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Soode tähtsuse mõistmise muutumisest ajas

Kultuurikiiri tuleb rahva hinge koguda, et seal virgumine seda parem sünniks. … 

Jäävad rahvale kultuuri mõjud tundmata, ei puutu ta kultuuriga kokku, siis on 

rahva elu otse kui vesine soo, mis jala all kihiseb ja ainult sitket soolipsu kannab, 

mida isegi leplik lammas heaks ei võta. Astub soole kultuur juurde, siis saab 

sellest esimese järgu viljamaa. 
A. Laikmaa kõne 1909. a

Meie rabasid ja soid on varemalt vaadeldud kui looduse haigeid kohti.

President K. Päts 1936. a Ellamaa turbatööstust külastades

Maastikupildi ebameeldivused … selliselt hinnatakse tavaliselt turbasoid, mis kuuluvad 

lahutamatult meie maastikkude hulka. … Suurt värvide kirevust siin ei kohta. Turbasood on 

lagedad või kidurate mändidega kaetud, kohati põlenud, vesised, tükati täis laukaid ja älveid. 

Sageli ei kanna need inimest. Turbasood nagu rikuksid meie loodust, tuues esile selle 

viletsust ja vaesust.
R. Üksvärav „Turvas“, Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 1960.



Maailma soode pindala on ~2,7 milj km2 ehk 2% maismaast, kuid nende 

turbas on akumuleeritud kuni 450 Gt süsinikku – see on ~ 42 % kogu maailma 

muldade süsinikuvarust. 

Maailma soode pindala on ~14 korda 

väiksem  metsade pindalast, kuid:

• maailma soode turbas sisaldub ~2 korda 

rohkem süsinikku kui metsades, 

• Euroopa soodes 5 korda rohkem.

Sood on tähtsad!



1997. a ilmus „Nature“-s Robert Costanza jt  artikkel „The value of the

world,s ecosystem services and natural capital“ kus arvutati 16 suurema 

bioomi rahaline väärtus 17 ökosüsteemi taastuva hüve alusel.

Sood on taastuvate ökosüsteemi hüve 

rahalise väärtuse alusel jõgede suudme-

alade järel hinnatud maailma kõige 

väärtuslikumateks ökosüsteemideks, 

mille “kasu” hinnatakse 19 580 $ ha a-1

(Võrdluseks vihmametsad 2007, metsad 959 

ja põllumaad 92 $ ha a-1)



Kuivendatud turbaalad katavad vaid ~0,3 % maailma maismaast, kuid emitee-

rivad 6 % kõigist inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest ja 10 % maakasutuse 

muutusest tingitud emissioonist.

Euroopa Liit on kuivendatud turbaaladelt lähtuva KHG emissiooni alusel 

(17 % maailma omast) teisel kohal maailmas Indoneesia järel.  Eesti EL-s 5.

Kuivendatud soodel ja turbaaladel on suur negatiivne keskkonnamõju



Jääksood Eestis

Eesti Geoloogiakeskuse poolt tejtud mahajäetud 

turbatootmisalade revisjoni andmetel on Eestis ca

9880 ha jääksoid. Arvestades nende iseärasusi, on 

soovitatud: 

• jätta spontaansele “taastumisele” ~ 500 ha  

• kaevandada turbavaru lõpuni ~ 2000 ha

• korrastada ~ 6000 ha

Eesti kuivendatud soode ja turba-alade KHG 

emissioon 2-3 (8 ?) milj t a on ligikaudu võrdne 

või ületab transpordivahendite saaste ja on 

kõige suurem põlevkivitööstuse järel. 



Jääksoodel tuleb luua tingimused sootekke taastumiseks. Aga kuidas?

Üleujutatud jääksoo Hollandis.
Jääksoode taastaimestumiseks ning soo talitluse 
taastumiseks Kanadas välja töötatud Moss Layer
Transfer Technique (MLTT)

2003



Tässi jääksoo ~ 30 aastat pärast turba kaevandamise lõppu 

ja enne korrastamist MLTT-ga, aprill 2012

Taimefragmentide lõikamine Soosaare doonoralalt

Taimefragmentide puistamine ja 

põhuga katmine

Korrastatud jääksoo 

osa, mai 2012

Turbasamblad põhu all 3 

kuud pärast korrastamist



Teise vegetatsiooniperioodi lõpuks pärast jääksoo korrastamist Tässis ulatus taimestiku 

üldkatvus < 70%, sh turbasammalde katvus < 60 %.

Taimefragmentidega kaetud 

50 x 50 cm ala mai alguses 

2012. a

Korrastatud ala sept. 2013. a

Aprilli lõpp 2012. Juuli, 2016



Kolmandal aastal pärast korrastamist MLTT-ga taimestiku üld-
katvus üle 70 ning sammalde katvus 60 %, millest enamuse 
moodustasid turbasamblad. 
Kõrgemal (<20 cm) veetasemel on positiivne mõju taastaimes-
tumisele.

Korrastatud jääksoolt oli kolmandaks aastaks pärast korrasta-
mist N2O emissioon vähenenud 1-2 suurusjärgu ning CO2

emissioon poole võrra, GWP arvestuses oli positiivne mõju 
veel suurem. Niiskem korrastatud ala (veetase ca 20 cm) juba 
seob süsinikku.

Turbasammalde katvuse suurenemist toetab kõrgem veetase 
(>20 cm). Niiskematel aladel on korrastamisel edukamad raba-
ja pruun turbasammal, kuivematel aladel pruun turbasammal.

Positiivsed tulemused jääksoode korrastamisel MLTT-ga



Tulemused Keressaare ja Tähtvere raba jääksoost 
näitasid, et põlevkivituha (350 g m-2) ja põhu kasuta-
misega on võimalik nende taimestumist oluliselt 
kiirendada. Kolmandal aastal ulatus taimestiku üldkatvus 
~60 %, korrastamata alal 2 %.

Põlevkivituha ja põhu kasutamisest jääksoode taastaimestamiseks



ELF projekt Conservation and Restoration of Mire Habitats –LIFE Mires Estonia, 

Sirtsi soo edelaservas Palasi jääksoo (54 ha) korrastamiseks



Omadega mädas, Palasi, oktoober 2018

Taimefragmentide lõikamine doonoralalt Punasoos
(4. IX 2018)



Taimefragmentide käsitsi laotamine ja põhuga 
katmine rookombainilt Seiga (november 2018)

…ja detsember 2018.



Palasi, 29. november 2019

Palasi, september 2019. 

Foto: Marko Kohv, ELF



Palasi jääksoo korrastamine taimefragmentide ja põhuga (MLTT)

2020 2021



Jääksoode korrastamine taimefragmentide ja põhuga

2020 2021
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Palasi jääksoo korrastamine põlevkivituha ja põhuga

2020 2021



Jääksoode korrastamine põlevkivituha ja põhuga

2020 2021
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Mis võis mõjutada Palasi jääksoo korrastamise tulemust?

• Doonoralalt lõigatud taimefragmentide kogumisel kopaga võeti kaasa ka turvast
• Soojal ajal lõigatud taimefragmendid jäid mitmeks kuuks kuhjas seisma

• Taimefragmentide, põhu ja tuha laotamine toimus hilissügisel ning ei suudetud 
laotada ühtlaselt

• Veetase korrastatud alal ei tõusnud prognoositud kõrguseni ning taimefragmendid 
kuivasid



EL finantsperioodiks 2014+ on EL meetme “Saastunud alade ja veekogude 

korrastamine” vahenditest tegevuse „Kuivendatud, ammendatud ja 

hüljatud turbaalade korrastamine“ raames eraldatud Eestile jääksoode 

korrastamiseks 10,9 milj eurot (sellest 85 % EL ja 15 % omafin. Eesti).

Eesmärk: korrastada jääksood luues tingimused ökosüsteemile omase veetaseme 

kujundamiseks, et võimaldada soo taasteket. 

Kohustuseks on võetud korrastada ~ 2000 ha (1 ha korrastamiseks ~5450 EUR). 

Ess-soo, Laiuse, Kildema, Kõima ja Maima jääksool korraldab töid RMK, seiret TÜ.

Jääksoode korrastamine hoogustub



Taimefragmentide kogumine doonoralalt ning nende laotamine ja 

põhuga katmine Maima jääksoo korrastamisel (august-september 

2020. a)

Foto: A. Kull



Taimestiku püsiruudud Maima jääksoo E alal enne korrastamist, juuni 2020

… ja ala pärast korrastamist MLTT-ga, juuni 2021 ja 2022.



Taimefragmentide laotamine ja põhuga katmine Ess-soo jääksoo 

korrastamisel (oktoober 2021)



Ess-soo MLTT-ga korrastatud C ala 2022. a

juuni

september

september



Mis võis mõjutada Maima ja Ess-soo jääksoo korrastamise tulemust?

• Doonoralalt lõigatud taimefragmentide kogumisel kopaga võidi kaasa võtta ka turvast

• Korrastatud ala ei jagatud turbavallidega väiksemateks osadeks, et kujuneksid 

taimestiku jaoks stabiilsemad ja soodsamad niiskustingimused

• Korrastamisele järgneval kevadel oli taimefragmentidega korrastatud ala üle ujutatud, 

taimefragmendid ja põhk kanti lainetusega kõrgematele aladele

• Aja jooksul taimefragmentide kasvama hakkamise võime ebasoodsates tingimustes 

(üleujutus vs põud) väheneb



Mida me saaksime ja peaksime tegema suurte jääksoode korrastamisel 
soovitud tulemuse saavutamiseks?

• Õppima teiste ja enda tulemustest. Järgima pika aja jooksul välja töötatud ja häid 
tulemusi andnud metoodikaid ning arvestama kogemustel põhinevate soovitustega

• On väga vajalik, et korrastamise tellijad, projekteerijad, 
tööde teostajad, telmatoloogid jt kohtuksime mõnel 
korrastatud jääksool ja koos arutaksime, mis on tulemust 
mõjutanud, mida peaks tegema teisiti ja arvestaksime 
sellega järgmistel aladel.



• Suur tänu kuulamast!


