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Looduskaitseliste
rahvaliikumiste
lähiajalugu

• 1966 loodi Eesti
Looduskaitse Selts

• 1987 tekkis protest 
fosforiidikaevanduste
vastu

• See sai oluliseks osaks
Eesti taasiseseisvumis-
liikumisest



Looduskaitseliste
rahvaliikumiste
lähiajalugu

• 1988 sai fosforiidi-
vastane liikumine Eesti
Roheliseks Liikumiseks

• 90-ndatel ja 
aastatuhande
vahetusel seisid
metsade eest arvukad
organisatsioonid



Looduskaitseliste
rahvaliikumiste
lähiajalugu

• 2008 tekkis
lühikeseks ajaks
liikumine Päästke
Eesti Metsad

• 2011 tegutses uue
metsanduse
arengukava vastu
rahvaliikumine Eesti
Metsa Eest



EMA eellugu

• 2015. aastal hakatakse ette
valmistama uut metsaseaduse
muudatust, mille peamiseks
tülikohaks saab kuuskede
raievanuse alandamise plaan

• 2016. aastal alustavad
keskkonnaühendused
metsaseaduse muudatuse vastu
avalikku protesti



EMA eellugu

• Sama aasta lõpus
koguneb rahvas
Keskkonnaministeeriumi
ette kuuskede raievanuse
alandamise vastu meelt
avaldama ja sünnib EMA



16. detsember 2016
EMA esimene
kogunemine

• Kahe nädalaga on kogutud
üle seitsme tuhande allkirja
tööstusliku
metsanduspoliitika vastu

• Keskkonnaministeeriumi ees
formuleerub
kodanikuliikumine Eesti
Metsa Abiks ehk EMA



16. detsember 2016
EMA esimene
kogunemine

• Samal ajal peetakse
ministeeriumi
siseruumides avalikkuse
survel uusi läbirääkimisi
metsaseaduse muudatuse
osas



Keskkonnaministeeriumi
eest liigutakse rongkäiguna

Riigikogu ette



Paar päeva hiljem luuakse EMA 
internetifoorum ja inimesed hakkavad

üheskoos metsa kaitseks liikuma



23. märts 2017
Nursipalu väravas

•Keretü looduskaitseala
moodustamisega on 
aastaid venitatud

• EMA asub kohalikku
kogukonda toetama



23. märts 2017
Nursipalu väravas

• 23. märtsil tervitavad EMA 
aktivistid saabuvat
Riigikaitsekomisjoni Nursipalu
polügooni väravas, et 
avaldada rahulolematust
seoses metsaliike hävitava
arendusprojektiga



1. mai 2017
EMA matkab Vorbusele

• Selleks ajaks on EMA teavitanud
tselluloositehase ohtudest
riigiesindajaid, kohalikke
omavalitsusi ja avalikkust



Vorbusel
• Just sinna langes avalikkuse
esimene pilk hiiglasliku
tselluloositehase
kavandamisel

•Matka kajastasid ka Kanal 2 ja 
TV3 uudisteportaalid



13. mai 2017
EMA avaldab Tartus meelt



Meeleavalduse eel

• Tselluloositehase
kavandajatele
antakse üle
pöördumine, mis 
selgitab tehasega
kaasnevaid ohtusid
Eesti loodusele ja 
inimestele



Laupäeva hommikul koguneb
Raekoja platsile meelt
avaldama üle 150 inimese



Üles astuvad
poliitikud ja 
intellektuaalid

• Esinevad Tartu linnapea
Urmas Klaas ja paljud
teised avaliku elu
tegelased, sealhulgas
luuletajad Kristiina Ehin, 
Contra ja Merca, 
loodusmees Timo 
Maran jpt



• Stroomi metsa
koristamine

• Tallinna parkide
kaitsmine

2017 / suvi



Harku järve
metsade päästmine
• 2017. aasta juunis võtavad EMA-

ga ühendust Harku elanikud, kes
on juhuslikult teada saanud järve
äärsete metsade lagedaks
raiumise kavast



Harku järve
metsade päästmine
• 29. juunil saadab EMA 

Keskkonnaametile Harku järve
äärsete metsamassiivide
raielubasid vaidlustava
pöördumise



Harku järve
metsade päästmine
• Juhime tähelepanu, et 

üldplaneeringu järgi tuleb Harku
järvest läänes asuvad metsad
säilitada puutumatuna, ehkki
amet on lageraieload väljastanud



Harku järve metsade päästmine

•Pöördumisega ühineb
kohalik omavalitsus

•Kohtutakse
Keskkonnaametiga

•Amet peatab lageraieload

•Harku metsad on senini
püsti



Velise raiete uurimine

•Kodanikuühenduse
pöördumise peale osad
rikkumised fikseeriti, 
alustades teo toimepanija
suhtes väärteomenetlust



Velise looduse kaitsel

•Raiutud Velise jõe
ääres asub Natura 
2000 looduskaitseala
ning seal elutseb
mitmeid loodus-
kaitsealuseid like



Velise looduse kaitsel

• EMA teeb
Keskkonnaametile
ettepaneku parandada
Velise jõe hoiuala
kaitsetingimusi, ent
hetkel pole see plaan
mõttetasandilt
kaugemale jõudnud



2017. aasta sügis:
EMA läheb Est-Fori

vastu kohtusse
•Eesti Metsa Abiks
taotleb Halduskohtus
riikliku eriplaneeringu
tühistamist



2017. aasta sügis:
EMA läheb Est-Fori

vastu kohtusse
•Halduskohus lükkab EMA 

kaebuse tagasi, peale mida
kaebab ühendus edasi
Ringkonnakohtusse ja 
seejärel Riigikohtusse, kes
kaebuse samuti tagasi
lükkavad



25. oktoober 2017
EMA Riigikogus

•Konverents sünnib
koostöös Tartu Ülikooli,
Eestimaa Looduse
Fondi ja Riigikogu
Keskkonnakomisjoniga



25. oktoober 2017
EMA Riigikogus

• Ettekannetega esinevad
TÜ teadurid Anneli Palo 
ja Asko Lõhmus, ELFi
esimees Tarmo Tüür, 
loodusturismi ettevõtja
Marika Mann jt



6. november 2017
EMA läheb Nursipalu
raiete pärast kohtusse

• Keretul viiakse kiirkorras läbi ligi 95 
hektari vana metsa lageraie ja 
raadamine

• EMA kaebab Keskkonnaameti
raadamisloa väljastamise eest Haldus-
ja hiljem Ringkonnakohtusse, kes
sunnib Halduskohust kaebust
menetlema

• Juriidiliste nüansside tõttu jõuab
protsessi menetlemine aasta kestva
ootamise järel tupikusse



15. Detsember
2017

Meeleavardus
• Kogunetakse

Keskkonnaministeeriumi
ees ja antakse
ministeeriumile üle
auhind “Rahva lootus”

• Esinevad muusikud Tõnis
Mägi ja Jaak Johanson



Liigutakse rongkäiguna Riigikogu ette



Kõnedega esinevad
Marek Strandberg, 
Mihkel Kangur, 
Kristjan Piirimäe jt

• Lauludega astuvad üles
Jaak Tuksam, Indrek
Tammoja, Triinu Taul jpt

• Samal ajal avardatakse
laulu ja tantsuga meeli ka 
Pärnus



2018. aasta algab hoogsalt

•EMA saab FSC Hea Metsanduse Koja
sotsiaalkoja liikmeks

•FSC sertifikaat on ülemaailmne standard, 
mille omamine on äärmiselt oluline
kaasaegsel puiduturul osalemise huvides



2018. aasta algab hoogsalt

•Koostöös FSC-ga on EMA esitanud täpsustusi
uuele kohalikule metsamajandusstandardile
ja auditeerinud kahel korral (2017 ja 2018)
RMK raietegevust, tuvastades arvukalt
eksimusi FSC standardi vastu



2018. aasta märts
EMA peatab Soomaa
raied
• Soomaa kontaktisiku kaudu tuleb 

lagedale suurejooneline 
metsapettus otse rahvuspargi 
südames

• Tegemist on keerulise 
metsandusliku skeemiga, mille 
ebaseaduslikkuse tuvastamiseks 
EMA Keskkonnaametile põhjaliku 
analüüsi koostab



2018. aasta märts
EMA peatab Soomaa
raied

• Ehkki osade süüdistuste osas 
alustatakse ka väärteomenetlust, 
jäävad enamus väidetava 
tõendamatuse tõttu edasi 
uurimata

• Tekib kahtlus, et tegemist võib 
olla üldlevinud skeemiga, mida 
kasutatakse looduskaitsealades ja 
rahvusparkides raiumiseks



Metsanduse arengukava 2030
EMA kaasamine

• Juba aasta enne MAK 2030 protsessi
algust alustab EMA omapoolset
metsandusprobleemide kaardistamist

• 2018. aasta märtsis saab Eesti Metsa 
Abiks protsessi kaasatud, kuid peab 
võrdse kaasatuse nimel algusest peale 
pingutama



Metsanduse arengukava 2030
EMA kaasamine

• Pettumust tekitab töörühmade lindistuste 
salastamine ja kiire hävitamine, arutelude 
tasakaalustamatus ning üldiste tööreeglite 
ähmasus

• EMA suudab suurema osa kaardistatud 
probleemidest läbi suruda, ent jääb 
arusaamatuks, kuidas seda materjali hiljem 
kasutama hakatakse



EMA teavitab pühapaikade raiumisest

•20. märtsil avaldab EMA 
looduslike pühapaikade
spetsialisti Ahto Kaasiku
ülevaate kümnetest
raiutud või rüüstatud
pühapaikadest



• Koos Hiite Maja ja Maavalla kojaga
kohtutakse 22. märtsil kultuuriministriga
ja antakse üle pöördumine pühapaikade
kiireks päästmiseks

• EMA jätkab koostööd Hiite
Maja, Maavalla koja ja FSC 
Eestiga, et hoida ja 
tutvustada Eesti looduslikke
pühapaikasid



2018. aasta aprill
Narva-Jõesuu metsad

• Kohalikud elanikud võtavad EMA-ga
ühendust seoses aktiivse metsaraiega

• EMA pöördub kohalike elanike
toetuseks riigi ja kohalike
omavalitsuste poole

• RMK on lubanud Narva-Jõesuu metsad
paariks järgnevaks aastaks rahule jätta

• Kaitseala moodustamise protsess
kestab



23.-27. aprill 2018
Rahvusvaheline metsakaitsemiiting

• Forest Movement Europe’i (FME) ja 
Environmental Paper Networki
(EPN) kohtumisel osales 29
organisatsiooni esindajaid 24 riigist



23.-27. aprill 2018
Rahvusvaheline metsakaitsemiiting

• Arutluse alla tulid Eesti, Malaisia, 
USA, Indoneesia, Nepaali, Kongo,
Slovakkia ja Venemaa
metsandusprobleemid



23.-27. aprill 2018
Rahvusvaheline metsakaitsemiiting

• EMA-l aitasid üritust läbi viia
Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja
loodusturismiettevõte
Estonian Nature Tours



EMA 
kunstikonkurss

• EMA kunstikonkursile
“Metsa väärtus” laekus üle
200 töö koolinoortelt üle Eesti



EMA 
kunstikonkurss

• Konkursi eesmärgiks oli
innustada koolinoori mõtlema
Eesti metsade seisukorra üle ja 
oma ideid kunstivahenditega
väljendama



EMA 
kunstikonkurss

• Töödest kokku pandud näitust
on eksponeeritud Tallinna
Loomaaias, Tartu Loodusmajas
ja mujal üle Eesti



2018. aasta mai
Lohusalu metsade 
päästmine

• EMA esitas lohusalulaste
eestvedamisel vaide parklaehitusega
kavandatud metsaraadamistele



2018. aasta mai
Lohusalu metsade 
päästmine

• Tänu Lohusalu Loodusseltsi tööle
õnnestus saavutada vallaga
kompromislahendus, mis suure osa
raadamisele määratud
metsadest päästis



30. juuni 2018
Metsalaulupidu

• Hüpassaare rabasaarel toimub
EMA eestvedamisel regilaulupidu, 
millega tähistatakse ka Soomaa
rahvuspargi 25 sünnipäeva



5. september 2018
Algab lageraievastane kampaania

• Soome Looduskaitseliidu juht Harri
Hölttä ja teised Soome lageraievastas
kampaania eestvedajad kohtuvad
EMA aktivistidega Kultuurikatlas

• Kampaania käigus teavitatakse inimesi
lageraiete ohtudest ja ulatusest Eestis
ning kogutakse allkirju petitsioonile,
mis taotleb lageraiete olulist piiramist
ja metsaväärtuste paremat kaitset



2018 / hilissügis
EMA kontrollib
raietegevust rahvusparkides

• 27. oktoobril korraldab EMA Lahemaa rahvuspargis operatsiooni
“Lahemaa rööbas”, mille käigus kontrollitakse Lahemaal toimuva
raietegevuse õigsust ja vastavust metsaseadusele

• Ehkki päevaga jõutakse kontrollida alla 5% piiranguvööndis
kehtivatest metsateatistest, esitatakse Keskkonnainspektsioonile
kolm rikkumiskahtlustust, millest kaks praeguseks kinnitust on 
leidnud



2018 / hilissügis
EMA kontrollib
raietegevust rahvusparkides

•"Õnnestunud" operatsiooni eeskujul kavatseb EMA
järgmise aasta jooksul teisigi rahvusparke
kontrollida ja parandada koostööd
keskkonnajärelvalve teostajatega



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• EMA kavatseb jätkata
metsanduse arengukava 2030 
protsessis kaasa rääkimist, et 
liikuda raiemahtude
langetamise ja ökosüsteemide
parema kaitse nimel



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Tselluloosivõitluse järel saab
pöörata rohkem tähelepanu
kasvavate tööstuste biomassi-
vajadusega kaasnevate
probleemide avalikustamisele ja 
lahendamisele



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Jätkame koostööd oma
rahvusvaheliste
partnerorganisatsioonide, FSC ja 
kohalike koostööpartneritega
(Hiite Maja, Eestimaa Looduse
Fond, Loodusturismi ühing jt)



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Arendame koostööd
keskkonnajärelvalve
struktuuridega ning
üritame tekitada dialoogi
vastandlikult mõtlevate
huvirühmade vahel



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Panustame säästva metsanduse
alaste teadmiste levikusse ja
metsaomanike harimisse,
näitamaks alternatiive lageraie-
majandusele



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Jätkame meie poole pöörduvate
inimeste keskkonnamurede
uurimist ja vajadusel nende
nõustamist ning abistamist
õigluse saavutamisel



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Julgustame inimesi koonduma
kohalikul tasandil tegutsevateks
seltsinguteks ja MTÜdeks,
rääkimaks kodanikena kaasa
kohaliku keskkonnapoliitika
kujundamisel



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Panustame kohalike ühingute
nõustamisse ja
kodanikeühenduste vahelise
kommunikatsioonivõrgustiku
loomisesse



2019. aasta lävepakul
Mis saab edasi?

• Teeme kõik selleks, et meie mets
ja elukeskkond muutuks
terviklikumaks, elujõulisemaks ja
liigirikkamaks ning pakuks
inimestele poliitiliste tülide
asemel rõõmu ja tervenemist



Jõudumeile kõigile!

Eesti ja kogu maailma abiks


