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Tegevused 2015

• Rohumaade ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine

• Sotsiaalmajandusliku info kogumine ja analüüsimine, Lümanda 
vald, nüüd osa Lääne-Saare vallast

• GIS-põhine planeerimisvahend (sisend) 2016



SOTSIAALSOTSIAALSOTSIAALSOTSIAAL----MAJANDUSLIK ELUJÕULISUSMAJANDUSLIK ELUJÕULISUSMAJANDUSLIK ELUJÕULISUSMAJANDUSLIK ELUJÕULISUS

• Eeldus: püsiasustus ja -rahvastik tagavad väärtmaastike 
hoolduse ja säilimise, s.h pool-looduslike koosluste säilimise

• Püsiasustus: see on tasakaalustatud vanuskoosseisuga 
elanikkonna kohaolek

• Mõõtmine: kaitsealade sotsiaal-majandusliku elujõulisuse 
indeks



METOODIKA

• Töö kirjanduslike allikatega (muu maailma kogemus);

• Statistilised analüüsid – juhtumuuringute 
ettevalmistamiseks, sh intervjuude ettevalmistamiseks;

• Intervjuud (kohalikud, põllumajandustootjad, külastajad)

• Osalusvaatlus;

• GIS analüüs;(PRIA, EELIS)

• Võimalikud arutelud fookusrühmades eri poolte osavõtul.



Intervjuud Lümanda vallas

• LIFE Viva Grass intervjuud pool-looduslike koosluste väärtustamise 
ja majandamispraktikate kohta

• Intervjueeritavad (talunikud, maaomanikud ja kohalikud elanikud) 
valiti juhuvaliku teel. Teiste huvirühmade seast valiti intervjueeritavad 
vastavalt ettevalmistatud intervjuuplaanile, eesmärgiga kaasata kõiki 
asjakohaseid huvirühmasid.

• Küsimustiku küsimused katsid järgmisi teemasid: pool-looduslike 
koosluste elupaikade olulisus/väärtustamine, nende elupaikade 
hooldamisega seotud peamised takistused ja motivaatorid, inimeste 
hinnangud nende elupaikade väärtuste osas, hooldamispraktikad ja 
pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud tulevikuväljavaated.



Intervjuud

Intervjueeritavate arv:            15

Talunikud ja maaomanikud
7

Loodus- ja keskkonnakaitsjad
2

Turismisektori esindajad
2

Kohalikud elanikud
3

Kohaliku omavalitsuse esindajad ja planeerijad 1

Eraldi küsimustik turistidele:
42



Tulemused – külastajad



Tulemused – külastajad



Tulemused



Kõige olulisemad poolKõige olulisemad poolKõige olulisemad poolKõige olulisemad pool----looduslike koosluste looduslike koosluste looduslike koosluste looduslike koosluste 
majandamist toetavad teguridmajandamist toetavad teguridmajandamist toetavad teguridmajandamist toetavad tegurid

Muud huvirühmad (n=8):
• Maastike ilu, külaelu säilitamine, rahaline toetus;
• Talu/ettevõtte maine;
• Elurikkus, saadused (nt hein).

Talunikud (n=7):
• Rahaline toetus;
• Saadused (nt hein);
• Maastike ilu, elurikkus.

Vähem olulised pool-looduslike majandamist toetavad tegurid
• Moraalne kohustus/missioonitunne;
• Keskkonnateadlikkus, elupaigad;
• Turism, traditsioonid.



Kõige olulisemad poolKõige olulisemad poolKõige olulisemad poolKõige olulisemad pool----looduslike koosluste looduslike koosluste looduslike koosluste looduslike koosluste 
majandamist takistavad teguridmajandamist takistavad teguridmajandamist takistavad teguridmajandamist takistavad tegurid

Muud huvirühmad(n=8):

• Kulud suuremad kui tulu;

• Kõrge vanus, ajapuudus, talupidamise vähenemine või kadumine.

• Pool-looduslike koosluste madal tootlikkus.

Talunikud (n=7):

• Kulud suuremad kui tulu;

• Bürokraatia, kõrge vanus;

• Järeltulijate puudumine.



Viimase 15 aasta kõige olulisemad muutused poolViimase 15 aasta kõige olulisemad muutused poolViimase 15 aasta kõige olulisemad muutused poolViimase 15 aasta kõige olulisemad muutused pool----
looduslike koosluste majandamiseslooduslike koosluste majandamiseslooduslike koosluste majandamiseslooduslike koosluste majandamises

• Suuremad maakasutajad on pool-looduslikke kooslusi kokku 
ostnud/rentinud väiksematelt taludelt, kes ei saa või pole võimelised 
neid ise hooldama.

• Suurem osakaal elupaiku (võrrelduna 90ndatega) on hooldatud, 
maastike väljanägemine on seega paranenud.

• Talunike vananemine, järeltulijate puudumine.

• Metssigade arvukuse järsk kasv – teevad rohumaadel suurt 
laastamistööd.



Tulemused



Tulemused



Tulemused

• Kuidas inimesed sinu piirkonnas suhtuvad pool-looduslike koosluste 
majandamisse?

• Poolt: Üldiselt positiivselt; hea, et maastik on hooldatud.
• Vastu: Hooldajatest puudus; „ettevõtjate“ esilekerkimine, kes on 

huvitatud üksnes toetuste saamisest.

• Kuidas on sinu hinnangul võimalik pikas perspektiivis tagada pool-
looduslike koosluste hooldamine?

• Tuleks tuua noored maapiirkondadesse elama ja tõsta nende huvi 
põllumajandusega tegelemise vastu, 

• Siduda omavahel põllumajanduslik tootmine ja toetused, vältimaks 
skeemitamist, mis on suunatud üksnes toetuste saamisele.



Kuidas hindate nimetatud huvirühmade mõju poolKuidas hindate nimetatud huvirühmade mõju poolKuidas hindate nimetatud huvirühmade mõju poolKuidas hindate nimetatud huvirühmade mõju pool----
looduslike koosluste majandamisele?looduslike koosluste majandamisele?looduslike koosluste majandamisele?looduslike koosluste majandamisele?
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Landscape change 1998-2015



Landscape change 1998-2015 (5 series orthophotos)



SotsiaalSotsiaalSotsiaalSotsiaal----majanduslikudmajanduslikudmajanduslikudmajanduslikud näitajadnäitajadnäitajadnäitajad



SotsiaalSotsiaalSotsiaalSotsiaal----majanduslikudmajanduslikudmajanduslikudmajanduslikud näitajadnäitajadnäitajadnäitajad



Loodushoid ja toetused



Turism



Külade elujõulisus 



VÄHEMELUJÕULISED MAAKOHAD: ERISTAMISE KRITEERIUMIDVÄHEMELUJÕULISED MAAKOHAD: ERISTAMISE KRITEERIUMIDVÄHEMELUJÕULISED MAAKOHAD: ERISTAMISE KRITEERIUMIDVÄHEMELUJÕULISED MAAKOHAD: ERISTAMISE KRITEERIUMID

Eristamise kriteeriumid

1. Tühjad ja kõrge tühjenemisriskiga 

asulad

(1) Püsielanikkond puudub;

(2) või: 65- ja vanema rahvastiku osatähtsus on 100%;

(3) või: asulas elab inimesi vaid ühes 5-aastases 

vanusrühmas*

2. Keskmise tühjenemisriskiga asulad (1) Asula elanike arv on alla 10 (5-9);

(2) või: asulas elab inimesi kahes 5-aastases vanusrühmas;

(3) või: 65- ja vanema rahvastiku osatähtsus on 50% ja 

enam.

3. Väiksema tühjenemisriskiga asulad (1) Asula elanike arv on alla 10 (5-9);

(2) või: asulas elab inimesi kolmes 5-aastases 

vanusrühmas.



TULEMUSEDTULEMUSEDTULEMUSEDTULEMUSED

Eesti maa-asulad 

kokku, osatähtsus 

koguarvust (%)

Kaitsealad, 

asulate arv

Kaitsealad, 

osatähtsus 

koguarvust (%)

1. Tühjad ja kõrge tühjenemisriskiga asulad 5 27 10

2. Keskmise tühjenemisriskiga asulad 8 31 11

3. Väiksema tühjenemisriskiga asulad 7 26 9

4. Vahepealse rahvastikuolukorraga asulad 75 194 69

5. Hea rahvastikuolukorraga asulad 5 4 1

KOKKU 100 282 100

sh. 1,2 ja 3 rühm kokku 20 84 30



Rahvastiku- ja hõivenäitajad kaitsealadel ja muudes Eestis 
kaugetes maakohtades

Rahvastikumuutus 

2000-2011,%

Hõivatute muutus 

2000-2011,%

Töötus, % 

(2011)

Eesti kokku -5,7 3,0 10,9

kaitsealaga kauged maakohad -24,1 -3,9 11,6

muud kauged maakohad -22,6 -7,2 12,5





Asulate elujõulisus Lahemaa rahvuspargis



Asulate elujõulisus Haanja looduspargis


