linnainimene 
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Nii küsitluses kui meediatekstides rõhutatakse, et on vaja selgust selles, mis on arvestusviiside 
võimalused ja puudused. Näidikud, mida läbivalt kritiseeritakse, on arvestuslank, küpsusdiameeter, 
metsa juurdekasvu kontseptsiooni kasutamine arvestuses. 

Tuuakse ka välja, et metsa kohta kogutud andmed erinevad oluliselt tegelikkusest. 

„Tuleb ümber vaadata aastalangi arvestuse põhimõtted, lähtudes eesmärgist säilitada 
või saavutada okas- ja lehtpuupuistude kokkulepitud vahekord. Tuleb ümber vaadata 
lageraietele esitatavad tingimused (lubatud langi suurus) ning metsa uuenenuks 
lugemise kriteeriumid (kõrgus, liituvus). Metsa uuenenuks lugemisel tuleb rakendada 
samu kriteeriume, millest alates loetakse maa metsamaaks (kõrgus 1,3, liituvus 0,3) ja 
millest alates loetakse mets noorendikuks (samad kriteeriumid). On arusaamatu, miks 
loetakse mets uuenenuks oluliselt teistsuguste kriteeriumide alusel.“ Looduslähedase 
eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Tuleb loobuda küpsusdiameetri mõistest [...] Metsade majandamisel tuleb lähtuda 
arvestuslangist. Tuleb loobuda raiemahu võrdlemisest metsa jooksva juurdekasvuga kui 
äärmiselt eksitavast võrdlusest. Lõppraie kavandamise aluseks tuleb võtta 
hektaripõhine arvestus puuliikide ja boniteetide kaupa – igal aastal raiutakse 1/x kogu 
vastavast pindalast, kusjuures x on vastava puistu küpsusvanus.“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Langiarvutus on hästi läbimõeldud metoodika ja seda ei tohiks lasta populismil 
mõjutada.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga 
spetsialist 

„Arengukavasse tuleb juurde kirjutada, kui palju erinevat ümarmetsamaterjali (palk, 
peenpalk, paberipuu, küte) puuliikide (LV, LM, KS, MA, KU, TO, TL) lõikes Eesti 
metsavarud (riigimetsas, suurte metsaomanike ja väikemetsaomanike metsades) 
võimaldavad. Kasutatav osa kogujuurdekasvust on palju väiksem, sest arvele võetakse 
ümarmetsamaterjali saamine ja selle müük, vedu ja kasutus puidutööstuses. 
Arengukavas peaks olema diagramm: Puidu kogujuurdekasv, sellest kasutatav puidu 
maht (ümarmetsamaterjal, mis läheb kaubaks) ja puistute lubatav raiemaht (kasvava 
metsa tüvemaht).“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-
spetsialist-ettevõtja 

„Võttes aluseks metsateatised ja võrreldes neid tegelikkusega, on erisused meeletud. 
90aastase kuusiku asemel kännud ja mitmeaastane kasevõsa. 50aastase kasemetsa 
asemel üleujutatud rohumaa.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase 
eluviisiga spetsialist 

„Iga mõtlemisvõimeline inimene saab aru, et see kui maa on maa-ametis arvel 
metsamaana ei tähenda automaatselt seda, et seal oleks mets (näiteks Otepää 
linnamäel tehti hooldusraiet, kasvama jäi kogu alal 3 puud, kuid statistiliselt on see 
mets).“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 
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Andmete esitusele andmebaasides tehakse etteheiteid õige mitme kandi alt: soovitatakse 
andmebaaside kujundamisel lähtuda (ka teiste) kasutajate oskustest ning mugavusest, täiustada 
andmekirjeldusi, lisada sellele uusi andmekihte (nt muinsus- ja loodusväärtused, looduslikud 
pühapaigad) või ühildada täiendavaid andmebaase (või saada tänased ühendused toimima). 

„Täna arvestatakse pelgalt metsamaa kui kinnistu liiki metsavarude arvestamisel, kuigi 
tegelik olukord on sellest äärmiselt erinev.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ 
looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Puistu takseerkirjelduses on nõutud Metsa korraldamise juhendi järgi: lisa 9 ERALDISE 
OLULISED ISEÄRASUSED Kood Nimetus KE koosseis ebaühtlane AE vanus 
ebaühtlane TE täius või liitus ebaühtlane JE järelkasv ebaühtlane (grupiline) KV 
kasvukohatüüp varieerub VB eraldisel vääriselupaik K2 kuusk osaliselt teises rindes YU 
üleujutatav RT raied ainult talvetingimustes RK kujundusraie RJ raie järelkasvu 
säilitamisega OU osaliselt uuenenud AO algveoteed olemas PO pärandkultuuri objekt 
PP plusspuudega mets. Puistu takseerkirjelduse nõuetesse tuleb uuesti lisada (mitmed 
lisad on kustutatud õigusaktist) puistu kasutamise erisused (olen kontrollinud, neid ei ole 
igakord näidatud ja seetõttu tekivad raie korral konfliktid): puistu on puhkemets, 
potentsiaalne vääriselupaik, kalmistu, hiis, kaitsealuse liigi elupaik, hea marjamets, 
ristipuud, (võõrliikide) katsekultuur, võõrpuuliigid, piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd, 
liikumispiiranguga ala jm erisused.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ Tööalase 
metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Leian, et riik võiks (era)metsaomanikku rohkem usaldada ning mitte ette kirjutada iga 
liigutust, mida ta oma metsas teeb. Ja kui teebki teadmatusest midagi valesti, siis lõpuks 
kannab ise kahju. Vähemalt ei tohiks omanikku karistada selle eest, kui see jätab kuhugi 
lahtrisse vajaliku linnukese tegemata. Elektroonilistes kanalites (Metsaregister jt) võiks 
olla rohkem linkimisvõimalustega selgitusi, mis aitaksid taotlejal seal toimetada.“ 
Metsaomanik, maainimene/ maakodu- ja väikemetsaomanik 

„Vaja oleks [...] muinsuskaitseameti ametnike "motiveerimist", et neid sunnitaks ometi 
kord tegelema looduslike pühapaikade inventeerimise ja kaitsmisega ja päriselt, 
sisuliselt ja tegelikult; arusaamist ja selle viimist laiemate rahvahulkadeni.“ 
Looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Vääriselupaikades leitud ohustatud (nn VEP liigid) ja kaitsealused liigid tuleb kanda 
looduskaitse kaardile ja nimetada puistu takseerkirjelduses.“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Peaks lisama mõne veebikaardile võimaluse, et erametsaomanikud, kes ei soovi, et 
tema metsast marju-seeni-pähkleid jms. korjatakse, saaksid kanda selle ala kaardile ja 
see kehtiks nagu vastavalt tähistatud metsamaa.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase 
metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 
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Tavaliselt kõiki selliseid nõudeid korraga täita ei ole võimalik, kuid andmekasutajate vajadusi maksab 
andmebaaside arendamisel täiendavalt uurida. 

Olulise puudujäägina tuuakse välja andmete staatilisus ja kiire aegumine (inventuuride andmed), 
võimatus lisada andmete kohta tagasisidet või kommentaare (nt selle kohta, kas kindlat liiki on 
metsas nähtud, kas metsakooslus vastab kirjeldusele). Võimalik, et osad andmebaasid sobiksid 
täitma ka (mitteformaalse) suhtluskoha rolli, eriti kui võtta arvesse seda, et metsaomand võib väga 
kiiresti muutuda ning teadmine metsas toimunust ei kandu omanikke mööda edasi, piirinaabrid ei 
oska üksteist tuvastada ega ühenduse võtmiseks kontaktandmeid üles leida. Andmebaaside 
arendamisel tuleb siiski arvesse võtta, et ühiskonna rühmade digipädevused on nutifonide levikust 
hoolimata väga erinevad. 

 

„Uus Metsaportaal on hea lahendus avalikule sektorile nende vajaduste rahuldamiseks 
ning maaomanikelt informatsiooni kättesaamiseks, mille tegemisel on arvestatud 
eelkõige riigi huve. Metsaportaali täieliku potentsiaali kasutamist takistab vähene 
võimekus pakkuda teenuseid või arendada teenuseid vastavalt kliendi huvidele ehk 
metsaomanike huvidele. Metsaandmete formaat (xml andmekandja) ning teatiste 
menetlemine ei paku metsaomanikule piisavalt võimalusi toimingute tegemiseks ning 
andmete edastamiseks. Andmed on staatilised ligi 10 aastat, metsaomanike 
andmebaasides on andmed uuemad ja kaasaegsemad, kuid andmete uuendamine on 
riigi usaldamatuse taga ja arvestatakse ainult litsentseeritud taksaatorite andmeid. 
Kümneaastase perioodi jooksul võiks lubada lisaks taksaatori esitatud andmetel ka 
metsaomaniku esitatud andmeid ja uuendusi ning kaugseire tulemusi (ortofotod, LIDAR, 
satelliidi pildid ja andmed jne.). xml-andmeformaat sisaldab andmeid, mille järgi puudub 
vajadus, näiteks põõsarinde kirjeldamine või teatud erisused (kkt varieerub, kõrgus 
varieerub, täius varieerub) ning ei sisalda metsaomanikule olulisi andmeid tööde ja 
raiete kohta (sortimendid, tööde teostamise aasta, metsale ligipääsetavus, eraldise 
osapinnaline majandamine, raie ja tööde eritingimused, kraavid, teed, sihid jne). Need 
on väga metsaomaniku spetsiifilised, kui lähtutakse ühtsest kõikjal kehtivast 
andmeformaadist, siis tuleks andmeformaadi koostamisel kaasata ka erasektor ja nende 
vajadused. Tuleb mõelda, kuidas andmeid kogutakse ja salvestatakse. Kaugseire 
meetodi on üha enam kättesaadavad ning leiavad üha enam kasutamist. Tuleks kaaluda 
andmete salvestamise loogikat ning liikuda vektor formaadilt (alad) piksli formaadile, kus 
kõik metsanduse andmed on kirjeldatud näiteks 10*10 meetrisel ruudul (eraldis, 
element, iseärasused, tööd ja raied, looduskaitse). Puidumüügi (mõõdetud sortimendid, 
väärtus, hind, sertifikaadid, sihtkohad, raieala (kataster), ostja-müüja jne) 
andmeformaadi väljatöötamine ja rakendamine, metsaandmete xml näitel.“ 
Looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Riiklikud metsanduse teemalised häkatonid ja rahastus idufirmadele mis lahendavad 
metsamajandusega seotud probleeme (nt seire, analüüs).“ Looduslähedase eluviisiga 
maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 
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Kuigi metsa arvestuspõhimõtete üle läbi rääkimine aitab tõenäoliselt vähendada arusaamatusi 
huvirühmade vahel, on mõistlik siiski arvestada, et täpsem defineerimine ja spetsiifilisemad 
mõõtmistulemused võivad küsimusi ja vastuolusid hoopis juurde luua, eriti kui andmeid on võimalik 
täpsemaks muuta võrdlemisi ebaühtlaselt. Näiteks tõi mitu küsitletut välja, et väheinventeeritud 
erametsas toimuv on riigimetsaga võrreldes niivõrd ebastabiilne ja vähekontrollitav, et üleüldine 
mõõtmismeetodite ja andmeesituse „lihvimine“ ei pruugi otsuste kvaliteeti oluliselt paremaks muuta. 

  

„Ilmselt naiivsena julgen soovitada, et tuleks kehtestada nõue raietest teada andmiseks 
avalikult ja piisava aja jooksul enne raie toimumist (pakun vähemalt 1-2nädalat). Praegu 
vist midagi sellist pole? Samamoodi peaks olema õigus saabuvast raiest teada saada 
naaberkruntide omanikel. Siis jõuaks veel vajadusel läbi rääkida ja kahtluse puhul raie 
õiguslikkust kontrollida (pühapaigad või looduskaitseala piir jne, raiutava vanuse 
lubatavus jne). Juhuslikult pooleli raiele peale sattudes on enamasti midagi muuta juba 
hilja.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 
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2.4 Metsaomanikud 
Metsaomanike vajaduste ja probleemide selgitamiseks on vaja neid sisemiselt eristada. Eri tüüpi 
metsaomanike arvamused võivad väga palju varieeruda, sest metsaomaniku roll ei pruugi olla nende 
elus esimene ja kõige olulisem või vastupidi – eri probleeme vaadeldakse eeskätt metsaomaniku 
vaatepunktist. Rühmitamine ei ole kunagi ideaalne, sestap võib üks metsaomanik tunda end ära 
mitmes rühmas, aga võib ka juhtuda, et ta ei oska end neist ühegagi seostada. Küsitlusest ja 
vestlustest metsaomanikega võis välja joonistada järgmised eripärased rühmad: 

  o Väikese pärand- või talumetsa omanikud, kes kasutavad metsa eeskätt enese tarbeks ning kes 
majandavad vähesel määral või vajaduse põhiselt, tehes metsatöid peamiselt ise. Nad võivad metsa 
kasutada võrdlemisi mitmekesiselt, sh võib neil olla (veel endisaegset) tehnikat, nt traktoreid, 
puulõhkumismasinaid, koduseid saekaatreid jms, mis võivad naturaalmajanduslikel alustel 
teenindada ka naabruskonna inimeste ja ettevõtete (juhuslikke) vajadusi. 

o Pärandatud metsa omanikud, kes ei oska või saa metsaga ilma kõrvalise abita midagi ette võtta. 
Neil puuduvad teadmised, oskused, tehnika. Selle rühma aeg ja tähelepanu on hõivatud muude 
eluliste ülesannetega. Nad ei tee metsa suhtes erilisi plaane, neil pole selgeid ootusi või vastupidi 
– nad alles ootavad sobivat hetke, mil oma plaanid selgeks mõelda ja pihta hakata. Võivad olla 
üheks pärijaks paljude seast, mistõttu otsustamine metsas tehtava üle võib olla üldiselt keeruline. 
Selles rühmas võib olla ka põhimõttelisi mittemajandajaid. Võrdlemisi üksikud toimijad. Võivad olla 
kergesti mõjutatavad väliste osaliste poolt, näiteks metsa vahendajate telemarketingist, sest 
lähedaste nõustajate ring, kellega otsuseid läbi arutada, võib olla vähene või asjatundmatu. 

o Metsaomanikud, kes on (lisaks kodumetsale) ostnud metsa investeeringuks, et tagada endale ja 
oma perele pikaajaline lisatulu allikas, nö pensionifond. Nad teevad metsatöid pikaajalise plaani 
järgi, kaaludes otsuseid põhjalikult läbi. Nad kasutavad metsa võimalusi võrdlemisi mitmekülgselt, 
näiteks võivad nad olla ka jahimehed, seotud põllumajanduse või muu metsaga kaudselt haakuva 
tööga. Võrdlemisi hästi sidustunud metsanduse tugisüsteemiga, mh kõrvaltvaatajana, kasutades 
selle võimalusi, kui need soodsaks osutuvad või oma nõust ja jõust vajaka jääb. Neil on olemas 
tehnika, võivad olla metsandusharidusega, sh iseõppinud hobimetsaomanikud. Sageli tunnevad 
hästi loodust ja soovivad selle protsessidega teadlikult arvestada. 

o Suurmetsaomanikud ja metsaettevõtete omanikud, kelle jaoks metsas tegutsemine on 
ettevõtlusvorm. Kui eelnevate rühmade jaoks on väga oluline seotus nn kodu-, talu- või 
pärandmetsaga, mida ei olda nõus muu metsamaa vastu välja vahetama ka siis, kui see peaks 
sattuma sihtkaitsevööndisse, siis see rühm on altim vaatlema metsa keskselt investeeringuna (sh 
väga pikaajalise investeeringuna). Nad on oma otsustes rohkem seotud majandussüsteemiga, 
puidu väärindamise ja vahendamise võimalustega, välisinvestorite ja -turuga (sh looduskaitse 
nõuetega). Tegevusalad võivad hõlmata väga erinevaid võimalusi alates metsa omamisest 
ümbertöötlemise ja lõpptoodete vahendamiseni. 

o Hobimetsaomanike väike rühm, kelle tegevust iseloomustab oma elustiilist lähtuvate eripäraste 
ootuste esitamine oma metsale (võib olla pärandmetsa, aga ka ostetud mets). Need ootused võivad 
kätkeda esteetilisi arusaamu (nt soovivad näha metsa parkmetsana), ideoloogilisi veendumusi (nt 
loodusmetsa ostmine kavatsusega selle kujundamisest loobuda), majandamispõhimõtteid (nt 
püsimetsa majandamine kui sotsiaalse ettevõtluse vorm) jne. Nad ajavad nö oma rida, hoolimata 
metsanduse olemasoleva tugisüsteemi võimalustest ja suundumustest. Nad on aktiivsed toimijad, 
olles võimelised enesele sarnastega suhtlusvõrgustikku looma, metsanduspraktikaid uuendama, 
vastuvoolu ujuma. 
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Sihtrühmade küsitlemine ei jõudnud väliskapitalil põhinevate ettevõtete ja investoriteni ega ka 
Riigimetsa majandamise keskuseni, samuti nende omanikeni, kes on metsa pärides selle koheselt 
maha müünud. Oluline on välja tuua, et metsaomanikuks olemist peetakse väärtuseks omaette, eriti 
metsa kuulumist kohalikele inimestele. Kuigi metsa majandamisel kehtivad ühesugused reeglid nii 
kohalikele kui välisomanikele, leiab küsitlusest palju sõnavõtte, milles metsa müüki välismaalastele 
taunitakse. Neis sõnavõttudes ei ole paraku probleemi olemust avatud, mis aitaks selgitada 
taunimise põhjuseid. Neid võib otsida erinevate rühmade arvamustest vaid kaudselt. Näiteks võib 
inimeste turvatunnet ohustada see, kui nad ei tea, kes on nende naabrid ja mida neilt oodata, eriti 
kui naaber ei pruugi olla kursis kohalike tavadega. Ka võib pidada oluliseks, et Eestis säiliks piisav 
arv omanikke, kes ise kohapeal metsa eest vastutaks ja sellel teemal kaasa räägiks. See võib aidata 
kaasa metsas toimuva mõistmisele laiemalt, leevendada arusaamatusest sündivaid konflikte. 
Omanikud, kes metsas ise toimetavad, peavad seda kogemust iseenesest väärtulikuks. Võrdlemisi 
keeruline töö tagab omanikule hea enesetunde, silmaga nähtavatele muutustele kaasaaitamine 
valmistab rõõmu. On loomulik, et nad soovitavad seda kogemust ka teistele metsaomanikele. 
Järgnevalt vaadeldakse metsaomanike probleeme, lähtudes sellest, kuidas nad kas sarnasuse või 
omavahelise seotuse alusel kombineerusid. 

 

2.4.1 Metsaomanike tugisüsteem 
 
Siinkohal mõistetakse metsanduse tugisüsteemi laiemalt kui metsanduses tavaliselt (organisatsiooni 
tähenduses, nt erametsakeskus jm). Tugisüsteemi all vaadeldakse erinevate rühmade õiguseid 
(kaasa rääkida, kasutada omaniku õigusi, jne), aga ka õiguste kasutamiseks vajalikele teenustele 
ligipääsu (nõustamine, metsatöö teenused), finantsmeetmeid (nii piiravaid kui soodustavaid), 
tehnoloogiaid (metsandustehnoloogiad, IKT võimalused), suhtlusvõrgustikku (meedia, 
sotsiaalmeedia, mitteformaalne haridus). Metsaomanike rühmad on erinevad. Osad neist on 
võimelised oma õigusi ja soove kasutama ka siis, kui selleks tugisüsteem puudub, osad vajavad aga 
teistest oluliselt rohkem tuge ka siis, kui näiliselt on kõik võimalused olemas. Lähtuvalt tugisüsteemi 
soodustavast ja pärssivast mõjust tekivad metsaomanike seas kohati hoopis teistsugused – 
ebavõrdsete võimaluste tajumise tõttu ühiste huvidega – rühmad kui eelnevalt kirjeldatud. 

Metsaomanike rühmad võivad olla ebavõrdsed sotsiaalsete pädevuste (enesekehtestamise oskus, 
oskus hakata vastu teadlikule manipuleerimisele, väljendusoskus, eestkostevõime), IKT-kasutamise 
oskuste (nt registrid, taotlused) ja ka abistava sotsiaalse võrgustiku poolest. See tähendab, et 
omanikud erinevad oma võimete poolest kasutada riiklikke infosüsteeme, saada ühendust 
piirinaabritega, tulla toime maailmavaateliste rühmituste või meedia ootamatu tähelepanuga, rääkida 
läbi kohaliku kogukonnaga, saada hakkama toetuste taotlemisega, oma õiguste kaitsega või tulla 
toime metsaettevõtete manipuleeriva telemarketingi rünnakuga jne. Riigil on võimalik süsteemselt 
sellist ebavõrdsust siiski mingil määral kujundada, näiteks tagada kohalikul tasandil kogukonnaga 
läbirääkimisteks vahemehi, vähendada metsaomanike andmete kuritarvitamist, kujundada 
piirinaabrite vahelist sidehoidmist või nendevaheliste konfliktide põhjuseid (piirinaabrite vahelisi tülisi 
raieteatise esitamise eesõigusest tulenevalt). 

Omandiõigus ei tähenda üksnes vaba voli enda omandiga ümberkäimisel, vaid 
tähendab riigi jaoks kohustust kaitsta omandit selle võimaliku kahjustamise eest. 
Muidugi ei sea omandi kaitse absoluutseid piiranguid, sest teatud juhtudel peame 
naabrite toimetusi taluma isegi juhul, kui see kahjustab meie enda kinnistut, sest naabril 
on jällegi põhiseaduslik õigus enda kinnistut vabalt vallata ja kasutada. Sellise õigusliku 
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Metsaomanike võimalused erinevad ka juriidilise vormi tõttu. Mitte iga metsaomanik ei pea metsa 
majandamiseks oluliseks täiendava juriidilise keha loomist, sest see võib talle seada 
ebaproportsionaalseid kohustusi. Eraisiku või ettevõttena tegutsedes on metsaomanikul täiesti 
erinevad soodustused ja kohustused (eraisikuna: tulumaks Natura toetuselt, investeeringuid ei saa 
kuludesse kanda, metsamaterjali müügilt tuleb tasuda tulumaksu). 

Lisaks juriidilisele ebavõrdsusele toovad väikemetsaomanikud välja, et metsanduse tugisüsteem on 
üles ehitatud suuromanike ja ettevõtete vajadustest lähtuvalt. Väikeomanikel on oluliselt keerulisem 
leida metsatööde teenuste osutajaid (eriti kui soovitakse metsa säästvamalt majandada, nt 
alusmetsa säilitada), saada kätte kontrollitud istutusmaterjali (see on sageli ka suurte omanike 
probleem), metsa sertifitseerida, tehnikat soetada, nõustamist saada (reserveeritud ühistusse 
kuulujatele), müüa kasumlikult metsamaterjali. Väikeste koguste puhul ei annaks ka ühistegevus 
soovitud efekti. Paljud väikemetsaomanikud leiavad, et neid ei tohiks sundida metsaühistutega 
liituma nõustamise ja toetuste pärast, eriti kui ühistu saab neid vähe aidata. Liitumine peaks toimuma 

konflikti lahendamiseks kinnisasjade puhul ongi meil planeerimisõigus, kus kaasatakse 
kõik asjasse puutuvad osapooled, selgitatakse välja nende huvid ning proovitakse leida 
parim lahendus. Metsa puhul sarnane menetlus puudub. Metsateatis on üksnes 
formaalsus, kus järgitakse, et toiming oleks väliselt seadusega kooskõlas. Naabrite 
tegelikke huvisid ja õigusi ei uurita ning nii ei ole tagatud ka naaberkinnistu omanike 
põhiseaduslik omandiõigus. […] Raieõiguse küsimus on meil praegu 
planeerimisõigusesse väga kehvasti sisse võetud ja seetõttu puudubki metsaomanikul 
igasugune kindlus enda omandi tulevase väärtuse osas.  […] Ei, meie soov ei ole 
naabrile absoluutse keelamise võimalust anda. See oleks teistpidi omandiõiguse 
rikkumine. Meie soovime, et naabrite huvid saaksid lahenduse arutelu teel, nii nagu see 
peab toimuma demokraatlikus ühiskonnas. Martinson, Maa Elu, 15. 02. 2018 

„Tulumaksuvabastus peaks kehtima ka erametsaomanikule ja ka esmaselt 
ümbertöötatud puidule nagu küttepuud (halgudena müües).“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Juba täna on vaja lõpetada tulumaksuvabade firmametsade poputamine 
TOETUSTEGA, sest tulumaksust vabastatuna. peaksid nad investeerima uuendamisse. 
Eriti julm on EL metsandustoetuste maksustamine ainult füüsilistele metsaomanikele. 
Tegelikult peaks olema just vastupidi. sest firmad on saanud tulumaksu vabastuse 
investeeringute teostamiseks. Kogu pere teeb tasuta tööd eraisiku st pere metsas, ent 
raie tulu on olematu: 80.aastaga ostab väikemetsaomanik kord juba esivanemate poolt 
välja ostetud talumaa oma riigilt MAAMAKSUNA taas kord välja. Ettevõtjad saavad 
kanda maamaksu kuludesse. Samamoodi peab võimaldama füüsilistel metsaomanikel 
aastate jooksul makstud maamaksu raie tegemisel kuluna maha arvata enne tulumaksu 
arvestamist. Uue metsa kasvatamine on ülimalt kulukas töö aastateks. 
Sundkoondamine metsaühistutesse on Soomes juba mitmed aastad ära põlatud.“ 
Looduslähedase eluviisiga linnainimene 
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alt-üles vajaduse või meelsuse pärast, kuulumisvajadusest jne. Oli arvamusi, mis nõudsid 
väikemetsaomanikele rohkem tuge, aga ka mõned, mis soovisid suurettevõtetele rohkem piiranguid. 

 

„Tulumaks ja tulumaksust mahaarvamised, täna metsaomaniku tulu maksustatakse 
ebaõiglaselt topelt. Erametsakeskus on probleemi lahti kirjutanud põhjalikult. [...] 
FSC/PEFC sertifitseerimine kogu erametsale teha riiklikult rahastatuna ja anda hiljem 
litsentsi haldamine kohalikele ühistutele (ka jooksvad kulud). Täna, keskmise 7 ha 
metsaomandiga ei saa kunagi erametsa sertifitseeritud piisaval hulgal.“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Vältimaks (nii kodu- kui välismaiste) suurmetsaomanike ühekülgset (pelgalt enda 
majandushuve silmas pidavat) ning kogukonda mitte kaasavat metsamajandust, tuleks 
suurmetsaomanikele kehtestada täiendavad piirangud, mis soosiksid säästvamat 
metsandust või kompenseeriksid  üheülbalist käitumist.“ Metsaomanik, maainimene/ 
väikemetsaomanik 

„Metsaomanike jätkuv õpetamine ja toetamine. Siin on vaja selgelt eelistada 
väikeomanikke, kes on jäänud kõrvale nii õppest kui oma metsade majandamisest.“ 
Metsaomanik, metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„1. RMK peaks kasvatama metsataimi ka erametsaomanike tarbeks  2. Muuta tuleks 
maksupoliitikat väikemetsaomanike jaoks. Raieõiguse ja metsamaterjali müük tuleks 
muuta väikemetsaomanikule maksuvabaks. 3. Metsatoetusi tuleks jagada ainult 
väikemetsaomanikele, et nad jõuaksid uuendada ja hooldada metsa. 4. Tuleks 
kasutusele võtta termin "peretalud", mis hõlmaks enda alla nii metsa majandamise, kui 
ka põllumajandamise ja soodustada igati peretalude toimimist ja juurde tekkimist.  5. 
Riigimetsa tuleks majandada nii, nagu on meelepärane põliselanikele, kellele see mets 
kuulub. Mitte täita iga hinnaeest riigikassat. 6. Tuleks igati soodustada kohalike väikeste 
saekaatrite, väikeste puidutöölemisettevõtete jne. tegevust ja uute tekkimist, millised 
paikneksid hajusalt üle Eesti. 7. ümarmaterjali riigist väljavedu tuleb pikemas 
perspektiivis lõpetada ja töödelda seda kohapeal. 8. Tuleks riigipoolt soodustada 
ehituses üleminekut massilisele puidu kasutamisele. Riik peaks selles olema eeskujuks 
ja seadma riigihangetel tingimused, et riigihanketega ehitatavad ehirised ja hooned 
oleksid võimalikult suures osas ehitatud puitmaterjalist, mis on toodetud kohapeal. 9. 
Metsaühistute toetamist tuleks jätkata selles suunas, et nad suudaksid pakkuda üha 
suurenevale liikmeskonnale peale nõuande ja toetuse taotlemise ka reaalset metsa 
ülestöötamise teenust. Selleks on neil vaja palgalist tööjõudu. [...] 11. Tuleks 
metsanduses üle minna säästlikumale metsamajandamisele, see tähendab vähendada 
lageraide lubatud pindalasid, kasutada väiksemat ja loodust vähem rikkuvat 
metsatehnikat. See võimaldaks ka peremetsaomanikel saada kergemini raie teostajat 
oma väikesesse metsa, kus suure tehnikaga ei ole kasulik toimetada väikeste 
raiemahtude tõttu.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-
spetsialist-ettevõtja 
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Ka suuremate metsade omanike seas oli neid, metsaühistusse kuulumist ja metsaühistute kaudu 
toimuvat omanike toetamist mõistlikuks ei pidanud (võib öelda, et enamik ühistusse kuulujaist peab 
seda siiski kasulikuks). Omanikud, kes kuuluvad suuremasse ühistusse, saavad suuremaid toetusi 
kui väikestesse ühistutesse kuulujad, mis pole korrelatsioonis vajalike metsatööde mahu ja hinnaga. 
See toob kaasa omanike erineva kohtlemise. Toodi välja ka oht, et kuna metsaühistu sissetulek 
sõltub raiutud kogustest (aga ka liikmete arvust), võib nende palgal olev konsulent soovitada 
metsaomanikel metsa müüa ka siis, kui see pole omanikule soodne. Probleemiks peeti seda, et 
metsandustoetused (va PRIA vahendatavad) on kättesaadavad ainult väikesele osale ühistutesse 
kuuluvatele metsaomanikele. Oli ka arvamusi, et PRIA tegevus on toetuste vahendaja läbipaistvam 
kui Erametsakeskuse tegevus. Osad metsaomanike ühingud ei näinud vajadust liikmete piirarvuga 
ühistuteks muutuda ning toimetavad edasi alt-üles loodud ühistegevuse organisatsioonidena. 

 

Mitmel puhul toodi välja ka riigi- ja erametsa tegutsemist erinevate reeglite järgi, kuigi võib eeldada, 
et igale erametsa omanikule pole jõukohane järgida RMK standarde näiteks aruandluse ja 
järelevalve, raierahu järgimise, kogukonnaga arvestamise, taristu hoolduse, metsatööde kvaliteedi 
jm osas. 

 

„Praeguse seisuga on Erametsaomanikul VÄGA RASKE oma metsa hallata (eriti 
väiksema pindala puhul), kui kasutatakse ebatõhusaid metsamajandamise meetodeid. 
Seega tuleks suurendada toetusi hooldusraie tüüpi raietele ning muuta bürokraatia 
tõhusamaks ja läbipaistvamaks. RMK suudab olla efektiivne just suurte mahtude tõttu. 
Erametsaomanik peab aga "ebatõhusate metsamajandamismeetoditele" peale 
maksma.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Riiklikult korraldada ja stabiliseerida kodumaise istutusmaterjali turg, seejuures ka 
lehtpuude osas liigniiskete kasvukohtade tarbeks.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ 
tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Riik on liiga hoogu sattunud sise- ja EL toetuste jagamiste MTÜ-dele (metsaühistutele) 
rahalise eelistamisega, mistõttu erametsaomanike huvi looduslike ja majanduslike 
protsesside toimimise vastu on langenud. Erametsaomanikud väidavad, et neil pole vaja 
toetuste taotlemisega tegelda ja toimimisest aru saada, sest iseseisvalt taotledes on 
toetused enamikel juhtudel väiksemad. MTÜ (metsaühistud) on head ühistegevuse 
organisatsioonid, kuid nende tekkimine ja suurenemine peaks olema ja jääma 
vabatahtliku ühinemise ning mitte rahalise meelitamise pinnale.“ Mitmekülgse 
loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ mitmekülgse loodussuhtega ettevõtlik 
maainimene 

„Kui erametsanduse arendamiseks jagatud toetused, nt 10 viimase aasta omad Eesti 
kaardile värvida, saame ilmselt musta-valge kirju tulemuse, kus nn pooltoone vähe. Kas 
see on probleem või mitmekesisus – arutelu koht!“ Metsaomanik, metsatöötaja/ 
väikemetsaomanik 
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Et paljud metsaomanikud on ühtlasi ka põllumehed, tajutakse nende kahe valdkonna erinevat 
kohtlemist võrdlemisi teravalt. Julgemalt mõtlevad sõnavõtjad soovitasid koguni metsanduse toomist 
maaeluministeeriumi alla. Ebavõrdsust tajuti tulude maksustamisel (metsast ei saa erinevalt põllust 
igal aastal tulu), metsamaad maksustatakse kõrgemalt, põllumees tohib kasutada soodsama 
hinnaga erikütust, jne. 

Majandusliku ebavõrdsuse tajumist metsaomanike rühmade vahel tingivad veel mitmed asjaolud. 
Näiteks on metsanduses heakskiidetud praktikaid järgiv (nt uuendab, korrastab teid jne) omanik 
ebavõrdsemas olukorras võrreldes sellega, kes jätab metsa uuendamata ning vastavad kulud 
tegemata. Selle probleemi lahendamiseks soovitati edendada järelevalvet, aga ka seada lageraie 
tegijatele tagatisraha kohustus. 

 

„Idee – metsateatiste võtmisel peaks tekitama koha metsaregistris/keskkonnaametis, 
kus antakse peale raie sooritamist teada, et raie on tehtud. Tekiksid päris andmed, palju 
on raiutud ja palju on teatisi võetud mõttega, et ehk raiun.“ Looduslähedase eluviisiga 
maainimene/ väikemetsaomanik 

„Eestis hukkub igal aastal kümneid tuhandeid linnupaare suures osas just 
pesitsusperioodil tehtavate raiete ja hooldustööde ning niitmiste tõttu. Raierahu tuleks 
vormistada konkreetseks seaduseks, mida tuleks ka siis järgida ja mille rikkumise eest 
oleksid määratud karmid karistused. Praegu on raierahu soovituslik.“ Looduslähedase 
eluviisiga linnainimene/ väikemetsaomanik 

„Tundub, et RMK kõik oma raielangid taas metsastab ja metsanoorendikke ka hooldab. 
Erametsalankidel paistab seevastu pärast raiet tihti silma ainult lepa- või pajuvõsa.“ 
Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ mitmekülgse loodussuhtega 
ettevõtlik maainimene 

„Samuti võiks olla metsahooldusettevõtetele lubatud kasutada erikütust, nagu 
põllumeestel. Siin ei ole ka minu arust võrdsust olemas. Harvester ei sõida mööda 
maanteed, küll teeb seda põllumees ja kõige hullem saasataja täna maailmas ongi 
põllumees. Lisaks võiks oluliselt toetada uusi metsataimede kasvatajatest väike-
ettevõtjate alustamisi, sest tänases riigis on taimepuudus väga suur, aga noored ei saa 
endale uue ettevõtte loomist lubada, kuna puudub vajalik alginvesteering.“ 
Metsaomanik, metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Metsamaa maks peaks olema vähemalt sama, kui mitte väiksem kui põllumaal.“ 
Metsaomanik, metsatöötaja/ Tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Metsade uuendamine – LR uuendamine (fookuses eramets), enne raie sooritamist 
peaks mõtlema juba ka võimalikele uuenduse viisidele ja kuidas neid rakendada.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ väikemetsaomanik 
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Metsaga seotud toetusi peetakse ülivajalikeks, aga mõnel puhul ebapiisavaks, samuti leiti, et 
maksusüsteem arvestab metsa pikaajalise tulu- ja kulumudeliga endiselt liiga vähe. 

Kuigi kaitsealade loomise suhtes väljendati küsitluses ka vastuseisu, näitas metsaomanikega vahetu 
vestlemine, et piirangute loomist ei käsitleta enam põhimõttelise, vaid praktilise küsimusena. 
Metsaomanike arvates tuleb ära tuleb lahendada kaitsealuste maade vahetamise küsimus (see 
lahendus ei rahulda aga omanikku alati, nt kodumetsa puhul, metsades, kuhu on investeeritud jm) ja 
ökosüsteemiteenuste osutamiseks soodsate regulatsioonide ja turutingimuste loomine (mh 
turismiettevõtete tegevuseks metsas, metsaandide korjamiseks jne). Maadevahetuse võimalusi 
peetakse läbipaistmatuks, sest need ei paku kiireid lahendusi. Selle aja jooksul pole omanikul 
võimalik oma metsa kasutada. Kui riigimetsa müüakse oksjonil, kus hind saab kujuneda turu järgi, 
siis kaitse alla sattunud metsaomaniku maale annab hinna riik hindamisakti alusel. Metsaomanik ei 
pruugi maid vahetades saada vastu võrdväärset metsa. Probleemiks peetakse ka seda, et 
vääriselupaikade toetuse tasumiseks ei ole vahendeid. Oli nii omanikke, kes leidsid, et metsa tuleks 
kaitsta ainult riigimetsas, aga ka neid, kes leidsid, et omanikud tuleb looduskaitsesse kaasata.  

„Uuendusraie, mis on suurem kui 3ha või langi laius üle 50 m ja kuni 50m juhul, kui selle 
mõlemad külgi ei äärista seemneid andvad puud, tuleb uuendada. Välja arvatud teatud 
erisused (lepp jne). Selle tagamiseks rakendada tagatised metsaühistu abil, kui omanik 
ise pole suuteline selle raiumise ajaks tagatist maksma. Tagatis vabastatakse peale 
uuendustöid. Looduslikule uuenemisele jäetud lankidel kohustus 3-5 a jooksul teha 
vajalikke uuenemisele kaasa aitamise töid (sarapuu ja muu mitte vajaliku võsa 
raiumiseks).“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-
ettevõtja 

„Valgustusraied - nende vajalikkuse levitamine ja tehtava töö maksumuse 
teadlikustamine. Sageli ise valgustusi tehes erasektoris, tahetakse maksta ainult 
saadava toetuse summa, mille eest paraku ei ole võimalik teha tööd.“ Looduslähedase 
eluviisiga maainimene/ väikemetsaomanik 

„Puidumüügi maksustamisel tuleb tulumaksust maha arvata metsa kogu kasvutsükli 
jooksul tehtud kulutused.“ Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ 
mitmekülgse loodussuhtega ettevõtlik maainimene 

„Raievanuse saavutanud metsamaa peaks olema maamaksust vabastatud, kuna kasv 
on aeglustunud, risk varalisele kaotusele on suurenenud. Teatud väheväärtuslikke 
puuliikide (toomingas, sarapuu, hall-lepp) raiumiseks ei peaks nõutama 
metsakorralduskava, st teatist peaks saama esitada ka kava olemasoluta, samuti ei 
peaks siis olema raievanust. [...] Jätkuvalt peaks toetama metsa uuendamist, hooldust 
(valgustus+harvendus), metsateede ja -kraavide rajamist, taastamist ja hooldust. 
Samuti toetama haiguste ja ulukite tõrjet. [...] Ulukikahju tuleks 100% kinni maksta 
jahimeestel või riigil, kaasa arvatud ulukite põhjustatud liikluskahju. [...] Toetama ka 
tuulemurru ja põlengualade taasmetsastamist.“  Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase 
metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 
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Majanduslike õiguste kasutamise oluliste takistustena toodi välja ka elektriliinide aluse maa liiga 
madal taluvustasu ja maa vähene kasutusvõimalus elektriliine mitteohustavaks otstarbeks. 

Mainiti ka, et metsandustoetused ei tohiks sõltuda aastast, mil omanik neid vajab, sest metsanduses 
tuleb tegevusi planeerida pika aja peale. 

 

„Probleemiks on erametsa ja riigimetsa ühesugune käsitlemine EV Metsaseaduses, 
sellest tingitud EV kodanike metsaomandi kahanemine ja metsamaade ülesostmine 
suurfirmade poolt. Tänapäeval on metsamaad looduses rohkem, kui on kantud 
katastrisse ning ka katastrisse kandmata metsamaad peab omanik majandama 
vastavalt EV Metsaseadusele. Pidev riiklik sekkumine eraomandisse metsamajanduses 
tekitab füüsilistes omanikes umbusku ja hirmu oma omandi pärast.“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Piiranguid seades tuleb see omanikule kompenseerida. Olukord, kus täna 
piiranguvöödides ei maksta osa metsa eest toetust mitte ühtegi senti ei ole normaalne 
(näiteks metsise piiranguvööndid jne).“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase 
metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Pikemas perspektiivis tuleb ära lahendada ökosüsteemsete teenuste õiglase 
hüvitamise ja läbipaistvalt toimiva turu teema. Vältida tuleb kaugenemist eraomandil 
baseeruvast metsandusest, kus lihtsa lahendina nähakse väärtuste kaitsmist riigiomandi 
kaudu, mis pikemas perspektiivis nõrgestab kodanike initsiatiivil põhinevat 
demokraatlikku riiki ja muudab ökosüsteemsete teenuste pakkumise paljudel juhtudel 
ka ebaefektiivsemaks. Metsandus peaks muutuma vähem reguleeritumaks (analoog 
Põhjamaadele) ja kasvama peaks metsaühistute nõustav roll säästva metsanduse 
tagamisel.“ Metsaomanik, maainimene/ maakodu- ja väikemetsaomanik 

„Elektriliinide aluse metsamaa taluvustasu peaks olema oluliselt kõrgem, samas võiks 
olla elektrifirmal õigus liinidealust maad enampakkuise teel välja rentida, nt 
põllumajanduseks, loomakasvatuseks, aianduseks või kasvõi jõulukuuskede 
kasvatamiseks. Seega peaks olema võimalik seda maad, peale raadamist, kanda 
põllumaade registrisse ja saada pindalatoetust. Metsaomanik, kes ei soovi, et tema maa 
antakse rendile peab loobuma taluvustasust.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase 
metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Hästi on lahendatud ja peaks jätkuma metsandusega seotud tegevuste (nt metsa 
istutamine) toetamine nii otseselt kui ka kaudselt (maksundus). See peab olema 
järjepidev, et oleks kindlus ja ei toimuks toetusmäärade ajutisi langetamisi (nagu seda 
on juhtunud).“ Metsaomanik, maainimene/ maakodu- ja väikemetsaomanik 
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Tugisüsteemi kohta avaldatud arvamuste kokkuvõtteks saab öelda, et selle toimimist metsaomanike 
erinevate rühmade lõikes tasub täiendavalt analüüsida, et eriti toetuste ja maksude eesmärgid 
läbipaistvaks muutuksid (praegu leiavad omanikud kohati, et rahaliste meetmete mõte on veenda 
omanikke tegevusetusega leppima või metsaomandist loobuma). Võimalikud kasutusotstarbed on: 

 

o SUURENDADA TULUSID RIIGIKASSASSE 
o PAKKUDA ÜHISKONNALE MITTEPUIDULISI HÜVESID 
o PANNA METSAOMANIKKU TEGEMA (VÄLTIMA) MIDAGI, MIS ON SÄÄSTVA 

METSANDUSE ASPEKTIST SOOVITAV 
o AIDATA METSAOMANIKUL ENDA VAJADUSI RAHULDADA, VÄHENDADA 

EBAVÕRDSUST OMANIKE RÜHMADE VAHEL 

 

Näiteks on üks metsaomanik teinud ettepaneku, milles ta kirjeldab korraga maksustamise eri 
otstarbeid: sanktsioneerida metsaomanikke metsa uuendusele; vähendada majanduslikku 
ebavõrdsust perioodil, mil mets nõuab kulusid, kuid ei paku tulusid; sundida metsaomanikku metsa 
majandama (et nt stabiliseerida puidutööstuse vajadusi) ning kompenseerida ökosüsteemi teenuste 
osutamist. Rahalisi meetmeid ja nende kasutamise võimalusi on kahtlemata oluliselt rohkem, samuti 
on mitmekesisemad (aga ka vastandlikud) nende kasutamise vajadused. 

Tugisüsteemi valdkonnast toodi välja ka muid pisemaid probleeme või vajadusi, mida saaks 
süsteemsemalt, tugisüsteemi tasemel tervikuna lahendada. Näiteks sooviti sanktsioneerida 
metsateatiste kasutamatajätmist, aidata kaasa suurte metsade omanikest piirinaabritega läbi 
rääkida, edendada peenpuidu väheseid kasutusvõimalusi, tegeleda saemeeste vähese 
pealekasvuga, tegeleda tööjõu probleemidega, et Eestis muutuks kohapeal kasvatatud kontrollitud 
istutusmaterjal jälle kättesaadavaks (eelduseks uuendamistoetuse taotlemisele) jms, mida 
kirjeldatakse ka ülejärgmises peatükis. 

Peatükis toodud probleemid on pildiliselt koondatud taas probleemipuu joonisele (vt Joonis 2). 

  

„Tuleks muuta maade maksustamist. Õigeaegselt uuenemata raiesmikul peaks olema 
suur maamaks, uuenenud raiesmikul ja noorendikes, latimetsades, keskealistes 
metsades peaks maamaks olema 0. Valmivates metsades pool tänasest. Küpsetes 
metsades sarnane tänasega. Juhul, kui metsa vanus on küpsusvanusest suurem kui 
10 aastat, siis 1,5 korda suurem kui tänane maamaks. Kaitsealuste metsade 
maamaksu peaks KOV-ile tasuma riik.” Looduslähedase eluviisiga maainimene/ 
Looduslähedase eluviisiga spetsialist 

 

„Kuna metsateatise esitamisel puudub riigilõiv, siis esitatakse metsateatisi liialt 
kergekäeliselt, mis omakorda toob tegelikult riigile kulusid juurde.“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ Tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 
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Joonis 2. Metsaomaniku tugisüsteemi probleemid 
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2.4.2 Paindumatud ja ühetaolised 
reeglid 

Metsaomanik puutub otsuste tegemisel kokku eri valdkondade ametiesindajatega, kelle tagasiside 
selle kohta, kuidas metsas toimetada, läheb mõnikord vastuollu teise ametkonna soovitustega, aga 
ka metsa ja metsaomaniku ajakohaste vajadustega. Mõnikord on küsimus lihtsalt keeles. Näiteks 
leidsid mitmed metsaomanikud, et kaitsekorralduskavade, toetustingimuste, regulatsioonide jne 
sõnastus on keerukas, paindumatu, keeldude vormis sõnastatud. Aga kui sätte mõtte kohta järele 
pärima hakata, leiab vähe ametnikke, kes olukorrast praktilisel tasandil aru saaksid ja julgeksid 
kaalutleda – loobuda absoluutsest vormist ja soovitada midagi, mis lähtuks antud kontekstist, 
olukorrast. Keeldude vormis suhtlemine ei aita metsaomanikul mõista, mida ja kuidas siis teha tohib. 

Metsaomanikud tõid välja, et see vähendab nende motivatsiooni erinevaid väärtusi arvesse võtta, 
väheneb õppimisvõime ja uuendusvalmidus ka siis, kui nähakse, et kehtestatud reeglid sellisel moel 
ei taga oma eesmärki. Selliseid näiteid tuuakse palju (nö pindalapõhisest) looduskaitsest. Metsas 
liikuvatel inimestel (omanikel, jahimeestel) on sageli kogemus, et inventuuride andmed on 
vananenud või majandamisest väljas maatükk kaitsealusele liigile ebasobivaks muutunud. Leitakse, 
et mõnikord saaks teha liikide kaitseks mõistlikumaid otsuseid, ühe sellise vähetulemusliku näitena 
tuuakse välja metsise püsielupaikade piiranguvööndid, mida olevat lihtsam kehtestada kui metsiste 
järelkasvu ohustava kiskluse ohjamisega tegeleda. Samamoodi leitakse, et veekaitse vööndis 
lageraie ühetaoline keelamine ei ole kõikides oludes alati otstarbekas, sest ohud, mille kaitseks on 
vöönd loodud, ei ole igal pool ühetaolised (erosioon, reostusrisk). Ühetaolised reeglid tagavad 
ulatusliku loodusväärtuste kaitse, aga võivad ka inimeste mõttelaiskust kasvatada („igasugune raie 
on ohtlik“), vähendada kogukonnaga läbirääkimise ruumi jne. Sarnaseid probleeme tõid 
metsaomanikud välja ka hooldusraie toetustingimustest (nõuetele vastavalt hõredaks raiudes 
kasvavad noorendikes ulukikahjustused) ja ka raievanuse piirangutest – majandusmetsas oleks 
viljakal pinnasel võimalik kasutada lühemat raieringi, sest puud kasvavad kiiremini. Looduslähedase 
eluviisiga linnainimeste rühm, kelle esindajad kiitsid küsitluses heaks RMKs järgitava raierahu, tõid 
muuhulgas välja, et üksühene raierahu reegel, mis kehtib ainult osades metsades, on küll üllas, aga 
võib raied suunata lihtsalt erametsadesse, kus raierahu on soovituslik. Samuti kirjeldati nii meedias 
kui intervjuudes juhtumeid, kus inimestel tuleb jäikade kaitsepiirangute tõttu tulutult taotleda luba 

„Metsaomanikul on kahjulik teatada looduskaitselistest objektidest, kuna selle info 
teatamise eest "karistatakse" uute piirangutega. Süsteemis peaks mõtlema võimalusele, 
minna karistuslikust mõttest soosiva mõtlemiseni.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ 
Tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Kahjustunud lepikusse, mis olid ülekasvanud ja ka kobraste poolt üle ujutatud, anti 
soovitud lageraie asemele sanitaarraie väga väikse mahuga, kuigi lepad olid keskelt 
pehmed ja tühjad.“ Metsaomanik, maainimene/ Maakodu- ja väikemetsaomanik 

„Näiteks ei luba metsaseadus majandada lühikese raieringiga. Selle kohta on tehtud 
palju uurimustöid, et viljakates kasvukohatüüpides on biomassi loomine intensiivsem kui 
vanades puistutes. männi, kuuse ja kase kasvatamine lühikese raieringiga on tasuv.“ 
Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ tööalase metsasuhtega 
omanik-spetsialist-ettevõtja 
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üksiku kukkumisohtliku puu langetamiseks, kui piirangu kadudes kaob naaberkrundilt korraga terve 
mets. 

 

2.4.3 Säästev metsandus, metsatöö 
kvaliteet 

 
Sihtrühmade tagasisides leidsid nimetamist mitmed kogemused metsatöödega, mille kvaliteedile 
võib etteheiteid teha. Nii metsaomanike kui metsa külastavate inimeste tagasisidest selgus aga, et 
kuigi neil on negatiivseid kogemusi, on heade tavade järgimisel üldpilt paremaks läinud. Metsanduse 
debatiga kursis inimestele ei tule siin esitatud sihtrühmade tagasisidest ilmselt erilisi üllatusi. 

Negatiivsetena toodi välja kogemusi, kus mets oli uuendamata jäetud või loobutud hooldusraie 
tegemisest. Oli maitse-eelistuslikku halvakspanu. Näiteks on inimesed eri seisukohtadel küsimuses, 
kas raie järgselt tohib maha jätta raiejääke või kas metsa tohib lasta „maha mädaneda“, kui otseselt 
haiguste või kahjurite levikut pole ette näha. Ka alusmetsa mahavõtmisesse lageraie käigus suhtuti 
mitmeti. Metsa külastavad sihtrühmad peavad alusmetsa lindude pesitsemiseks ja meekorje tarbeks 
oluliseks, metsatööde tegijaist paljud hoopis takistuseks lageraie tegemisele või metsa 
uuendamisele. Ette heideti lageraie kasutamist juhtudel, kus lubatud on hooldus-, veer- vm raie. 
Nimetati veel metsa monokultuurset uuendamist, raske tehnikaga hooldusraie tegemist, aga ka 
üldiselt metsatööde tegemist külmumata maaga, metsateede ja roobaste korrastamata jätmist, 
veerežiimi rikkumist, lihtsalt raiete halba kvaliteeti, seemne- ja säilikpuude ebasobivat valikut või 
vähesust (nt mõju metsa genofondile), ka ebaseaduslike raiete tegemist. Valik eripäraseid näiteid: 

„Eesti looduskaitse on väga radikaalne minu silmis, eeldatakse, et maaomanikud on 
looduse vaenlased ja maatükkidele pannakse kergekäeliselt sihtkaitse peale. Sihtkaitse 
aga lükkab maakasutuse inimese kätest välja, siis ei tohi enam midagi teha, mis ei ole 
üldsegi tihti sellistele mitmekesistele maastikele parim variant. Kõik kasvab paksu metsa 
täis, mitmekesised metsad võivad kaduda. Mets on põlvest põlve päranduv varandus ja 
hoiab mind Eesti küljes kinni. Kui mult võetakse ära võimalus oma maatükil edasi 
toimetada, nii nagu seda on mu esivanemad kogu aeg teinud, siis lõigatakse väga suur 
side Eestiga mult ära. Vahetusvariant või maa müük ei asenda kunagi seda maatükki 
minu jaoks kuna seal on ka suur emotsionaalne väärtus. [...] Omanikul peab olema 
võimalus kaasa rääkida ja ka keelduda piirangutest, mis talle põhiseaduse vastaselt 
peale pannakse. See on minu meelest kõige rohkem valesti praeguses ühiskonnas ja 
on näha, et oht järjest suureneb. Mis kindlustundega ma peaksin siis üldse oma 
kinnistuga edasi tegelema? Praegu on mu kinnistul endised karjamaad kadaka-männi 
seguga, kus palju vahtraid, tammesid, papleid, pärnasid ja väga palju teisi puu- ja 
põõsaliike. Kui ma seal seda ei hoolda ja ei kujunda, siis see sooserval asetsev väga 
liigirikas kooslus kasvab metsa täis ja ongi kõik. Kaotab loodus, kaotab inimene.“ 
Metsaomanik, metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Valgustusraiete tegemise noorendikes on jube vaatepilt, sest mets tehakse esimeses 
faasis nn. pargiks ning jäetakse suur hulk kasutavat materjali lagunema. Tüved 
jämedusega kuni 15 cm.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ väikemetsaomanik 
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„Teatud kasvukohtade puhul peaks rakendama kohustuse uuendada või uuenemisele 
kaasa aitamise kindla puuliigiga (paljud firmad ja eraomanikud jätavad okka, eriti männi 
kasvukohad looduslikule uuenemisele, kusjuures seemnepuid ei jäeta piisavalt või 
jäetakse vale puuliik ning puuduvate hoolduste tõttu võtab võimust lehtpuu, nii väheneb 
okka osakaal tuleviku raietes). Seemnepuude nõue tuleks sõnastada konkreetsemalt 
ning kohustusliku arvu kasvõi puuliigiti kindlamalt määratlema, näiteks looduslikule 
uuenemisele jättes vähemalt 10 tk/ha MA või 5 tk/ha KS. Ning istutamise puhul kohustus 
puuduks, va säilikpuud. Aegjärkse ja lageda skeemitamine, hetkel tehakse lihtsalt kavad 
juba nii, et kehvem puu läheb puhver eraldisega aegjärkseks ning siis max lage, seejärel 
jälle aegjärkse puhver ning siis jälle max lage (loomulikult pole see ainult nii, kuid esineb 
arvestatavalt).“ Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ mitmekülgse 
loodussuhtega ettevõtlik maainimene 

„Sektoris tuleks üle vaadata maksude maksmise olukorrad ning korrastada juriidikaga 
kohti, kus esineb palju "tankiste", riiulifirmasid või palka mitte maksvaid, ajutisi firmasid, 
tankistidele müümist ja uue kehandi alt uuesti alustamist, jne. Ühtlasi peaksid olema 
igasugused rikkumised vastavalt ettevõtete suurusele karistatavad (proportsionaalsed 
karistused, mitte laks vastu näppe) ning kui suur ettevõte on peatöövõtja, siis vastutab 
peatöövõtja alltöövõtja tegevuse eest ning klaari alltöövõtjaga siis edasi ise. Süüdi on 
peatöövõtja, tema vastutab alltöövõtja eest. Muidu tekib olukord, kus trahvi saab väike 
alltöövõtja, mis on tegija just seepärast.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene/ 
looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Näiteks praegu näeb ~80m laiuseid veerraieid. Kus kasvavad meil 80m puud?“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Raiet tuleks õigete nimedega nimetada: veerraie ära kaotada – tegemist ju lageraiega 
või lageraie laiendusega kui lageraie pind täis on. Ei ole ma veel näinud metsaomanikku, 
kes teeks veerraiet selleks, et säästvalt ja järkude kaupa metsa uuendada. Ikka on 
võetud veerraie kui viimane JOKK variant kasutusele (seda eriti kaitsealade puhul). 
Kaotada ära veerraie ja olukord muutub palju selgemaks. Ja kui keegi tuleb kurtma, et 
sel juhul ei ole võimalik raiuda kaitsealal piiranguvööndites, siis tuleb tuua kaitse-
eeskirjadesse tagasi kitsa lageraie võimalus ja jääb igasugu trikitamine-nipitamine ära.“ 
Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

Tulenevalt looduslikust dünaamikast tahab ka pärast männi või kuuse raiet kõigepealt 
tagasi tulla lehtpuuliik – kas siis näiteks kask või haab. Kui aga soovitakse kohe 
okaspuud kasvatada, tuleb neid istutada ja hooldada, et lehtpuu liialt võimust ei võtaks. 
Samal ajal lehtpuu parandab mulda – täpsem oleks öelda, et lehtpuude kasvu ajal 
kujuneb mullas välja sobiv toitainete tasakaal ning seenestik – ja kasvava okaspuu, eriti 
kuuse, tervis oleks tänu sellele järgmises põlvkonnas väga palju parem. Kui raiutud 
kuusiku asemel kasvaks vahekultuurina lehtpuu või kuusikutele eelistataks lehtpuu-
kuuse segapuistuid, ei oleks meil nii suurt probleemi kuuski kahjustava haigustekitaja 
juurepessuga. See on tegelikult laialt teada tõde, aga jälle on küsimus selles, kui kiiresti 
ja kui jämedat puitu tahetakse okaspuust saada. Käärt, Sirp, 24. 03. 2017 
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Süsteemsemate probleemidena toodi esile raierahu järgimist ainult riigimetsas, hiite kaitsmise 
võimatust, hiite läheduses raiumist, lageraie liigset kasutust oludes, kus sobiksid ka teised raieliigid 
(turberaie), lageraielankide ülemäärast suurust eraldise piires, piirinaabrite võimalust üksteise 
raietega manipuleerida, lageraieid asulate ja elukohtade ümber, teede ääres (tormikahjustused, 
tuulekoridorid, muutuv veerežiim, muutuv elupaiga tunnetus), korilusmetsade rikkumist, 
metsaradade hävitamist, kohalike inimestega mittesuhtlemist, kuivendussüsteemide vananemist, 
vähest järelevalvet metsatööde üle, rabametsade majandamist, metsaraietel mesinike vajadustega 
mittearvestamist, metsa taristu mastaape ja ka selle puudumist, noorendike hooldamise tingimusi 
(ulukikahjustused). Olulise probleemina toodi ka harvesteride üha sagedasemat kasutamist. 
Metsaga seotud inimestega vesteldes selgus, et harvesteri sündroomi võib võtta nii probleemi kui 
tagajärjena. Selle kasutamist toetavad erinevad põhjused: ilmastiku tõttu piiratud kasutusaeg, mis 
sunnib seda liisingukoormuse tõttu maksimaalse intensiivsusega kasutama, käsitööks sobiva tööjõu 
vähenemine, töötajate eelistus masina mugavuste kasuks (vs vihma, päikese, külma ja tuule käes 
saega tegutsemine), puiduturu hind (paneb paika tehnoloogia, mille abil saab kasumlikult tegutseda), 
aga ka regulatsioonide puudumine, mis tagaks vähemintensiivsele metsatehnikale äratasuva 
turusegmendi jm. 

 

„[...] viimaseid aastakümneid on olnud heaks tavaks jätta raiumisel kasvama alusmetsa 
noored (või ka vanemad) tammed, vahtrad jm laialehised puud. Seda tava peaks 
jätkama. Ehk siis ka lageraie peaks olema mitmeid kordi vähem lage ja lõhkuv.“  
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Suured lageraielangid ning väiksemate lankide liitumine efektiivselt üheks suureks 
lagedaks alaks on probleem, mis häirib nii inimest (esteetiliselt), metsaelanikke 
(hävitatud või killustatud elupaigad) kui ka metsauuendust (suurtel lagedatel aladel 
takistab uuendust nt soostumine). Metsade majandamisel lähtutakse vajadusest maksta 
tagasi masinatesse tehtud kulutused, mistõttu hoitakse masinaid pidevalt töös. 
Intensiivset metsamajandust soosiva tehnika asemel tuleks investeerida 
keskkonnasäästlikemate (ka kallimate) tehnoloogiate kasutuselevõttu.“ Metsaomanik, 
maainimene/ väikemetsaomanik 

„Jahinduse ja metsamajandamise vahel on konflikt, et maa/metsaomanikul ei ole 
reaalselt võimalus osaleda protsessis, kes ja mis tingimustel jahindust korraldab. 
Jahiseaduse vastavad punktid on liiga kõikelubavad ning reaalsuses mitte toimivad. 
Seega ulukikahjustuste probleem ei ole juhitav täna.“  Metsaomanik, metsatöötaja/ 
tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„Maaparandus ja teedevõrk on majanduseks oluline, kuid kas need trassid (~10-15 m), 
peavad olema nii laiad ning kõrged? (~4 meetrit teed, mõlemal pool ~1-1,5 m teeserva, 
mõlemal pool ~1-2 m laiune kraav ja siis kraavist metsani veel ~1 m vaba ruumi, langus 
teest kraavi põhjani ~1,5-2 m)“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene/ looduslähedase 
eluviisiga linnainimene 
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Tehti ka mitmeid parandus- või arendusettepanekuid. Näiteks soovitati motiveerida metsaomanikke 
nii soodustavate (toetused taristu kujundamiseks) kui trahvivate rahaliste võtetega (tagatis metsa 
uuendamiseks), kohaliku väikeettevõtluse arendamist, mis aitaks leida kasutust väikestele 
puidukogustele (sh raiejääkidele), järelevalve arendamist, piiranguid ebasoovitavale tegevusele, 
haridust ja väljaõpet, teavitamist, jne. Iseloomulikumaid näiteid: 

„Kuivenduskraavide rekonstrueerimine [vajalik]. Halvasti on metsasihid, mis on lõigatud 
circa 30m laiuseks.“  Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga 
spetsialist 

„Viimaste aastate jooksul on majandusmetsades lõdvendatud raiepiiranguid, kuid 
minule teadaolevalt ei ole suurendatud järelevalvet metsakorralduses toimuva üle, mis 
loob varakapitalistlikus riigis liigsoodsa pinnase uute reeglite kuritarvitamiseks. 
Esimeseks näiteks võib tuua eraldisepõhise majandamise, mis tekitas võimaluse 
lageraieks piiramata suurusega pindalal. Iga metsandusega kursis-olev inimene teab, et 
see muudatus päädis massilise metsamajanduskavade ümber tegemisega lähtuvalt 
soovist kokku "joonistada" maksimaalset rahalist kasu võimaldavad metsaeraldised. 
Teiseks näiteks toon küpsusdiameetri, millega samuti metsakorralduses karistamatult 
manipuleeritakse kiire kasu huvides - kohati läheb lageraiesse naeruväärselt peenike 
mets st. puud "joonistatakse" jämedamaks.“  Looduslähedase eluviisiga linnainimene/ 
looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Investeeringute toetamine ja rahastamine metsas infrastruktuuri arendamiseks, 
kuivenduskraavide korrashoidmine ning juurdepääsu teede ehitamine.“ 
Looduslähedase eluviisiga linnainimene/ looduslähedase eluviisiga linnainimene 

„Rohkem toetama erametsaomanikke metsakuivenduse tegemisel, sest vanade 
kraavide puhastamine on väga suur ja kallis töö ning sellesse peaks kaasama kõiki 
maaomanikke kelle kinnistut kraavid läbivad. Keskmisele metsa omanikule käib see töö 
üle jõu ja liigniiskest metsast ei ole ka mingit tulu saada.“ Metsaomanik, maainimene/ 
maakodu- ja väikemetsaomanik 

„RAIETE SEADUSLIKKUS ja METSANDUSANDMETE ESITAMINE, STATISTIKA on 
teinekord kahtlane, põhjalikum kontroll on vajalik raielubadega seonduva ja esitatavate 
andmete üle. Looduskaitsealadel ja alade piiril, oluliste pesitsuspaikade, hiiekohtade, 
raievanuse moonutamise jm olulisega seotud eksimiste vastu on vajalik tõhus süsteem.“ 
Metsaomanik, maainimene/ maakodu- ja väikemetsaomanik 

„Võiks kaotada kohustuse seemnepuude jätmiseks lageraielankidele, võib sel juhul 
kehtestada taasmetsastamise tagatisraha, kuna seemnepuude raiumine pärast 
uuendamist (uuendumist) kahjustab noorendikku.“  Metsaomanik, metsatöötaja/ 
tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 
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2.4.4 Puidu väärindamine 
 
Puidu kohalikku väärindamist pidasid oluliseks inimesed kõikidest küsitletud huvirühmadest, samuti 
sellega kaasnevaid teenuseid, töökohti, vähemraiskavat puidukasutust. Kuigi leitakse, et kõrgema 
lisandväärtusega puidutoodete osatähtsus on stabiilselt suurenenud, saaks seda oluliselt edendada. 
Näiteks saaksid puidumassi tehased stimuleerida hooldusraiete materjali paremat kasutamist. Puidu 
väärindamises nähti potentsiaali väheväärtusliku paberi- ja küttepuu, paju ja halli lepa kasutamiseks. 
Üldjuhul soovitati puidu väärindamist edendada positiivsete meetmetega, kuigi leidus ka 
ettepanekuid puidu väljaveo keelustamiseks. 

„1. Metsaraietel kasutav rasketehnika tuleb viia metsapinnasega kooskõlla (ehk KKT 
järgi paika masinate massi piirangud, millistel pinnastel, kui raske masinaga sõita võib). 
Harvendusraietel tuleb kasutada tootjate poolt selleks ette nähtud masinaid. Hetkel 
lageraietel ettenähtud masinad  teevad ka tööd harvendusraietel ja sanitaarraietel 
(kahjustades ulatuslikult tuleviku metsa). 2. Juurepessu tõrje tuleb viia Soome ja Rootsi 
tasemele. Hetkel on metsamajandamine metsaseadustega vastuolus ja toimub 
laiaulatuslik seenhaiguste levitamine tahtlikul teel. 3.Haavikutes tuleb valgustusraie 
tegevus piirata. Hetkel põdrad koorivad valgustatud haavikud 100% ulatuses ära ja mets 
hukkub. See järel lõigatakse haavik maha sanitaarlageraiena 20 aastaselt. Selline 
haavikute majandamine tagab selle, et tulevikus peame haavikuid hakkama veelgi 
suuremas mahus looduskaitse alla võtma. 3.1 Kuusikute valgustamine üle 10 aasta 
vanuselt pole otstarbekas ja RMK-s tuleks see üldse ära lõpetada. [...] 4. Metsameeste 
metsakasvatusliku ja teadmiste taset tuleb tõsta. Hetkel Eestis töötab metsas 
igasuguseid isehakkanud metsamehi, kes ei tunne isegi puuliike. 5. Metsamehi koondav 
fb grupp (metsandus, metsamehed, metsamasinad, metsatehnika, saetööstus jne) oleks 
Eesti tingimustes parim koht metsameestele metsakasvatusliku info jagamiseks ja info 
jagamine teadlastega koostöös. Hetkel on siin liikmeid üle 10 000 ja valdavas enamuses 
Eestis ja välismaal töötavad Eesti metsamehed. Kuid grupi suurimaks miinuseks on 
metsakasvatusliku info puudumine. [...] Kurb reaalsus on see, et koolitustel käib väga 
vähe metsamehi ja mõju on nulli lähedane. Metsameeste koolitamine tuleb viia 21. 
sajandi tasemele ja fb võimalused tuleb selleks kasutusele võtta.“ 

„RMK metsade puhul soiste alade metsade majandamise vähendamine. Säiltada 
rohkem põliseid rabaalasi, kust saadav majanduslik tulu puidust on väike, kuid mis 
annavad kohalikele võimaluse tegeleda seene- ning marja korjamisega ning 
suurendada nii sissetulekuid.“ Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ 
mitmekülgse loodussuhtega ettevõtlik maainimene 

„Arvestada metsateatiste andmisel kohalike suurmesinikega. Alusmetsa raie 
(hooldusraie) hävitab kevadise korjeala. (sarapuu, paju, lepp, kask, toomingas jt )“ 
Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ mitmekülgse loodussuhtega 
ettevõtlik maainimene 
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Võrdlemisi levinud muster küsitletute tagasisides (eri rühmad) oli, et puidu väärindamine peaks 
jagunema pigem mõõduka suurusega ettevõtete vahel, mastaapse tselluloositehase plaani vastu 
olid mh ka ettevõtjad ja suurmetsaomanikud (mitte ühehäälselt). Kriitilisemad vastajad leidsid ka, et 
kodumaise tööstuse orienteeritus peenpalgile takistab ettevõtluse mitmekesistumist. Mitmed 
ettevõtjad/omanikud väljendasid kartust, kas Eestis suudetakse metsaraiet metsa vanuselise 
struktuuri tõttu juhtida nii, et vahepeal ei teki tööstuses puidupuudust. Sellest lähtuvalt tehti ka 
ettepanekuid puiduvarude arvestuseks1. Struktuurse puidupuuduse riski vähendamiseks 
metsatööstuses soovitati, et riigis oleksid eri tüüpi metsaomanikele olemas stiimulid selleks, et metsa 
majandama asuda. 

Metsatööstuse vajadustega seondub ka küsimus raiemahtude piiramisest. Majandavatest 
metsaomanikest osad näevad, et fikseeritud raiepiirang loob soodsad tingimused selleks, et 
raielubade väljaandmisel hakkavad levima korruptsioon ja altkäemaks, osad jällegi, et raiemaht saab 
olla aluseks mõistlikku raiumist toetavatele meetmetele. Puidutranspordi korraldamiseks soovitati 
otsida efektiivsemaid lahendusi (massipiirangud suuremaks), kuid ei toodud näiteid, mis ei läheks 
oluliselt vastuollu teiste huvirühmade argumentidega (nt teede korrashoiu probleemid). 

 

2.4.5 Riigimets 
 
Seda peatükki lugedes on oluline silmas pidada, et RMK kui institutsioon on juhatuse tasemel 
esindatud metsanduse arengukava algatamise töörühmas, mistõttu riigiettevõtete esindajate 
seisukohti eraldi uurida ei olnud vaja. Küsitletud inimesed avaldasid oma arvamusi RMK kohta 

                                                   
1 Küsitlusele vastanud „Metsaomanik, metsatöötaja/ Väikemetsaomanik“ soovis jagada oma arvutusi: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4dVkoYh5fSuTCRMybeNmliN3gKYnlNJrFTfGEojJPs/edit?usp=sh
aring 

„Arendada riiklikul tasemel ning soodustada igati puidu tegelikku väärindamist Eestis – 
kvaliteetsete puittoodete (puitkäsitöö, mööbel, ehitusmaterjalid jms) tootmist. Viia 
olemasolevad tselluloositööstused maailma taseme, et nende keskkonnareostuse 
panus väheneks miinimumini. Soodustada väikeste ja innovaatiliste tootmiste rajamist. 
Vältida suurtööstusi.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ väikemetsaomanik 

„Korralikku jämedat puitu on liiga vähe. Viis kuus aastat tagasi oli võimalik 
puidutöötlejatelt saada 30-40 cm laiust planku, nüüd on 25 cm plank haruldus.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„Kindlasti tahan ära märkida ka mure Eesti energia tootmise pärast. Eestil on suur 
ökoloogiline jalajälg (süsinikku toodame ühe inimese kohta väga palju – st me reostame 
palju), siis ei näe ma, et riiklikul tasandil karmimaid samme taastuvenergia suunas 
tehtaks. Näen hoopis Eesti Enegia laienemist puidukasutuse sektoris, eriti 
puidupõletuses. See, et mets on roheline, ei tee sellest veel rohelist energiat! 
Puidupõletus ei ole õige lahendus säästvamaks eluviisiks, sest puud on CO2 sidujad ja 
nende põletamisel CO2 eraldub. Võtame ära puud metsast - sidujad kaovad ja seome 
need ise suuremaks CO2 reostuseks.“  Looduslähedase eluviisiga maainimene/ 
looduslähedase eluviisiga spetsialist 
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üldistatult, ühepoolselt ja üldjuhul ilma konkreetsete näideteta, mistõttu tuleb silmas pidada, et nende 
põhjal tuleb järeldusi teha ettevaatlikult. 

Lahendamist vajavaid probleeme esile tuues võtavad huvirühmad RMK teemal sõna eri 
perspektiividest lähtudes. Metsandusega kursis metsaomanikud jt huvirühmad tunnustavad RMK 
tegevust mitmes aspektis, eriti vastanduses erametsades toimuvaga, kus avanev pilt on väga kirju. 
Näiteks võib esile tuua looduskaitse korraldamist, soodsa puiduhinna tagamist, aruandlust, 
metsatööde stabiilset kvaliteeti, raierahu järgimist, kogukonna kaasamisega alustamist, metsa taristu 
edendamist jpm. Metsaga puhke- ja koriluseesmärkidel seotud inimesed toovad tüüpiliselt välja 
matkarajad, jõulukuuse ostmise võimalused ning panuse loodus- ja keskkonnaharidusse. 
Jõulukuuse ostmise kogemust sooviti mitmel puhul laiendada ka surnud puidule (kogukondliku 
metsakasutuse olulise komponendina). 

Lahendamist vajavate olukordadena tõid ettevõtjad ja metsaomanikud välja metsatööde allhankeid, 
milles sarnaselt paljudele teistele riigihanget kasutavatele valdkondadele võetakse arvesse ainult 
soodsama hinna komponenti. Metsaettevõtete arvates tuleks hangete hindamisel arvestada ka 
ettevõtja professionaalsust ja kütusekulu kasvu kaugemate objektide teenindamisel. Ettevõtjad 
leiavad, et hangetel kujunenud hinnaga on võimatu metsatööde teenuseid osutada, mistõttu saadav 
kvaliteet ei saa olla hea. Sellele vastukaaluks võib välja tuua, et võrreldes erametsa killustatusega 
võib RMK nõutav kvaliteet olla suurte mahtude tõttu oluliselt stabiilsem. Ette heideti ka RMK pikajalisi 

„On tänuväärne, et RMK on algatanud kaasamiskoosolekud kogukondlikult oluliste 
metsade raiete planeerimisel. Paraku on nende koosolekute kaasamine olnud pelgalt 
vormiline – kohaletulijatele selgitatakse, et mets on vaja uuendada ning ainsaks 
sobivaks viisiks on lageraie. Kohalolijate soove või ettepanekuid reeglina (nt raiumata 
jätmine või valikraie) ei rakendata, mis on kahetsusväärne.“ Metsaomanik, maainimene/ 
väikemetsaomanik 

„Kõigile võiks olla lubatud riigimetsast metsakuiva puidu võtmine kütteks nt teatud 
mahus. Kuidas seda täpselt korraldada, on arutamise teema, aga eesmärk peaks olema 
bürokraatiavaba usaldus ja võimalikult vähe takistusi. Näiteks teatamine RMK 
kontorisse, kuhu kinnistule oma tarbeks küttepuude varuja läheb ning mis ajal. Ning 
hiljem kui palju puid varuti. Tingimusteks võiks olla tehnikaga majandades (ATV?) 
maapinna külmunud olek ehk pinnase mitte kahjustamine või soojal ajal jala/vintsiga. 
Riigimetsas leidub sageli tee lähedal metsakuiva palki/küttepuud, mida igaüheõiguse 
alusel võiks iga soovija takistusteta oma riigimetsa mõttelisest osast varuda.“ 
Mitmekülgse loodussuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja/ mitmekülgse loodussuhtega 
ettevõtlik maainimene 

„Oleks vaja luua tehniline ja õiguslik baas üksikute mahalangenud või kuivanud puude 
legaalseks ja kontrollitud äraviimiseks, umbes nagu jõulukuuse rakendus. Minu 
maakodu on riigimetsa kõrval ja ma näen kuidas mahalangenud puud mädanevad aga 
mul puudub lihtne ja legaalne võimalus metsa koristamiseks ja küttepuude tegemiseks. 
Näiteks: Teen telefoniga puust pildi (koos asukohaandmetega) ja saadan RMK-le koos 
teavitusega, et järgmisel laupäeval kell 12-16 lõikan pakkudeks ja vean metsast välja.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 
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puiduhakke lepinguid katlamajadega, milles hinnad jäävad eraettevõtete arvates alla turuhinna. 
Ohuks peeti ka seda, et riigimetsa tegevuse planeerimine ja järelevalve on ühes asutuses. 

 

Riigimetsa haldamise eesmärkide suhtes olid huvirühmad taas kriitilised, igaüks ise nurga alt. Tuleb 
arvestada, et sarnane kriitika käib paratamatult kaasa suurte ja eri ülesandeid täitvate 
riigiettevõtetega. 

 

 

„Riigimetsanduses tuleks vaadata üle metsakäitlus kord. Tänane teenuse sisseostmine 
on küll hea lahendus, aga sunnib teenuse teostajaid tegema mitte põhjendatud 
investeeringuid uutesse masinatesse mis aga ei ole kuidagi keskkonda säästev teguviis 
pigem toidab lihtsalt masinaid tootvate riikide majandust.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ 
tööalase metsasuhtega omanik-spetsialist-ettevõtja 

„RMK metsade majanduskavas näidatakse looduskaitsest tulenev puidust saamata jääv 
tulu, samas ei näidata hoiumetsade ja kaitsemetsade väärtusi ja tulu, mis kaudselt on 
suurem kui puidust saadav. Puhmarindega metsad annavad kordades suurema tulu 
marjadest, seentest ja meest kui ümarmetsamaterjali ühekordsest müügist raieringis 
(LR). Ökosüsteemiteenuste tulu tuleb näidata iga kasvukohatüübi kohta, et võrrelda 
seda puidutuluga.“ Metsaomanik, metsatöötaja/ tööalase metsasuhtega omanik-
spetsialist-ettevõtja 

„RMK allhanked metsa ülestöötamisel võidetakse naeruväärsete pakkumistega. Tekitab 
see selle, et konkurentsis püsimiseks tuleb rohkem "susserdada" ja/või kasutada veelgi 
suuremaid metsamasinaid (ülestöötamise omahind langeb). Kui enam millegagi 
allhanke võitja kokkuhoidu ei saavuta, siis töötaja palka annab ikka mõjutada. Täna on 
metsamasinaoperaatorite palk naeruväärselt madal. Oskuslikud operaatorid ja tõsised 
töömehed lähevad parematele jahimaadele. Jäävad alles, kas ebapädevad või raudsete 
närvidega töölised. ülestöötamise hinna langemisel jäetakse konkurentsist välja 
saemehed, kelle töö hind on paraku kõrgem. Saemehi meie metsades võiks olla palju 
rohkem. Väärika hinnaga on eesrindel ka väärikad töömehed.“ Metsaomanik, 
metsatöötaja/ väikemetsaomanik 

„Ära tuleb lõpetada RMK kokkuleppehindade alusel turuhinnast madalamalt materjali 
müümine. Kui RMK tahab müüa, siis teeb ta seda vastavalt turuhinnale ja nõudlusele. 
Kui hinnad on väga madalad ja pakkumine suur, siis peaks RMK müüma vaid 
hädavajaliku. ühtlasi võiks RMK eelistada müüa väiksematele tegijatele, kes toodavad 
unikaalsemaid asju ning pakuvad suuremat lisandväärtust selle kõige ehedamal moel. 
RMK ei peaks olema riigile eelarvetäite koht, vaid ta peaks tegelema metsade säilimise 
ja olukorra parenemisega. ühtlasi loodusturismi ja looduses viibimise (nii sise- kui ka 
välisturism) soodustamisega.“ Looduslähedase eluviisiga linnainimene/ looduslähedase 
eluviisiga linnainimene 
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„Olen absoluutselt vastu praegusele RMK vormile, kus tegu on kasumit tootva 
ettevõttega ja võimalusele, et riik saab sealt ilma eriolukorrata raha välja võtta. Riigi mets 
peaks stabiliseerima kogu riigi metsandust arvestades, et eramets ei ole stabiilne ega 
kontrollitav.“ Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga 
spetsialist 

„Soodustada tuleb erametsade suuremat majandamist samaaegse majandustegevuse 
vähendamisega riigimetsas. RMK peaks keskenduma peamiselt looduskaitselistele, 
jahinduslikele ja rekreatiivsetele tegevustele ja viima miinimumi metsaraie.“ 
Looduslähedase eluviisiga maainimene/ looduslähedase eluviisiga spetsialist 

„RMK tegevuste ja seisuse ülevaatamine: ta on korraga nii metsast kasumit teeniv 
riigifirma, keskkonnakaitseliste tegevuste vahendaja ja koordineerija, sh teenuse 
„sisseostja“ (nt PLK aladel), loodusturismi vahendaja jmt. Osa tegevusi kattuvad 
Keskkonnaameti omadega. Mõnedes valdkondades konkureerivad RMKga 
erametsaomanikud, mis jätab nad ilmselgelt väetisse rolli jne.“ Looduslähedase 
eluviisiga maainimene/ väikemetsaomanik 
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KOKKUVÕTE 
 
 
Uuring sihtrühmade ootustest metsanduse arengukavale tõi välja mitmeid murekohti, mille 
lahendamisele saab metsanduse arengukavas teadlikult tähelepanu pöörata. Uuringus kasutati 
kvalitatiivseid meetodeid, mis aitavad välja tuua argumente ja seisukohti, kuid mitte seda, kui paljusid 
inimesi või organisatsioone kirjeldatud olukorrad puudutavad. Kvalitatiivne lähenemine on aga 
õigustatud, sest avalik arutelu metsanduse üle on väga kompleksne. Metsateemalistes sõnavõttudes 
ei ole toimunud tõstatatud probleemide ja lahenduste sellist koondumist, mis võimaldaks 
sihtrühmade peal juba valmis seisukohti testida või poolehoidu mõõta. Inimeste vabu sõnavõtte 
lugedes tasub silmas pidada, et ühepoolselt esitatuna jääb tegelik tõde alati „kuhugi vahepeale“. 
Selleks, et seda üles leida, tasub samal teemal vestelda eri arvamustel olevate rühmadega. 
Analüüsis on ühepoolse arvamuse esitamisega kaasnevatele libastumiskohtadele tähelepanu 
juhitud. 

Mitme väljatoodud probleemi puhul tasub täiendavalt analüüsida, kas need on piisavalt olulised või 
mõjukad probleemid, et neid lahendama asuda ning kui tõenäoline on nende lahendamine. 

Sihtrühmade tagasiside põhjal võib metsanduse arengukava lähteülesandes pidada oluliseks 
järgmisi ülesandeid: 

 

 

  

o Metsanduse arengukava protsessi tuleb kavandada avatud arutelusid erinevate 
metsanduse sihtrühmadega, et nendega erinevate lahendusvariantide või dilemmade 
üle läbi rääkida. Metsanduse välised sihtrühmad vajavad eelkõige kindlust, et riigi 
tasandil on olemas hoovad metsanduspoliitika sisuliseks kujundamiseks. Arutelud on 
ka võimaluseks selgitada seisu suurtes teemades, mille jälgimisel on teema keerukuse 
tõttu nö järg käest läinud (nt tutvustada uusi uuringuid). Arutelud vajavad juhti, kes 
suudab osaluskogemuse osalejatele turvalisemaks muuta. 

o Kohalike omavalitsuste jaoks on vaja välja töötada kogukonna kaasamise lahendused, 
mille abil jõuda metsaste piirkondade planeerimises mitmetahuliste kokkulepeteni. 
Pikemas perspektiivis on vaja teha ka ülevaade (piirkondlikest) ökosüsteemiteenustest, 
et toetada omavalitsuste otsuste süsteemsust ning läbirääkimisi erinevate rühmadega. 
Metsaomanikele, kes ei soovi oma omandist näiteks omavalitsuse kasuks loobuda, 
tuleb välja töötada omavalitsuste ülesed lahendused võimalike piirangute 
kompenseerimiseks (mh alternatiivse tulu allikad). 

o Täiendavat analüüsi vajavad metsaomanike eri rühmade vajadused ning tugisüsteemi 
(sh rahaliste) meetmete eesmärgid, arendamisvõimalused. Eeskätt võiks üle vaadata 
väikese metsa ja nende metsade omanike vajadused, kelle omandile on seatud 
kasutuspiiranguid. 

o Uurida tuleb eri sihtrühmade ootuseid metsa puudutavate andmete osas ning leppida 
kokku sobivates mõõdikutes. Andmetele on vaja leida esitusviis, mis võimaldaks 
ülevaateid metsanduse probleemteemadest ning oleks kasutatav erinevate kasutajate 
vajadustest lähtuvalt. 

o Looduskaitse ja metsanduse korralduses on vaja otsida võimalusi edendada 
kaalutlemist ja läbirääkimist, võimalusi juhtida rohkem eeskujude kui keeldude vormis. 

o Ilmselt ühe rafineerimistehase ümber sõlmunud sündmuste tõttu on erinevad 
sihtrühmad jõudnud üsna üksmeelele selles, et mõõduka mastaabiga ettevõtlus, mis 
suudab puidu targalt ja säästlikult kohapeal ära väärindada, vajab edendamist. 
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LISA 
Tabelis 5 on toodud organisatsioonid, kelle abi paluti metsaküsitluse levitamisel. Kohalikule 
ajakirjandusele, KeMi allasutustele ja metsanduse valdkonna liitudele edastasid kutse 
Keskkonnaministeeriumi ametnikud, ülejäänutele Tartu Ülikooli analüütikud. 

Tabel 5. Metsanduse arengukava küsitluse levitamine 

 
Organisatsioon, mille abi paluti 

küsitluse levitamisel 

 
 

Küsitluse kutse paluti edastada: 
Kõik maakonnalehed, valla- ja 
linnalehed 

Leht, portaal 

Keskkonnaamet Asutuse kohalikud suhtlusvõrgustikud Eesti eri 
piirkondades 

PRIA Asutuse regionaalsed partnerid 
SA Erametsakeskus Metsakorraldajd, ühistud, ettevõtted 
Metsaühistud üle Eesti Kohaliku kogukonna esindajad, 

kodanikuühendused, jahiseltsid, ka ühistuga 
liitumata metsaomanikud 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit Liidu liikmed, ettevõtted 
Eesti metsatöötajate ametiühing Metsandustöötajad 
Põllumajandusuuringute keskus, Eesti 
konsulentide ühing, MES 
Nõuandeteenistus 

Põllumajanduskonsulendid, kogukondade ja 
võrgustike esindajad, LEADER-võrgustik, 
koostööpartnerid 

Loodusaeg Loodus-ja kultuurispetsialistide kirjalist 
Eesti Ökokogukondade Ühendus Ühenduse meilinglist 
Eesti Külaliikumine Kodukant  Piirkondlikud kodukandiliikumised, kohalikud 

ettevõtted, sädeinimesed, külavanemad 
LEADER-tegevusgrupid Partnerid, liikmed 
Eesti Rahvusraamatukogu Raamatukogude suhtlusvõrgustikud 
Eesti Raamatukoguhoidjate ühing Maaraamatukogud, nende külastajad 
Eesti Linnade ja Valdade Liit Omavalitsuste kirjalistid 
Eesti Maaomavalitsuste Liit Huvirühmade esindajad 
Maakondlikud arenduskeskused ja 
nende võrgustik 

Ettevõtted, vabaühendused 

 


