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Metsaühistute tegevuspiirkonnad 

Metsaühistute toetuskõlbulikkust on viimastel aastatel hinnatud liikmete arvu kaudu – teatud 
arv liikmeid annab võimaluse saada ühistu tegevuseks vajalikku riiklikku toetust. Leiame, et 
aeg oleks ühistute toetuskõlbulikkuse määramisel hakata hindama pigem ühistute tegevuse 
kvaliteetsust ja jätkusuutlikkust.   
 
Selleks on tarvis luua metsaühistu hindamiseks vajalike mõõdikute süsteem, mis tugineb 
metsaühistute senisele praktikale ning võimalikele tulevastele arengutele. Mõõdikute 
väljatöötamisel on eeskujuks võetud Soome MTK senine praktika metsaühistute hindamisel. 
Süsteem toob välja erinevad kriteeriumid, mis tervikpildina peaks looma selge ja võrreldava 
ülevaate metsaühistute tegevuse tulemuslikkusest.  
 
Hindamissüsteemi loomine ei saa toimuda metsaühistuid kaasamata. Seetõttu on süsteemi 
esialgset versiooni tutvustatud tugiisikute nõupidamisel, avaldatud erametsaportaalis ning 
testitud neljas metsaühistus. Testimise tulemustel valminud varianti on tutvustatud 
Erametsakeskuse nõukoja koosolekul.  
 
Süsteemi rakendamisel loodame metsaühistuid täiendava teabe küsimisega võimalikult vähe 
koormata. Seetõttu kavandame teabekogumisel kasutada Erametsakeskuse poolt eeltäidetud 
vorme, mida ühistud saavad hilisemalt täiendada. 

 

Joonis 1. Eestimaa haldusjaotus – maakond, vald. 

 

Süsteemi lõplikuks väljaarendamiseks ja rakendamiseks on tarvis defineerida metsaühistute 

tööpiirkonnad. Ühelt poolt on piirkondade kaardistamine vajalik mõõdikute süsteemi tehniliseks 

toimimiseks. Teisalt loob ühistute tööpiirkondade väljatoomine selge pildi metsaühistute 

omavahelisest kattuvusest ning samuti ka n.ö. „tühjade laikude“ paiknemisest. Metsaregistri avalikku 

rakendusse on võimalik lisada kaardikiht, mis näitab metsaühistute paiknemist. Seeläbi on ühistute 

tugisüsteem ka igale metsaomanikule kaardil nähtav.  

Tööpiirkondade piirid peavad olema kirjeldatud lähtuvalt Eesti haldusjaotusest – maakond, vald, küla. 

Piirkondi ei defineerita mitte liikmeskonna või metsade paiknemise alusel, vaid teenuste 



kättesaadavuse järgi. Tööpiirkond on ala, kus ühistu teenused on metsaomanikule reaalselt 

kättesaadavad.  

Kindlasti mõjutab ühistute poolt defineeritud tööpiirkond ka mõõdikute punktisüsteemi. Tööpiirkonna 

järgi saab metsaregistrist välja võtta metsaomanike arvu ning erametsade pindala antud alal. 

Punktisüsteem kindlasti ei hakka soosima ainult suure liikmeskonna või pindalaga metsaühistuid. 

Vaadeldakse pigem ühistu professionaalsust ning võimekust enda poolt defineeritud piirkonnas 

metsaomanikke teenindada. Täna teie poolt piiritletud piirkond ei ole lõplik. Seda saab vastavalt 

vajadusele muuta! Esialgseid piire kasutatakse pigem mõõdikute süsteemi seadistamiseks.  

Piirkondade defineerimiseks on abiks Eesti haldusjaotuse kaart (vaata joons 1). Kaardile võib 

joonistada vaba käega ühistu piiri. Nõue on, et piir peab kulgema kas maakonna, valla või küla piiri 

pidi. Joonistamiseks võib kasutada erinevaid arvutiprogramme (näit. Paint) või printida kaart välja 

ning joonistada paberile. Abiks on ka Vikipeedias toodud Eesti haldusjoatuse nimistu maakondade 

kaupa http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_haldusjaotus. Piiri võib seega tuvastada ka haldusüksusi 

ülesse  loetledes. Näiteks Harju maakond ning Kohila, Juuru ja Rapla vald Raplamaalt.  

Palume kõigil metsaühistutel defineerida oma tööpiirkond vastavalt Eesti haldusjaotustele – maakond, 

vald, küla. Tööpiirkond peab olema piiritletud ühistu poolt pakutavate teenuste kättesaadavuse alusel. 

Vähemalt 2/3 ühistu poolt pakutavatest teenustest peavad olema selles piirkonnas igal ajal 

metsaomanikele kättesaadavad.  

Palume saata tööpiirkond piiritletuna kaardil või haldusüksuste loeteluna hiljemalt 15.09.12 

mikk.link@eesti.ee! 

Küsimuste korral palume pöörduda: Mikk Link, Läänemaa Metsaühistu



Lisa 1. Eesti haldusjaotus – maakond, vald, küla. 
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