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Suvi on läbi ja suvega sai läbi 
üks 10-aastane periood RMK 
ajaloos. Viimati juhtus 2007. aas-
tal, et kõigile riigimetsast varu-
tud puidu sortimentidele oli turul 
korraga nõudlust! Loomulikult 
on vara sellest järeldusi teha. Is-
tusin just üle laua ühe meie pa-
beritööstuse juhiga (kõlab uhkelt, 
aga ehk polegi see juba mõne 
aasta pärast tõest niiväga kau-
gel). Ta tunnistas, et tavalise 
kuupikkuse tellimislehe asemel 
on tal kogu algav kvartal ette ära 
müüdud ja ainus pudelikael on 
toormenappus. Aga vaatamata 
sellele, et maailmamajanduse nn 
fundamentaalnäitajad, eelkõige 
turgude tarbimiskindlus, on 
head, kaugemale kui kolm kuud 
tänapäeval ikkagi prognoose teha 
ei saa. 

Oleme riigimetsa majandami-
sel ikka ainult ühes suunas liiku-
nud – kasvanud! Kõik näitajad – 
toodetud taimede arv ja 
uuendatud metsahektarid, har-
vendusraiete pindala ja raiemaht 
on järjest suurenenud. Kõige 
enam kasvanud on aga kultuu-
ride ja noorendike hoolduse pind - 
ala – lausa kolm korda! Vilunud 
silm märkab seda looduses hästi; 
käesolevas Metsamehes kirju-
tame teema lahti ka nende jaoks, 
kes igapäevaselt selle töölõiguga 
kokku ei puutu. Kuigi töö on 
raske ja nõuab nii täpsust, kohuse - 
tundlikkust kui ka kannatlikkust, 
hoiame oma nõudmiste latti väga 
kõrgel. Samas, kindlustades sta-
biilse töö ja õiglase palga, on 
metsas inimesed alles.

Tänavune aasta on RMK jaoks 
läbimurdeline mitmes mõttes. 
Osa veel ees, aga üks olulise-

maist, ehk kõige olulisemgi, on 
saavutatud – kevadise metsa-
seaduse muutmise tingimusena 
välja lubatud salu- ja laane-
metsade kaitsevajakute kaota-
mine on kaitseettepanekuks saa-
nud. Märgiline on see nii 
seetõttu, et ülesanne täidetud 
saab, kui loomulikult ka seetõttu, 
et RMK-le usaldati valiku-
ettepaneku väljatöötamine ja et 
me sellega hakkama saime. Aga 
veel olulisem on osapoolte vahe-
lise kokkuleppe täitmine. Tasa-
kaalu otsimine metsa väärtuste 
vahel pole läbi, vaid ühiskond-
liku debati ja kaasarääkimise 
soovina pigem alles algab. Aga 
rääkida soovitakse ja ollakse val-
mis ikka ainult nendega, kes oma 
sõna peavad. Sama põhimõte, 
küll kohalikus plaanis, kehtib ka 

kokkulepete kohta, mida me kõr-
gendatud avaliku huviga (KAH) 
aladel sõlminud oleme. Kui sõna 
on antud, tuleb seda auga pidada. 
Nagu Harju-, Põlva- ja Võrumaa 
metsaülemad sügisestel „Mis  
on puude taga?“ osaluspäevadel  
kogesid, on inimesed võimelised 
metsa kasvamise seaduspära-
sustest aru saama küll ja valmis 
ka majandamise osas kompro-
misse tegema, kuid nendega 
tuleb läbi rääkida.

Käimasoleva Euroopa Liidu 
eesistumise perioodi kohta tun-
nistasid nädal tagasi Eestis käi-
nud Euroopa riikide metsa-
direktorid, et esimest korda kogu 
Liidu ajaloo jooksul arutatakse 
teemat, mis ilmselt eranditult 
kõigi riikide metsamajandust ka 
reaalselt mõjutama hakkab – 
kliimapoliitikat. Täpsemalt seda, 
kui palju tohib järgmisel küm-
nendil metsa raiuda, et Euroopa 
Liit oma rahvusvaheliselt välja 
antud kasvuhoonegaaside emis-
siooni vähendamise lubadustest 
kinni pidada suudaks. Ja ehkki 
enamik metsa mitte üksipulgi 
tundvatest inimestest saab aru, et 
metsa ei kasvatata 10, vaid 100 
aasta perspektiivis, on planeedi 
Maa päästmisega nii kiire, et 
uute puude suureks kasvamist 
enam aega ära oodata ei ole. 
Liidu riikide metsadirektoritega 
rääkides jäi hea tunne eelkõige 
sellest, et ka teistes Euroopa rii-
kides on metsamehed veendu-
nud, et pärast aastat 2030 on nii 
inimesed kui ka mets alles ja 25 
aastat kehtinud säästva metsama-
jandamise põhimõtted endiselt 
au sees. Usun, et me sellise kokku - 
leppe saavutame! 

Sõna tuleb pidada

Kõige enam kasvanud on 
aga kultuuride ja 

noorendike hoolduse 
pindala – lausa kolm 

korda!

Aigar Kallas,  
RMK juhatuse esimees
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Põlula kalakasvandus  
sai karantiinihoone

Põllumajanduse Registrite ja In-
formatsiooni Amet (PRIA) otsus-
tas 16. juunil toetada karantiini-
hoone ehitamist Põlulasse. Ligi - 
kaudu 250 m2 suuruse hoone  
hinnanguline maksumus on  
526 000 eurot. Siiani puudunud 
karantiinihoone ehitamisega vähe-
neb risk haigustekitajate toomiseks 
teistesse tootmishoonetesse ning 
tekib võimalus ühel hooajal 
veterinaaran alüüside ajaks karan-
tiinida kaks lõhe, kaks siia ja kaks 
harjuse populatsiooni. 

Juubelihõnguline Sagadi
1987. aastal avas metsamuuseum Sagadis esimest 
korda külastajatele uksed. Tänavu olid 
suvesündmused seetõttu ka pidulikust vaimust 
kantud. 

Juubelit tähistati 16. juunil suurejoonelise sünnipäeva - 
üritusega, mis tõi kohale suurel hulgal neid, kes ae-
gade jooksul nii Sagadi mõisa kui metsamuuseumi 
käekäigu eest hea on seisnud. RMK juhatuse esimees 
Aigar Kallas rõhutas oma avakõnes metsamuuseumi 
olulisust riigimetsandusele ning tõi välja huvitava tä-
helepaneku, et RMK tegelik peakorter asub just ni-
melt Sagadis, kuna seal on vastu võetud suurem osa 
riigimetsa puudutavatest olulistest otsustest. Ühes 
sünnipäevaüritusega avati Sagadi härrastemaja pöö-
ningul ka suur ülevaatenäitus „Sagadi 30“.

Juulikuu neljapäevad olid Sagadis looduskooli 
perepäevade päralt, mille juhtmõtteks oli ühendada 
teadmised ja oskused. Nii külastas enam kui pool 
tuhat huvilist linnupäeva, jahipäeva, lillepäeva ja 
puutööpäeva, sai ise meisterdada, loodusest ning 
muuseumist tarkust koguda.

Augusti esimesel nädalavahetusel toimusid puu-
päevad, kus kõigi 17 tegevuskoha läbimiseks kulus 
tõsisematel huvilistel terve pikk päev. Huvilised 
said muuhulgas punuda laastukorvi ning valmistada 
puupaate, meisterdada ehteid ja mänguasju, teha 
tuulelohet ja peremärkidega panniplaate. Kõige po-
pulaarsemaks meisterduskohaks osutus aga esma-
kordselt avatud metsamarja limonaaditehas, kus 
kahe päeva jooksul valmis rohkem kui 800 maitsvat 
jooki. 

Ebaseadus
likud hooned 
riigimaal
Suvekuudel käisid metsa-
ülemad riigimaadel tegemas 
hoonete ja varade inven-
tuuri. Enam kui 1700 eba-
seadusliku objekti puhul 
tuleb otsustada, kas need 
lammutada või on võimalik 
leida muu lahendus. Täna-
seks on hoonete edaspidise 
kasutuse osas ette panekud 
esitatud ning koostöös 
RMK kinnisvara osakonna 
ja maakorraldustalitusega 
on koostamisel tegevus-
kava. 
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RMK Kullenga 
taimlast varas
tati 94 männi 
plusspuu 
pookistikut
Männiistikute vargus toimus 
juuli alguses, kahju hinnati 
5640 eurole. Tegu pole tavaliste 
seemnest kasvatatud männi-
taimedega, vaid pookistikutega. 
Istikud on kasvatatud plusspuu-
delt kogutud seemnest, mille 
kogumine, hilisem pookimine 
ja kasvatamine nõuavad oma-
jagu tööd. Metsast selliseid 
männitaimi ei leia. Vargusele 
jõudis jälile tööjuht ja juhtu-
miga tegeleb edasi politsei. 

RMK rendib 
soovijatele ligi 
3000 hektarit 
maad
Riigimaad, kus metsa majanda-
mist ei toimu, renditakse soovi-
jatele. Nii on sel aastal välja ren-
ditud ca 560 ha põllu- ja rohu - 
maad põllumajanduslikuks kasu-
tuseks ja ca 2200 ha maid pool-
looduslike koosluste hooldami-
seks. Lisaks on RMK 
maakasutuosakond menetlenud 
ja sõlminud kaheksa kuuga 100 
reaalservituudi ja isikliku kasu-
tusõiguse  kokkulepet. 

Kõrgendatud avaliku huviga 
alad saavad kaardile
Maakasutusosakonna QGIS-i töölaua arendamine on lõpusirgel. 
Rakendus aitab RMK maadel määrata kõrgendatud avaliku hu-
viga (KAH) alad ja eesmärgistada eraldused, millel on praegu 
kasutuseesmärk lahtine või puudub. Potentsiaalseid KAH-alasid 
on 40 000 ha.

Novembris algab koostöös metsamajanduse valdkonnaga 
2018. aasta raieplaanidest lähtuv KAH-alade kaasamiskoosole-
kute periood. 

Päevakute hooaeg  
on lõpusirgel
RMK orienteerumispäevakute hooaeg on jõudmas lõpusirgele. 
Üle vabariigi on juba korraldatatud enam kui 270 üritust. Orien-
teerumisradu on nautinud 5700 päevakulist, kes on üheskoos tei-
nud rohkem kui 42 000 osaluskorda. Orienteerumispäevak on 
argi õhtune kogupere terviseüritus, kuhu on oodatud kõik liikumi-
sest lugupidajad. Oktoobris saab veel üritustel osaleda. Sobiva 
päevaku leiad www.paevakud.ee. 
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Sügisistutusel 
pannakse mulda 
miljon kuuske
Septembris alustati sügisistutusega, mille käigus pannakse 
500-le hektarile kasvama ligi miljon kuuske. Sügisel on is-
tutatud juba kuus aastat ja senise kogemuse põhjal võiks  
sügisistutuse mahtu lähiaastatel suurendada.

Tavapärase kevadise istutamise kõrval on sügisel mit-
meid eeliseid: niiskust on rohkem, kõrvetavat päikest 
vähem ja kasv saab kevade saabudes kohe hoo sisse. Sa-
muti on sügisel taimede transport ja hoidmine väiksema ris-
kiga ja istutamise hajutamine pikemale perioodile võimal-
dab jaotada ka töökoormust. Siiski tuleb kasvukoha valikul 
olla hoolikas, näiteks turvasmuldadel võib külm taime välja 
kergitada.

Kokku pannakse 2017. aastal mulda 21 miljonit taime. 

Arboristid võistlesid Pärnus
Augusti keskel võistlesid Pärnus Baltimaade pari-
mad arboristid, kellele pakkusid konkurentsi kol-
leegid USA-st, Soomest, Venemaalt ja Rootsist.

Baltimaade puuronimise meistrivõistlustest võttis 
osa ligi 40 arboristi, parimad selgitati viiel alal. 
Võidu võttis ameeriklane Chris Coates, teise koha 
saavutas rootslane Johan Tallqvist ning kolmas oli 
eestlane Tarmo Sklave.

Võistlusalad olid inspireeritud arboristide iga-
päevatööst: puu otsa ronimine, seal töötamine ja 
okste lõikamine, kannatanu puu otsast alla too-
mine. Lisaks muidugi ajafaktor, et asja veelgi põ-
nevamaks ja pingelisemaks teha. Võistlejad pidid 
olema kiired, täpsed, hea närviga ja professionaal-
sed. Oluline osa oli ka tööohutusel, mida kohtuni-
kud kullipilguga jälgisid.

Kaks võistluspäeva pakkusid palju põnevat. Nii 
mõnigi võistleja avastas, et võistlusnärv muudab 

olukordi kõvasti ja lihtsad asjad võivad osutada 
keeruliseks või ebaõnnestuda. Pealtvaatajad aga 
nägid, et võimatuna tunduvad ülesanded on tegeli-
kult lihtsad ja arboristid tunnevad end kõrgustes 
nagu kalad vees või ahvid puu otsas. 

Võistlustel osalenud arborist Raido Nagel tõi 
välja, et võistlused on parim kogemuste vaheta-
mise koht. „Saab  suhelda väga paljude oma ala 
professionaalidega, näha neid töötamas olukorda-
des, mis iga päev võivad ette tulla. See on parim 
võimalus õppida töövõtteid ja nippe, mis oluliselt 
lihtsustavad igapäevatööd.“ Ka Nagel ise jõudis  
arboristikani, käies aastaid tagasi täpselt sama- 
sugust võistlust vaatamas. 

Kutseharidus, elukestev õpe, oskusteabe jaga-
mine ja elukutsete tutvustamine on märksõnad, mis 
selgitavad selliste võistluste vajalikkust, lisaks ka 
sportlik külg. Esimesed Balti puuronimise meistri-
võistlused peeti Saaremaal 2012. aastal.
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Tunnustati parimaid 
metsamajandajaid

Parimate metsamajandajate kon-
kurss korraldati juba 24. korda. 
Osalema kutsuti metsaoma-
nikke, kes oma metsast hoolivad 
ja seda jätkusuutlikult 
majandavad.

Juulis ja augustis külastas kol-
meliikmeline hindamiskomisjon 
kõiki kandideerinud metsa-
omanikke. Hinnati viimaste  
aastate metsamajanduslikke töid 
ja muid metsa väärtustega seo-
tud tegevusi. Arvesse võeti ka 
metsaomanike põhimõtteid met-
sade majandamisel, panustamist 
kogukonna ja maaelu arengusse 
ja traditsioonide hoidmisse.

Eesti Erametsaliidu juhatuse 
esimees ja hindamiskomisjoni 

liige Mikk Link ütles, et metsas 
nähtu võib kokku võtta sõna-
dega „noore metsa hooldus“ 
ning „tugev koostöö metsaühis-
tutega“. „Konkursil osalejate 
metsi külastades kohtasime väga 
erinevaid põhimõtteid metsa 
majandamisel. Samas oli kõigi 
osalejate puhul näha tegevuste 
planeerimist ja tulevikule mõtle-
mist. Näiteks olid peaaegu kõik 
kandidaadid investeerinud noore 
metsa hooldamisse või 
planeerisid seda teha,“ rääkis 
Link. „Rõõm oli näha, et palju 
tehakse koostööd metsaühistu-
tega, kellest on kujunenud metsa- 
omanikele tugevad partnerid,“ 
lisas ta.

Mets kui 
pensionisammas
Sel aastal tunnustati parima metsa - 
majandaja tiitliga Läänemaa 
Metsaühistu liiget Liidia Köste-
rit, kes majandab oma metsa 
Läänemaal Piirsalu külas En-
niste talus. See talu on Köstrite 
pere käes juba kuuendat põlve, 
aastast 1884, kui see mõisa käest 
välja mõõdeti. 

Metsa majandatakse koostöös 
poeg Sveniga, aga Liidia võtab 
ka ise tihti sae kätte, teeb val-
gustusraiet või kultuurihooldust. 
Samuti lööb ta kaasa 
istutustöödel. 

Köster on väga hästi kursis 
kõigi oma metsas tehtud töö-

Kevadel kuulutas Eesti Erametsaliit koostöös Erametsakeskusega 
välja konkursi parima metsamajandaja leidmiseks. Tiitlile 

kandideeris üheksa metsaomanikku üle Eesti, parimaks valiti  
Liidia Köster Läänemaalt.

Liidia Köster (esiplaanil). Aira Toss, Mikk Link ja Karl-Axel Adelman. Aarne Annamaa Starforest OÜ-st.
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dega ning tal on selge ettekuju-
tus, milliseks mets kujundada. 
Liidia Köster tahab hoida mit-
mekesist kooslust, näiteks jäe-
takse kuusikuid hooldades alles 
ka tammed ja pihlakad, hoitakse 
ka sarapuid. 

Lageraietele on mõnel juhul 
eelistatud valikraiet ja kõik ilu-
samad puud kasvama jäetud. 
Maja kõrval aga on seenemets, 
mida majandatakse üldse väga 
vähe.

Enniste talu metsades on tub-
listi investeeritud ulukiaedadesse 
ja nendes paikades on mõju sel-
gelt näha: aia taga on mänd ära 
söödud, kuid aias kasvab see 

väga jõudsalt. Aia sees hakkab 
seegi silma, et ka looduslikult on 
palju rohkem elujõulisi taimi. 
Aiad on nüüdseks püsti olnud 
kümme aastat ja jäävad veel 
kümneks.

Oma metsa nimetab Köster 
pensionisambaks. Koos pojaga 
on nad välja arvestanud, et tänu 
tarkadele majandamisotsustele 
toob mets talle igakuiselt 180 
eurot pensionilisa.

Eripreemiad
Lisaks parima metsamajandaja 
tiitlile anti konkursil välja ka ka-
heksa eripreemiat.

Karl-Axel Adelman 
Läänemaalt sai põlvest põlve 

metsamajandaja tiitli. Karl-Axel 
elab alaliselt Rootsis ning ma-
jandab oma tagasi saadud metsa 
Läänemaal koostöös Läänemaa 
Metsaühistuga. Tema abiga on 
metsanduslikku ühistegevusse 
kaasatud ka kohalik rootslaste 
kogukond.

Andres Tammeveskile Hiiu-
maalt anti teadmistepõhise metsa- 
majandaja tiitel. Andres õppis 
metsandust 1990. aastate alguses 
Soomes ning majandab oma Hiiu- 
maal asuvat metsatükki koolis 
õpitule lisaks ka uusi teadmisi 
otsides ja praktiseerides. Andres 
on aktiivne Hiiumaa Metsaseltsi 
liige.

Daniil Starodubtsevit 
Ida-Virumaalt tunnustati tiitliga 
noor metsainvestor. Daniil ostis 
oma esimese metsatüki 2009. 
aastal, nähes seda pärast 
majanduslangust stabiilse ja 
kindla investeeringuna. Soetatud 
kinnistu oli läbiraiutud, nüüd on 
palju panustatud uue metsa istuta - 
misse ning hooldamisse. Metsa- 
otsuseid tehakse koostöös Viru-
maa Metsaühistuga.

Vändra Metsaühingu liige 
Starforest OÜ sai kogenud 
metsakasvataja tiitli. Ettevõte 
on viimaste aastatega jõudsalt 
metsakasvatuslike tööde mah-
tusid suurendanud. Seda eelkõige 
tänu saadud kogemusele, et väär-

tuslikku metsa hooleta ei saa.
Metsaühistu Ühinenud Metsa- 

omanikud liige Metsamaa- 
halduse AS sai professionaalse 
metsamajandaja tiitli. Ettevõtte 
metsakasvatust iseloomustab 
süsteemsus, pidev analüüs ja  
läbimõeldud tegutsemine met-
sade kasvatamisel.

Võrumaa Metsaühistu liige 
Ökokütus OÜ majandab metsi 
Põlva- ja Võrumaal. Ettevõtet 
tunnustati tiitliga biomajanduse 
edendaja. Metsa majandamist 
iseloomustab hooldusraiete suur 
osakaal, saadud puit töödeldakse  
hakkpuiduks ning müüakse 
lähedal asuvatele katlamajadele.

Metsaühistu Ühinenud Metsa- 
omanikud liige Kairi-Kristiine 
Haller on pealehakkaja metsa-
omanik. Tema Pärnumaal asuv 
mets seisis pikalt omapäi. Met-
saomanik otsustas oma neljale 
pojale mõeldes end metsa seisu-
korraga kurssi viia ning otsis 
üles metsaühistu, kust ta on met-
saotsuste tegemisel palju nõu ja 
abi saanud.

Vardi Erametsaseltsi liiget 
Sindlivabrik OÜ-d Raplamaalt 
tunnustati tiitliga pika vaatega 
metsakasvataja. Ettevõte on 
palju investeerinud läbiraiutud 
metsatükkide ja noorendike ostu, 
nüüd tegeletakse aktiivselt nende 
uuendamise ja hooldamisega. 

Aarne Annamaa Starforest OÜ-st. Andres Tammeveski. Kairi-Kristiine Haller (keskel). Daniil Starodubtsev.
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RMK looduskaitseosakonnale tuli suvi tänavu teisiti: 
riigimetsas valiti välja ja kaardistati üle 35 000 hektari 

salu-, laane- ja soovikumetsi, mille range kaitse alla 
võtmise ettepanek edastati Keskkonnaministeeriumile 

1. septembril. 

Sprint salu ja 
laanemetsadele

Tekst: Kadri Masing  Fotod: Toomas Hirse

Uniküla sihtkaitse-
vööndis asuv vana, üle 
100-aastane mets, kus 

kasvab ka kaitse-
aluseid taimi ja mille 

võiks kaitse alla võtta.
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Vajadus salu- ja laanemetsi täiendavalt 
range kaitse alla võtta kerkis päeva-
korda metsaseaduse muudatuste arute-
lude ajal möödunud aasta lõpus. Met-
sandusnõukogus jõuti peagi otsuseni, et 
võimalused salu- ja laanemetsade range 
kaitse puudujäägi katmiseks leitakse rii-
gimetsas. Keskkonnaministeeriumi juu-
res kogunev metsade range kaitse 
töörühm esitas seejärel esialgse valiku 
kaitset vajavatest aladest, kus majanda-
mise otsustas RMK nõukogu peatada 
juba jaanuaris. Märtsis laekus ministee-
riumilt ülesanne määratleda viie salu-
metsade kaitseks algatatud uue kaitseala 
piirid ja kaitsekord. 

„Me otsustasime, et hästi, aga me 
teeme ära terviktöö. Me ei vaadanud 
mitte ainult salumetsade, vaid ka laane-
metsade vajakut ja soovikumetsade 
vajak tuli kaasnevalt täis,“ ütleb RMK 
looduskaitseosakonna juhataja Kristjan 
Tõnisson. „Meie ettepanekuga saab ta-
gatud range kaitse kõikides Eesti metsa-
tüüpides sellises ulatuses, mis pikas 
perspektiivis loob eeldused nendele 

metsatüüpidele omaste vana metsa lii-
kide säilimiseks,“ täiendab teda RMK 
bioloogilise mitmekesisuse spetsialist 
Toomas Hirse. Ülejäänud tüübirüh-
made metsa on range kaitse all juba 
piisavalt.

Laane-, salu- ja soovikumetsade 
range kaitse vajaku katteks välja paku-
tud 35 183 hektarist valiti 26 428 hekta-
rit majandusmetsast ja 8755 hektarit 
olemasolevatelt kaitsealadelt, kus keh-
testatakse senisest rangem kaitsekord.

Rangeim kaitsekord
Rangeim kaitsekord ehk sihtkaitse-
vöönd on ette nähtud ka kõigile uutele 
kaitse alla võetavatele aladele. „Piirangu- 
vööndis on osaline majandustegevus lu-
batud ja piiranguvöönd ei täidaks see-
tõttu range kaitse eesmärki,“ põhjendab 
Tõnisson. Üle Eesti tekib juurde 72 
sihtkaitsevööndit, mis moodustavad ühe 
uue tervet Eestit hõlmava looduskaitse-
ala kogupindalaga 32 118 hektarit. 

Alade esialgne valik tugines metsade 

range kaitse töörühma ekspertide ana-
lüüsile, seejärel täiendati seda koostöös 
Tartu Ülikooli juhtivteadlase Asko 
Lõhmuse ja keskkonnaorganisatsioo-
nide esindajatega. Alade valik, millega 
minna välitöödele, sai kokku juunis. 
Metsas käimiseks, keskkonnaagentuuri 
teemakaart laane-, salu- ja soovikumet-
sadega näpus, jäi napp kuu, siis tuli lõp-
lik valik lukku panna ja hakata loodus-
kaitseala moodustamise määrust ja 
seletuskirja koostama. 

„Me lähtusime ikkagi ökoloogiliselt 
väärtuslikuma metsaala välja pakkumi-
sest, mitte second best valikust,“ sõnab 
Hirse. Alade valikul seati eelduseks, et 
need asuvad valdavalt väljakujunenud 
metsamaal, seal on võimalikult suur 
laane-, salu- ja soovikumetsa kasvukoha - 
tüüpide osakaal, need on võimalikult 
suured, asuvad maastikus kompaktselt 
või piirnevad olemasoleva kaitsealaga, 
seal on võimalikult väike raielankide ja 
väljakasvatatud kultuurpuistute osakaal 
ning seal leidub vana metsa. ►

Rangeim kaitsekord ehk sihtkaitsevöönd on ette nähtud ka kõigile 
uutele kaitse alla võetavatele aladele.

Peateema

Range kaitse miinimumeesmärgiks on 20% iga kasvukohatüübi 
looduslikust vana metsa pindalast. Kõigi ülejäänud tüübi-

rühmade puhul peale laane-, salu- ja soovikumetsade on range 
kaitse eesmärk juba praegu täidetud. 

Tagada tuleb kõikide omamaiste 
metsatüüpide elujõulisus

Peateema
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Kõige suurem kaitse alla võetav ala 
on Marjakingu sihtkaitsevöönd enam 
kui 4000 hektariga, kuid valikus on ka 
mõnehektarilisi alasid, mis piirnevad 
olemasolevate kaitsealadega.

„Kuna vajakute katmise eesmärk on 
leida või luua elupaiku vana metsa liiki-
dele ja vana metsa liigid, nagu nimigi 
ütleb, elavad vanas metsas, siis seal, kus 
vähegi võimalik, võtsime valikusse 
vana metsa, selle puudumisel järgmise 
vanuseklassi ja nii edasi,“ selgitab Tõ-
nisson. Kuna uued kaitsealad moodusta-

takse majandusmetsas, siis sisaldabki 
ettepanek paratamatult eri vanuses 
metsa – on lagealasid, noori metsi, 
keskealisi metsi ja vanu metsi. 

„Suurem osa on ikkagi vanem puistu, 
mitte noorem,“ tähendab Hirse. Lõpli-
kus valikus on üle poole – 54% – 
50-aastane ja vanem puistu ja päris noo-
rendikke (kuni 10 aastat) on 14%. 
„Kuid selline oli kompromiss, mis tehti, 
sest Eestis ei ole nendes kasvukohatüü-
pides vanu metsi sellisel pindalal ole-
mas, et ainult vanadest metsadest kom-
paktseid kaitsealasid moodustada,“ 
selgitab Tõnisson. Kuna salu- ja laane-
metsad asuvad valdavalt viljakatel mul-
dadel, on nad minevikus esimese vali-
kuna põldudeks tehtud. Kuid tegemist 
on ka kõige tootlikumate 
metsakasvukohatüüpidega. 

Kaitse all ka noorendikud
Hirse tuletab meelde, et vajadus vali-
kusse võtta ka lagealad ja noorendikud 
oli selge juba protsessi alguses, ja seda 
tehti eesmärgiga tagada seal vana metsa 
liikidele elupaik tulevikus. Need alad 
hakkavad toimima vana metsa jaoks 
tõelise ökoloogilise elupaigana 80–90 
aasta pärast. Ta lisab, et kuigi nooren-
dike kaitse alla võtmist on kritiseeritud, 
on tegelikult sel ka ökoloogiline väär-
tus, sest nende edasist kujunemist saab 
suunata selliselt, et seal kasvaks võima-
likult looduslähedane mets. 

Võrreldes teadlaste esialgse ettepane-
kuga alade osas jäi välitööde tulemusel 
lõplikust valikust välja seitse ala, kuid 
lisandus neli uut, nende seas suurim ja 
kompaktseim Marjakingu 
sihtkaitsevöönd. 

„Tegemist on olnud sprindiga,“ võtab 
Tõnisson tehtu kokku, lisades, et mõne 
kuuga tuli ära teha töö, mida tavapäraselt 
tehakse aastaid. Ennekõike tähendab see, 
et aladega jõuti nii napi ajaga tutvuda 
vaid pealiskaudselt ja väärtuste inven-
tuuri ei tehtud. 36 500 hektarit välitöö-
deks on väga suur ala. Kui kellelegi mi-
dagi silma jäi, pandi see kirja.

Keskkonnaregistri andmetel esineb 
RMK poolt väljapakutud aladel 79 erine-
vat kaitsealust liiki. „On märkimisväärne, 
et meil on neil aladel 79 kaitsealust liiki, 
päris mitmed on I kategooria liigid, näi-
teks merikotkas, must-toonekurg ja väike- 
konnakotkas, kuid ka metsis ja kaunis kuld - 
king,“ toob Hirse mõned näited. 

Esmakordselt Eestis võetakse tulevikku silmas pidades kaitse 
alla ka lagealasid ja noorendikke.

Kaitse alla tuleb võtta eri 
vanuses metsa

Välja valitud alad paiknevad  
üle Eesti

Uute kaitsealade pindala ja piirid selguvad Keskkonnaameti 
edasise menetluse käigus.
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Kaitseala moodustamiseks võtab teatepulga üle Kesk-
konnaamet, looduskaitseseaduse kohaselt on kaitseala 
moodustamiseks vajalike tööde tegemiseks aega kaks 
aastat. 

Keskkonnaameti ülesandeks on ka otsustada, kus 
tehakse päris uued kaitsealad ja kus liidetakse uus ala 
mõne olemasoleva kaitsealaga.

Seda, millised alad ja millistes piirides kahe aasta 

pärast kaitse all on, pole kerge ennustada, kuid kõik 
välja pakutud alad on kuni uute kaitsealade loomiseni 
majandamisest väljas. Majanduslikus mõttes tähendab 
see riigile saamata jäävat üle 2,1 miljoni euro suurust 
puidutulu aastas, samas täidab uus looduskaitseala 
perspektiivis olulise looduskaitselise tühimiku ning 
loob eeldused laane-, salu- ja soovikumetsa liikide 
püsimajäämiseks. 

Peateema

Laialehiste puuliikide, 
nagu jalaka, saare, vahtra 
rohkus hakkab kaitse alla 
minevates salumetsa-
kooslustes suurenema.

 Uued looduskaitse-
alad on kaardil  
märgitud punasega.

Kaitseala 
moodustamine
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Hiljuti lõppenud nelja-aastane võsasaetööde 
raamlepingute hange sisaldas varasemaga võrreldes 
mitmeid uusi tingimusi.

RMK võsasaetöödel 
kehtivad uued 
hanketingimused 
Tekst: Kristiina Viiron  Foto: Rando Kall

Näiteks on uues hankes nõue, et 1. ap-
rilliks 2019 peab kõigil töövõtjatel, kes 
metsas võsasaega tööd teevad, olema 
vähemalt raietöölise 3. taseme kutsetun-
nistus. Praegu on lubatud ka teised 
kutsetasemed. 

RMK metsakasvatustalituse juhataja 
Toomas Väät märgib, et töövõtjal peab 
palgal olema iga 150-hektarise aasta-
mahu kohta vähemalt üks kutsetunnis-
tusega raietööline. „Ehk kui töövõtjal 
on lepinguline maht 450 hektarit võsa-
saetöid, siis peab tal riigimetsas olema 
tööl vähemalt kolm kutsetunnistusega 
raietöölist,“ selgitab Väät. Ta lisab, et 
muidugi võib minimaalset aastamahtu 
150 hektarit hooldada ka rohkemate 
raietööliste jõul, tingimus on, et neist 
igaühel peab olema raietöölise 3. ta-
seme kutsetunnistus. 

Sama tunnistust nõuab RMK ka 
enda palgal olevatelt raietöölistelt. 
Väät märgib, et tärmin, mil raietöölis-
tel tuli kutseeksam ära teha ja ameti-
kohti talituses ühtlustati, kukkus eel-
mise aasta lõpus. „Metsakasvatus- 
talitus võimaldas inimestele koolituse 
ja eksami, kuid paraku kõik seda ei lä-
binud,“ räägib Väät. „Raietöölise 3. ta-
seme kutsetunnistusega tagatakse vaja-
likud oskused metsauuenduse raja- 

misel ja hooldamisel ning valgustus-, 
hooldus- ja uuendusraietel, samuti 
tööohutuses.“ 

135 metsakasvatustalituse raietöölisel 
on see tunnistus praegu olemas.

Ainult kõrguse järgi
Samuti muutus valgustusraie hinnaraa-
mistik. „Siiani oli hinnaraamistikus 19 
kõrgusklassi ja 49 astet väljaraiutavate 
puude arvu alusel, mille kombinatsioo-
nist tuli ühikuhind valgustusraiel. Uuest 
aastast kujuneb hind väljaraiutavate 
puude nelja kõrgusklassi alusel. Meie 
analüüs tugineb viie aastaga kogutud 
hindamisandmetele ja kinnitab, et välja-
raiutavate puude keskmine kõrgus ise-
loomustab piisavalt hästi tehtava töö 
raskusastet ning olemas on lineaarne 
seos kõrgusklassi ja puude arvu vahel,“ 
selgitab Väät. Neid kõrgusvahemikke 
on tema sõnul neli: alla 1,5-meetrised; 
1,5–4,5-meetrised; 4,5–7,5-meetrised ja 
üle 7,5-meetrised puud. 

„Hinna määramine kõrgusklasside 
järgi on sama objektiivne ja iseloomus-
tab tehtavat tööd ja makstavat tasu 
sama moodi kui senine hinnamaatriks, 
kuid valgustusraie hinda on võimalik 
leida oluliselt lihtsamalt,“ põhjendab 
Väät, miks otsustas RMK minna üle 
uuele hinnaraamistikule. 

Metsauuenduse hooldamise hinnaraa-
mistik ei muutunud, selles on endiselt 
kolm hinnaklassi, mis sõltuvad sellest, 
kas hooldus tehakse ainult taime ümber, 
koridorina või ülepinnaliselt. Töövõtte 
valiku teeb metsakasvataja konkreetse-
test oludest lähtuvalt. ►

Töövõtjal peab palgal olema iga 
150-hektarise aastamahu kohta 
vähemalt üks kutsetunnistusega 

raietööline.
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Metsauuenduse hooldusel 
on endiselt kolm hinna-
klassi, mis sõltuvad sel-

lest, kas hooldus tehakse 
ainult taime ümber, kori-
dorina või ülepinnaliselt.
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Tahvelarvuti või 
nutitelefon
Hanketingimustes on ka nõue, et 
töövõtjad kasutaksid 
tööobjektide leidmiseks ja 
andmete vastuvõtmiseks ning 
tagasisaatmiseks elektroonilisi 
seadmeid. „Soovime jõuda 2018. 
aasta jooksul selleni, et tööüles-
anded liiguksid tänapäevaste 
elektrooniliste kanalite, nutitele-
foni või tahvelarvuti kaudu. Sa-
muti soovime, et meile saadetaks 
tööde lõpetamisel ka tööde staa-
tus ja andmed. Selle realiseeri-
miseks peame looma eraldi ra-
kenduse,“ ütles Väät. 

6. septembril lõppenud han-
kega otsis RMK võsasaetööde 
tegijaid 28 800 hektarile aastas, 
kokku neljaks aastaks seega 115 
200 hektarile. RMK aastane 
võsa saetööde maht on küll üle 
43 000 hektari, ent kolmandiku 
sellest teevad ära metsakasvatus-
talituse enda raietöölised. 

Hankes oli Eesti jagatud piir-
konniti 20 osaks, kas maakonna 
või siis maakonna ühe piirkonna 
põhiselt. Näiteks Läänemaale 
otsiti hooldustööde tegijat 900 
hektarile, Lääne- ja Ida-
Raplamaal kummaski 1200 
hektarile. Hankeobjektides ei 
olnud saari, kuna seal teevad 
kõik võsasaetööd ära metsakas-
vatustalituse raietöölised. 

Aluseks baashind
Rääkides hanke hindadest, mär-

gib Väät, et RMK on välja arvu-
tanud, milline on võsasaetööde 
hind hektari kohta eelmärgitud 
raamistike alusel, võttes arvesse 
sektori keskmisi palku ja 
kütusehindu.

„Näiteks RMK baashind 
metsa uuenduse hooldamisel üle-
pinnaliselt on 172 €/ha ja val-
gustusraiel, kui väljaraiutavate 
puude keskmine kõrgus on vahe-
mikus 1,5–4,5 meetrit, 241 €/ha. 
Meie hangime võsasaetöid, töö -
võtja kalkuleerib enda kulusid 
ning pakub sisuliselt koefit-
siendi, lähtudes meie 
baashinnast. Pakutaval koefit-
siendil alam- või ülemmäära ei 
ole, edukaks tunnistamisel on 
aluseks selle hankeosa parim 
hind hankija jaoks. RMK baas-
hind muutub kord aastas, vasta-
valt kütusehinna ning sektori 
keskmise töötasu muutusele.“ 

Toomas Väät märgib, et huvi 
võsasaetööde hankel osaleda oli 
suur, pakkumised esitati kõigile 
20 hankeobjektile. Kokku tegi 
112 pakkujat 233 pakkumist. 
Paljud neist on RMK senised 
koostööpartnerid. Praegu käib 
pakkumiste kvalifitseerimine 
ning edukaks tunnistamine ja 
alles seejärel lepingute 
sõlmimine. 

Kas on ikka objektiivne?
Füüsilisest isikust ettevõtja 
Janno Torop, kes teeb RMK-le 
võsasaetöid Edela metsakasva-
tuse piirkonnas, on võsasaetööde 
uue hinnaraamistiku suhtes pisut 
reserveeritud. 

„Ettevõtjal on kindlasti keeru-
lisem järgida kujunevat hinda,“ 
arvab ta. Toropi kogemust 
mööda jääb 75% puistutest, kus 
valgustusraiet teha tuleb, teise 

Võsasaetööd
  RMK hooldusraiete tänavuaas-
tane maht on 43 600 hektarit. 

  Sellest 24 600 hektaril tehakse 
metsauuendushooldust ja  
19 000 hektaril noorendiku-
hooldust ehk valgustusraiet.

  Sel aastal on RMK-l plaanis 
teha uuendusraieid 11 800 
hektaril, seega teeb RMK aas-
tas võsasaetöid sellest ligi neli 
korda suuremal pindalal.
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hinnaklassi ehk vahemikku, kus 
välja raiutakse 1,5–4,5-meetri-
sed puud. Ent töö, mis selles 
75% puistustes tehakse, ei ole 
Toropi hinnangul kindlasti ühe-
sugune, ehkki selle eest maks-
takse ühte kindlat hinda. „Puude 
arv mõjutab ääretult palju töö 
raskust,“ märgib ta. 

Suurt probleemi pole tema 
sõnul siis, kui töövõtja saab 
RMK-lt suure mahu – 500–1000 
hektari hoolduse. Niisuguse 
mahu puhul tuleb ette igas ras-
kuses lanke ning kokkuvõttes 
töö raskus ja seega ka hind tema 
jaoks tasandub. Ent kui ettevõtja 
võidab hankel ühe raietöölise 
töömahu, võib juhtuda, et tal 
tuleb tööd teha ainult rasketel 
lankidel või siis vastupidi, üks-
nes kergetel lankidel. 

„Hankel esitas üks pakkuja ka 
küsimuse, kuidas tagatakse ob-

jektiivsus lankide kätteandmi-
sel,“ märgib Torop. „Võib ju 
juhtuda, et saad järjest tükke, 
millelt mees ei suudagi palka 
teenida.“ Tema sõnul ei oska et-
tevõtja lankide raskust või kee-
rukust ju ka pakkumist tehes ette 
ennustada, et oma pakutava koe-
fitsiendiga saaks võimalikke 
riske maandada. 

„Ma ei ütle, et uus hinnaraa-
mistik on halb, aga näen, et 
vaidluse kohti võib tekkida,“ 
lausub ta. 

Toomas Väädi kinnitusel ei 
vähenda hinnaraamistiku ast-
mete arv objektiivsust hinna 
määramisel ega suurenda vaid-
luskohti, pigem vastupidi. 

„Enne raiet on tihedas nooren-
dikus 2,26-meetrise raadiusega 
proovitükil puude arvu määra-
mine raske ning ühe puu sis-
se-välja lugemine mõjutab kogu 
puude arvu väga palju,“ täpsus-
tab ta. 

Kutsetunnistuse 3. taseme 
nõude osas lausub Torop, et pal-
jud raietöölised on seetõttu pa-
hased, sest neil tuleb nüüd kutse-
eksamile minna, ehkki on 
aastaid seda tööd teinud ning va-
rasema standardi järgi tunnis-
tuski olemas. Ka Toropi palgal 
on mehi, kes peavad raietöölise 
3. taseme tunnistust nõutama 
minema. 

„Sellega tekivad paratamatud 
kulud – kutseeksam ju maksab, 
selle tegemine nõuab aega ja pü-
hendumist ning tekitab stressi,“ 
nendib ta, lisades, et siiski võiks 
arvestada ka raietöölise 1. ta-
seme kutsetunnistust. 

Liigseks peab ta ka raietööliste 
nutiseadmega varustamise ko-
hustust. „Siiamaani oleme varus-
tanud mehi GPS-iga. Aga ühel 
hetkel tuli see nutiseadme sae-
mehe rakendus (selle abil saab 
saemees jälgida raielangi piire 
nii küpses metsas kui ka nooren-
dikus – K.V.). Saan aru, et orien-
teerumiseks on seda vaja, aga 
kohustuslik see olema ei peaks. 
Igaüks ei suuda seda selgeks 
teha ka,“ kahtleb Torop. „Neid 
seadmeid läheb palju metsas ka 
katki, niiskuse pärast või muul 
põhjusel. Saan aru, et seadmed 
peaksid abistama töölist, aga ko-
hustuslikud ei peaks need 
olema.“

Mis puudutab info edastamist 
nutiseadme abil, siis siiani on 
tema sõnul hästi toiminud info-
vahetus ka meili teel. 

„Tõin praegu küll kitsaskohti 
välja, aga ma ei ütle, et asi tervi-
kuna halb on. Kümne aastaga on 
metsade hooldamise seisukohast 
asi paremaks läinud,“ möönab 
Torop. „Partnerina on RMK 
väga hea.“ 

Kutsetunnistuse  
nõue on vajalik
RMK Kirde metsakasvatuspiirkonna raietööline Timo Hiie ütleb, et 
tema aastane saetööde maht jääb 130–150 hektari vahemikku. Lisaks 
veavad raietöölised kevaditi ja sügiseti ka taimi lankidele ning istuta-
vad metsa. 

Kuude lõikes tuleb hooldatavate hektarite hulk erinev, kuna lankide 
raskus on erinev. „Mõnel kuul 10, mõnel 14, mõnel 20 hektarit,“ 
ütleb Hiie. Töö hinna kujunemine praeguse hinnamaatriksi järgi on 
talle selge. 

Kutsetunnistuse nõudesse suhtub Hiie soosivalt. „Arvan, et raietöö-
lise 3. tase peaks olema kõigil, kes metsas tööd teevad,“ põhjendab 
ta, lisades, et koolituse käigus õpetatakse ju inimene konkreetseks 
tööks reaalselt välja. 

Uuest aastast kujuneb 
valgustusraie hektari hind 

väljaraiutavate puude 
nelja kõrgusklassi alusel. 

Väljaraiutavate puude arv 
enam arvesse ei lähe.
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Metsade roll kliimamuutuste leevendajana on 
äärmiselt suur. Kuidas teha aga Euroopa Liidu riigid, 
kelle metsasuse protsent on vägagi erinev, omavahel 
võrreldavaks ja kuidas mõõta iga riigi panust 
süsiniku sidumisse? 

Kliimamuutustest ja ülemäärasest emissioonist 
atmosfääris on palju räägitud. Viimastel aasta-
kümnetel on liigutud heitkoguste vähendamise 
suunas, kuid teadlaste hinnangul on tarvis täien-
davaid samme, et hoida maakera keskmise tem-
peratuuri tõus alla kriitilise 2 °C. 

Nii sõlmitigi 2015. aasta detsembris 195 riigi 
osalusel Pariisi kasvuhoonegaaside heite 
üleilmse vähendamise lepe. Et eesmärk oleks 
arusaadav ja teostatav, esitasid kõik riigid 
omapoolse seisukoha, kui palju nad eesmärgi 
täitmisse panustada saavad. Euroopa Liidu liik-
mesriigid esitasid oma ettepaneku ühiselt – 
lubades Euroopa Liidus 2030. aastaks vähendada 

heitkoguseid 1990. aastaga võrreldes 40% võrra. 
Kui varem pöörati kliimamuutuste kontekstis 

rohkem tähelepanu tööstuses toimuvale, siis 
alates aastast 2021 liidetakse süsteemi ka maaka-
sutusest, selle muutusest ja metsandusest (Land 
Use, Land Use Change and Forestry ehk LU-
LUCF) tekkivad inimtekkelised süsinikubilansi 
muutused. Seda tehakse esiteks seetõttu, et met-
sandus on peaaegu ainus sektor, mis suudab 
süsinikku siduda ja talletada ning teisalt kahaneb 
maailma metsade osakaal jätkuvalt. Metsade roll 
kliimamuutuste leevendajana on äärmiselt suur ja 
seda just vastavale riigile loomuomaste kooslus-
tena, mitte palmipuu- või kohviistandustena.

Metsad, kliimamuutuste 
leevendajad

Tekst: Kadi Kõiv, Keskonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik  Foto: Rando Kall
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Metsade majandamine  
juurdekasvu piires
Säästva metsanduse kriteeriumide järgi on üks 
oluline näitaja metsade majandamine juurdekasvu 
piires. Reeglina jääb sääraselt kasutatud mets ka 
süsiniku sidujaks ning sellele ei vaidle keegi ka 
vastu. Küsimus on pigem hoopis selles, kuidas 
teha Euroopa Liidu riigid, kelle metsasuse prot-
sent on vägagi erinev, omavahel võrreldavaks ja 
kuidas mõõta iga riigi panust süsiniku sidumisse. 

Eesti metsasus on pisut üle 50%, Soomel ja 
Rootsil veelgi suurem, Maltal aga alla 1%. Lisaks 
on Euroopa Liidu riikide metsakasutuspraktikad 
erinevad, oma osa on ka näiteks muldade oma-
dustel ja kuivendamisel. Praegu ongi Eesti kui 
Euroopa Liidu eesistujamaa eestvedamisel arut-
luse all arvestusreeglid, mis võimaldaks riikide 
panust õiglaselt hinnata. Reeglite valik pole aga 
sugugi lihtne. Euroopa Liidu üldpõhimõte on,  
et süsiniku sidumine ja heide maakasutussektoris 
peab olema (vähemalt) tasakaalus: kui üks  
tegevus CO2 heidet suurendab, tuleb see teisal 
kompenseerida.

Muutused metsade süsinikuvarus
Riikide võrreldavuse loomiseks on välja töötatud 
lähenemine, kus hinnatakse muutust metsade 
süsinikuvarus. Selline süsteem võimaldab hinnata 
iga riigi panust süsiniku sidumise suurendamisse. 
Selleks vaadeldakse metsade majandamise aktiiv-
sust kindlal perioodil ning lähtuvalt sellest arves-

tatakse välja nn nullpunkt. Edaspidi hinnatakse, 
kui palju on süsinikuringes toimunud inimtekke-
lisi muutusi sellesama nullpunkti suhtes – viima-
sest tekibki arvestuslik emissioon või sidumine.

Lihtsaim viis säärase süsteemi järgi 
süsinikutootlust suurendada on metsastamine. 
Näiteks Iirimaa on lubanud suurendada aastaks 
2050 oma metsasuse protsenti 9-lt 17-le. Keeru-
lisem on neil riikidel, kelle metsasuse protsent on 
praegu juba nii kõrge, et taristute ja toiduga kind-
lustatuse tõttu on oma metsa pindala pigem vähe - 
nemises. 

Samas on kõik veel lahtine. Euroopa Liidu 
Nõukogu tasemel jätkuvad arvestusmetoodika 
läbirääkimised. Eesti töötab hoolega selle 
nimel, et liikmesriikidele sobiv kompromiss 
saavutataks juba tänavu oktoobris. Seejärel va-
hendab Eesti eesistujana trilooge, kus kokku-
lepe tuleb saavutada Euroopa Parlamendi, EL 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni arvamuste 
vahel. 

Hea metsasõber, sinu panus terve ja elujõulise 
metsa kasvatamisse seda säästvalt majandades on 
investeering kliimamuutustega võitlemisse!  

Praegu on Eesti kui Euroopa Liidu 
eesistujamaa eestvedamisel arutluse all 
arvestusreeglid, mis võimaldaks riikide 
panust õiglaselt hinnata.

Tekst: Kadi Kõiv, Keskonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik  Foto: Rando Kall
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„Kes metsandusse on tulnud, ei see lähe naljalt,” ütleb Alutaguse 
metsaülem Koidu Simson, kes alustas tööd abimetsaülemana  
45 aastat tagasi Iisakul.

„Kui palju võib ühest inimesest kirjutada!“ hüüab 
Alutaguse metsaülema Koidu Simsoni poeg And-
rus lõbustatult, kui näeb oma ema koos Metsa-
mehe ajakirjanikuga Iisaku kontori ees seismas. 
Andrus ei täpsusta, et tegelikult kirjutati kuue aasta 
taguses Metsamehes ka temast, kui jutuks oli Sim-
sonite metsandusperekond. Seekordne lugu räägib 
aga Koidust, ehkki ka pereliikmed saavad ajakirja 
lehekülgedel oma koha, sest metsanduslikku järje-
pidevust ei või persooniloos maha salata. 

Kes metsandusse on tulnud ...
Metsamehel oli plaanis kirjutada lugu Eesti ainsast 
naismetsaülemast juba ammu, kuid Koidu ähvar-
das pensionile minna. Kui talle aga mullu suvel pa-
kuti võimalust Alutaguse metsaülemana jätkata, 
saime temalt selle „õnnetu“ jah-sõna kätte. „Eelmi-
sel aastal ikka tõsiselt läksin ära,“ kinnitab Koidu 
oma toonast pensionile mineku plaani. „Siis räägiti 
ka, et metskonnad kaovad, aga ühel päeval tuli 
otsus, et ei kao. Mõtlesin, et proovin vähemalt pool 
aastat. Eks see pensionipõlv ole ka selline, et mis 
ma siis tegema hakkan.“

Niisiis jätkab Koidu metsaülemana, nagu ka kõik 
teised senised metsaülemad (v.a Saaremaa metsa-
ülem Marko Trave, kellest sai maakasutusosa-
konna peaspetsialist). „Kes metsandusse on tulnud, 
ei see lähe naljalt,“ tõdeb Koidu. 

Lisaks on Koidu väga paigatruu – Iisaku majja 
tuli ta abimetsaülemana tööle juba 45 aastat tagasi 
ning kui endine metsaülem pensionile jäi, võttis te-
malt teatepulga üle. Ja läks kohe ka tollasesse põllu- 
majandusakadeemiasse metsandust õppima, et  
koguda Luua kooli tarkusele lisa. 

Kuidas Koidu üldse metsandust õppima sattus, 
kuigi tahtis esiotsa hoopis Räpinasse aiandust tu-
deerima minna? Põhjus oli pragmaatiline: lapse-

põlvekodust Avinurmest oli liiklus aianduskooli 
kehvakene. Raietöölisest isa soovitas Räpina ase-
mel Luuale minna. 

Koidu tunnistab, et karjääriambitsioone pole tal 
olnud. „Kui Alajõele 1968. aastal abimetsaülemaks 
tulin, ei unistanud ma, et saan metsaülemaks. Aga 
1993.–1994. aasta paiku, enne kui endine metsa-
ülem pensionile läks, mõtlesin küll, et tahaksin 
metsaülem olla, sest teen ju nagunii kogu mets-
konna töö ära.“

Uued tööülesanded
Kuigi ametinimetus on rohkem kui kakskümmend 
aastat olnud üks, ei ole tööülesanded seda enam 
teps mitte. „Metsa majandamisega ei ole metsaüle-
mal enam midagi pistmist,“ nendib Koidu, pisuke 
kurbusenoot hääles. Kui nüüd mõni asi metsa ma-
jandamises torkabki silma, milles tahaks kaasa rää-
kida või millele tähelepanu juhtida, siis saab ta 
seda teha nagu tavakodanik, mitte kui RMK 
töötaja. 

Enne 2008. aastat tegeles metskond metsa ma-
jandamisega alates taimede kasvatamisest ja istuta-
misest kuni raiumiseni välja. Pärast 2008. aastat jäi 
metsaülem metsa majandamise protsessi eest vas-
tutavaks. „Planeerisime metskonnaga metsamajan-
dustöid, aga nüüd ei planeeri metskond neid töid 
enam absoluutselt,“ märgib Koidu. 

Metsaülema ametinimetus võiks praegustest 
tööülesannetest johtuvalt olla Koidu sõnul maa- ► 

Metsa majandamisega ei ole metsaülemal 
enam midagi pistmist.

Tekst: Kristiina Viiron 
Fotod: Arno Mikkor

Koidu Simson –
truu oma ametile  
ja Iisakule

Persoon

20



Koidu koer käib tihti 
perenaisega tööl 
kaasas. Teda on hea 
kaasa võtta, sest 
metskonna kontor 
on metsaülema 
kodule hästi 
lähedal.
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kasutuse spetsialist. Sest just maakasutus - 
osakonnas metsaülemad töötavad ning 
osakonna lähiaastate tähtsaim ülesanne 
on leida igale eraldisele kasutamise 
eesmärk. Sellega seoses oli üks hiljutisi 
metsaülema tegemisi käia läbi kõik 
RMK Alutaguse metskonna maadel 
asuvad ehitised. Niisuguseid objekte on 
Alutagusel 174. Mõned neist on lihtsalt 
lagunenud vundamendid, ent on ka tõsi-
seid rajatisi. „Mul on Jaamakülas ehi-
tuskeeluvööndis näiteks puukuure, paa-
dikuure,“ nimetab Koidu. 

Nüüd tuleb RMK juhatusel otsustada, 
mida nende objektidega peale hakata – 
metsaülemad on oma ettepanekud tei-
nud. Näiteks tuleb ebaseaduslike ehitise 
omanikel need seadustada, lagunenud 
peremeheta hooned lammutatakse. Pä-
randkultuuriobjektid, nagu näiteks kor-
ralikud aastaarvudega vundamendid 
soosaartel, jäävad tulevastele põlvedele 
läinud aegu meenutama.  

„Asunduskülas on näiteks üks muinsus- 
kaitsealune vundamentki,“ täheldab 
Koidu. 

Koidu muheleb, et tegelikult on temal 
hoopis väiksem pähkel pureda kui 
Ida-Virumaa metsaülemal Alar Südal, 
kel selliseid RMK maadel asuvaid eba-
seaduslikke ehitisi on lausa suvila- 
rajooni jagu. 

Poollooduslike koosluste rent, riigi-
metsa veetud prügi asukoha kindlaks- 
tegemine ning teabe prügikoristus- 
firmale saatmine kuulub samuti metsa-
ülema tööülesannete hulka. 

„Tööd on piisavalt ja töö on muutu-
nud,“ märgib Koidu. „Aga eks peabki 
muutuma. Kui võtta metskonna pindala 
nüüd ja enne, siis peabki igaüks oma 
rida ajama, muidu ei jõuaks. Iisaku 
metskond oli ju kunagi umbes 3000–
4000 hektarit, nüüd on Alutaguse mets-
kond üle 80 000,“ võrdleb ta. 

Reforme peab ta vajalikuks. Omal 
ajal oli ta näiteks esimene metsaülem, 
kes hakkas metsnikele nn mahupalka 
arvestama. See tähendab, et need mets-
nikud, kel oli metskonna keskmisest 
suurem töömaht, said lisatasu. 

Südamelähedane 
taimlamajandus
Kui Koidu poleks metsaülem, siis ta-
haks ta olla taimlamajanduse tööjuht. 
Selle vastuse annab ta kindlalt, hetkegi 
järele mõtlemata. 

Inimene on loodusest kaugele läinud,  
ei saa aru, et mets vananeb.

Persoon

Koidu peab oluliseks, 
et raied tehtaks 
korralikult, ümbrust 
säästes ja sobival 
ajal, kuid raietega 
metsaülem ei tegele.
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„Esimesed kilemajad tegin mina 
Alajõele,“ meenutab Koidu neid 
aegu, kus metskond ise tulevase metsa- 
põlve tarvis taimi kasvatas. Lõputöö 
ülikoolis tegi Koidu Iisaku taimeaia 
baasil. Sel teemal on ta kirjutanud ka 
artikli ajakirjale Eesti Mets. 

Raietest räägime Koiduga ka. 
„Mulle ei meeldi suured raielangid,“ 
ütleb ta, lisades, et eks rahaliselt ole 
mõistlikum lõigata korraga suuremat 
tükki metsa, sest tehnika on nii kallis. 
„Samas niisugused langid kütavadki 
kirge,“ tõdeb Koidu. Ühtlasi peab ta 
oluliseks, et raied tehtaks korralikult, 
ümbrust säästes ja sobival ajal.

Viimasel ajal esile kerkinud metsa 
raiumise vastasuse põhjuste kohta 
arvab Koidu, et see johtub 
võõrandumisest. 

„Inimene on loodusest kaugele läi-
nud, ei saa aru, et mets vananeb,“ 
ütleb ta. Niisamuti vananevad puud 
looduskaitsealadel. „Mis saab aga 
siis, kui looduskaitsealal ka puud pi-
kali kukuvad?“ küsib ta. 

Koidu viitab käega metskonnamaja 
ümbrusse jääva metsa suunas – seal 
elutseb lendorav, kes on kogu Koidu 
Iisakus töötamise ja elamise aja seal 
pesitsenud. Koidu kodust on mets-
konnahooneni üks paras kirbu kuker-

pall. Nüüd võetakse mets kaitse alla, 
kuigi siiani ju pole inimtegevus 
looma sealt minema peletanud. Koidu 
sõnul võiks metsi kaitsta nii, et neid 
hoitakse teatud vanusepiirini, mitte et 
tehakse suuri looduskaitsealasid.

Tõeline metsanduspere
Koidu peaaegu kõrvalmajas elab tema 
poeg Andrus Simson, kes töötas 
pikki aastaid keskkonnainspektsioo-
nis. Metsas ja ühtlasi ka RMK-s töö-
tavad metsakasvatajatena ka Koidu 
vend Tõnu Suvi ja tema poeg Siim. 
Mõlemad on ka jahimehed. „Tõnu ja 
tema poeg Siim on tõelised metsa- 
mehed, ei kujuta neid mujal ette kui 
metsas,“ iseloomustab Koidu. „Neilt 
saan alati kõige paremat infot metsas 
toimuva kohta – kas on tee kuskil ära 
lõhutud või puu ette kukkunud.“ 

Metsandust õppis ka Koidu õepoeg 
Ardo Adoberg, kes on nüüd Tartu 
linnavalitsuses arboristina ametis. 

Ei saa Koidult jätta ka küsimata, et 
kuidas on ainsa naisena metsaüle-
mana töötada. „On kahju, et naisi on 
metsas vähe,“ möönab ta ja lisab, et 
metsakasvatusse on naisi siiski juurde 
tulnud. Samas hindab Koidu meeste 
seltskonda ja peab metsamehi mõistli-
keks inimesteks. 

Lisaks metsaülema 
ametile on Koidu ka 
väga paigatruu – 
Iisaku majja tuli ta 
abimetsaülemana 
tööle juba 45 aastat 
tagasi.
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RMK arvukate üksuste sekka kuulub ka jahindustalitus. 
Selle juht Kalev Männiste räägib, milliseid ülesandeid 

talitusel täita tuleb.

Jahimees  
metsa sees

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Irina Mägi
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Metsloomad ei tunne piire ega tee vahet, kas tegu 
on riigi- või erametsaga. Ja inimühiskonnas juba on 
kord nii nagu Kukerpillide lauluski – jahimees 
metsa sees nuusib, luusib, koer tal ees… 

Talituse tutvustuses on öeldud, et jahindustali-
tus koordineerib RMK metsamaa jahinduslikku 
kasutamist. Mida see koordineerimine täpselt 
tähendab?
Vastavalt metsaseadusele on RMK-l kanda 
maaomaniku roll. 2013. aastal vastu võetud uus 
jahi seadus annab maaomanikule paragrahv 6 järgi 
üsna mitmeid õigusi. Seetõttu on meil täita mit-
meid kohustusi. Riigimetsas peame maaomanikuna 
looma tingimused, kuidas riigimetsa jahinduslikult 
kasutada saab. Oleme sõlminud jahipiirkonna kasu-
tusloa omajatega riigimaa jahindusliku kasutuse 
lepingu. Eestis on 330 jahipiirkonda, kuid lepingud 
on sõlmitud 325 piirkonna kasutajaga, sest kahte 
jahipiirkonda – Alam-Pedja ja Soomaa – ei ole 
Kesk konnaamet jahipidamiseks välja andnud ning 

kolme piirkonda – Kilingi-Nõmmet, Kuressaaret ja 
Väätsat – haldab RMK ise. 

Mille põhjal need 330 jahipiirkonda on 
kujunenud?
Ajalooliselt määratleti need jahipiirkonnad 50 aas-
tat tagasi, kui moodustati metsamajandite riiklikud 
jahimajandid ja Eesti Jahimeeste Selts maakond-
like struktuuridega. Ajaga on seadusandlus, piirid 
ja ülesanded muutunud, kuid on säilinud Eestile 
omased suured jahipiirkonnad. 

Ja nende kasutajad on ka juba ammusest ajast 
välja kujunenud?
Jah, samad jahiühendused on ühes piirkonnas jahti 
pidada saanud väga kaua aega. Pärast 2003. aasta 
jahiseaduse muutmist on neil nüüd ka kirjalik jahi-
piirkonna kasutusõiguse luba. Seda annab välja 
Keskkonnaamet. 

Kolmes jahipiirkonnas paneb RMK jahiload 
enampakkumisele? Miks nii?
Valdkonda, millega tegeled, pead peensusteni 
tundma. Kui me ise jahipiirkonna majandamisega 
ei tegeleks, siis võib-olla me ei suudaks ka mõista 
ja lahendada neid probleeme, mis seoses jahi-
pidamisega tekivad. Ulukipopulatsioonide majan-
damine peab olema jätkusuutlik, teisalt tuleb 

riigimetsas hoida ulukikahjustused talutavates piiri-
des. Ei tohiks olla metsa ilma ulukita ja ulukit ilma 
metsata. Riigi tulundusasutusena ei saa RMK jahi-
lube väljastada otsustuskorras. Tagades kasutus-
õiguse loa ja jahindusnõukogu kokkulepete täit-
mise, oleme maaomanikuna pädevad igapäevastes 
jahindusküsimustes. 

Kas enampakkumistel on rebimine tihe?
Rebimine on tihe, sest Eestis pole vabu jahi-
piirkondi, kõik on kasutusel. Enampakkumise 
tulemused näitavad, et jahipidamisvõimalusi napib. 
Näiteks kui tekib sõpruskond – ütleme, 10 jahi-
meest, kes sooviks jahipiirkonda majandada –, siis 
nad ei saa taotleda endale jahimaid. Nad võivad 
küll otsida teistest jahipiirkondadest jahipidamis-
võimalusi, aga nad ei pruugi seal jahiluba saada, 
sest kohalikud peavad ise jahti. Väga paljud jahi-
piirkonnad ei müü üldse jahilube. Enamik eestlasi 
elab linnades. Metsa- või põllumaad on neist 
vähestel. ►

Jahimees  
metsa sees

Oleme sõlminud jahipiirkonna  
kasutusloa omajatega riigimaa  
jahindusliku kasutuse lepingu.

RMK jahindustalitus: 
talituse juhataja Kalev 

Männiste ning jahin-
duse spetsialistid Uno 

Vait ja Lauri Valdur. 
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Oleme seetõttu pakkunud võimalust ühe jahi-
piirkonna ossa soetada jahiload ja võimaldada seal 
jahipidamist, garanteerides, et teisele jahiseltskon-
nale sinna jahilube ei väljastata. Samuti pakume 
võimalust soetada jahiload üheks nädalavahe-
tuseks. Kõik enampakkumised on avalikud. Ja see 
võimalus ei ole odav võrreldes selle 10 euroga, 
mida jahimees peab jahipidamisõiguse eest aastas 
maksma. 

Enampakkumisest saadud tulu jagab RMK 
eramaaomanikega – riigimets on eramaadega läbi 
põimunud. Näiteks, kui jahipiirkonna suurus on 
10 000 hektarit ja tulu jahiaasta kohta enampakku-
mistelt 30 000 eurot ning kui eramaaomanikul on 
seal jahipiirkonnas maad 10 hektarit, saab ta 
RMK-lt renditulu 30 eurot. Kõige suuremad 
maaomanikud on RMK-lt saanud jahirenditulu üle 
3000 euro. 

Enampakkumisele minevaid ostueesõiguse jahi-
lubade pakette on kahte tüüpi?
Jah. Üks on niisugune, kus jahimehele müüakse 
ühe jahiala sõralistest suurulukite jahilubade ostu 
eesõigus üheks jahihooajaks. See sobib eelkõige 
väiksele jahiseltskonnale, kes soovib terve jahi-
hooaja jahti pidada.

Teine on niisugune, et jahimehele müüakse kol-
mepäevane jahilubade pakett. Jahilubade paketid 
sisaldavad konkreetse arvu soolises ja vanuselises 
jaotuses erinevate sõraliste jahilubasid. See sobib 
suuremale seltskonnale, näiteks kliendi- või firma-
päeva korraldamiseks.

Millised lepingud RMK jahipiirkonna kasuta-
jatega sõlmib? Pean silmas neid 325 jahi-
piirkonna kasutajat. Millised lepingus seatud 
tingimused on kõige olulisemad?
Olulisim punkt määratleb, mida mõistame uluki-
kahjustuse all ja kuidas seda menetletakse. See on 
lepingus oluliselt erinev kui jahiseaduses. Oleme 
võtnud vastastikused kohustused. RMK rajab sea-
duses ettenähtust umbes kolmandiku võrra ti-
hedamad metsakultuurid, et loomadele ka süüa 
jaguks, aga kui ulukikahju läheb üle talutava piiri, 
siis tuleb see hüvitada. 

Oleme seadnud ka jahirajatiste püstitamisele 
tingimused. 

Samuti oluline punkt lepingus puudutab väike-
ulukist metsakahjustajat – kobrast – ja lepingus 
oleme kokku leppinud, kuidas teda ohjata. RMK 
ülesanne on luua seal metsakuivendussüsteemides 
olevatele üleujutusaladele juurdepääs, sh raiume 
kraavikallastelt võsa ning lammutame vanad  
kopratammid. Jahipiirkonna kasutaja ülesanne on 
edaspidi kobraste põhjustatavaid üleujutusi ära 
hoida. See tähendab ka kobraste püüki ja uute  
kopratammide likvideerimist.

RMK on jahimeestelt ulukikahju sisse nõud-
nud. Seda pole ju üksnes rahaliselt hüvitatud, 
vaid jahimehed on käinud ka metsa istutamas?
Jah, oleme kahju oma lepingu põhjal sisse nõud-
nud. Sel aastal oli kahjustusi 30 000 euro eest, mil-
lest 28 000 tasuti rahas ja 2000 euro eest käisid ja-
himehed metsa istutamas. Teeme jahimeestega 
koostööd, et näidata, kui palju tööd tuleb metsa ra-
jades teha. Selle eesmärk on, et jahimehed korral-
daks jahipidamist nii, et kahjud oleksid talutavates 
piirides. RMK on mõelnud ka sellele, kuidas jahi-
mehed saaksid kaasa aidata ulukikahjustuste 
ennetamisele.

Kes on metsadele kõige rohkem kurja teinud ja 
need kahjud põhjustanud?
95% on olnud põdrakahjustus, teiste ulukite, nagu 
kopra, metskitse ja punahirve kahjud on olnud 
marginaalsed. 

Ulukipopulatsioonide majandamine peab 
olema jätkusuutlik, teisalt tuleb  

riigimetsas hoida ulukikahjustused  
talutavates piirides.

Lauri Valdur Kuressaare jahipiirkonna 
kaardiga. Ühe ala seal piirkonnas on 
RMK jätnud enda jahtide tarvis. Seal kor-
raldatakse näidisjahte, kliendiüritusi jms. 
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Maailmakuulus 
hirvekaamera
Jahindustalitus on osaline ka hirvekaamera projektis 
ja fotovõistlusel „Vereta jaht“.

Hirvekaamera projekt on olnud nii menukas, et 
seda on vaadatud vähemalt pooltest maailma 
riikidest. RMK jahinduse spetsialist Uno Vait on maa-
ilmas nüüd üks tuntumaid jahimehi, kuna ta hoolitseb 
hirvede lisasööda eest. Siiamaani ei usuta, et tegu on 
vabalt looduses elavate hirvedega, mitte hirveaiaga. 

RMK jahindustalituse juht Kalev Männiste on ka 
„Vereta jahi“ žüriis ja vähemalt üks talituse töötaja 
käib „Vereta jahil“ kaasas, aitab kontakte leida ja sel-
gitab kohalikke olusid.

oleme kõigi 325 piirkonna kasutajaga lepingu-
listes suhetes. 

Täitsa uus asi on loomade loendus drooniga. 
Kevadel tegite proovilennu. Miks peate vajali-
kuks loendada ulukeid drooni abiga?
Tõe kriteerium on praktika. Arvan, et andmed, 
mida jahimehed praegu koguvad ja mille põhjal 
langetatakse jahindusnõukogus küttimislimiitide 
kokkulepe, on ebapiisavad. Tänavu on ka „Loenda 
ulukit!“ aasta ning püüame ühte loendamismeeto-
dit praktikasse juurutada, näiteks saada teada, kui 
palju põtru on ühes jahipiirkonnas kindlal ajahet-
kel. Konkreetse näitena võib tuua selle, kui palju 
jäi kevadeks loomi põhikarja alles. 

Oleme drooniloenduse läbiviimiseks leidnud 
koostööpartneri militaarvallast ning kasutame 
droone, mis eristavad bioloogilise keha tempera-
tuuri looduslikust foonist. Saame üsna täpselt 
määratleda, kas tegemist on sea, põdra või kitsega. 

Jahindustalitus lööb kaasa ka RMK toetatavas 
metsiseprojektis?
RMK tahab jõuda selgusele, miks jahimeeste vapi-
linnul nii halvasti läheb. Kõik naaberriigid saavad 
metsist küttida, Eesti ei ole seda teha saanud üle 20 
aasta. Miks on nii, et senised kaitsemeetmed ei 
anna tulemust? Soomlased näiteks väidavad, et kui 
teha keskealises männikus raiet ja koristada raie-
jäätmed, siis tõenäoliselt tekib sinna uus met-
sisemäng. Meil aga metsise sihtkaitsevööndis  
raiuda ei tohi. 

Projekti raames on RMK jahipiirkondade terri-
tooriumil määratletud katsealad, kus püüame viia 
miinimumini väikekiskjate – nugise ja kähriku – 
arvukuse. Püüame tulemusi võrrelda kontroll-
aladega ja saada teada, kas nugise ja kähriku  
arvukuse vähenemine on metsise käekäigule  
olulise mõjuga või mitte.  

RMK töötaja kuulub ju ka jahindusnõukokku, 
kes muuhulgas teeb kokkuleppeid ulukite küt-
timismahu osas.
RMK-st kuulub maakondlikku jahindusnõukokku 
metsaülem. Tema on jahipiirkonna kasutaja ja 
RMK vaheliste kokkulepete hoidja. Jahindustalitus 
annab RMK-poolse seisukoha, palju võiks küttida, 
ja selle me kujundame välja kahe kriteeriumi põh-
jal. Need on jooksval aastal riigimetsas fikseeritud 
olulised uued ulukikahjustused ja eelnevate aastate 
tegelik küttimine. 

Kuidas jahimehed ja RMK omavahel läbi saavad?
Jahimehed on öelnud, et RMK on üks usaldus- 
väärsemaid partnereid: mis kokku on lepitud, see 
ka toimib ning nad saavad olla kindlad, et leping 
kehtib täna, homme ja tulevikus, kui seda ei  
rikuta. Leping on garantii jahiühendusele. Nii 
kaua, kui RMK leping jahipiirkonna kasutajaga 
kehtib, ei kaaluta jahipiirkonna kasutaja välja- 
vahetamist. Lisaks oleme lepinguga andnud ja-
hipiirkonna kasutajale õiguse pidada väikeuluki 
jahti, RMK ise seda õigust maaomanikuna ei 
kasuta. Lepinguga on määratletud ka lahk- 
arvamuste või probleemide lahendamiseks kindel 
kord. Head läbisaamist näitab kasvõi see, et 
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Kohtume RMK edelaregiooni põhja-varumispiir-
konna varumisjuhi Olavi Andresega Rapla konto-
ris. Uksel tervitab stressikoer Kusti, veidi üle aasta 
vana rõõmus taks. Koertest ja vabast ajast Olaviga 
küll pikalt rääkida ei saa, sest korduvad telefoni-
kõned viitavad kiirele tööpäevale. Olavi mainib 
mitmel korral, et metsamehed on kõik ühest puust: 
EPA või Luua taustaga, kala- ja jahimehed, paljud 
on kaitseliitlased nagu ta isegi.

Aasta tagasi reformiti regioonide tööd. Kirjel-
dage praegust olukorda varumisjuhi 
seisukohtalt.
Enne reformi tegeles kogu varumise poolega re-
gioonijuht. Siis otsustati tööjaotust mõistlikumat 
jagada ja nüüd on varumisjuhid regioonijuhi käe-
pikendused. Igasse regiooni moodustati neli varu-
mispiirkonda, mina juhin edelaregioonis põhja- 
varumispiirkonda. Igal varumisjuhil on meeskond, 
kuhu kuuluvad logistik ja kolm praakerit. Reformi 
pluss on see, et RMK-siseselt on allüksuste-
vaheline suhtlus paranenud.

Oled teistest varumisjuhtidest tükk maad noo-
rem. Kuidas see tööd mõjutab?
Minul on mingis mõttes lihtne, et olen pesamuna, 
minu meeskond on mind metsanduse koha pealt 
välja õpetanud. Praegune praaker, toonane metsa-
korraldaja Sven Soomets oli mu praktikajuhendaja 
Kärus. Logistikatõed sain selgeks mentor Aivar 

Rahuojalt, kes töötab praegu minu kõrval logisti-
kuna. Kalle Meieriga olime koos Läänemaal − 
tema oli praaker, mina logistik. Eks ma vahel ütlen, 
et mehed, mis te virisete, ma olen ju teie nägu. 
Pean oma tugevuseks seda, et lisaks logistiku tööle 
olin pea kaks aastat praaker − olen teinud tööd, 
mida meeskond praegu teeb. Suudan neid paremini 
mõista ja kui vaja, siis IT-alaselt aidata.

Sinu varumispiirkonda jääb läänepoolne osa 
Harjumaast ja Tallinna-lähedased alad. Mis 
ülesandeid see varumisjuhile lisab?
See on Eesti üks raskemaid piirkondi. Seal elab 
pea pool meie rahvastikku, kes on harjunud linna-
eluga, ja nende maailmapilt on natukene teine kui 
memmel või taadil kusagil külas, kes teavad, kust 
tuleb küttepuu. See osa rahvastikust näeb sageli 
raiet kui surma, mitte uue metsa sündi. Majandus-
metsa tuleb majandada ja nad ei kujuta ette, mil-
line on majandamata mets. Põllumehele me ei ütle, 
et ärge lõigake vilja, rukkilill kasvab. Samas saan 
aru linlastest, kes tahavad loodusesse minna, ja 
Tallinna lähedal on metsa vähe. Inimestega tuleb 
rääkida, konfliktid tekivad, kui inimesed ei suhtle. 
Tuleb selgitada ja kinnitada, et mets ei jää tühjaks, 
me aitame sellele kaasa, istutame või jätame loo-
duslikule uuendusele.

Tihtipeale nõuab linnalähedane metsakorralda-
mine ja -majandamine seda, et me ei saa teha lanke 
ainult enda vaatevinklist. Me ei saa majandada 

Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

Olavi Andres:  
„Peame olema 
paindlikud.“
Varumisjuht Olavi Andrese varumispiirkonda jääb 
Eesti üks keerulisem piirkond: läänepoolne osa 
Harjumaast ja Tallinna-lähedased alad. Mida see 
tähendab varumisjuhile?
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metsa seadusega lubatud maksimaalmõõtmetes, 
kuigi metsamajanduslikult oleks see kõige mõistli-
kum: kulutame raiele kõige vähem raha, logistiliselt 
on mõistlikum, planeerida on lihtsam, klientidele 
tuleb kogu materjal ühest kohast kiiresti ära, praa-
keritel, minul, kõigil on lihtsam. Aga see tõde ei 
kehti Tallinna ümbruses ja põhjarannikul. Peame 
pöörduma hoopis metsakorraldajate poole, et nad 
lõikaksid massiivi väiksemaks. Väga oluline on teha 
raieid kogukonnaga arvestades. Järgmisel nädalalgi 
on Saku vallas koosolek, kuidas raieid edasi korral-
dame, et hundid oleksid söönud ja lambad terved.

Näiteks siin (näitab kaardil), Saku ümber on 
palju lahus tükke, mis tähendab, et ümberringi on 
eramaad ja -teed. Pidevalt tuleb teavitada ja hoida 
suhtlust teljel regioon-eraisik-vald. See eristab 
meie piirkonna tööd näiteks Võru- või Pärnumaa 
suurtest metsamassiividest, kus on RMK teed ja 
saame rahus toimetada. 

Milline juht sa oled?
Mul on vedanud, meeskonnas on arusaajad inime-
sed ja me tunneme üksteist nii kaua. Nagu enne üt-
lesin, olen suuresti nende nägu. Ikka tuleb aeg-ajalt 
öelda, et nii on, ja ennast kehtestada, aga tihtipeale 
olen läinud seda teed, et kuulan hoopis tarkusi, mis 
nendel meestel on. Mõni on metsas töötanud 40 
aastat. Kui midagi planeerime, siis teeme seda 
koos. Kalle toob porgandi- ja kapsapirukaid ja pa-
neme plaani üheskoos paika.

Mis tööd teeb varumisjuht?
Esimene ülesanne on kolme praakeri ja logistiku 
töö organiseerimine. Püüan meestele abiks olla, et 
nad saaksid keskenduda raietegevusele ja et koos-
kõlastused, läbirääkimised ja load oleksid korras. 
Ma kaasan neid ka, nemad on kõige pädevamad. 
Kõige suurem vara RMK-s on inimeste aastate 
jooksul kogunenud teadmine metsast. See on 
nende peas nagu kullalaegas, mida pole võimalik 
ühegi programmi või kaardikihiga asendada. 

Suur osa tööst on raiete plaani ja nimekirjade 
koostamine − seda teeme enamasti pundiga koos, 
vaatame, kuidas on kõige mõistlikum. Kuna loo-
duse vastu ei saa, siis peab varumisjuht olema alati 
valmis plaani muutma. Kindlust ja turvatunnet on 
vähe, tuleb rohkem ette mõelda. Mis siis saab, kui 
mingi tee jääb kasutusest kõrvale, lihtsalt ilm ei 
luba? Kuidas reageerib kogukond, kui peame läbi 
küla minema? See kõik toob praakerile, logistikule 
ja varumisjuhile lisatööd, peame suutma olla 
paindlikud, et kõik oleksid õnnelikud. 

Varumisjuhi tööde nimekiri on pikk − metsakor-
raldustööde tellimine, raielangi piiride märkimise 
tellimine, laoseisu ja täpsuse kontrollimine, lao ja 
müüdud materjali erinevuste analüüsimisel osale-
mine, raietehnika töö koordineerimine, arvete kin-
nitamine ja muu.

Mida varumisjuht veel teeb?
Töölepingus on punkt „Täidab teisi kohustusi…“. 
Näiteks eelmisel nädalal käisime TTÜ teadlastega 
metsas, sest nad tahtsid katsetükkidelt mõõta raske - 
metallide sisaldust puidus. 

Praegu on Rail Balticu arutelud ja metsaülemad 
küsivad regioonilt, kuidas me näeme metsamajandust 
piirkondades, mida trass läbib. Praegu on planeerimis - 
faas, aga tulevikus toob see kindlasti tööd juurde.

Kord kvartalis kipuvad Harjumaal virnad jalad 
alla võtma: paarist tihust rekkakoormani. Metsa-
materjali vargusest ja röövraiest on vaja aeg-ajalt 
politseid teavitada. Inimesi on palju ja mõtteviis on 
selline, et riigimets on kõigi mets ja võib võtta.

Kui palju sa ise metsa jõuad?
Tahaks rohkem. Püüan rohkem. Algul jõudsin veel 
vähem. Nüüd saame praakeritega enamasti mitu 
kärbest ühe hoobiga lüüa ja mitmed probleemid 
ühiselt läbi arutada. Mulle isegi meeldib praakerite 
asendamine, sest siis saan rohkem metsa. Eks me 
kõik RMK-s oleme loodusinimesed ja minagi ta-
haksin rohkem sinna jõuda, aga paraku on arvuti-
tööd palju. 

Inimestega tuleb rääkida, konfliktid 
tekivad, kui inimesed ei suhtle.
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Kuidas mõjutab kuusikute raieaeg juuremädanike levikut ja 
elurikkust viljakates kuusikutes ning missugune võib olla 

juuremädanikest tingitud majanduslik kahju?

Kuusikute raieaeg ja 
haiguste levik

Tekst: Rein Drenkhan, Eesti Maaülikooli metsapatoloogia dotsent  Leho Tedersoo, Tartu Ülikooli vanemteadur 
 Tiia Drenkhan, Eesti Maaülikooli teadur  Fotod: Rein Drenkhan

Foto 1.  
Juurepessu antagonisti 
hiidkooriku (Phlebiopsis 
gigantea) beeži tooni 
seeneniidistik hariliku 
männi notil. 

Metsandus ja metsaraied kütavad kirgi. Ühest kül-
jest on hea, et metsast kõneletakse palju ja teema 
on jõudnud rahva sekka. Teisalt on metsateema nii 
tuline, et kohati jääb arusaamatuks teema taust ja 
öeldu mõte. Oma osa selles kirgi kütvas arutelus 
on ka haigustel, peamiselt juuremädanikel, mis 
mõjutavad tugevasti kuusepuistute tervislikku sei-
sundit. Siinkirjeldatud uuringu raames analüüsi-
takse detailselt raiete mõju juuremädanike levikule 
ning elurikkusele viljakates kuusikutes ning an-
takse hinnang juuremädanikest tingitud majandus-
liku kahju suurusele.  

Viimastel aastatel on Kesk-Euroopas, Skandi-

naavias ja ka Eestis täheldatud patogeenide tekita-
tud kahjustuste suurenemist (Garrett et al. 2014; 
Hanso, Drenkhan 2013). Seda põhjustavad  kliima-
muutused, siia levinud uued invasiivsed haigused 
ja metsaraied. Kliimamuutusega kaasnevalt suure-
neb metsapuude stress ja seeläbi vastuvõtlikkus pa-
togeensetele seentele (Sturrock et al. 2011; Müller 
et al. 2014). Metsamullas elavate patogeenide 
levik ja arvukus sõltuvad paljudest bioloogilistest, 
metsamajanduslikest ja keskkonnast tulenevatest 
aspektidest, mida on siiani puudulikult uuritud 
efektiivsete mikroorganismide määramismeetodite 
puudumise tõttu. 
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Miks levivad haigustekitajad?
Patogeenid võivad levida või püsida metsamullas 
mitmetel põhjustel: 
a) juure- ja tüvemädanikutekitajad võivad levida 

juurkontaktide kaudu sama liiki puudele; 
b) raietejärgsed mädaniku tekitajad võivad levida 

säilitatavale metsale, istutatud taimedele ja isegi 
looduslikule järelkasvule – kännud on pikalt 
kestvad nakkustsentrid metsapatogeenidele, nt 
perekond juurepessule ja külmaseenele (Hanso 
ja Hanso 1999); 

c) patogeenid võivad levida haigestunud taimede 
kaudu istutusjärgselt metsakultuuridesse ning 
sealt edasi metsaökosüsteemi. Raiejärgselt või-
vad puud nakatuda väga paljude erinevate 
seente, munasseente (perekonnad Pythium ja 
Phytophthora) ja bakterite hulka kuuluvate  
mikroorganismidega, kes vähendavad uue metsa- 
põlvkonna elujõulisust ja juurdekasvu, puidu 
kvaliteeti ning suurendavad tuuleheite ohtu ja 
vastuvõtlikkust putukkahjuritele (Gilbert 2002).

Biotõrje võimalused 
Mullas elab lisaks patogeenidele ka väga palju ka-
sulikke ja neutraalseid mikroorganisme ning selg-
rootuid, kes oma elutegevuse käigus pakuvad kon-
kurentsi patogeenidele või tarbivad neid toiduks. 
Eelkõige mükoriisat moodustavad seened ja 
saprotroofsed ehk kõdulagundajad seened asusta-
vad sarnaseid nišše juurtes, lagunevas puidus ja 
mullas ning konkureerivad patogeenidega taimset 
päritolu energia ja mulla toitainete osas. Seetõttu 
on oluline samaaegselt hinnata ka muude organis-
mide, eriti juurpatogeenide konkurentide levikut 
mullas ning kaardistada nende organismide koos- 
esinemise mustreid. 

Samades elupaikades patogeenidega koos mitte- 
esinevad mikroobid pakuvad erilist huvi antagonismi- 
katseteks ja biotõrjepreparaatide väljatöötamiseks 
(Foto 1). Juuremädanike biotõrje võimalused vaja-
vad täiendamist ja tõhustamist eelkõige kuusikutes, 
kus patogeenide ulatuslik levik kahjustab puidu 
kvaliteeti ja mõjutab uue metsapõlvkonna tervis-
likku seisundit. 

Hariliku kuuse enamusega puistud on Eesti puis-
tutest suurima majandusliku kasumlikkusega. 
Samas pole kuusikute tervislik seisund erinevatel 
põhjustel kiita. Harilik kuusk on vastuvõtlik mit-
metele haigustele, eelkõige juuremädanikele, mis 
on eriti laialt levinud viljakates kasvukohatüüpi-
des, kus asub enamik Eesti kuusikutest (72,5% 
kuusikutest kuulub 1 või 1a boniteediklassi (Kesk-
konnaagentuur 2014)). Kuuskede juuremädanikega 
nakatumise risk suureneb oluliselt pärast raiete 
teostamist, eriti viljakates kuuse enamusega  
puistutes. ►

Raiete õige planeerimine
Juurepess (Heterobasidion spp.) on olulisim juure-
mädaniku tekitaja Eesti kuusikutes (Foto 2). Juure-
pess eelistab parasniisket mulda ning väldib liig-
niiskust. Seepärast ongi juurepess pigem 
kasvukohahaigus ning levib eelkõige kastikuloo-, 
sinilille- ja jänesekapsakuusikutes. 

Juurepessu levik metsades on oluliselt kasvanud 
sellest ajast alates, kui inimene alustas metsaraiega 
ning tekitas patogeeni levikuks sobivad kännud 
(Foto 3). Juuremädanike levik ja intensiivsus okas-
puupuistutes on peamiselt seotud hooldusraietega, 
sest vahekasutusraied tehakse puistu vanuses, kus 
juurkontaktid puude vahel on juba moodustunud 
ning patogeeni levik on seejärel puult puule oluli-
selt kiirem. Samuti sõltub juurepessu nakkuse in-
tensiivsus raiete sagedusest ja aastaajast. Seetõttu 
soovitatakse juuremädanike leviku vähendamiseks 
puistuid majandada ilma hooldusraieteta või teha 
hooldusraieid perioodil, mil seeneeoste levik on 
minimaalne (ööpäeva keskmine temperatuur on 
alla +5 °C), ning alandada kuusikute raievanust 
(Vollbrecht 1994; Bendz-Hellgren et al. 1999). 

Juurepessu kahjustusega alade uuendamisel kuu-
sega on suur tõenäosus puukeste nakatumiseks 
juba väga noores eas, seega on eelneva metsapõlve 
tervislik seisund uue metsa rajamisel väga tähtis. 

Foto 2. Tugeva juurepessunakkusega jänesekapsakuusik, 
kus mädanik on varjatult tüvedes ning mõnikord on näha 
ka üksikuid surevaid puid. Puude suremist võivad lõpuks 
põhjustada hoopis teised haigusetekitajad, nt külmaseen.  
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Oluline väljakutse seisnebki selles, kui-
das majandada kuusikuid nii, et juure-
mädanikest tingitud kahjustused oleks 
minimeeritud, säiliks elurikkus ja oleks 
tagatud majanduslik tasuvus. 

Elustiku kaitse ja kuusikute 
majandamine
Kuusikutega seotud elustiku kaitse 
vajab tähelepanu mitmel põhjusel: 
a) laanemetsi on kaitse all ligi 16 000 

ha, ent 40% kaitstavatest laanemetsa-
dest on nooremad kui 80 aastat (Lõh-
mus 2016); 

b) kuusikuid majandatakse enamasti  
lageraietega ja kuuski ei säilitata 
uuendusraietel säilikpuudena nende 
kõrge tuuleheite riski tõttu. Seega 
võib väheneda kuuskedega seotud 
liikide metsamaastikus levimine. 

Samas on vähe analüüse ka lähtuvalt 
kuusikute tervisliku seisundi ja sellest 
tuleneva puistu kasvukäigu ning majan-
dusliku küpsusea kohta. Kuusikute raie-
võtteid tuleb analüüsida kompleksselt, 
lähtudes juuremädanikest tingitud ma-
janduslikust kahjust ja arvestades ka 
elustiku dünaamikat. 

Senised uuringud kuusikutes rakenda-
tavate raieviiside kohta näitavad, et 
puistu kasvuperioodil on võimalik kasu-
tada mitmeid erinevaid raieskeeme, mis 

võimaldavad reguleerida kuusikute lii-
gilist koosseisu ja puistu täiust (Tullus 
2002). Siiski puuduvad tänapäevastele 
teadmistele (elurikkus, patogeenid, ka-
sumi- ja mahuküpsus) tuginevad põhi-
mõtted ja soovitused. Seega, uue metsa-
põlve rajamine ja raiete õige 
planeerimine on metsamajandajale  
võtmetähtsusega ülesanded patogeenide 
tõrjel ja nende leviku takistamisel, ar-
vestades seejuures nii majanduslikke 
kui ka liigikaitselisi väärtusi.

Vajalikud uuringud
Käimasolevas projektis „Kuusikute 
raieaja ja raieviiside mõju patogeenide 
levikule ja arvukusele ning puistu elu-
rikkusele viljakates kasvukohatüüpides“ 
on integreeritud kõige nüüdisaegsemate 
meetoditega läbiviidavad baasuuringud 
ning puistu kasvukäigu ja majandusliku 
küpsusvanuse analüüsid sõltuvalt raie-
võtete mõjust mulla patogeenide levi-
kule ning puistu elurikkusele. Projektil 
on kolm peamist eesmärki.
1. Hinnata vahekasutusraiete korduse 

ning tegemise aja (sh arvestatakse 
analüüsis puistu vanuse ja aasta-
ajaga) mõju patogeenide arvukusele, 
mullaelustikule ja epifüütidele vilja-
kates kuuse enamusega metsades 
ning ühtlasi tuvastada potentsiaalsed 
juuremädanike antagonistid Eesti 
mulla- ja kliimatingimustes. 

2. Hinnata juuremädanikest tingitud 
majandusliku kahju suurust, arvesta-
des elurikkuse muutustega.

3. Koostada arvutusmudelid, mis või-
maldavad kirjeldada või korrigeerida 
erinevate sisendite (mädanike osa-
kaal ja levik puutüves, hooldusraiete 
aeg puistu vanusest ja vegetatsiooni-
perioodist lähtuvana, mulla elu- 
rikkus) abil kuusikute olemasolevat 
kasvukäiku ja arvutada küpsusvanu-
sed (nt mahu- ja hinnaküpsus).

Projekti eeldatavad tulemused on:
1. Detailsed patogeenide ja elustiku 

hinnangud mulla ja puiduproovidest 
(Foto 4). Töö annab väga mahuka 
taustandmestiku Eesti seente, protis-
tide ja teatud loomarühmade elurik-
kusest laiemalt ning arendab põhjali-
kult edasi patogeenide määramise 
metoodikat, suunates vastavaid aren-
guid kogu maailmas. Projekti tule-
mustel on väga tugev perspektiiv 

Harilik kuusk on vastuvõtlik mitmetele haigustele, 
eelkõige juuremädanikele, mis on eriti laialt 

levinud viljakates kasvukohatüüpides, kus asub 
enamik Eesti kuusikutest.

Foto 3. Juurepessu-
kahjustusega ehk 
tsentraalse mädani-
kuga hariliku kuuse 
känd. 
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edasiarenduseks Eesti tingimustele 
sobivaimate biotõrjepreparaatide  
väljatöötamiseks ja praktikas 
kasutamiseks.

2. Elustiku seisukohast oluliste epifüü-
tide leviku põhjal analüüsitakse 
metsa vanuse mõju epifüütide liigi-
rikkusele ja koosseisule ning nende 
elupaikade esinemisele.

3. Juuremädanike tekitatud majandus-
likke kahjusid hinnatakse prooviala-
delt kogutud andmete ning puu- 
põhise harvesteri andmestiku ana-
lüüsi põhjal. Sellest lähtuvalt koosta-
takse metsakasvatuslikud soovitused, 
mis võimaldavad optimeerida kuusi-
kute majandamist, lähtudes paljudest 
teguritest, muuhulgas kasumi-
küpsusest ja elurikkusest.

Töö tulemused pakuvad kompleksse 
hinnangu ja soovituste paketi kuusikute 
majandamiseks, lähtudes mitmetest as-
pektidest – nii majanduslikust tuluku-
sest, patogeenidest tingitud kahjude 
suurusest, hooldus- ja uuendusraiete 
teostamise skeemist ja elurikkuse  
komponentidest. 
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Projekt, mis uurib 
patogeenide levikut 
kuusikutes 
RMK finantseerib projekti „Kuusikute raieaja ja raieviiside mõju 
patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele vil-
jakates kasvukohatüüpides“. See on Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja 
Tartu Ülikooli (TÜ) teostatav ja kolm aastat kestev koostöö- 
projekt, mis algas 01.09.2016 ja lõpeb 31.08.2019. 

Projekti üldjuht ja koordinaator on EMÜ metsapatoloogia 
dotsent Rein Drenkhan, TÜ-poolne projektijuht on vanemtea-
dur Leho Tedersoo. 

Praeguseks on lõpetatud proovide kogumise etapp ning toi-
mub proovide ja andmete analüüs. Projekti tulemused on kavas 
esitada 2019. aastal.

Foto 4. Metsanduse üliõpilased koguvad tihedas kuusenoorendikus 
projekti tarbeks mullaproove.
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SILSTEVE  
TERMINAL  
saadab kaupu  

kõikjale maailma

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor

Sillamäe sadamas asuva Silsteve terminali kaudu rändavad 
paljud kaubad laia maailma. Muuhulgas ka eestimaine ümar-

puit, sealjuures riigimetsast raiutu. Peamiselt läheb ekspordiks 
paberipuit, sest kodumaal sellele piisavalt kasutust ei leidu. 

Regulaarse 
konteinerveoga 
alustas Silsteve 
möödunud aastal. 
Maailma suurima 
konteinerkaupade 
vedaja Maersk Line’i 
laev käib Sillamäel 
kord nädalas. 
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AS Silsteve on üks Sillamäe sadama 
neljast operaatorist. „Oleme üld-, 
puiste- ja konteinerkaupade terminal,“ 
täpsustab ettevõtte juhatuse esimees 
Jaanus Paas. Sadama ülejäänud kolm 
terminali käitlevad vedelkaupu. 

Regulaarse konteinerveoga – maailma 
suurima konteinerkaupade vedaja 
Maersk Line’i laev käib Sillamäel kord 
nädalas – alustas Silsteve möödunud 
aasta novembris. See tähendab Eestis 
Paidest ida poole jääva regiooni jaoks 
olulise transpordikanali lisandumist ja 
seega maismaasisese veokulu alanemist –  
eelmise aastani pakkus meritsi kontei-
nervedusid üksnes Muuga sadam. Li-
saks lühenenud riigisisesele veole tä-
hendab see puitu riigist välja vedavate 
ettevõtete jaoks näiteks seda, et Silla-
mäe sadama kaudu saab saata suuri 
laevu üle ookeani kaugetesse 
regioonidesse, näiteks Hiina. See on 
võimalik, kuna Silsteve terminali mak-
simaalne süvis on 15,5 meetrit. 

Puit ja vili
„Lisaks tänastele konteinervedudele on 
plaanis ka 25 000–30 000-tonniseid 
ümarpuidu (puistekaubana – K.V.) laevu 
Hiina viia, siiani on need kõige kau-
gema kohana Türki läinud,“ märgib Jaa-
nus Paas. 

Esimene konteinerlaev, mis Sillamäe 
sadamast väljus, lastiti saematerjali ja 
tselluloosiga. 

„Puitu, sealjuures RMK puitu käit-
leme aastas üle 100 000 tonni, tihumeet-
rites on see umbes samas mahus,“ rää-
gib Paas. Seda mahtu plaanib Silsteve 
edaspidi kasvatada. 

Põhiliselt veetakse puitu välja ümar-
materjalina, ent konteinervedu annab 
võimaluse ka saematerjali ja graanulite 
veoks. Lisaks läheb Silsteve kaudu me-
rele puiduhake – nii kütteks kui ka tsel-
luloosi tootmiseks. Eestisse saabub aga 
ehitusjääkidest valmistatud puiduhake, 
mida Eesti Energia kasutab lisaks põlev - 
kivile kütmiseks. 

Eestimaistest kaupadest liigub Silla-

mäe sadama ja Silsteve kaudu võõrsile 
veel ka teravili. Kaks aastat tagasi üle-
taski uudisekünnise teade hiiglaslikust 
viljalaevast, mis 62 000-tonnise odralas-
tiga Saudi Araabia poole teele asus. 
„Vähemalt üks Panamax-tüüpi laevatäis 
otra on tänavu samuti plaanis Saudi 
Araabiasse teha,“ nendib Paas. „Planee-
rime käidelda 160 000–180 000 tonni 
vilja – nisu, otra, rukist.“ 

Aasiast tuleb importkaubana Eestisse 
autode varuosi ja elektroonikat. „Oleme 
seda suunda uue valdkonnana arenda- ► 

Sillamäe sadam
  Sillamäe sadam on aasta läbi avatud süvasadam kõikide 
kaubagruppide käitlemiseks.

  Sadama suurus on 750 hektarit. Erinevate kaupade 
käitlemiseks sobivate kaide üldpikkus on 3 kilomeetrit. 

  Suur osakaal on transiitkaubal Venemaa, Kesk-Aasia ja 
Euroopa suunal. 

  Sadamas on neli terminali. Neist kolm – Alexela Sillamäe, 
BCT ja EuroChem Terminal Sillamäe – käitlevad vedelkaupu, 
sh naftasaadusi ja keemiakaupu. Neljas terminal Silsteve 
käitleb üld-, puiste- ja konteinerkaupu. 

  Sadamal on raudteeühendus Eesti Raudtee Vaivara jaamaga. 
Sillamäe sadama raudteede kogupikkus on 33,9 km.

  Sadama ehitamist alustati 2003. aastal. Tegemist on 50% 
Eesti ja 50% Venemaa kapitalil rajatud erasadamaga. 

  Prognoosi kohaselt käideldakse tänavu sadamas ligi seitse 
miljonit tonni kaupu.

Aktsiaseltsi Silsteve 
juhatuse esimees 
Jaanus Paas. 
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mas,“ lausub Paas. Veel imporditakse 
Eestisse Sillamäe sadama kaudu Soo-
mest killustikku. 

Valdav osa kaubaveost kuulub aga 
transiitkaubale. Venemaalt tuleb Silla-
mäele väetis ja liigub edasi üle maailma 
Põhja-Ameerikasse, Ladina-Ameeri-
kasse, Euroopasse ja Aafrikasse. Muide, 
üks Aafrikasse läinud väetiselast on 
olnud siiani ka kõige eksootilisem kaup, 
mida Silsteve on käidelnud. Nimelt oli 
väetis mustaks värvitud – niisugune oli 
tellija soov. 

Lõuna-Ameerikast, Aafrikast, Euroo-
past ja teistest maailmajagudest läheb 
Sillamäe sadama kaudu Venemaale bok-
siit, nefeliit ja tselluloos. 

Pikem raudtee, uus ladu
Kuna tegemist on võrdlemisi uue termi-
naliga, käivad praegu pidevad arendus-
tööd. Käsil on raudtee ehitus, mida 
mööda saaks kauba tuua otse kai äärde 
ega peaks seda vahepeal muu transpor-
diga laevani viima. Eelkõige puudutab 
see Venemaalt saabuvat või Venemaale 
viidavat kaupa, mida transporditakse 

valdavalt rongiga. Eesti kaup jõuab sa-
damasse ja läheb sadamast ära peami-
selt autodega. 

Paralleelselt käib kaiäärsete asfalt-
platside (lisaks olemasolevale 5,5 hek-
tarile) ehitus, et saaks puistekaupu kaile 
lähemale ladustada. „Tahame täienda-
valt rajada 8000 ruutmeetrit ladu kai 
äärde,“ täpsustab Paas. 

Ta märgib, et sadama (see puudutab 
kogu sadamat) laienemisega on Eesti 
maismaapind kasvanud ligi 100 hektarit 
suuremaks, kuna laienemine käib mere 
arvelt. 

Üldse on Silsteve kasutuses 112 hek-
tarit maad ja 55 000 ruutmeetrit kaetud 
laopinda. Oma ladu on terminalis ka 
RMK-l. 

Seoses puistekaupade terminali laien-
damisega kaks aastat tagasi, soetas Sils-
teve uue laevalaaduri, mis võimaldab 
laadida suuri, kuni 70 000-tonniseid 
laevu. Laadimise kiirus on 10 000– 
15 000 tonni ööpäevas. Kui käsil on 
näiteks eelmainitud tempos 60 000- 
tonnise viljalaeva laadimine, kulub sel-
leks neli kuni kuus ööpäeva. Sarnases 

Partner

Uus laadur 
võimaldab laadida 
suuri, kuni 
70 000-tonniseid 
laevu. Laadimise 
kiirus on 10 000 – 
15 000 tonni 
ööpäevas.
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mahus lastitakse ka hakkpuitu. 
Suhteliselt hiljutine ost on viis konteiner- 

tõstukit, et saada konteinerkauba laadi-
misele võimekust juurde. 

Töö Silsteve terminalis ei peatu öösel 
ega ka pühadel – terminal töötab 24 
tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. 
Silsteve annab tööd ligi 80 inimesele. 
Paasi sõnul on enamik töötajaid lähipiir-
konnast, sealhulgas ka Narvast, ning 
neid koolitab vajadusel ettevõte ise.  
Parasjagu ongi käimas kuue konteiner-
kaupade kraanajuhi väljaõpe koostöös 
Peterburi ettevõttega. 

Mõistmaks, kui tihe on laevaliiklus 
Silsteve terminalis, toob Paas näiteks 
augustikuu statistika: „34 laeva saat-
sime ära või võtsime vastu.“

Silsteve käsutuses on kaheksa kaid 
üldpikkusega 1550 meetrit. Kaide süga-
vus on 15,5 meetrit, mis võimaldab tee-
nindada kõiki laevu, mis sisenevad  
Läänemerre läbi Taani väinade. 

Aastas käitleb terminal ligi 1,8 miljo-
nit tonni kaupu. 

Möödunud aastal valiti Silsteve Silla-
mäe parimaks ettevõtteks. 

Partner

RMK ja Sillamäe sadam
Ulvar Kaubi, RMK puiduturustusosakonna 
juhataja

Sel aastal ekspordib RMK prognoosi kohaselt 90 000 kuup-
meetrit puitu, peamiselt paberipuitu. Sillamäe sadama kaudu 
läheb sellest kogusest võõrsile umbes pool. Aasta-aastalt on 
Sillamäe sadama kaudu eksporditava puidu maht kasvanud. 
Tingimused on seal väga head, ka sadama asukoht on hea, 
sest Kirde-Eestis on riigimets suure osakaaluga.  

RMK puit läheb ekspordiks puistekaubana, kus ümarpuit las-
titakse trümmi ja teki peale või siis lastitakse trümmi hakkpuit 
ja tekile ümarpuit. Paberipuit läheb sel moel peamiselt Rootsi 
ja Saksamaale. Hakkpuitu me ise otse ei ekspordi, vaid ette- 
võtete kaudu, kes viivad seda Taani ja Rootsi. 

On ka paar klienti, kes ostavad meilt sadamas palki ja saa-
davad konteineris Hiina. Arvuliselt on see küll väga väike 
kogus, aga kuna nõudlus Hiinas kasvab, siis sellele lõppu nii-
pea ei ennusta. 

Vähesel määral läheb ümarmaterjalina ekspordiks ka 
küttepuitu.

Puidu laadimine 
merekonteinerisse. 
Konteineris saadetakse 
suuri koguseid puitu 
kaugetesse siht-
kohtadesse,  
näiteks Hiina. 

Sillamäe sadamal on raudteeühendus Eesti Raudtee Vaivara jaamaga. 
Raudteed mööda liigub nii ühes kui teises suunas peamiselt Venemaa kaup. 

37Metsamees nr 3 (131) / 2017



RMK metsakasvatajad külastasid oma Läti kolleege ja tutvusid 
nii taimla tööde, metsaobjektide kui ka ulukitõrjega.

Metsakasvatajad  
käisid Läti  

kolleegidel külas 
Tekst: Irina Akkatus ja Silver Sellik  Fotod: Kersti Leilop ja Ülo Varrik
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Möödunud aasta suvel külasta-
sid Läti Riigimetsa (LVM) 
metsa kasvatajad RMK Edela 
metsakasvatuse piirkonda ja tut-
vusid meie metsakasvatustööde 
korraldusega. Läti kolleegid kut-
susid RMK metsakasvatajaid ka 
vastukülaskäigule, mis saigi tä-
navu 29.–30. augustil teoks.

Strenči taimla –  
Baltikumi suurim
29. augusti hommikul startis 
buss RMK Valga kontori juurest 
Läti poole. Esimene sihtkoht oli 
paarikümne kilomeetri kaugusel 
asuv Baltikumi suurim Strenči 
taimla. Kõigepealt tutvustati 
meile LVM-i struktuuri. LVM 
varub uuendusraiega aastas ca 5 

miljonit kuupmeetrit ja harven-
dusraiega ca 3,5 miljonit kuup-
meetrit metsamaterjali. Samuti 
tegeleb LVM metsamajanduslike 
tööde kõrval ka maavarade – 
kruusa, liiva, turba – varumise ja 
müügiga.

Pärast tunniajast sissejuhatavat 
seminari tutvusime taimla töö-
dega, alates seemnete külvami-
sest kuni valmistoodangu paken-
damise ja külmutamiseni. 
Tootmisprotsess on üldjoontes 
RMK taimekasvatusega sarnane, 
siiski on ka mõned erinevused. 
Näiteks kasutavad Läti taime-
kasvatajad taimeväljakute kat-
mist. Tekitades päevavalguse lü-
hendamisega puhkeperioodi, 
kiirendatakse taimede kasvu.

Pärast taimla külastust sõit-
sime tutvuma metsaobjektidega. 
Vaatasime endist vähetootlikku 
ala, 2015. aastal kopamättale ra-
jatud sanglepaistutust istutus-
tihedusega 2400 tk/ha. Tänaseks 
on kultuur sirgunud umbes kahe 
meetri kõrguseks. Pärast istutust 
ei ole sanglepakultuuri hoolda-
tud ega täiendatud. Vaatamata 
sellele on sirgumas korralik 
sanglepapuistu keskmise tihedu-
sega 2000 tk/ha.

Järgmisena vaatasime kahte 
arukasekultuuri. Esimene oli ra-
jatud adravakku endisele heina-
maale 2015. aastal. Seal oli teh-
tud üks kord kultuurihooldust, 

järgmisena tehakse noorendiku-
hooldust, kui arukask on kasva-
nud viie meetri kõrguseks. Teine 
arukasenoorendik oli rajatud en-
disele tuulemurrulangile. Läti 
metsakasvatajad istutavad kaske 
vaid põllu- ja rohumaadele ning 
sellistele lankidele, kus loodusli-
kult hakkaks kasvama sookask. 
Ülejäänud kohad jäetakse loo-
duslikule uuenemisele. Erinevalt 
Läti kolleegidest istutame meie 
kaske ka lankidele, kus enne 
kasvas hall lepp.

Külastasime ka metsaobjekti, 
kus ekskavaator valmistas niis-
kele pinnasele ette mättaid, kuhu 
2018. aasta kevadel istutatakse 
suletud juurekavaga männid. 
Paar viimast aastat on ka Eestis 
istutatud märgadel maadel 
kopamättale.

Ulukid
Lätis on arvukalt ulukeid, kes 
kahjustavad kultuure ja nooren-
dikke. Ulukite tõrjeks kasutavad 
lõunanaabrid erinevaid repel-
lente, nagu Trico, Plantskydd, 
Cervacol. Nägime männinooren-
dikku, kus oli kasutatud uluki-
tõrjeks tüvedele seotud lamba-
villa. Samas noorendikus 
tutvustati meile ka noorendiku 
hooldamise põhimõtteid. Saime 
teada, et pärast viimast nooren-
dikuhooldust jääb langile 1500 
puud hektarile. ►

Taimla töötaja näitab varju-
tamise abil kasvanud männi-

seemikuid, mis on metsa 
istutamiseks valmis.

2014. aastal rajatud sanglepakultuur.
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Päeva lõpuks vaatasime selle aasta 
kevadel adravagudele rajatud männi-
kultuuri istutustihedusega 3000 tk/ha. 

Teisaldatav puitkilptee
Teise päeva hommikul jätkus sõit Val-
mierast lääne poole. Esimeseks objek-
tiks oli raiepiirkond, kuhu oli rajatud 
nelja meetri laiune ja ühe kilomeetri 
pikkune teisaldatav puitkilptee, mis pai-
galdatakse pehmetesse kohtadesse. Seda 
kannatab üles võtta ja uuesti paigaldada 
10 korda, vähendades nii pinnasekah-
justusi ja kokkuveo kaugust. Puitkilptee 
kandevõime on kuni 52 tonni. Kuna 
puitkilpteed toota ja paigaldada on väga 
kulukas (valmistamise kulu 1 km kohta 
100 000 € ja paigalduskulu 1 km kohta 
10 000 €), peab antud piirkonnas olema 
materjali vähemalt 5000 m3. Selliseid 
teid on LVM valmistanud umbes 18 km. 

Meile näidati veel endisele raudtee-
tammile rajatud liimpuidust silda, mis 
võitis 2016. aastal Läti arhitektuurikon-
kursil kolmanda koha.

Peatusime ühes puhkekohas, kus 
saime nautida ilusat vaadet järvele ja 
lossivaremete ümber kõrguvatele  

RMK metsakasvatajad tutvu-
vad noorendiku hooldamise 
põhimõtetega.

Männinoorendikus 
kasutatakse ulukite 
tõrjeks lambavilla.

Langile rajatud laoplats 
ja metsaveoauto 

ümberpööramisplats.
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Tähelepanekuid Lätist 
  LVM-il on suurem tegutsemisvabadus, neil on lubatud kruusa, kil-
lustiku ja liiva müük. 

  LVM müüb väga aktiivselt taimi ka eraomanikele ja ekspordiks ning 
nad teenivad sellega tulu. 

  Samuti on neil lubatud osta eraomandis olevaid maid, mis on vaja-
likud riigimetsa majandamiseks või mida on omaniku seisukohast 
mõistlik liita riigimetsa massiiviga. 

  Lätlased on ehk pisut julgemad, taimede istutamisel on algtihedus 
väiksem ja pärast viimast valgustusraiet jääb vähem puid kasvama. 

  Samuti on nende sügisistutuse maht ca 10–15% kogumahust ehk 
sügisel istutatakse rohkem ja istutatakse ka kaske. 

  Väga suures mahus, ca 1 miljoni euro eest, töödeldakse metsas 
noori taimi sõraliste vastu repellentidega, pindalaliselt ca 11 000 
hektarit aastas. 

  Suurem ühikuhindade erinevus on valgustusraiel ja istutusel, mis 
on RMK-s oluliselt kallimad, teiste tööde ühikuhinnad on 
samaväärsed. 

  LVM-is ei ole oma raietöölisi, kõik metsakasvatustööd tehakse töö-
võtjate kaudu. 

  LVM-i metsakasvataja tööülesandeks on ka kraavide hooldustööd 
oma piirkonnas. 

  Kase uuendamisel on ainult kaks valikut, kas looduslikule uuene-
misele jätmine või istutamine (sookase vahetamine arukasega), 
kase loodusliku uuenemise soodustamiseks maapinna ettevalmis-
tust ei tehta. Samuti ei tehta männikülvi. 

puudele. Sarnaselt RMK-le on ka 
LVM rajanud ja hooldab hulgaliselt 
puhkekohti, mis on külastajatele 
tasuta.

Reisi viimaseks objektiks oli Saul-
krasti linna mererannikul kasvav lui-
temännik, kus sanitaarraie käigus 
kõrvaldati tormikahjustusi. Tallamis-
tundlikus luitemännikus tegi töid 
väike kummiroomikutel forvarder 
Logbear.

Oli väga huvitav ja õpetlik reis, 
kolleegide töökorraldusega tutvuda 
on alati kasulik ja laiendab silma-
ringi. 

RMK metsakasvatajad 
kuulavad LVM-i  
kolleegide juttu.

Väike kummiroomikutel forvarder 
Logbear veab materjali kokku.
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Kanarbikumetsad 
ja võilillepuud

Tekst ja fotod: Mari Tuul

Kanaari saarestikku kuuluv La Gomera on 
looduse sõpradele, matkajatele ja hipimeelsetele 

avastamist ootav roheline paradiis. 

Lendan Kanaaridele veebruari algul. Rootsis on 
tuisune varahommik, inimesed tõmbavad 
jopehõlmu koomale, teenindus on kiire ja kor-
rektne. Kuue tunni pärast maandub lennuk Tenerife 
Lõunalennujaamas. Palav on, joped topitakse 
kohvriluku vahelt sisse ja bussid veavad aina uusi 
päikeseturistide vägesid hotellidesse laiali. 

Ma pole varem Kanaaridel käinud. Ma ei ar-
masta rannapuhkust ega suurt palavust. Siin olen 
ma teel külla sõbrale, kes elab Kanaaride väike-
saarel La Gomeral, kiites taevani sealset loodust ja 
matkaradu ning loomulikult kliimat. Tema sõnul 

olla La Gomera väike ja armas nagu Muhumaa, ai-
nult palju soojem, mägede ja palmidega. Et La Go-
merale jõuda, pean sõitma lennujaamast Los Cris-
tianosesse, seal praamile istuma ja laskma end San 
Sebastiáni sadamasse sõidutada. 

Tee praamile viib tulikuumi rannapromenaade 
pidi, mööda päikesest ja alkoholist läbi imbunud 
turistidest. Mõnele, kes kõik piirid on kaotanud, 
kutsutakse kiirabi. Tänaval tehakse kunstlikku 
hingamist. 

Õnneks tuleb praam ja viib mu selle 
meeleheitlikult kuuma joovastuse keskelt ära. 

Vaade Arure küla lähedalt vaateplatvormilt. Päike loojub, 
ookeanist paistab La Palma saar.
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Puhkepäev

Öine hipibuss
Ootan San Sebastiánis bussi, et sõita üles mägedesse. 
Seal mägedes, Arure külas, elab sõber Ave. Peatuses 
olevasse graafikusse on märgitud 21.30. Mõnus on ooda- 
 ta, õhtu on hämar ja meeldivalt jahe. Bussi ei tule. 

Uurin asja keskealiselt saksa proualt ja kaabuga ing-
lise härrasmehelt, kes samuti öises bussipeatuses istu-
vad. Ka nemad ootavad sama bussi. Selgub, et proua 
on La Gomeral elanud, tunneb hästi olusid ja võtab 
ootamist kui normaalsust. Koos õnnestub meil oma 
kehvas hispaania keeles ühelt läbisõitva bussi juhilt 
aimu saada, et meie buss hakkab minema ilmselt kell 

23. Ja tõesti, mainitud ajal saabub pimedusest 
valge särgiga mees, avab minibussi ukse ja 
laseb öised rändurid sisse. 

Bussis jutustab saksa proua, et kaks aastat 
tagasi elas ta siinsamas koobastes, millest pi-
meduses möödume. „Mul sai raha otsa ja ho-
telli ei saanud endale lubada,“ räägib ta. „Siin 
elavad paljud rändurid mäe sees koobastes, 
neis on soe. Süüa korjasin banaaniistandusest 
ja mägedest, midagi oli alati noppida. Elu pol-
nud paha.“

Vaatan bussiaknast pimedusse lugupidava 
pilguga: neis loorberimetsades, millest me 
proua jutu järgi praegu mööda sõidame, leidub 
ilmselt hoopis liigirikkamat elu, kui siiani ar-
vata oskasin. 

Helde loodus
Öine hipibuss on mind pimeduses mägedesse 
toonud. Kui ma hommikul silmad lahti teen ja 
pilgu aknast välja heidan, läheb mul süda pa-
haks. Mind tabab kurikuulus pööritus, mille 
üle selle saare turistid tavaliselt juba bussi-
aknast alla kuristikku vaadates kurdavad. La 
Gomera on vulkaanilist päritolu ja keskelt aina 
kõrgemale turritav mägine saar. Mäeahelikud 
kulgevad ridamisi piki saart, nende vahel leba-
vad piklikud orud nagu hiiglase künnivaod. 
Suur kõrguste vahe võimaldab siin kasvada 
väga liigirikkal taimestikul: kõrgemal laiuvad 
külluslikud metsad – taimekasvu soodustavad 
mäetippudes pidevalt tekkiv vihm, udu, kon-
denseeruv veeaur ning ojad ja allikad – , all or-
gudes on kuivem ja palavam ning neis harivad 
elanikud banaani- ja viinamarjaistandusi ning 
puuviljaaedu. 

Arure, kus Ave elab, asub 831 meetrit üle 
merepinna. Majakesed siinkandis on ehitatud 
mäeküljele ja hinnalist põllupinda on saadud 
terrasse raiudes. Majast avaneb ühelt poolt 
vaade orgu, otsaaknast saab piiluda, kuidas 
mäekülg üles tõuseb. 

La Gomera loodus on suur üllatus neile, kes 
Lõuna-Tenerife pruunist kuivusest end eksi-
tada lasevad ja kogu saarestiku samasuguseks 
mõtlevad. Maailmakuulsatele loorberimetsa-
dele lisaks leiab siin kanaari mände, mandli-, 
viigi- ja kastanipuid. Viimane on ikka päris, 
mitte see hobukastan, kes meil Eestis silma 
rõõmustab. Ka meie sobrame oma rännakutel 
kastanilehtedes ja leiame tasuks terved tasku-
täied röstimiseks. 

Ja siis muidugi need kanarbikupuud! Kanar-
bik pole siin pisike puhmas nagu Eestis, vaid 
kena jändrik kadakat meenutav puu. Mine 
selle alla vihmavarju, kui vaja! Ja piimaoha-
kad, mis uhkeldavad puitunud vartega ja kas-
vavad paarimeetriseks. Viimaste kohta ► 
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väidab  Ave kangekaelselt, et need on võilillepuud. 
Võilillepuu alla võib väsinud rändaja puhkama 
heita ja midagi kehakinnituseks võtta.

Hakkan aru saama saksa prouast, kes poolteist 
aastat elatus siin vaid sellest, mida loodusest sai. 
Oma retkedel veebruarikuus pistame suhu jänese-
kapsast, rukolat ja fenkolit. Loodus on alles tärka-
mas, lehed on noored ja mahlakad. Paneme kindad 
kätte ja nopime viigikaktustelt vilju, koorime neilt 
okkaid täis naha ja ahmime punast imalmagusat 
viljaliha, mahl sõrmede vahele voolamas. Maha-
jäetud majade aedadest korjame apelsine ja sidru-
neid. Banaaniistandustest möödudes sirutame käe 
ja nopime mõne banaani. Ma pole varem banaani-
õit näinud – see näeb välja nagu hiiglaslik lilla  
lihatomp. Nagu süda. 

Matkarajad igale maitsele
La Gomera ei ole üle ujutatud turistidest. Muidugi 
leiab siitki päikesenautlejaid, aga saar asub n-ö 
peavoolust kõrval ja siia tulekuks on inimesel tõe-
näoliselt muu eesmärk kui rannapuhkus. Rannad 
on kaetud musta liiva ja kiviklibuga ning ilmselt 
päästab just see asjaolu saare massturismist. 

Valdavalt ongi saarele sõitjad need, kellele meel-
dib loodus ja kes armastavad matkata. Enamik 
saare radu on keskmise või kerge raskusastmega ja 
Valle Gran Rey, mis asub minu peatuspaigast küm-
mekonna kilomeetri kaugusel, on matkahuvilistele 

Puhkepäev

Loo autor hiiglamõõtu piimaohakatega. Neid, kuni 
kahemeetriseid puiste vartega taimi kutsuvadki  
kohalikud eestlased võilillepuudeks.

Kui selle kiviaia kõrval ei 
kasvaks palme, meenu-
taks see Arure külast
mägede poole kulgev rada 
tükati Muhumaad. Öösel 
on olnud kõva tuul,see on 
mägedes tavaline.
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hea stardipunkt. Sinna on koondunud ka hotellid ja 
kohvikud ning rannast leiab isegi ühe pisikese 
ööklubi. Sellest hoolimata pole siingi tunda tüüpi-
lise kuurortlinna silutud-lihvitud heaoluhõngu, 
selle eest seisavad hea muhedad seljakotirändurid 
ja hipid, rannaturiste peletavad suured lained 
ookeanilt. 

Pisike Arure asub lausa matkaradade ristumis-
kohas. Matkajaid näeb Ave aknast risti-rästi kulge-
mas ja igas suunas on lihtne end retkele asutada, 
mine vaid uksest välja.

Alustuseks valime 8-kilomeetrise raja, mis viib 
Arurest alla Valle Gran Reysse. Mäe tipus olevalt 
platoolt leiame maapinnale laotud kiviringid, mil-
les kividest laotud kiired jooksevad tsentrisse 
kokku. Päikeseratas? Ohverduskoht? Pärast selgub, 
et kiviring kuulub läheduses asuva küüni koosseisu 
ja tegu on muistse viljatuulamiskohaga. Matkaja 
jaoks on see müstiline paik ja väike lõunauni 
kiviringi südames tunduks eriti magus. 

Puhkus platool kulub ära, sest kohe pärast seda 
jõuame mäeküljele ja algab laskumine. Serpentiin 
lookleb üsna järsul mäeküljel ja mul on tõesti hea 
meel, et meie suund on alla. Vaated sinisele Atlan-
dile ja sadamale, meie sihtmärgile, võtavad hinge 
kinni. Sealt edasi on ainult vesi, kuni Ameerikani 
välja. Just siin La Gomeral tegi viimase peatuse 
Kolumbus, enne kui sõitis edasi Indiat avastama ja 
kogemata Ameerika otsa põrkas. 

Mägimatka kõrvalmõjuna omandan kombe kõn-
dida mäekülje poole kergelt kaldu. Igaks juhuks 
kuristikust eemale.

Loorberimetsad ja hipirand
Aga rohkem kui mäed tõmbavad mind metsad ja 
seetõttu naudin eriliselt just retki kanarbiku- ja 
loorberimetsadesse. Lähedusest saab alguse ► 

Puhkepäev

Hakkan aru saama saksa prouast, kes 
poolteist aastat elatus siin vaid sellest, 

mida loodusest sai.

Loorberipuud on üks  
La Gomera vaatamis-

väärsustest. Selline näeb 
loorberioks välja 

lähivaates.
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Garajonay rahvuspark, saare au ja 
uhkus ning üks maailma unikaalsemaid 
kohti. Siinsed metsad on viimane jää-
nuk tohutust loorberimetsade massiivist, 
mis enne viimast jääaega, rohkem kui 
22 miljonit aastat tagasi, kattis suure 
osa Lõuna-Euroopast. Siia viimase jää-
aja mõjud lihtsalt ei ulatunud. Taolisi 
loorberisalusid leidub maailmas veel 
vaid Põhja-Tenerifel, Assooridel ja Ma-
deiral. Garajonay on võetud UNESCO 
maailmapärandi kaitse alla, hoidmaks 
neid igivanu, haldjalikke, müstilisi puid. 
Pole raske kujutleda, nagu oleksid need-
samad jändrikud loorberitüved näinud 
pealt lausa ürginimeste esimesi 
ettevaatlikke samme. 

Läbi tõelise haldjametsa viib näiteks 
seitsmekilomeetrine matkarada Las 
Hayasesse. Väänduvad sitked puud, 
niiske vihmametsa lõhn, sammaldunud 
rohelised tüved, pehme, samblike ja sõ-
najalgadega kaetud metsaalune. Et mui-
nasjutus viibimise tunne oleks täielik, 
kohtame puude vahel värvilist saksa 

hipi peret kolme haldjalapsukesega –  
teisiti ei oska ma neid heledate lokki-
dega pisikesi põngerjaid nimetada. 

Näeme ka männikuid. Siin kasvav ka-
naari mänd on omane ainult Kanaari 
saartele, kuigi veidi sarnaste pikkade 
okastega puid (valge ja kollane mänd) 
võib kohata ka Eesti parkides. Kanaari-
männikud võeti kaitse alla, kui nad 
väärtusliku puidu tõttu juba kriitilise 
piirini raiutud olid. Okaspuude seas era-
kordne on kanaari männi omadus anda 
tüvevõsusid. See on hea oskus, sest 
metsatulekahjud pole haruldased – La 
Gomera põles viimati 2012. aastal, kuid 
juba on männisalud taastumas. Männiku- 
 alune on peaaegu taimestikuta, kuiv ja 
kiviklibune.

Matka lõpuks sööme Las Hayase ko-
halikus ökorestoranis „Efigenia juures“ 
koduse lõuna, kuhu kuuluvad aedvilja-
hautis, gofio (kohalik röstitud teraviljast 
valmistatud jahu), mojo (vürtsikas 
kaste), salat, magus kook, pitsike likööri 
ja limonaad. Räägitakse, et enam-vä-
hem sama komplektlõunat pakutakse 
juba aastaid kõigile sisseastujaile, ole-
nevalt sellest, mis aias parasjagu võtta 
on. Menüüd ei ole. 

All Valle Gran Reys käime rannas. 

Puhkepäev

Okaspuude seas erakordne on kanaari männi 
omadus anda tüvevõsusid.

Kõverad, tuultest 
väändunud sitked 
puud – matk 
kanarbiku metsas on
muinasjutuline. 
Oleme Garajonay  
rahvuspargi 
lääneservas.
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Meil on seal oma lemmikrand, 
Playa de Vueltas, mis on sadama 
taga, kai varjus. Tõsi, paadid on 
ankrus peaaegu siinsamas, kuid see-
eest võib ujuda, kartmata ookeani 
võimsaid laineid. 

Ühel õhtul jääme linna kauemaks 
ja kuulame kõrvalrannal, Playa de 
Valle Gran Reyl hipide trummi-
sõud. Inimesi koguneb, istutakse ki-
videl ja lainemurdjal, õhtuste lai-
nete taustamüha raugeb tasahilju ja 
päike loojub ookeani, värvides 
musta liiva veel tumedamaks. Näen 
eemalt saksa hipiprouat. Ta lehvitab 
meile ja hõikab õnnelikult, et tun-
neb end siin paremini kui kodus. 

Kui öösel tagasi mägedesse 
sõidame, saadab meid ennenägema-
tult hiigelsuur täiskuu, mis aeg-ajalt 
mäeharjade vahele kaob. Teeme 
ühel tee äärde rajatud vaateplatvor-
midest ehk mirador’il peatuse ja 
püüame proua Kuud tema ebamai-
ses hiilguses telefoni kõvakettale 
salvestada. Ehedat aupaistet ei õn-
nestu jäädvustada siiski mujale kui 
inimajju, sinna, kus suurima varana 
püsivad isiklikud eredad mälestused 
ja hinge puudutanud kogemused. 

Puhkepäev

La Gomera...
... on seitsmest Kanaaride põhisaarest üks väiksemaid ja kõige lää-
nepoolsem. Tema pindala on 370 km2, läbimõõt 22 km. 
... on Kanaari saartest kõige rohelisem ja tema pärliks on Garajo-
nay rahvuspark koos oma igivanade loorberimetsadega.
... on loodusesõprade, matkajate ja seljakotirändurite meeliskohti. 
Matkaradu leidub erinevale maitsele, aga kõikjal peab arvestama 
tõusude ja laskumistega.
... eripäraks on põlisasukate guantšide vilekeel ehk el silbo. Vile-
keel oli kiireim viis saata mägede vahel edasi olulisi sõnumeid.  
Külades leidub selle tundjaid ka tänapäeval.

Päikeseloojangu 
trummi sõu Playa de 

Valle Gran Reyl. Täna 
on trummimehi ja -naisi 
rannale kogunenud vaid 
neli, vahel paisub siinne 
spontaanne bänd palju 

suuremaks ja lõpetab 
oma esinemise 

tuleetendusega.
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Tekst: Triin Kusmin 
Fotod: Tarmo Denks, erakogu

Lõuna-Eestis võib matkaja tee 
ääres märgata puid, millele on 
lõigatud ristimärgid. Ristipuud  
on tänaseks ainulaadsed kogu 
Euroopas, ehk isegi terves 
maailmas.

Ristipuud on osa vanast matusekombestikust, mida 
tänase päevani on järgitud Kagu-Eestis, ennekõike 
ajaloolisel Võrumaal. Sealse kombestiku üks ri-
tuaale on risti puusse lõikamine lahkunu viimsel 
teekonnal kodust surnuaeda. Risti puusse lõika-
mise kombe aluseks on olnud arusaam puust kui 
hinge asupaigast. 

Tõenäoliselt tuleb puusse risti lõikamise tradit-
siooni algust otsida kristluse-eelsest animistlikust 
ajast, kus surnute hauatagust elu kujutleti varasema 
elu jätkuna samas metsas, kuhu surnukehad jäeti 

Ristipuud –  
viimse teekonna tähised

Kadeni ristimänd (Kadõni pettäi) jääb 
Peraküla-Ähijärve matkatee äärde.
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või hilisemal ajal ka maeti. Surnutekultuse muutu-
des tekkis kujutelm väljaspool surnukeha elavast 
hingest, kes mõningatel juhtudel võis olla paha-
tahtlik, ajapikku hakati kartma halba kõigilt surnu-
telt. Eesti usundis ei pääsenud hing manalasse, kui 
surnule polnud ohverdatud. Seepärast tuli surnute 
hingi mälestusohvritega lepitada ja tõrjemaagiliste 
toimingutega tõkestada nende tee matusepaigalt 
koju. Ristiusu levides kinnistus tõrjevahendina risti- 
märk ning süvenes uskumus, et kodukäija ei saa 
ristist mööda minna.

Lõuna-Eesti ristimetsad
Mitte iga puu ei sobi risti kandma. Ristipuu asu-
koha valik oleneb maastikust, kuid üldjuhul märgib 
see piiri, mida ületades jätavad lähedased lahku-
nuga lõplikult hüvasti. Lõuna-Eesti ristimetsad 
asuvad kas surnuaia vahetus läheduses või nn kiriku- 
teel, küla ja surnuaia vahele jäävas metsatukas. 
Iseloomulikult on sealsetel puudel üle ühe risti, 
sest lähisugulaste ristid püütakse lõigata samale 
puule. 

Ristipuu peab olema esteetiline: ilus ja tingimata 
elus puu ning maanteele hästi ära paistma. Liigili-
selt on eelistatuim mänd. Männikoorde lõigatud 
ristid püsivad kaua näha, kuuse- või kasetüvesse 
lõigatud ristid aga armistuvad üsna ruttu. Paiguti 
on säilinud uskumus, et naissoost surnu hing siir-
dub lehtpuusse, ning seetõttu püütakse rist, kui vä-
hegi võimalik, lõigata kasele. Risti lõikab puusse 
reeglina lahkunu meessoost sugulane. Kui rist on 
valmis, järgneb rituaalne viina ja suupiste pakku-
mine, mida nüüdisajal ei tõlgendata enam ohvritoi-
minguna, vaid täitmist nõudva kombena.

Vanade tavade kohaselt ristipuudelt oksi ei murta 
ja neid puid ei langetata. Kes reeglite vastu eksib, 
kas teadmatusest või meelega, seda tabab usku-
muste järgi karistus. Ristipuud on tänaseks ainu-
laadsed kogu Euroopas, ehk isegi terves maailmas.

Kadeni ristimänd matkatee ääres
Peraküla-Ähijärve matkatee 
äärde jääb teiste hulgas ka 
Kadeni ristimänd (Kadõni 
pettäi). 1942. aastal lõigati 
puusse rist Sosva vangilaagris 
hukatud Eesti poliitiku Albert 
Kendra mälestuseks. Albert 
Kendra sündis 1883. aastal 
ning sai alghariduse Rõuge 
kihelkonnakoolis. 1909. aas-
tal lõpetas ta Soomes põllu-
töökooli. Pärast Eesti iseseisvumist töötas Albert 
Kendra Võrumaal põllutööministeeriumi maakor-
ralduse instruktorina, õpetajana Vigala põllutöö-
koolis ning pidas Viitina vallas talu. Albert Kendra 
kuulus Isamaaliitu ning oli selle organisatsiooni 
Ristemäe osakonna esimees. 

Kasutatud kirjandus:
Veel uus mees riigivolikogusse. Vaba Maa nr 50. 1 märts 1938.
Võltsitud valimistulemused Võrumaal. Maa Hääl nr 122. 25. oktoober 1939.
Kõivupuu, M. 2009. Hinged puhkavad puudes. Tallinn: Huma.
Torp-Kõivupuu, M. 2003. Ristipuude teedel. Eesti Loodus 7/8.

Pärandkultuur

Kultuurimälestised 
kaardil ja 
nutiseadmes
Ristipuude asukohtadega saab tutvuda Maa-ameti 
kohapärimuse kaardirakenduses. Lisaks ristipuudele 
on selles rakenduses samaaegselt võimalus kaardil 
vaadata kultuurimälestisi, looduskaitse- ja pärand-
kultuuriobjekte, rahvusparkide mälumaastike pro-
jektide käigus talletatud pärimuslikke kohanimesid 
ja lugusid. 

Aluskaardiks saab valida eri tüüpi tänapäevaseid 
või ajaloolisi kaarte. Rakendus töötab nutiseadme-
tes ning näitab ka kasutaja asukohta kaardil.

1938. aastal valiti Albert Kendra 2720 häälega 
Riigivolikogusse Võrumaal moodustatud 76. vali-
misringkonnast, kuhu kuulusid Misso, Vastseliina, 
Saaluse, Haanja, Laitsna-Rogosi, Viitina ja Krabi 
vallad. Kendra valimisega oli seotud mõningane 
segadus. Esialgu kuulutati võitjaks üks tema vastas- 
kandidaatidest, Võru maavalitsuse esimees August 
Kohver 2759 häälega. Kui viga valimistulemustes 
välja tuli, peeti selle põhjuseks esialgu eksimust 
tulemuste telefoni teel edasiandmisel. Hiljem sel-
gus, et Vastseliina vallasekretär Vidrik Hallap oli 
osa Albert Kendra valimissedeleid Kohvri omade 
vastu välja vahetanud ning valimisprotokolli võlt-
sinud. Vallasekretär Vidrik Hallap mõisteti vali-
mistulemuste võltsimise eest kaheks aastaks vangi. 

1941. aastal Albert Kendra arreteeriti, viidi Sibe-
risse ning hukati Sosva vangilaagris. 

Albert Kendra
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Tekst: Kaidi Jõesalu  Fotod: Heinar Juuse, Margus Pensa, 
Marko Kukk, Are Tralla, Liina Karrofeldt, Kaidi Jõesalu

Tänavu kevadest sügiseni korral-
dab RMK vastuste- ja osaluspäe-
vade sarja „Mis on puude taga?“. 

RMK vaatab 
puude taha 
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Sündmustesarjaga soovime kaasata inimesi ja anda 
koos töötamise käigus neile vastuseid selle kohta, mil-
lega RMK igapäevaselt tegeleb. Sarja sündmusi viivad 
üheskoos läbi RMK erinevad valdkonnad metsamajan-
dusest külastuskorralduseni. 

Mitmesugused sündmused Eestimaa eri paigus on 
andnud ülevaate nii soode taastamise vajalikkusest,  
pärandkultuurist metsas, metsakorraldaja mitmekesi-
sest ja vastutusrikkast tööst kui ka asulalähedaste 
raiete planeerimise keerukusest. 

Osalejate abiga uuendati mitmeid matkaradu ja anti 
värske ilme Keila-Joa ning Toila-Oru pargile. Elistvere 
loomapargi rohusööjad aga said rohke ninaesise – hul-
galiselt söödavihtasid. 

Ühiste retkede ning tööde-tegemiste käigus oli aega 
selgitada ja arutleda ilma kiirustamata, rääkida riigimet-
sast sisuliselt ja puujuure tasandilt.
 1   Hara jääksoo on üks esimesi paiku, kus RMK soode 

taastamisega tegeles. Soode päeval uuriti järele, 
kuidas on ettevõtmine õnnestunud. 

 2   Planeerimise päeval räägiti asulalähedastel aladel 
raiete tegemise võimalustest ja sellest, milliseid tava- 
pärasest erinevaid võtteid seal metsa majandades 
kasutada tuleb. 

 3   Rajal püsimise päeval aitasid kohale tulnud ajatee-
nijad lammutada ja soo pealt välja vedada Kotka 
matkarajale jäänud lagunenud laudteelõigu.

 4   Parkide päeval korrastati koos vabatahtlikega Toi-
la-Oru ja Keila-Joa parki. Oru pargis said sirgeks lõi-
gatud peenarde ning teeradade servad, samblast 
puhastatud paekivimüürid ja valgeks värvitud 
pingid.

 5   Tellingumäel toimunud pärandkultuuri päeval saadi 
teada, mismoodi pärandkultuuri kaardistatakse ja 
kuidas sellega metsas tegutsedes arvestada tuleks. 
Ühiselt uuendati laudteelõik Koiva pärandkultuuri-  
rajal.

 6   Puude kokkulugemise päeval anti põhjalik ülevaade 
metsakorraldaja tööst. Mõõdeti puude vanust, kõr-
gust, diameetrit ja palju muud metsa kirjeldamiseks 
vajalikku.

 7   Elistvere loomapargi päeval heideti pilk loomapargi 
köögipoolele ja üheskoos tehti loomadele söödavih-
tasid. Saed said pihku ka pisemad loomasõbrad.

3

2

1
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Matka- 
päeval  
Kotka rabas  
ja Kurtna 
järvestikul

Tekst ja fotod:  
Marina Poltavtseva

Eesti metsa uurimas. Metsakorraldaja Mar-
gus Karafini juttu metsa takseerimisest tuli 
Kotka rajale kuulama ka uudishimulik 
londonlane Ahmed, kes suvel vabatahtli-
kuna Kohtla-Järve raamatukogus töötas. 
Eesti mets ning selle külastuse korraldamine 
jättis kaugele külalisele unustamatu mulje!
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Käed püsti kõik, kel-
lele Eesti mets armas 
on! Üle saja idaviru-
maalase kogunes au-
gusti lõpus Kurtna 
järvestiku matkapäe-
vale. Päeva jooksul 
jõuti kõik 11 järve 
üle vaadata ja retke-
juhtidelt üht-teist põ-
nevat teada saada. 
Seeneretke osalejate 
leidudest õnnestus 
ka põnev näitus kor-
raldada. Üllatusesi-
nejana laulis Jelena 
Sabinina.

Ei ole Narvas pidu ilma RMK met-
satelgita! Traditsiooniliselt kogune-
sid Narva linna päevade külastajad 

ka RMK telgi juurde. Kes osales 
metsaviktoriinis, kes pani oma os-
kused proovile täpsussaagimises, 

kes meisterdas metsamedaleid, 
kes tundis huvi RMK matkatee 

kolmanda haru vastu, mis jõuab 
ka Ida-Virumaale.

Õnnelikult koju! Kotka raba matkapäevale saabusid metsaaus-
tajad Narvast, Kohtla-Järvelt, Jõhvist ning Sillamäelt, kokku 
ligi 90 inimest. Pildile jäi osa narvalastest, kes olid oma 
matka supi ära söönud ning valmis võidetud auhindadega ja 
matka käigus valmistatud saunavihtadega poseerima. 



Kutsevõistluste  
võit läks Põlvamaale Tekst: Kristi Parro

Pildid: Tempotar OÜ

30. juunil ja 1. juulil peeti juba 49. korda 
metsandustöötajate kutsevõistlusi. Kahe 
päeva jooksul võttis võistlejana, kohtunikuna, 
organiseerijana ja külalisena metsapeost osa 
350 inimest. Mõõtu võeti kümnel alal, mis 
panid proovile metsameeste ja -naiste keha ja 
vaimu: testiti nii metsakasvatajate kui noore 
metsa hooldajate teadmisi ja oskusi, sae kä-
sitlemise osavust, aga ka jahimehe täpsust, 
mälu värskust, kaardilugemise oskust ja tehti 
rekordeid palli üle võrgu löömises. 

Kutsevõistlused võitnud RMK Põlvamaa 
metskonna juhi Andres Sepa sõnul pani kon-
kurentide kõrval võistlejaid ehk enamgi proo-
vile ilm.

49. kutsevõistlusi korraldasid Luua  
Metsanduskool ja Eesti Metsateenijate Ühing.

49. metsandus-
töötajate kutsevõist-
luste esikoht läks 
RMK Põlvamaa 
metskonna esindu-
sele. Teisele kohale 
tõusis RMK Lääne- 
Virumaa metskond 
ning kolmandaks tuli 
Artistoni metsandus -
ettevõtte võistkond.

Kõige rohkem naeru oli 
kuulda metsandustudengite 
korraldatud meeskonna-
võistlusel, kus tuli tiimikaas-
laste abiga riidesse saada, 
sae ja kirve abil osavust näi-
data ja võimalikult kiiresti 
otse naelapea pihta saada.

Jahimeeste mitmevõist-
luse orienteerumisrajal 
ootasid äratundmist põ-
nevad loomaluud.

Võsasaega tuleb noorendikus ette-
vaatlikult toimetada, et noorte 
kuuskede ladvad ja oksad viga ei 
saaks.

Saeketi vahetus on kogenud 
RMK raievõistlejale Janek 
Sildveele ka une pealt sekun-
ditega tehtav.

Metsakasvatajate mitmevõistlusel testi-
takse ka võistlejate teadmisi metsast. 
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Puukujurid Varbola linnusel

Varbola puupäevi hakkavad osalenud skulptorid ootama juba 
eelmiste lõppedes. Nii oligi enamik mullusel üritusel osale-
nuist augusti teisel nädalal taas Varbola iidses linnuses puu-
pakkudele uut kuju andmas. Välisriikidest olid esindatud 
Soome, Valgevene, Poola, Saksamaa ja Leedu, lisaks kujureid 
igast Eestimaa nurgast. 

Kuue päevaga kerkis linnusehoovi kauneid puukujusid. 
Kuigi ühelgi aastal ei ole skulptuuride valmistamiseks teemat 
ette antud, oli sel aastal kõige rohkem loomakujusid, just ka-
rusid. Ning oksjonipäeval selgus, et rohkesti on valminud 
kõiksuguseid pinke. 

Teist aastat korraldatakse ka meeskondlikku aja peale 
skulptuuride valmistamist. Rahvas valis oksjoni käigus nende 
seast välja oma lemmikud ning võitjad said väärtuslikud au-
hinnad. Kõik toimus pealtvaatajate silme all ja tundus usku-
matu, et kaunid tööd said valmis nii kiirelt. 

Puupäevade viimasel päeval astusid üles Birgit Sarrapi trio 
ning noortebänd Eliot Ness. Ja siis läksid kõik sada tööd oks-
jonile. Juba mitmendat aastat müüdi kõrgeima hinnaga tallin-
lase Jevgeni Nevelski töö. Kõik valminud kujud olid omapära-
sed ja kaunid, iga kunstnik oli olnud hingega asja juures ja 
näinud palju vaeva. 

„Varbola puul“ saadakse kokku jälle aasta pärast – ja taas 
püütakse üritus publikule ja kujuritele tasuta kätte tuua, vii-
mastele võimaldatakse materjal, viimistlusvahendid, öömaja 
ja kõik muu. Puupäevad ei saaks toimuda ilma abiliste ja toe-
tajateta: alati on festivali kordaminekule kaasa aidanud ka 
RMK pere. Täname kõiki!

21. korda toimunud rahvusvaheline puusümpoosion „Varbola puu“ 
on kõige pikema ajalooga festival omasuguste seas. 

Tekst ja fotod:  
Piret Linnamägi

 1  Kunstnikud ja korraldajad on kui 
üks vägi – muidu puupäevad 
korda ei läheks.

 2  Sellise hobuse tegemine on raske 
ja aeganõudev. Triinu Mänd voolib 
selle puule põletustehnikas.

 3  Juri Vavulin ja tema möiraahv. 
Sarnasus missugune!

 4  Anni Irs on üks neist naistest, kelle 
töödes on alati rahvuslikku hõngu 
ja omapära. Ta oli ka kibe käsi aja 
peale skulptuuri saagimises.

 5  Peaaegu kogu skulptorite pere 
koos korraldajatega linnuse valvu-
rite – nelja kuninga – juures.

 6  Järelkasv on sirgumas. Noor- 
isandad olid kõiksuguste tööde 
juures, mis puupäevade ajal teha 
tuli, suureks abiks. Töödejuhata-
jaks Taavi Ehrpais. 

 7  Üks staažikamaid puupäevadel 
osalejaid on Markku Tuominen.  
Ta üllatab alati: seekordne töö  
oli 3D-stiilis.

 8  Veel viimased pintslitõmbed ja 
skulptuur ongi valmis. Range il-
mega ahvimüraka valmistajaks on 
Karl Jõumees.
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Kommunikatsiooni 
spetsialist Kadri 
Masing 
Keskkonnaministeeriumist tuli RMK-sse tööle 
kommunikatsiooni spetsialist Kadri Masing. 

Augustis ametisse asunud Kadril on repor-
teri ja toimetajana töötamise kogemus. Viimati 
tegeles Kadri keskkonnaministeeriumis just 
looduskaitse ja metsanduse teemadega. 

Metsal on Kadri elus alati koht olnud, lapse-
põlve veetis ta Lääne-Eesti saartel ja praegugi 
meeldib talle metsas aega veeta ning RMK 
matkaradadel seigelda. 

Vaba aja veetmise kohta ütleb Kadri: „Löön 
vabatahtlikuna kaasa kohaliku asumiseltsi tege-
vuses. Suur osa vabast ajast läheb aga õppimi-
sele, sest alustasin Kunstiakadeemias õpinguid 
meediagraafika erialal.“  

Varem RMK-s maakorraldusspetsialistina töötanud 
Anne veab looduskaitseosakonnas kaht projekti: 
„RMK looduskaitselised tegevused“ ning „Kuiven-
datud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrasta-
mine“. Need on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 
projektid, vaja on teha aruandlust, koostada ja hal-
lata projektide toimikuid. Lisaks on tarvis valmis-
tada ette projektide täitmisega seotud plaane, taot-
lusi, lepinguid Keskkonnainvesteeringute Keskuse, 
koostööpartnerite ja töövõtjatega, vahendada pro-
jektidega seotud infot RMK struktuuriüksustele ja 
RMK koostööpartneritele. 
Reisi-, matka- ja orienteerumishuviline Anne kait-
ses magistrikraadi Maaülikoolis kinnisvara planee-
rimise erialal, seejärel töötas maakorraldusspetsia-
listina. 2014. aastal suundus ta RMK-st Kiili valda 
vallaarhitektiks, pärast seda oli lühikest aega kin-
nisvarahindaja Kaanoni kinnisvarabüroos. 

Looduskaitse
osakonna projekt i
juht Anne Margusoo
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Kõik meie ümber on pidevas lii-
kumises. Kuidas ka ei pingutaks, 
aega peatada on lootusetu. Küll 
aga saame lugu pidada tradit-
sioonidest, mis ühendavad meie 
ajastut iidsete tavadega. Nii te-
hakse Lõuna-Eestis puidust 
vanne ja tuuakse need modern-
setesse kodudesse.

Tünnist disainvannini
KHIS-i vannide lugu sai alguse 
tavalisest kümblustünnist, mida 
ettevõtja-disainer Frants Seer 
täiustas, kuni sai sise- ja välis-
tingimustes kasutatava puidust 
disainvanni. Oma puidust van-
nide arendamiseks ja turundami-
seks saadi tuge PESA program-
mist ja Ajujahi saatest. Praegu 
suudetakse toodangut lisaks Eu-

roopale järjest hoogsamalt eks-
portida ka teisele poole ookeani.

Iga vann on peene inseneritöö 
tulemus ja vannide valmistami-
seks tehakse väga palju käsi-
tööd: puulippide lõikamisest 
vanni kokkupanemiseni. Van-
nide valmistamisel kasutatakse 
Ameerika saart, mida Eestis  
215 °C juures kuumtöödeldakse. 
See annab vannidele nii ilmastiku- 
kindluse kui tumepruuni värvi ja 
toob esile ilusa puusüü. Puit on 
naturaalne, lakkimata ja kemi-
kaalidega lamineerimata. Detai-
lide ühendamiseks ei kasutata 
isegi liimi, vanne viimistletakse 
loodusliku linaseemneõliga või 

kuumvahatatakse. Saarelippide 
vahel on kummitihendid, et 
vanni ei ohustaks tünnide igi-
põlised vaenlased: lõhki kuiva-
mine või pidevast niiskena hoid-
misest hallitus. 

Kivi- või puitpõhi
Valida saab kolme põhimudeli ja 
ka kolme viimistluse vahel. Pa-
kutakse nii kivi- kui puitpõhjaga 
vanne. „Kivi lisab vannile kont-
rastsust,“ kirjeldab Frants Seer. 
„Väiksematel mudelitel eelista-
takse puidust põhja, suurematele 
lisatakse meeleldi kontrasti.“ 
Seer kirjeldab tulevikku: „Täius-
tame pidevalt olemasolevaid 
vannimudeleid, samuti plaanime 
lisada tootevalikusse vannitoa - 
aksessuaare.“

Puidu pehme puudutus, vee kauakestev soojus ja loodusest 
inspireeritud disain toovad lõõgastust ja rahu.

Luksuslikud vannid
Tekst: Susanna Kuusik  Fotod: KHIS
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Paul Alexander Eduard von Fock. Sagadi mõisa pärishärra, kes esimese mõisnikuna Eestis teostas aastatel 1833–1835 
oma maadel üldise metsakorralduse. Tema aastakümnete vältel tehtud märkmed andsid hiljem olulist võrdlusmaterjali 
ning aitasid kaasa Sagadi katsemetskonna loomisele.
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Paul Alexander Eduard von Fock oli 
Sagadi mõisnik aastatel 1827–1884. 
Esimesed sammud metsade plaani-
pärase majandamise suunas tegi juba 
Paul Alexanderi isa Gideon Ernst von 
Fock, kelle tellimusel koostas maa-
mõõtja M. von Dreyer 1808. aastal 
mõisamaade plaani koos kirjeldusega. 
Selgus, et mõisal oli metsa pea poole 
rohkem, kui seni hinnanguliselt arvatud –  
2700 asemel 4039 hektarit, mis moo-
dustas mõisa maadest veidi enam kui 80 
protsenti. Sihikindlamat metsamajan-
duslikku tähtsust sel tööl siiski polnud. 
Küll aga võttis Gideon Ernst ametisse 
kolm metsavahti.

Kust pärines Paul Alexanderi tõsisem 
huvi metsanduse vastu, pole üheselt 

selge. Metsandust ta ei õppinud, Tartu 
Ülikoolis alustatud õpinguid jätkas ta 
Heidelbergis ja Berliinis. Tõenäoliselt 
tärkas suurem metsandushuvi just Ber-
liinis, kuna samal ajal Berliini Ülikoolis 
töötanud metsateadlase Georg Ludwig 
Hartigi ideed on olnud Paul Alexanderi 
metsanduslike tõekspidamiste suurimad 
kujundajad. Igal juhul sai metsandusest 
üks tema suurimatest kirgedest.

Uudne lähenemine
Üsna pea pärast mõisnikuks saamist 
võttis Paul Alexander käsile ka 
mõisametsaga seonduva. Esmalt algatas 
ta metsade plaanistamise ja mõõdista-
mise. Töödega jõuti valmis 1835. aas-
taks, kui lisaks metsade üldplaanile ► 

Sagadi mõisnik Paul Alexander Eduard von Fock oli esimene mõisnik 
Eestimaal, kes oma metsi reeglipäraselt majandama asus. 

Sagadi, 
metsamajanduse 
teerajaja Eestis

Maapinna ette-
valmistustööd Sagadi 
metskonnas 1922. 
aastal. Sagadi mõisa-
metskond kaotati 
1920. aastal, kuid 
loodud riigimets-
konnas said tööd kõik 
mõisametskonnas 
ametis olnud inime-
sed. Töidki tehti 
sama moodi ja samade 
vahenditega kui 
mõisametskonnas.

Von Fockide aadli-
suguvõsa vapp.  
Justkui sümboolselt 
suguvõsa teenete 
eest Eesti metsan-
duse arengule paik-
neb vapil kuusepuu.

Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi Metsakeskuse muuseumi juht  Fotod: RMK Sagadi Metsakeskuse muuseum
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valmis ka väikseformaadiline tasku-
atlas. Tegu oli eeskätt reeglipäraste met-
samajanduse organiseerimiseks mõel-
dud majandus-, mitte puistuplaanidega. 
Neile kanti raieperioodidesse koondatud 
aastalankide piirid ja raiumise järjekord. 

Paralleelselt tehtud takseerimistöödel 
jagati mets ligi kahesajaks aastalangiks, 
mille asukohad fikseeriti ka metsaplaa-
nidel. Majanduskava ei koostatud, seda 
ülesannet täitsid takseertabelid ja aasta-
lankide raietabelid. Takseerkirjelduse 
aluseks võeti puistueraldused, mida aga 
metsaplaanidel ei fikseeritud. Siiski 
toodi takseerkirjelduses ära langi asu-
koht, suurus, valitsev puuliik, vanus, 
seisund ja üldine tagavara ning ka näi-
teks mullastikuolud. Juurdekasvust tule-
nevalt arvutati välja tulevased raieringid 
ja peakasutuse ulatused.

Tööde tulemusena selgus, et Sagadi 
mõisal on 4706 hektarit metsamaad, 
millest 701 hektarit soid ja 349 
rabamännikuid. Mõisa metsad jagati 
kuueks majandusplokiks: rannikuäärne 
männi kõrgmets, rannikuäärne kuuse 
kõrgmets, rannikuäärne küttemajandus-
lik segamets, sisemaa küttemets, sise-

maa lehtmets ja reservmets. Reeglipära-
sele metsamajandusele allutati veidi 
enam kui 80% metsamaadest, kõrvale 
jäeti sooalad ja mõned väiksemad 
lahus tükkidel asuvad metsatukad. Kõik 
see kokku oli Eesti mõisametsanduses 
uus ja unikaalne lähenemine. Tagant-
järele on küll kritiseeritud takseertööde 
osas aastalankide eraldamise viisi, kuid 
arvestama peab, et see oli esimene 
Eesti maa mõisates koostatud terviklik 
metsade majandamise kava.

Metsainstruktsioon
Paul Alexander sai hakkama veel ühe 
esmase ja ainulaadse tööga Eesti mõisa-
metsanduses, koostades Sagadi 
mõisametsi puudutava metsainstrukt-
siooni. Samal ajal Eestimaa Rüütel-
konna sekretäri kohta pidades oli ta 
kokku puutunud kantseleibürokraatiaga 
ning mitmesuguste juhiste, korralduste 
ja instruktaažide väljamõtlemine ja pa-
berile panek saatis teda elu lõpuni. Sa-
gadi metsainstruktsioon oli oma põhja-
likkuses muljetavaldav dokument.

Instruktsiooniga seati sisse mõisa 
metsamajandust juhtiva metsaülema 
ametikoht, kellele allutati kümme 
metsa vahti. Metsaülem pidi tundma 
mõisa metsi ja tal pidid olema ka met-
sanduse alased teadmised, metsandus-
likku eriharidust siiski ei nõutud. Iga 

Ajalugu

Metsaülema ülesanne oli välja valida raiumisele 
tulevad langid ja määrata ka raiesuund.

Metsamaterjali vedu 
mereäärsesse puu-
veosadamasse Sa-
gadi mõisa mets- 
 konnas 20. sajandi 
algul. Kogu müügiks 
mõeldud metsa-
materjal koondati 
talviti sadamaäärse-
tele laoplatsidele, 
kust need navigat-
sioonihooaja algul 
laevadele lossiti ja 
teele saadeti.
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Jõukus metsast
  Aastas raiuti Sagadi mõisametsadest keskmiselt 1900 sülda 
küttepuid (1 süld = 3 m³), millest oma tarbeks kulutati umbes 
pool. 

  Müügiks mõeldud küttepuud realiseeriti peamiselt Tallinnas. 
  Mõisal oli kolm puudeveoks kohandatud sadamakohta koos 
enam kui 20 halulaevaga. 

  Ehitusmaterjalina raiuti ligi 1800 palki ja 6000 latti aastas.
  Kokku andis mets mõisale stabiilselt ligi 15% kogutulust, selle 
numbriga suutis parimatel aastatel võistelda vaid viinaköök. 

  Suuresti just mets tõstiski Sagadi Eesti jõukaimate mõisate 
hulka.

kahe nädala tagant pidi ta mõisnikule 
esitama põhjaliku aruande metsade sei-
sukorrast ja majandustegevusest. Metsa-
majanduse juhtimise kõrvalt pidi metsa-
ülem kaks korda aastas korraldama ka 
metsavahtide kursusi. Metsavahtide põ-
hiülesandeks jäi valveteenistus. Selleks 
pidid nad iga päev oma vahtkonna läbi 
ratsutama, pöörates erilist tähelepanu 
taludega piirnevatele metsadele. Mõisa-
metsast materjali varastamine oli talu-
poegade hulgas laialt levinud, lisaks 
kippusid talupojad oma loomakarju 
loata mõisametsas karjatama, mis met-
sadele üksjagu kahju tegi.

Instruktsiooniga pandi paika, et metsa - 
kasutuse suurust ei fikseerita tegeliku 
vajaduse järgi, vaid tarbimist korrigeeri-
takse pärast suviste lankide hindamist. 
Metsaülema ülesanne oli välja valida 
raiumisele tulevad langid ja määrata 
raiesuund. Soovitatav oli alustada raiet 
teeäärsest küljest, vajadusel tuli ehitada 
ajutised väljaveoteed. Metsamaterjalide 
järkamine ja sorteerimine ei toimunud 
langil, vaid eraldi laoplatsil. Ilmselgelt 
oli metsavahil nii hoopis hõlpsam 
kõigel pilku peal hoida. 1835. aasta 
metsakorraldusega kehtestatud raie-
korda, mis nägi ette igal aastal raiuda 
üks kindel aastalank, järgiti rangelt 
veidi enam kui 10 aastat. Seejärel sel-
lest loobuti ning määravaks sai puistute 
tegelik seisund ja vanus, mille alusel 
määrati ka raiekohad. Koos sellega vä-
henes oluliselt lageraiete osakaal.

Unikaalne metsapäevik
1835. aastal kehtestatud kord ei puudu-
tanud aga kummalisel kombel metsa-
uuendust. Esmakordselt on sellelaadse-
test töödest juttu alles paruni 1861. 
aasta metsapäevikus. Ulatuslikumaid 
metsakülve on tehtud ka mõned aastad 
hiljem. Üldjuhul jäeti mets looduslikule 
uuenemisele.

Paraku ei saanud 1835. aasta metsa-
korraldus Sagadis väärilist jätku. 1873. 
aastal koostati küll põhjalik metsakirjel-
dus, kuid sellega loomuliku osana kaa-
sas käivat metsakorraldust ei tehtud. Nii 
märgiti 1904. aastal koostatud Eestimaa 
kubermangu metsahindamise raportis, 
et Sagadi metsad on korraldamata. 
Nõnda see oligi, sest 1835. aasta tööd 
olid selleks ajaks juba lootusetult vana-
nenud. Uus metsamajanduskava valmis 

alles 1911. aastal, siis rajati Sagadi met-
sadesse ka esmakordselt reeglipärane 
kvartalitevõrk. 

On märkimisväärne, et Paul Alexan-
der pidas aastatel 1836–1874 regulaar-
set metsapäevikut, kuhu tegi põhjalikke 
sissekandeid metsade majandamise 
kohta ning tegi ka metsanduslikku sta-
tistikat. Tegemist oli unikaalse materja-
liga, suuresti just tänu sellele loodi Eesti 
Vabariigi ajal Sagadisse katsemetskond.

Tuleb vaid imetleda julgust, entu-
siasmi ja innovaatilisust, mida Paul 
Alexander Eduard von Fock esimesena 
mõisnikest metsa reeglipäraselt majan-
dama asudes näitas. Ega selline metsaga 
süvitsi jändamine teeninud alati ka sei-
susekaaslaste heakskiitu. Austus ja hoo-
litsus metsa eest ei jäänud aga tasuta, 
suuresti oli just mets see, mis Sagadi 
Eesti jõukaimate mõisate hulka tõstis. 
Paul Alexander kirjutas oma nime jää-
davalt Eesti metsandusajalukku. Igal 
juhul asub tänane Sagadi metsamuu-
seum ajaloolist konteksti arvestades 
kõige õigemas mõisas Eestis. 

Grupp metsamehi 
Sagadi riigimets-
konna raielangil 
1923. aastal. Suu-
rem osa nendest 
meestest tegi metsa-
tööd juba mõisa-
metskonnas. 
Esimesed kuus 
metsa töölist võeti 
Sagadi mõisas ame-
tisse 1861. aastal, 
mõisametskonna rii-
gistamise ajaks oli li-
saks metsaülemale 
Sagadis ametis 
metsnik, 9 metsa-
vahti ja 11 alalist 
metsatöölist.
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AUGUST
50

 Artur Raspel 
    1.08 
Edela regioon, tootmine, 
metsaveotraktorist

55
 Lea Ong 

    4.08  
Raamatupidamisosakond, 
raamatupidaja

60
 Kalle Kalamees 

    6.08 
Lõuna-Eesti piirkond, 
loodusvaht

30
 Liina Karrofeldt 

    10.08 
Kommunikatsiooniosakond, 
loodusõppe teemajuht

40
 Tarmo Denks 

    11.08 
Lõuna-Eesti piirkond, 
piirkonna juhataja

40
 Hardo Rohtna 

    14.08 
Edela piirkond, 
metsakorraldaja

45
 Toomas Piho 

    15.08  
Kagu piirkond, 
metsakasvataja

35
 Üllart Länik 

    20.08 
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

60
 Riho Barbo 

    21.08  
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

50
 Tiia Kiudorf 

    23.08  
Kinnisvaraosakond, 
koristaja

50
 Martin Lepik 

    26.08  
Edela piirkond,  
raietööline

60
 Rein Kirs 

    26.08  
Lääne-Eesti piirkond, 
loodusvaht

55
 Hillar Kõivumägi 

    28.08  
Kagu piirkond, 
raietööline

60
 Vilma Eensalu 

    28.08  
Taimla- ja seemnemajan-
dusosakond, 
tööline 

SEPTEMBER
30

 Kerli Karoles-Viia 
    1.09  
Külastuskorraldusosakond, 
kavandamise-seire spetsialist

60
 Taivo Lehesmets 

    6.09  
Metsaparandustalitus, 
metsaparandaja

35
 Meelika Meenov 

    12.09  
IT-osakond, 
helpdeski administraator

40
 Katrin Keert 

    17.09  
Riigihangete osakond, 
jurist-hankespetsialist

45
 Kaidi Muruvee 

    21.09  
Taimla- ja seemnemajan-
dusosakond,  
taimekasvatusspetsialist

35
 Veikko Asur 

    26.09  
Puiduturustusosakond, 
puidukontrollmõõtja

45
 Andres Kaljusalu 

    27.09  
Kirde piirkond, 
raietööline

40
 Reimo Kõps 

    29.09  
Riigihangete osakond, 
juhataja

OKTOOBER
55

 Heli Alliksoon 
    4.10  
Lääne-Eesti piirkond, 
teabejuht

50
 Margus Nõumees 

    6.10  
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

50
 Tõnu Aava 

    7.10  
Kirde regioon, tootmine, 
harvesterioperaator

60
 Tiina Idavain 

    10.10  
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

55
 Viljo Muzakko 

    12.10  
Kagu piirkond,  
raietööline

70
 Heino Pinka 

    13.10  
Taimla- ja seemnemajan-
dusosakond,  
traktorist

60
 Arend Västrik 

    15.10  
Kirde piirkond,  
raietööline

55
 Tiia Tart 

    16.10  
Taimla- ja seemnemajan-
dusosakond, 
tööline

70
 Urmas Pirnipuu 

    18.10  
Kirde piirkond,  
traktorist

60
 Andres Kalman 

    21.10  
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

50
 Martti Lepisto 

    23.10  
Edela piirkond, 
raietööline

65
 Jaan Salumäe 

    24.10  
Kinnisvaraosakond, 
haldusspetsialist

60
 Valdek Kingumets 

    24.10  
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

60
 Helle Michelson 

    26.10  
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

35
 Marti Printsmann 

    30.10  
Kagu piirkond,  
raietööline

NOVEMBER
55

 Elle Mäerand 
    3.11  
Põhja-Eesti piirkond, 
teabejuht

30
 Tauri Arumäe 

    4.11  
Metsakorraldusosakond, 
kaugseirespetsialist

55
 Tarmo Oja 

    6.11  
Kirde piirkond, 
raietööline

60
 Ivar Paesalu 

    14.11  
Kirde piirkond, 
metsakasvataja

55
 Doris Juus 

    15.11  
Taimla- ja seemnemajan-
dusosakond, 
tööline

45
 Viive Ruusalep 

    18.11  
Sagadi metsakeskus, 
kokk

50
 Avo Jürissaar 

    26.11  
Maakasutusosakond, 
metsaülem



„Sa oled palju kordi julgem ja targem, kui sa arvad, ja palju  
tugevam, kui sa endale tundud.“

A. A. Milne „Karupoeg Puhh“

Sa tulid meile muutuste aastal, mil vanaviisi justkui enam ei 
saanud ning uutmoodi olemine sai tegelikkuseks. Sa tulid vaik-
selt, õige vaikselt, küllap lausa kaheldes.  

Sellest ajast on praeguseks palju vett merre voolanud. Sa 
oled küll ikka seesama kena, naerusuine ja abivalmis inimene, 
kuid varasematest pisikestest kõhklustest tundub olevat saanud 
märksa kindlam olek. Meeldib see või mitte, on see hästi või 
veel paremini, aga Sa oled kindlalt üks meie hulgast, lihtsalt 
meie Heli. Ja laenates mõtterea – Sa oled palju kordi julgem ja 
targem, kui sa arvad, ja palju tugevam, kui sa endale tundud. 
Palju õnne, Heli!

Kaasteelised külastuskorraldusosakonnast

Avo on koolipõlvest saati olnud tegus ja südikas. Tartu Hugo Treff-
neri Gümnaasiumist EPA-sse metsandust tudeerima asudes sai te-
mast juba esimesel aastal kursusevanem ja seda deka-
naadi ja üliõpilaste vahelist vastutusrikast rolli täitis ta 
kooliaja lõpuni. Aktiivse ellusuhtumisega Avo sobivust 
juhirolli näitas seegi, et kursusevanema valisid 
üliõpilased. 

Aastaid hiljem EBS-i rahvusvahelise ärijuhtimise ma-
gistriõppes oli Avo endiselt oma kursusele eeskujuks. 
Sama töökas ja kohusetundlik on Avo ka täna RMK metsaülemana 
tegutsedes. 

Töises suhtlemises ja oma otsustes on Avo konkreetne ja selge-
sõnaline. Kord seisukohta võttes ta sellest nii kergesti ei tagane. 
Nii näiteks toetas Avo aastaid tagasi kehtima hakanud kahekuu-
lise kevadsuvise raierahu kehtestamist, mille osas metsameeste 
seas pikad arutelud maha peeti.

Avo elab Järvamaa piiril Imavere vallas, peab seal jõudumööda 
hobitalu ja majandab ca 100 hektarit erametsa. Avo on väga pere- 
ja kodukeskne. 2005. aastal Imavere valla kauneimaks hinnatud 
kodus on kasvamas kaks tütart ja poeg, lisaks suur koer ja luge-
matul hulgal kasse. Vähene vaba aeg, mis Avol jääb perest, tööst 
ja hobitalu majandamisest, kulub jahipidamisele ning abikaasaga 
kohalikus klubis jalga keerutades. 
Rohkelt jaksu ja õnnestumisi! Palju õnne!

Kolleegid maakasutusosakonnast

Palju õnne, Heli!

Rohkelt jaksu  
ja õnnestumisi!

Õnnitlused
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AVO JÜRISSAAR
Jõgevamaa metsaülem

26.11

50

HELI ALLIKSOON
Lääne-Eesti piirkonna teabejuht

04.10

55



Seeni korjama 
ja metsaõhku 
hingama!
Mükoloog Oleg Tsõmbarevich kirjutab 
mitmes blogipostituses rohkem või 
vähem tuntud seentest – kaasteelistest 
metsas. Uurida tasub seente töötlemise 
kohta, näiteks timpnarmikut sobib süüa 
vaid noorelt, tamme-kivipuravikku 
tuleb kupatada ja männiriisika mõru 
maitse eemaldamiseks ei pääse samuti 
kupatamisest. Rohelise kärbseseene 
mürki ei eemalda aga mittemingisugu-
sed töötlemis- ega valmistamisviisid.

„Seenekorjamine on alati seiklus, mil-
lel võib kohata mitte ainult seeni, vaid 
ka midagi eriskummalist, mis pole ilm-
tingimata seenelkäiguga seotud,” kirju-
tab Oleg. „Seekord kaugelt kollast laiku 
nähes arvasin, et see on kas kukeseen 
või kollane riisikas. Lähemale minnes 
tundsin aga selle ime ära – puugipask, 
mida mujal kutsutakse veel nimedega 
puugisitt, nõiapask, aga ka lehmasitt, 
koerajätt, kratisitt, päärapask, peerapask 
ja muugasitt – limaseente ehk nende 
imelike olendite puhul, mis pole isegi 
seened ning toituvad bakteritest, spoori-
dest ja algloomadest ning on võimelised 
ühest kohast teise roomama, on kõik 
fantastilised nimetused sobivad.“

RMK loodusblogi RMK loodusblogi sirvis 
Susanna Kuusik.
Fotod: Oleg Tsõmbarevich, 
Ants Animägi, Kaupo Kohv

Metskõrges. Harilik kukeseen. Harilik kännumampel.

Harilik kivipuravik.
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Oina hoiuala 
orhideelised
Ants Animägi käis Muhu saarel Oina hoiualal ja 
suureks rõõmuks leidis eest palju erinevaid orhi-
deelisi. Oina hoiualal on RMK rendile andnud 
43,8 ha poollooduslikke kooslusi – loopealseid, 
kus 2016. aasta sügisel lõppesid suuremad taastamis - 
tööd. Mõne hektari suurusel alal jalutades olid 
näha tumepunased neiuvaibad, kärbesõied, suu-
red käopõlled, kahkjaspunased ja kollakad sõrm-
käpad, harilikud käoraamatud, rohekad käokee-
led ja tõmmud käpad. Lisaks oli hoiualal veel 
kauni kuldkinga kasvukoht, mille säilitamiseks 
oli kasvama jäetud kadakaid ja mände. 

Soode taastamine Leedus
Juuni alguses käisid Kaupo Kohv ja Priit Voolaid Leedus kahel märgalal, 
kus linnustiku seisundi parandamiseks prooviti tõsta veetaset. Külastati kae-
vandamisega lootusetult rikutud Aukštumala raba, kuivendatud turbaala, mis 
on tuleohtlikus seisus. Nähti 2011. aasta põlengu tagajärgi, kui taastamisalal 
asuvad puistud tervenisti hukkusid ja hilisemas tulekahjus hävis ka projekti 
raames ehitatud laudtee.

Seejärel külastati ammendatud Tyruliai raba – see on Euroopas linnustiku 
kaitseks oluline ala, kus Leedu ornitoloogid püüavad elupaiku lindudele mit-
mesuguste meetmetega sobilikumaks muuta. On proovitud tõsta veetaset, 
raadatud kõdusoometsi rohumaaks, niidetud roostikesse ribasid jms. Roosti-
kus Truxoriga ribade niitmine oli vähemalt hüübi arvukusele väga kiiret po-
sitiivset mõju avaldanud, erinevalt näiteks paisude tegemisest.

Leedukatele meeldib kasutada plastikust sulundseinu. See tundus mõne-
võrra õigustatud juhtudel, kus materjali pole või ei pääse alale tehnikaga kui-
dagi ligi, niisamuti siis, kui on vaja paisud kobraste vastu kindlustada. Näi-
teks Aukštumalas on selline barjäär rajatud 1,2 km pikkusele lõigule ja see 
paistis toimivat. Kuid sulundsein tundub tarbetu paigus, kus on piisavalt tur-
vast ja masinad pääsevad alale ligi.

RMK loodusblogi annab ülevaate RMK eest vedamisel tehtavatest loodus-
kaitsetöödest. Jälgida saab ka mäkrade ja hirvede toimetusi Saaremaal ja 

tutvuda uudistega looma-, taime- ja linnuriigist.  
Hoidke pilk peal – rmk.ee/loodusblogi.

Harilik kivipuravik.

Männiriisikas.

Harilik 
käoraamat.
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Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Saada lahendus Metsamehe toimetusse e-posti aadressil metsamees@rmk.ee 
või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna lahendamise eest võitis auhinna Kuno Teder. Palju õnne! 
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