RMK ajakiri



www.rmk.ee/metsamees



Veebruar 2019



nr 1 (135)



19. aastakäik

Teel
süsinikuneutraalse
Eesti suunas

Mis muutus
puiduturustus
strateegias?

Aveliina Helm,
elupaikade
hoidja

Puuhiiud
USA ja
Kanada piiril

Ajalugu:
riigimetsateenijate
teenistuskord

SÜNDMUSED
SAGADIS

13. aprill
juuni
7. juuli
3., 10., 17. ja 24. juuli
11., 18. ja 25. juuli
3.–4. august

Sisukord

RMK ajakiri

Sagadi 550
Vene Teatri etendused „Kuu aega maal“
100 kostüümi päev
Öömuuseumid
Looduskooli perepäevad
Sagadi puupäevad



www.rmk.ee/metsamees



Veebruar 2019



nr 1 (135)



18

19. aastakäik

Teel
süsinikuneutraalse
Eesti suunas

Mis muutus
puiduturustus
strateegias?

Aveliina Helm,
elupaikade
hoidja

Puuhiiud
USA ja
Kanada piiril

Ajalugu:
riigimetsateenijate
teenistuskord

8

Metsamees
Ajakiri Metsamees on RMK
töötajatele ja partneritele
mõeldud väljaanne,
mille esmanumber
ilmus 2000. a mais

26

Nr 1 (135)
Veebruar 2019
Ilmub 4 korda aastas

34

VÄLJAANDJA:

RMK

TOIMETUSE AADRESS:

Metsamees
Sagadi küla, Haljala vald
45403 Lääne-Viru maakond
Telefon 676 7500
metsamees@rmk.ee
www.rmk.ee/metsamees
PEATOIMETAJA:

Kristi Parro
TOIMETAJAD:

Kristiina Viiron
Maret Einmann

4

JUHTKIRI Mets pakub puitu ja 		
puidust tõuseb tulu

38

NAABRIL KÜLAS Põhja-Iirimaal
metsastamist ei oodata

5
8

UUDISED

42

PUHKEPÄEV Puuhiiud USA ja 		
Kanada piiril

48

12

Teel süsinikuneutraalse Eesti 		
suunas. Mida näitab kasvuhoonegaaside inventuuriaruanne?

PÄRANDKULTUUR Lugusid 		
Penijõe–Kauksi matkateelt II. 		
Aegviidust Kauksi

51

METSIK DISAIN Loodus on alati
moes

16

KOMMENTAAR RMK võiks võtta
lepitada lepitamatut – 			
looduskaitsjaid ja metsaäri

52

SÜNDMUS Kaunid traditsioonid 		
Sagadis

18

PERSOON Aveliina Helm, 		
elupaikade hoidja

SPORT

22

RMK ÜLE EESTI 			
Juhtimisarvestuse osakond 		
analüüsib põhjalikult teiste üksuste
tööd

55
57
58

26

AMET Marina, RMK ja 		
seenekorjajad

UUED TÖÖTAJAD

28

TEADUSUURING Kuidas mõjutab
metsade majandamine süsiniku 		
sidumist?

59
60

33
34

64
66

RMK Loodusblogi

ERAMETSAUUDISED

PEATEEMA Väikeste sammudega
suure eesmärgi suunas

KEELETOIMETAJA:

Carina Loit
KUJUNDUS:

Menu Meedia

SÜNNIPÄEVAD
SÜNNIPÄEVADJA
JA
KOKKUTULEKUD
KOKKUTULEKUD
SAGADIS
SAGADIS

MAKETT:

www.df.ee
DF Identity Matters &
Visual Affairs™
TRÜKK:

Kroonpress
TIRAAŽ:

2400

LEVI JA AADRESSIDE
PROBLEEMID:

metsamees@rmk.ee
ESIKAANEL:

Foto: Raul Mee

Majutus
Majutusjaja
ruumide
ruumiderent
rent

--25%
25%

Ajakiri Metsamees
on trükitud paberile
CyclusOffset
(valmistatud 100%
korduvkasutusega kiust)

kuni
kunimai
mailõpuni
lõpuni
161 g CO2

RMK
RMKSagadi
Sagadimetsakeskus
metsakeskus
sagadi@rmk.ee,
sagadi@rmk.ee, 676
6767888,
7888,www.sagadi.ee
www.sagadi.ee

ID 0614

Palume
taaskasutada

Metsamees nr 1 (135) / 2019

PARTNER Metsaettevõtte juht 		
istub ka ise harvesteri „rooli”

ÕNNITLUSED
RAIEVÕISTLUSED Meisterlikkus
metsatöödel

AJALUGU Riigimetsateenijate 		
teenisutuskord – üks rangemaid 		
Eestis

RISTSÕNA

3

Uudised

Juhtkiri

Mets pakub
puitu ja puidust
tõuseb tulu
Säästva metsanduse rahvusvaheliselt tunnustatud
tähtsaimaks põhimõtteks on see, et kõiki metsast
saadavaid hüvesid peab jätkuma nii praeguseks tarbimiseks kui tuleviku tarvis. Täpsustan siinkohal,
et sõnal „tarbimine“ on tähendus ka teadmises, et
osa metsa pakutavaid hüvesid on lihtsalt olemas
iseenesest, ja inimene ei peagi neid muul moel
kasutama.
Seekordne Metsamees on valinud välja ühe metsahüvedest – puidu – ja hindab, kuidas see nii lühikeses kui pikas perspektiivis ühiskonda parimal
viisil teenima panna. Teeb seda ratsionaalselt, tihumeetreid, ja ka raha lugedes, ning teaduslikult põhjendatult. Jõudes järeldusele, et maksimaalselt
kvaliteetset puitu tootev mets ning seda väärindav
metsandus on meie, metsameeste, võimalus planeedi Maa eluvõimaluse alleshoidmiseks. Kas sellest piisab, sõltub inimeste füüsiliste tarbimisvajaduste ohjeldamisest ning teiste majandussektorite kohanemisvõimest. Aga eks igaüks teeb seda,
mida suudab ja oskab; meie hoiame ja kasvatame
metsa.
Möödunud aastast kokkuvõtteid tehes leiab sellele väitele ainult kinnitust. RMK kehtiva arengukava täitmisel oleme kõigi kuue suure eesmärgi
suhtes graafikus või sellest ees. Loomulikult aitasid
aastatulemuste saavutamisele kaasa ka kuum suvi
(ja kaasnenud looduses liikujate arvu suurenemine)
ja kõrbelõhnaline puiduturg (hinnaralli tulemusel
kasvas rekordiliseks teenitud kasumgi). Tähtsam
on siiski see, et oskasime soodsa keskkonna pakutud võimalused ära kasutada. Õigete ja õigel ajal
tehtud metsakasvatustööde tulemusena jõudsasti
suurenenud metsatagavara ning märgadelt lankidelt
kokku kogutud peenmaterjali maht on igal juhul
tulemused, mille tunnustus ja tänu kuulub ennekõike ikkagi töö tegijaile, alles seejärel võib olusid
kiitma hakata. Mulle endale teeb kõige enam head4

Ulukikahjustuste
tõttu läheb taasta
misele 80 hektarit
noort riigimetsa

Aigar Kallas,
RMK juhatuse esimees

meelt teadmine, et kõrvuti saame ette näidata eelarvega võrreldes kaks korda suurema
kasuminumbri ja samas ka aasta varasemaga võrreldes topeltmahus tehtud looduskaitsetööd. Näitab
ju see, et suudame enda sees metsa majandamise ja
looduse hoidmise tasakaalu hoida küll.
Uue aasta suurimaks väljakutseks paistab praeguse seisuga saama aga ikkagi hoopis tööjõuturul
toimuv. Jättes kõrvale asjaolu, et järjest rangemaks
muutuv õigusruum ja sellega kaasnevad nõuded ka
näiteks tööjõu hankimisele vähendavad meie konkurentsivõimet, on ka töökäte arv turul siiski piiratud suurus. Turusituatsiooni ärakasutamisega

RMK esitas 33 jahiühendusele kahjunõude 2018.
aasta jooksul riigimetsas tekkinud ulukikahjude
eest, mille tagajärjel tuleb kahjustatud ala uuesti
uuendada. Kahjunõue esitati 80 hektari metsa
kohta.
Jahiühendustega sõlmitud kokkuleppe põhjal esitab RMK kahjunõude alade kohta, kus ulukid on
söönud puid sellisel määral, et metsa tuleb juurde
istutada. 2018. aastal väljastatud nõuete kohaselt
tuleb jahiühendustel tasuda RMK-le metsauuendustööde eest 20 333 eurot. Seitsmel juhul on jahimehed
avaldanud soovi istutustööd ise ära teha.
RMK kasutab uue metsa rajamisel nõutust kõrgemat istutuse algtihedust, millega võtab noortes metsades endale ka metsaomaniku omavastutuse
mõõdukate ulukikahjustuste talumiseks.
Eesti metsade põhiline kahjustaja on traditsiooniliselt põder, kes sööb nii äsja kasvama pandud metsakultuuri, aga võib kahjustada ka noorendikku ja
latimetsa. Metskitse ja punahirve kahjustused noortele metsadele on kordi väiksemad.

Vääriselupaigad
kaitse alla

Suudame enda sees metsa majandamise
ja looduse hoidmise tasakaalu hoida küll.

Riigimetsas on kõrge looduskaitselise väärtusega alasid
ehk vääriselupaiku (VEP) inventeeritud alates 1999. aastast. Praeguseks on selliseid metsaosi leitud ja kaitse alla
võetud 18 616 hektarit; viimane suurem inventuur võeti
ette möödunud aastal, mille tulemusel lisandus nimekirja veel 3000 hektarit uusi vääriselupaiku.
Sel aastal käivitab RMK vääriselupaikade inventuuri veel
57 000 hektaril, kus olemasolevate inventeerimisandmete
alusel on VEPi esinemise tõenäosus. Inventuuri teevad 65
RMK metsakorraldajat, kellel on olemas vastav litsents.
Vääriselupaigad on haruldaste ja ohustatud liikidele sobivad elukohad majandataval metsamaal, kus on säilinud mitmeid loodusmetsadele omaseid struktuure, nagu näiteks väga
vanad puud, suured lamavad ja surnud puud või põlenud
puud.
Vääriselupaigad liigituvad riigimetsas rangelt
kaitstava metsa alla, mida on RMK hallatavast
metsamaast 28%.

kaasnenud metsatööde mahu kasvatamise soov on
olnud suurem kui võimekus seda rahuldada ja teenuse hinnad seetõttu kasvanud varasemast märksa
kõrgemale. Selge on see, et puidu hindade langus
trendis saavutatud kasumlikkust enam hoida pole
võimalik. Kui kauaks jätkub metsasektoril varem
kogutud reserve ja kas nende abil metsandusse
juurde liikunud või liikumas olevat tööjõudu ka
siin kinni hoida suudame, on nii selle kui järgneva
aasta võtmeküsimus. Meil on õnnestunud metsa
targa peremehena majandada ja ka varusid koguda,
nii et saame igal juhul hakkama.
Ja meeldetuletuseks, et kes veel Sagadis käia
pole jõudnud, paremat aega selleks pole kunagi
olnud – uus peakontor töötab täie hooga, ning kui
me parasjagu metsas ei ole, siis võtame heameelega seal külalisi vastu!
Metsamees nr 1 (135) / 2019
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Uudised

Üle 3000 hektari
taastatud elupaiku
2018. aasta oli elupaikade taastamistööde suhtes rekordiline. Aasta jooksul taastati 3300 hektarit, alates 2015. aastast on elupaiku taastatud
7200 hektaril.
Mullu tehti looduskaitsetöid ja rajati looduskaitselist taristut 4,88 miljoni euro eest.
Sooelupaikasid taastati 2778 hektaril ja poollooduslikke kooslusi 505 hektaril.
Valmisid suuremahulised veerežiimi taastamistööd Endla looduskaitsealal Linnusaare ja
Kaasikjärve rabas kogupindalal enam kui 700
ha, Soomaa rahvuspargis Valgerabas ja Öördi
rabas ligi 600 hektaril ja Rubina looduskaitsealal enam kui 500 hektaril. Poollooduslike
koosluste taastamise suuremad tööobjektid valmisid Saaremaal (230 ha) ja Tartumaal AlamPedja looduskaitsealal (119 ha).
Sel aastal on plaanis looduskaitsetöid teha 5
miljoni euro eest ja rajada looduskaitselist
taristut 1,3 miljoni euro eest. Suurimad veerežiimi taastamistööd on kavas lõpule viia Soomaal Kikepera ja Ördi rabas (800 ha) ning
Luitemaal Maarjapeakse rabas (539 ha). Poollooduslikke kooslusi on plaanis taastada 500
ha.
RMK arengukava 2015–2020 seab eesmärgiks taastada ohustatud või ebasoodsas seisundis olevaid elupaiku 10 000 hektaril. Alates
2015. aastast on looduskaitsetöödele ja -taristule kulunud ligi 16 miljonit eurot, millest suurema osa moodustab Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi toetus.

Uudised

Tartu puukoolist sai
taimla

RMK nõukogu esimees
Marku Lamp

1. jaanuarist 2019 alustas Tartu puukooli asemel tegutsemist Tartu taimla. Seoses ümberkorraldamisega suureneb metsataimede tootmine ja Tartu
taimla ei tegele enam ilupuude tootmise ja müügiga, samuti ei rendi istutusmaterjali.
Puukooli maad kasutatakse edaspidi ilupuude
tootmise ja müügi asemel metsataimede kasvatamiseks. 2019. aastal on plaanis suurendada metsataimede tootmist ja ehitada juurde kaks uut kasvuhoonet, mille tulemusena saab toota veel tugevamaid ja
kvaliteetsemaid metsataimi.

2019. aastal alustas RMK nõukogu tööd uue esimehe, Keskkonnaministeeriumi asekantsleri
Marku Lampi eestvedamisel.
Marku Lamp töötab alates 2002. aastast Keskkonnaministeeriumis, alates 2013. aasta juunist kuni praeguseni on ta olnud Keskkonnaministeeriumi eluslooduse
asekantsler.

Jõulud nagu filmis
Kuuse metsast toomise traditsiooni hoitakse endiselt
elus. Lõppenud pühade ajal toodi riigimetsast 9700
jõulukuuske.
Sel aastal oli jõuluaegne ilm nagu filmis ja kõik riigimetsas jõulukuuse järel käijad said erilise valge
metsa elamuse osaliseks. Sobiva jõulukuuse otsimine
RMK rakenduse abil on lihtne ja avastamisrõõmu
pakkuv võimalus. Kõige rohkem osteti 1–2meetriseid
kuuski, mis moodustasid enam kui poole ostetud
kuuskedest. Ligi 80% kuuseostudest tehti
mobiilimaksega.
Igal aastal viib RMK jõulukuuski kingituseks asenduskodudele üle Eesti. Sel aastal viisid RMK töötajad
asenduskodudesse ligi 50 kuuske.

Uue omaniku sai 139
kinnistut

Soosaare soo kirdeserva taastamistööd mullu
oktoobris, fotol on näha paisudega suletud kraavid.
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Looduskaitsealuste maade ostmiseks vajaliku raha
leidmiseks korraldatud enampakkumistel leidis
2018. aastal uue omaniku 139 kinnistut 5,63 miljoni euro väärtuses.
2018. aastal toimus hoonestamata kinnisasjade ehk
peamiselt metsamaa müügiks viis kirjalikku enampakkumist. Ühele müüdud kinnistule tehti keskmiselt viis pakkumist ning hind tõusis seeläbi 1,55
korda.
139 kinnistu ostjate seas on 40 äriühingut ja 12
eraisikut. Edukaim pakkuja võitis 14 kinnistu
enampakkumised, kaks või rohkem kinnistut ostis
27 enampakkumistel osalejat. Pakkumisi ei tehtud
36 kinnistule, mis lähevad kordusenampakkumisele madalamate alghindadega.
Metsamees nr 1 (135) / 2019

Eesti-Soome ühis
projekt lendorava
kaitseks
Projektiga kogutakse andmeid lendorava leviku
kohta ja parandatakse olemasolevaid ja potentsiaalseid lendorava elupaiku.
„Prioriteetsete tegevustena liigi kaitsel nähakse ette
lendoravale sobivate elupaikade ehk 70–120aastaste
haavikute inventeerimist, et tagada nende olemasolu
liigi säilimiseks meie looduses. Vajalikud tegevused
on ka kunagiste lendorava elupaikade taastamine,
tehispesade paigaldamine ja hooldus ning kisklussurve vähendamise kava koostamine,“ selgitas LIFE
projektijuht Tõnu Laasi.
Lendorava kaitse pikaajaliseks eesmärgiks on
lendorava elujõulise asurkonna tagamine, mis koosneks vähemalt 250 asustatud leiukohast.
Projekti esimeses etapis inventeeritakse teadaolevaid ja potentsiaalseid lendorava elupaiku, tehakse
telemeetrilisi uuringuid ning modelleeritakse asurkonna elupaikade võrgustik. Saadud tulemusi kasutatakse metsakujunduskavade koostamiseks, et tagada
lendorava elupaikade ja neid ühendavate liikumiskoridoride metsade säilimine pikas perspektiivis.
RMK on allesolevate lendorava elupaikade ühendatusele pööranud eriti suurt tähelepanu juba alates
2013. aastast, kui moodustati lendorava elupaiku
ühendav metsade võrgustik.
„Loodame, et projekti tulemusena tekib infot
lendorava elupaigaeelistuste ja levimisökoloogia
kohta juurde, mis lubab meil lendoravale sobilikus
metsamaastikus senisest täpsemini metsa majandamist kavandada. Ühtlasi loodame, et projekt loob
huvigruppide vahel hea suhtlusplatvormi,“ ütles
RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.
Projekti juhtpartner on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus), Eesti partnerite tegevusi koordineerib
Keskkonnaamet ning lisaks on projekti kaasatud
13 partnerit Soomest ning viis Eestist.
Metsamees nr 1 (135) / 2019

Toodetes nafta asemel puidu kasutamine on üks
lihtsamaid viise kliima muutustele vastu seista.

Eesti liitus kliimasõbraliku metsanduse
deklaratsiooniga
Viimatisel ÜRO kliimakonverentsil võeti vastu
kliimasõbraliku metsanduse deklaratsioon, millega liitus ka Eesti. Vastu võetud deklaratsiooniga kinnitavad riigid, et metsandusel on suur
roll Pariisi leppe eesmärkide saavutamisel.
See on poliitiline deklaratsioon, mis eeskätt
keskendub metsa rollile kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel globaalsel
tasemel.
Kuna metsal on tähtis roll süsinikuringes,
tuleb maailmas vähendada metsade hävinemist
ja nende seisundi halvenemist. Ühtlasi tuleb jätkusuutliku majandamisega parandada nii metsade süsiniku sidumise kui ka kliimamuutustega
kohanemise võimet. Seejuures peab arvestama
metsa rollidega ka muudes valdkondades.
7

Peateema

Peateema

nev üleseisnud mets aga süsinikku ei seo, järelikult peame
metsa pidevalt uuendama, kui
tahame ka tulevikus puhtamat
õhku hingata.
Metsa iga hinna eest kaitse
alla võttes jookseme tupikusse,
sest me ei suuda praegust olukorda igavesti säilitada. Mets
kui ökosüsteem ju muutub aja
jooksul, nii et praegused
väärtused 20 aasta pärast samas
kohas pole enam samad. Seetõttu arvan, et mingi osa looduskaitse all olevast metsast peaks
aja jooksul saama uuesti majandatavaks metsaks, nii nagu
majandatav mets aja jooksul
võib muutuda kaitset väärivaks.

RMK hakkas alates
möödunud aasta lõpust
riigimetsast puitu
müüma uuendatud
strateegia alusel. See
soosib puidu
väärindamist Eestis,
enne kui puit piiri taha
müüakse.

Väikeste sammudega

suure eesmärgi
suunas

Tekst: Heli Lehtsaar-Karma
Fotod: RMK

RMK puiduturustusosakonna
juhataja Ulvar Kaubi leiab, et
uus puiduturustusstrateegia on
üks samm selles suunas, et Eesti
metsandus väiksuse lõksust välja
aidata – mida rohkem suudame
oma metsadest raiutavat puitu
kohapeal töödelda, seda parem
kohalikele inimestele ja meie
riigile.
Alustame Eesti inimeste jaoks
põletava küsimusega: kas meil
raiutakse metsi liiga palju või
liiga vähe?
Vastus oleneb sellest, millega
raiemahtu võrdleme. Kui võrd-
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leme praegust metsaraiet 30
aasta taguse mahuga, siis raiutakse palju. Kui aga võrdleme
sellega, kui palju küpset majandatavat metsa on praeguseks
juurde kasvanud, siis raiutakse
vähe.
Tuleb arvestada, et nii nagu
iga vili saab küpseks, saavad ka
metsas puud lõpuks küpseks.
Metsaomanik peab otsustama,
millist väärtust mets tema jaoks
kannab. Kui ta otsustab, et need
puud koos teiste liikidega on
metsas nii väärtuslikud, et neid
peaks kaitsma, siis ta ei raiu. Kui
ta näeb, et puud on väärtuslikud

Nii et emotsionaalselt üles
köetud metsateemast
arusaamiseks on vaja mõista
eesmärke, mitte noppida sta
tistikast välja oma argumente
toetavaid arve?
Praegu pole ühiskondlikku kokkulepet, milline tasakaal peaks
metsanduses olema. Meil on
poliitilised ambitsioonid ning
hirmudele ja müütidele üles ehitatud mustad stsenaariumid,
mille najal tahetakse kallutada
ühiskonda nägema metsas tegutsevat inimest halva tegelasena.
Kurvalt raielanki vaataval inimesel peab olema ka pragmaati-

line arusaam, et see on vajalik
metsa uuendamiseks.
Alates 2009. aastast on riigi
metsades raiemaht igal aastal
kasvanud. Väike tagasilangus
tuli alles 2017. aastal, miks?
Raiemahu kasvu on võimaldanud ühelt poolt maareformi käigus inventeeritud ja RMK
kasutusele võetud riigiomandis
olevad metsamaad ja teiselt
poolt metsakasvatustööde kvaliteedi tõus. Pärast 2008. aasta
majanduskriisi alanud kasv on
olnud stabiilne, kuid tegi suurema hüppe 2016. aastal. Sellel
aastal tabas Kagu-Eesti metsi
torm, mis tõi kaasa planeerimata
tormikahjustuste kõrvaldamise
vajaduse. See suurendas raiemahtu, mis ei kattunud arengukavas seatud eesmärgiga. Sellele
järgnes väike tagasilangus –
õigemini stabiliseerumine
2017. aastal. Ühtlasi oli see erakordselt vihmane aasta ja kõiki
plaanitud raieid ei olnud võimalik teha.
2017 oli vihmane teisteski
Läänemere riikides ja neil jäi
samuti osa puitu varumata, sest
seda ei saadud metsast kätte.
2018. aasta suvel tuli järgmise
löögina põud, mis näiteks Rootsis põhjustas enneolematuid
tulekahjusid ja metsa raiumine

peatati mitmeks kuuks. Kaks
kehva nähtust viskasid puidu
hinna kiiresti üles, nii et
2017/2018 hinnakäärid on suured.
Mil määral me sõltume puidu
ekspordist?
Eesti, Läti ja Leedu on oma
väiksuse lõksus: meil pole piisavalt võimekust kohaliku puidu
kasutamist sada protsenti tagada.
Kui aga pole võimalik kogu
raiutavat puitu kohapeal töödelda, siis sõltume sellest, mida
Soome ja Rootsi suuremad metsavarumisettevõtted teevad.
Meie käekäik sõltub sellest, milline on huvi puidu vastu kogu
Läänemere piirkonnas, mitte
ainult Eesti ettevõtetel.
Ekspordi osa kogu raiutavast
mahust on veerand. Kui eksporditavat paberipuitu pole kuhugi
panna, nagu juhtus 2009. aastal,
siis keegi metsa raiuma ei lähe.
Me sõltume nii kaua ekspordinõudlusest, kuni meil endal ei
ole tehnoloogiaid, mis võimaldaksid puitu ainult Eestis ära
kasutada. Seni peame arvestama, et kui välisnõudlust pole,
jääb mingi osa puidust raiumata. Ja vastupidi: kui välisnõudlus on kõrge, raiutakse
palju ja suur osa läheb riigist
välja.
Est-For Investi projekti plaa-

ainult puidu mõttes, siis raiub.
Metsadebati puhul on tähtis
mõelda metsa väärtusele mitte
ainult lühikeses, vaid ka pikas
perspektiivis. Näiteks lühikeses
perspektiivis võib väärtus meie
jaoks olla see, et harjumuspärane
metsatukk püsiks või saame
poest osta uue puitmööbli. Pikemale perspektiivile mõeldes
jõuame järeldusele, et peale uue
mööbli saame täita laiemaidki
eesmärke, näiteks säilitada
metsa süsiniku sidumise võimet.
Selleks on vaja palju elujõulist
kasvueas metsa, sest kasvamise
käigus seotakse süsinik. Kõdu-
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nitud suurus on kõnekas fakt, et
globaalsel turul tegutsedes ei
ole võimalik palju väiksema
investeeringuga välja tulla, kui
tahame praegu eksporditavat
mahtu kohapeal kasutama
hakata. Siis ei tekiks ka hinna
anomaaliaid, nagu praegu näeme,
ning metsakasutuse ehk raiemahu
kõikumine oleks väiksem.
RMK peab riigimetsi säästvalt
majandama, teenides samal
ajal metsa majandades tulu.
Metsamaterjali müük moodus
tab RMK kogutuludest suu
rima osa. Kuidas säästvalt
majandades on võimalik mak
simaalselt tulu teenida?
Oleme need asjad omavahel lahti
mõtestanud: maksimaalset tulu
tahame teenida metsast, kus on
seatud eesmärgiks puidu võimalikult hea kvaliteet. Kaitstavas
metsas sellist eesmärki pole.
Maksimaalse tulu teenimise
klausel kehtib seega metsale,
mille eesmärk ongi tulu teenida.
Kindlasti ei raja me nn puupõlde, nagu on näiteks eukalüptiistandused Lõuna-Ameerikas.
Me raiume metsi siis, kui nad on
raieküpsed, ei kasuta väetisi, ei
raiu välja teisi puuliike ega niida
metsa alt taimestikku, et seal
oleksid ainult monokultuurid.
10
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Me laseme sel metsal rahulikult
kasvada, kus on eesmärk puud
võimalikult suureks ja sirgeks
kasvatada, ja ei müü seda alla
parima võimaliku hinna.
Säästliku majandamise põhimõte kehtib igal pool riigimetsas
– nii seal, kus me metsamajanduslikke töid ei tee, kui ka seal,
kus teeme. Lihtsamalt öeldes:
säästlik meie mõttes tähendab
metsa majandamiseks vajalike
tegevuste tegemist õigel ajal,
kvaliteetselt ja võimalikult vähe
keskkonda mõjutades. Ka kasutatav tehnika peab olema võimalikult keskkonnasäästlik.
Asjaolu, et oleme aastaid seda
endalt ja partneritelt nõudnud, on
kaasa toonud selle, et riigimetsas
töötab ainult nüüdisaegne tehnika – tossavat ja õlist tilkuvat
masinat me metsa ei lase.

Mis strateegias muutus?
Peamine eesmärk – kui palju
pakub RMK kohalikele ettevõtetele pikka aega puitu – jäi samaks,
küll aga uuendasime põhimõtteid,
kuidas me seda teeme. Lähtusime
sellest, et viimastel aastatel on
Eestis investeeritud uutesse
saeveskitesse, mis suudavad rohkem ära kasutada väiksema diameetriga puitu ehk seda puitu,
mida praegu eksporditakse. See
on suurendanud toorme konkurentsi. Seetõttu oli meil põhjust
anda Eestis puidu väärindamisele
suurem eelistus kui vahendamisele – RMK huvi on puidu
ümbertöötlemine Eestis, enne kui
lõpptoode eksporditakse.
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Eelmisel aastal uuendasite
RMK puiduturustusstratee
giat. Millest oli tingitud vaja
dus strateegiat muuta?
Puiduturustusstrateegia lähtub
RMK arengukava 2015–2020
eesmärkidest, sh sellest, kui
palju mingil aastal metsa raiume
ja müüme. Selle eesmärgi täitmise kindlustamiseks hindasime
oma väljakujunenud klientuuri
ja sektori kui terviku arengut
ning leidsime, et peame strateegiat kohandama, et vastata paremini metsatööstussektori
ootustele.
Uus strateegia kehtib alates
2018. aasta novembri lõpust.
Detsembris müüsimegi juba
uute põhimõtete järgi. Teise
poolaasta algus on aeg, kus
võiksime uue müügikorralduse
esimesi vilju noppida ja järeldusi teha, kas uus süsteem ka
hea sai.

raieõiguse müük

metsamaterjali müük

Riigimetsas raieõiguse ja metsamaterjali müük (tuhat m3) aastatel 1996–2017.

Seega on puiduturustus
strateegias eelistatud kodu
maine tööstus?
Jah, kuid me kuulume Euroopa
Liitu (EL), seega ei tohi me
vastuollu minna ELi konkurentsireeglitega. Eelistus ei tähenda,
et keelduksime RMK müüdava
puidu eksportimisest, vaid väärtustame seda ostjat rohkem, kes
on suuteline maksma puidu eest
kõrgemat hinda, kelle väärtusahelas sisaldub puidutöötlemine
ja kes on ausalt makse maksev
tööandja. Ostja ei pea olema
tingimata Eestist, aga näiteks
Läti või Rootsi ettevõttele lisanduvad RMK-lt ostetavale puidule transpordikulud, mis ei tee
äri nende jaoks majanduslikult
mõistlikuks. Seni pole välismaised saeveskid suutnud konkureerida – need, kes on tulnud,
on kaotanud seetõttu, et pole
suutnud pakkuda kõrgemat
hinda.
Kas on ka midagi, millest
kliendid pole uues strateegias
veel päris hästi aru saanud?
Uues müügikorralduses on
kindlasti asju, mida peame
klientidele selgitama. Kõige
raskem on aru saada hindamisprotsessist, sest oleme selle
lahti kirjutanud väga detailselt
ja suur infohulk tekitab
segadust.
Oma nüansi lisab seegi, et
RMK teeb müügiotsuseid prognoosi alusel. Suure majandusorMetsamees nr 1 (135) / 2019

ganisatsioonina ei saa RMK
lubada endale seda, et müüme
kellelegi 10 000 tihumeetrit
palki ja alles siis vaatame, kust
selle raiume.
Kui me ei prognoosiks, vaid
jagaksime tihumeetrid lihtsalt
saeveskite vahel laiali, siis me
ei saaks tulu maksimeerida ja
kasumit teenida.
Seega arvutame aastase raiemahu alusel prognoosi, kus me
puitu raiuda saame, millal ja kui
palju. Selle põhjal kogume
kõikide klientide ostusoovid ja
pakutud hinnad kokku ning
võrdleme neid oma prognoosiga. Püüame leida iga kuu igas
Eestimaa kohas, kus riigimetsas
on plaanitud raie, meie jaoks
parima tulemuse, võttes arvesse
kõikide klientide ostuhuvi – kes
mida tahab osta ja palju ta on
valmis maksma.
See on meie jaoks optimeerimisülesanne – prognoosime, millises kuus on ühele või teisele
kliendile konkreetset puitu ühest
või teisest metsast kõige kasulikum müüa, et saada maksimaalselt tulu. Ka klient näeb seda
infot ja teab, millisest metsast
kavatseme talle puud raiuda.
Keerukust lisab ilmafaktor, mis
on teadupärast ennustamatu. Me
võime ju arvata, et aprilli alguses
raiume Kambjas palke ja viime
Toftani saeveskisse, aga peame
raiuma hoopis Erastveres. See on
nagu pusle – kui ühte tükki liigutada, nihkuvad ka teised.

Eesti ettevõtted toodavad
aiaposte, mida kasutavad
Islandi, Šotimaa jt riikide lambakasvatajad karjaaedade
tegemisel.
Otepää vineeritehases toodetakse ookeanidel seilavatele
veeldatud maagaasi tankeritele
kasevineerist gaasimahutite
detaile.
Imavere saeveski talatehases
valmivad Jaapani ehitusturu
jaoks maavärinakindlad
puittalad.
Sanglepast ja haavast toodetakse sauna voodri- ja lavalaudu,
mida eksporditakse paljudesse
Euroopa riikidesse.
Kehra tselluloosi- ja paberivabrik
valmistab toidupoodides müüdavaid paberkotte, kuhu ostetud
toidukraam pakkida.
Tallinna, Tartu ja Kuressaare elanike toad on soojad, sest osa
kütmiseks kasutatavast hakkpuidust tuleb riigimetsast.

OÜ Kohila Vineer toodetud
vineerist kuusepuu.
Kohila vineerivabrik saatis RMK-le
jõuludeks vineerist jõulukuuse, mis
tuli endal kokku panna. Ulvar
Kaubi sõnul oli see tõeline meeskonnatöö, et kõik tükid omavahel
klappima saada.
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KHG emissioonid sektorite ja allsektorite kaupa
90000,00
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Inimtekkeliste
kasvuhoonegaaside
inventuur
Pariisi kokkuleppe eesmärkide
järgimiseks on kõik leppeosalised
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Joonis 1. Eesti kasvuhoonegaaside heide ja sidumine sektorite kaupa
aastatel 1990–2016 (kt CO2 ekv). Üleval pool nulli on heide ja allpool sidumine.

Suurim KHGde allikas Eestis on
energeetikasektor. 2017. aastal
pärines 88,74% Eesti heitest
energeetikavaldkonnast. Järgnesid põllumajandus (6,6%), tööstuse ja toodete kasutamine
(3,08%) ja jäätmekäitlus
(1,58%).
Ühtlasi peegeldub see kasvuhoonegaasides, mida Eesti õhku
paiskab. 89,22% heitkogusest
moodustas süsinikdioksiid
(CO2), sellele järgnesid metaan
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Kasvuhoonegaaside
allikas: energeetikasektor

(CH4) 5,26 ja dilämmastikoksiid
(N2O) 4,36 protsendiga. Fluoritud kasvuhoonegaasid ehk nn
f-gaasid (HFCd ja SF6) moodustasid ligikaudu 1,2%
heitkogusest.
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Keskkonnaministeeriumi,
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja Keskkonnaagentuuri
koostöös valminud esialgne kasvuhoonegaaside inventuuriaruanne aastate 1990–2017 kohta
sedastab, et 2017. aastal oli Eesti
kasvuhoonegaaside heitkogus
20,8 miljonit tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti (CO2 ekv). Kui
arvestada metsa- ja maakasutussektori (LULUCF) positiivset
mõju, oli heitkogus 19 miljonit
tonni. Võrreldes 1990. aastaga
on 2017. aastal Eesti heitkogus
vähenenud 48,5%, LULUCF
sektori mõju arvestades 51,2%.
Kuna need on esialgsed heitkoguste hinnangud, võivad need
enne lõplikku aruande esitamist
15. märtsil veel muutuda.
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kohustatud kord kahe aasta
tagant esitama ÜRO-le nn
läbipaistvusaruande, milles riigid näitavad, kuidas nad on
oma eesmärkide täitmise suunas liikunud. Ühe osana esitatakse aruandes inimtekkeliste
kasvuhoonegaaside inventuur,
mis sisaldab heitkoguste hinnanguid alates 1990. aastast
kuni üle-eelmise aastani. Peale
Pariisi kokkuleppe on Eesti
vastavalt kliimamuutuste
raamkonventsioonile kohustatud esitama kasvuhoonegaaside inventuuri ja inventuuriaruande ÜRO-le ja vastavalt
Euroopa Liidu nn aruandlusmäärusele iga aasta ka
Euroopa Liidule.
Kui seni pööras Euroopa
Liidu kliimapoliitika rohkem
tähelepanu tööstuses toimuvale, siis alates 2021. aastast
lülitatakse ELi kliimaeesmärkide hulka ka maakasutuse,
maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektori
inimtekkelised süsinikubilansi
muutused.
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Eurostati andmete põhjal on
KHGde heitkogused elaniku kohta
aga Euroopa keskmisest suuremad. Kui ELi keskmine on 8,7
tonni CO2 ekvivalenti inimese
kohta, siis Eestis on see näitaja 15.
Heitkoguste piiramiseks ühines
Eesti 1990. aastate alguses ÜRO
kliimamuutuste raamkonventsiooniga ja täidab Kyoto protokolli ja Pariisi kokkuleppe
eesmärke. Eesti pikaajalise kliimapoliitika visiooni alusel on
sihiks aastaks 2050 vähendada
KHGde heidet 1990. aasta tasemega võrreldes ligi 80%. Lähema
eesmärgina tuleb Euroopa Liidu
(EL) nn jagatud kohustuse määruse põhjal transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuse
ja väikesemahulise energiatootmise sektorites aastaks 2030
KHGde heidet 2005. aasta tasemega võrreldes vähendada 13%.
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Kuigi kliimamuutuse mõjud ei
ole Eestis nii äärmuslikud kui
paljudes teistes riikides, on need
piisavad, et mõjutada meie igapäevaelu. Näiteks sagenevad
märgatavalt üleujutused ja põuaperioodid, suureneb kaldaerosioon ja tormikahjustused. Samuti
on mõjutatud jää- ja lumikatte
kestus ning merevee ja siseveekogude tase.
Keskkonnaagentuuri teadlaste
prognoosi järgi võib aastaks 2100
Eesti keskmine temperatuur
tõusta 4,3 kraadi, talvine temperatuur 4,9 kraadi võrra. Äärmuslike sademete tõenäosus võib
kasvada 165 protsenti (89 protsendile). Lumikatte kestus võib
jaanuaris-veebruaris jääda üldjuhul alla 10 päeva, mis tähendab
püsiva lumikatte puudumist. Ühtlasi on oodata keskmise tuulekiiruse märkimisväärset tõusu.
Sellise tuleviku vältimiseks
tuleb vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) heidet kõikides
majandussektorites. Eesti KHGde
heitkogus moodustab ligikaudselt
0,5% Euroopa Liidu heitkogusest,
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Kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega
kohanemiseks on Eesti ühinenud mitme rahvusvahelise
kokkuleppega. Eesti elaniku panus kasvuhoonegaaside
heitesse on keskmisest eurooplasest suurem.
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Mida näitab kasvuhoonegaaside
inventuuriaruanne?

70000,00

1991

Teel süsinikuneutraalse
Eesti suunas.
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Tekst: Kadri Masing  Fotod: Shutterstock

avaliku sektori, kodumajapidamise kui ka põllumajanduse
kütuste kasutust.
Sektori heitkogused on küll
võrreldes 1990. aastaga vähenenud 49,2%, kuid suurim langus
jääb 1990–1993. aastatesse.
2006.–2007. aastatel toimus
üldise majanduskasvu tõttu märgatav kasv ning seejärel koos
majanduslangusega ka langus.
Alates 2009. aastast on KHGde
heitkogused tihedalt seotud eksporditava elektrimahuga, mida
toodetakse enamikus
põlevkivist.
Kuna lõviosa Eesti kasvuhoonegaaside heitkogustest tuleb
just elektri- ja soojatootmisest,
on heide suuresti sõltuv nii globaalsest majandusest kui ka
aasta keskmistest temperatuuridest. Mida soojem talv, seda
väiksemad on soojatootmise
heitkogused. Kui soojuse toot-

Muud (sõidukid)

Joonis 2. Suurim kasvuhoonegaaside heide (kt CO2 ekv) tekib elektri- ja soojatootmisest, kuid kiiret reageerimist vajab ka transpordisektor.

Energeetikasektori heide tekib
kõigi kasutatud kütuste pealt,
olgu selleks siis põlevkivi,
põlevkiviõli, maagaas ja/või
muud kütused elektri- ja soojatootmiseks või bensiin, diisel ja
muu transpordisektoris. Sektor
hõlmab nii elektri- ja soojatootmise, tööstuse, transpordi, äri- ja

miseks kasutatakse rohkem fossiilkütuseid, kasvavad
tootmisega võrdeliselt ka
heitkogused.
Elektri- ja soojatootmise
(70,8%) järel on suuruselt teine
KHGde allikas transpordi
valdkond, mille osakaal kogu
Eesti heitkogusest aastal
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2017 oli 11,7%. Transpordist
kide ja mullaharimisega.
sellest, et see ei kajasta tootmisel
tulenev heitkogus on viimasel
Põllumajanduse heide on seokasutatud elektrit ja energia saakümnendil kasvanud nii ELis
tud loomade arvukuse ja põllumise eesmärgil kulutatud kütukui Eestis.
majandustoodangu mahtudega,
seid. Valdkonna heitkogustest
Transpordisektori heide vähemis omakorda on seotud põlluannab suurima osa mineraalsete
nes Eestis alates 1991. aastast,
majandustoetustega. Aastatel
ainete tööstus ning külmutus- ja
kui pärast taasiseseisvumist
2002–2008 avaldas tuntavat
kliimaseadmetes tarvitatavad
kütusehind tõusis ja tekkisid tarmõju ELiga liitumine. Lähimikülmaained. Alates 1990. aastast
neraskused. Aga juba mõne aasta nevikus omavad mõju Venemaa
on tööstuse ja toodete valdkonna
möödudes hakkas jälle stabiilselt majandussanktsioonid ja ELi
heitgaasid vähenenud 33,6
tõusma. Majandussurutise ajal
piimakvootide kaotamine, mille
protsenti.
oli väike langus, kuid heide kasvas taas pärast majanduse taastuAlates 1990. aastast on tööstuse ja toodete valdkonna
mist. Tõus oli tingitud põhiliselt
suurenenud kütuseheitgaasid vähenenud 33,6 protsenti.
tarbimisest maanteetranspordis,
mis on transpordisektori suurima
heitega alamkategooria, mookukkus piimalehmade
Mineraalitööstuse (tsemendi-,
Tööstuslikud
jatagajärjel
toodete kasutamine
dustades 2017.
aastal üleprotsessid
95%
arvukus
ja
võrdeliselt
vähenesid
lubja-,
klaasi- ja keraamikatööstranspordi KHGde heitkogustest.
ka piimalehmade kasvuhoonetus) heitkoguste kasvu peamised
2030. aastaks seatud eesmärgi
gaaside heitkogused. 2014. aasmõjurid on sise- ja välisnõudlus,
valguses on näha, et Eesti transtal Eestisse jõudnud Aafrika
mida kompenseerivad ettevõtete
pordisektori efektiivsemaks ja
seakatku
tõttu
kahanes
kodusikeskkonnahoiumeetmed. Eesti
säästlikumaks muutmine vajab
gade arv 2016. aasta lõpuks
mineraalitööstuse ettevõtted järjärjest suuremat tähelepanu.
25,7% võrreldes 2014. aasta
givad parima võimaliku tehnika
Uuringute põhjal on see Eestis
lõpuga, mis vähendas omakorda
põhimõtet, nende tõhusus suureüks suurima heite vähendamise
sigadelt
pärinevat
KHGde
neb järjepidevalt, ja on üldiselt
potentsiaaliga sektoritest.
heidet.
kasvuhoonegaaside heitkoguste
Saasteallikad põlluLämmastikku sisaldavate
piiramisel eeskujulikud.
majanduses ja tööstuses
anorgaaniliste väetiste kasutaSama ei saa aga täheldada külSuuruselt järgmine saasteallikas
mine ja sellega seotud heide on
mutus- ja kliimaseadmetes külon põllumajandussektor
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vutrendis, sest kasutatavad lämgaaside ehk f-gaaside kasutamoodustavad kariloomade soomastikväetiste kogused on
mise kohta. F-gaaside heitkogulesisesest fermentatsioonist (eelsuurenenud. Orgaaniliste väesed on olnud kasvavas trendis,
kõige suu kaudu eralduv metaan, tiste kasutamine on alates
sest keskkonnasõbralikel külvähesemal
määral ka kõhugaa2007. aastast
püsinud pigem stamaainetel põhinevate tehnolooMineraalsete materjalide
Keemiatööstus
Kütuste kasutamine
tööstuseralduv metaan) ja otseeesmärkidel
sidena
biilsena võimiOeenergeeClistel
õrnalt langenud.
giate kasutuselevõtt siin
ja lahusCte kasutamine
sed heitkogused põllumajandusTööstusprotsesside
ja too
regioonis on aeglane. Seda nii
OsoonikihC
kahandavate
Muude toodete tootmine
maalt,
mis
on
seotud
põldude
dete
kasutamise
valdkonna
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Langust on oodata järgmisel aasPõllumajandus
takümnel tulenevalt EL-i keskkonnapoliitikast, mis on suunatud suure globaalse soojendamise potentsiaaliga f-gaaside
kasutamise lõpetamisele.
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ning see on alates 1990. aastast
langenud 11,2%. Kõige suurema
osa sektori heitest moodustab
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Joonis 3. Põllumajandussektori KHG heide (kt CO2 ekv) oleneb loomade
prügilate sulgemise tõttu.
arvukusest ja toodangu suurusest, välja joonistub ka toetuste mõju.
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Joonis 4. Möödunud kümnendil varieerusid LULUCF sektori emissioonid
(kt CO2 ekv) ebastabiilse raieintensiivsuse ja raadamise tõttu, mis olid tingitud
Eesti sotsiaalmajandusliku olukorra muutustest.

Metsade tänuväärne roll
LULUCF on Eestis ainuke kasvuhoonegaase siduv sektor, mistõttu on sellel riigi süsinikuringes
ja ka aruandluses tähtis roll. Sektor hõlmab kasvuhoonegaaside
heidet ning sidumist metsamaa,
puittoodete, põllumaa, rohumaa,
märgalade (sh turbakarjäärid),
asustusalade ja muu maa
kategoorias.
2017. aastal seoti sektoris 1,79
miljonit tonni CO2 ekvivalenti,

(loe ka lk 28-32), mõjutab sektori heitkoguseid enim just raie.
Kui majanduses on olnud head
aastad, siis on ka raiemahud suuremad ja seetõttu süsiniku sidumine väiksem, aga samal ajal
säilitatakse rohkem süsinikku
puittoodetesse.
Teised kasvuhoonegaaside allikad on turvasmuldadel paiknevate metsa-, põllu- ja rohumaade
kuivendamine, turba kaevandamine, raadamine, infrastruktuuri

Riikide võrreldavuse loomiseks on välja
töötatud lähenemine, mis hindab muutust
metsade süsinikuvarus, võttes aluseks kindla
aja ehk nn nullpunkti (võrdlustase). Edaspidi
hinnatakse, kui palju muutub süsinikuringe
nullpunkti suhtes.
mis on 20,4% enam 1990. aastaga võrreldes. See on aastane
süsinikuvaru muut, mitte reaalne
süsinikutagavaraga.
Metsanduse abil saab nii süsinikku siduda kui ka fossiilkütuseid asendada, mistõttu tulenebki
sektori hea mõju metsamaast ja
puittoodetest. 2017. aastal suurenes süsinikuvaru Eesti metsades
1,9 miljoni tonni CO2 ekvivalendi võrra.
Kuna pärast raiet metsa tagavara langeb ja juurdekasvu taastumine võtab mõned aastad aega
Metsamees nr 1 (135) / 2019

ja hoonestatud alade laiendamine
metsade kulul ja biomassi põlemine (metsatulekahjud).
Euroopa Liidu üldpõhimõte
on, et süsiniku sidumine ja heide
maakasutussektoris peab olema
(vähemalt) tasakaalus: kui üks
tegevus CO2 heidet suurendab,
tuleb see teisal kompenseerida.
Kui siiani on LULUCF sektori
bilanss olnud positiivne, see
tähendab, et sektor on olnud CO2
siduja, mitte emiteerija, siis tulevikus ei pruugi see uue eeskirja
ja vana metsa suure osakaalu

tõttu enam nii olla.
Riikide võrreldavuse loomiseks on välja töötatud lähenemine, mis hindab muutust
metsade süsinikuvarus, võttes
aluseks kindla aja ehk nn nullpunkti (võrdlustase). Edaspidi
hinnatakse, kui palju muutub
süsinikuringe nullpunkti suhtes.
Lihtsaim viis sellise süsteemi
järgi süsinikutootlust suurendada
on metsastamine, kuid see on
keerulisem suure metsasusega
riikidel, kus uute transpordiobjektide ja põllumaade rajamise
tõttu metsa pindala pigem
väheneb.
Uue LULUCF määruse järgi
baseerub võrdlustase ehk nullpunkt aastatele 2000-2009, mis
on metsa mõistes lühike aeg ja
Eestile süsinikubilansi arvestuses
ebasoodne. Sel perioodil muutus
Eestis raiemaht 2,7 korda. Puidutööstusel oli soodsam ümarpuitu
importida Venemaalt, seega Eesti
raiemaht langes.
Viimastel aastatel on raiemaht
Eestis stabiliseerunud 11 miljoni
m3 tasemele, kuid 2021.–
2030. aastad kõrvutatakse just
2000–2009 tasemega.
Kui seome võrdlustasemest
vähem, siis peame puudujääki
kompenseerima ja kui seome
rohkem, siis saame ülejääki
kasutada mõnes muus sektoris,
kus on puudujääk.
Seejuures kehtestatakse uue
määrusega peale metsamaa baastasemed veel põllumaale, rohumaale ning märgalale (viimasele
ainult 2026–2030), mistõttu võib
sektori puudujääk tekkida ka
nende alamkategooriate
arvestuses.
N-ö puudujääkide katmiseks
on võimalik kasutada teiste sektorite ülejääki või siis osta teistelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt ülejääki.
Inventuuriaruannet aitasid lahti
mõtestada Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõunik CrisTiina Türkson ja Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Maris
Nikopensius.
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RMK VÕIKS VÕTTA
LEPITADA LEPITAMATUT –
looduskaitsjaid ja metsaäri

Meaningful Brandsi uuringu põhjal aitab RMK rohkem kui teised tootemargid Eestis inimestel end õnnelikuna tunda.
Keskkonnateemad jõuavad avalikkuse teravama tähelepanu alla
enamasti negatiivsete üksikjuhtumite tagajärjel, olgu selleks
õnnetustega kaasnevad reostused
või arendusprojektide keskkonnamõju küsimused, nagu tselluloositehas või Rail Balticu
trassivalikud. Samuti ületavad
lainetena uudiskünnise halva
mõjuga globaalsed kliimamuutused, jäätmedirektiiv, põlevkivi
energia mõjud või metsade
lageraie.
Kas võib siis üldistada, et
keskkonnauudiste puudumine
ongi hea uudis? Päris nii see vast
pole. Eestlastele on kombeks
aeg-ajalt rohkearvuliselt kokku
tulla, olgu need koristustalgud
või roheliste rattaretked. Peavoolust niššidesse ekseldes leiab
veel hulganisti hubaseid teemakäsitlusi, alates mahetootmisest
kuni lendorava päästmiseni.
Eestlasi on kõnetanud RMK
matkarajad ja roheline energia.
Võib küsida, kas keskkonnateemasid võib pidada ärimaailmas
organisatsiooni n-ö kuvandipehmendiks, sarnases võtmes nagu
loomakeste kasutamist logodel?
RMK osales äsja avaldatud
Havas Estonia mahukas rahvusvahelises uuringus Meaningful
Brands, mis selgitab, kuidas tootemargid panustavad ühiskonna
ja inimeste heaolusse, ning
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annab juhtidele strateegilisi soovitusi, millistele teemadele keskendumine tugevdab tootemargi
tähendusrikkust ja edukust ka
pikemas perspektiivis. Havas
Estonia analüüsis 2018. aasta
lõpus ettevõtete tähendusrikkust
juba neljandat korda, tuginedes
üleilmsele uuringupõhisele strateegialahendusele Meaningful
Brands. Eestist osales uuringus
üle 7600 vastaja.
Tulemustest selgus, et aina
levinum on üleüldine eeldus, et
ettevõtted ja tootemargid peaksid osalema inimeste elukvaliteedi ning heaolu parandamisel
– seda ootab pea kolm neljast
vastanust. Varasemate uuringutega võrreldes on selliste vastajate hulk kasvanud.

RMK tootemargi kuvand
RMK tootemarki tajutakse
esmalt tema funktsionaalsete
hüvede kaudu (vt graafik), millest eristuvad omakorda kasuli
kud teenused ja valdkonna
liidrikuvand.
Järgmistena seostuvad tootemargiga kollektiivsete hüvedena
kasu Eesti majandusele ja
panus keskkonda. Viimaste
kujul avaldub RMK kuvandis
keskkonnatemaatika põline vastuolu – looduse kasutus, mis
puidu müügina täidab eelarvet,
ja teisalt looduskaitse, mis aasta-

tepikkuse suure töö tulemusena
on kinnistunud kuvandi
pärisosaks.
Neljandana eristuvad tootemargi isiklikud loodushüved –
tänu oma teenustele ja
algatustele aitab RMK inimesel
keskkonnasõbralikum olla.
RMK on Eesti tootemargimaastikul eriline nähtus. Üldsus
saab unikaalseid teenuseid enamikus tasuta, mis kujundab suuresti kuvandi. Vastavalt ärimudelile liiguvad samas tulud
teisi radu ja teenuseid pidi ning
muudelt klientidelt – mõneti
analoogselt, nagu toimivad näiteks Google ja Facebook.
RMK on Meaningful Brandsi
uuringu põhjal üldsusele
äärmiselt tähendusrikas tootemark, millesse on kiindunud iga
teine vastaja. Eesti turul tegutseva 42 tipptootemargi võrdluses
on RMK parim muljetavaldavate
näitajate poolest, mis iseloomustavad tootemargi isiklikke ja
kollektiivseid hüvesid. Nende
seas on omadusi, millega sooviks end seostada iga tootemark,
ent mis jõukohane vähestele (vt
tabel). Näiteks 44% kõigist, kes
on RMKga vähemalt mõnevõrra
tuttavad, kinnitavad, et tootemark aitab neil end õnnelikumana tunda – seda on üle kahe
korra enam kui kõigil mõõdetud
tootemarkidel keskmiselt.
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Näitajad, mille poolest RMK on
42 tippbrändi võrdluses parim:
Aitab tervena püsida.
Aitab füüsilist vormi parandada.
Julgustab paremaid harjumusi omaks võtma.
Aitab end tunda osana grupist.
Aitab eluga rohkem rahul olla.
Aitab tunda end õnnelikumana.
Annab meelerahu ja enesekindlust.
Aitab oma teenuste ja algatuste läbi keskkonnasõbralikum olla.
Innustab maailmat parandama.
Toetab kohaliku kogukonna arengut.
Investeerib homsesse majandusse.
Läbipaistev ja aus oma tegevustes ning info jagamises.
Allikas: Meaningful Brands uuring, Havas Estonia

Ootused RMK-le
Kuigi RMK tootemarki hinnatakse kõrgelt, on selle tähendusrikkus võrreldes 2016. aasta
seisuga kergelt langenud. Muutused on keskmisest suuremad
kolme aspekti tajumises: tootemargi tajutav panus kohalikku
kogukonda, panus keskkonda
ning RMK pakutavad intellek
tuaalsed hüved ehk elanike harimine (vt graafik).
Üheks oletatavaks põhjuseks
RMK kuvandinäitajate väikese
languse taga võib pidada asjaolu,
et varasemale metsaradade ja
keskkonnahariduse teemade
kesksele rõhuasetusele on ajapikku hakanud konkurentsi pakkuma metsamaterjali müügist
saadavate majanduslike hüvede
küsimused, tõsi meediapildis on
viimasel ajal pigem domineerinud keskkonnahoiu teemad.
Mida aga inimesed RMK-lt
kõige enam ootavad? Uuringust
selgub, et arvestades eri teemade
mõju tootemargi edule, tuleks
senisest veel enam rõhku panna
allpool loetletud teemadele, isegi
kui mõnda neist juba seostatakse
RMKga hästi:
kodanike kuulamine ja arusaam, et neid koheldakse aus
tusega (funktsionaalsed
hüved);
Metsamees nr 1 (135) / 2019

vajadus aidata inimestel end
tunda õnnelikumana, enesehin
nangu tõstmine ja meelerahu
ning enesekindluse pakkumine
(emotsionaalsed hüved);
julgustada inimesi paremaid
harjumusi omaks võtma (korralduslikud hüved).

Loodussõbralik
metsamajandamine
Kui keskkonnapoliitika on kunst
looduse kaitset ja kasutust tasakaalus hoida nii, et „rahahundid“
saaksid söönud ning lambad, näiteks looduse ilu või mitmekesisus, kannataksid võimalikult
vähe, siis aina enam polariseeruvas ühiskonnas tundub, et neid

kahte ideoloogiat on keerukas
lepitada.
Eestlane olla juurtelt metsarahvas ja sestap keskkonnateemad
seostuvadki sageli metsaga. Liigselt puutumata loodus pole vaid
unikaalne vaatamisväärsus, vaid
ka elukeskkond looma-, linnu-,
putuka- ja taimeliikidele. Nagu
kunagise sotsiaalkampaania
hüüdlause „erinevus rikastab“
vihjas, on liikide mitmekesisus
suur väärtus.
Eraomanik võib kasutada oma
vara, nagu soovib – ka puufarmina, kui seadusandja ei piira.
Metsa võib hoida ja kasvatada
ning realiseerida siis, kui see on
majanduslikult optimaalne nii
metsa vanuse kui turuhinna
mõttes.
RMK avalike huvide esindajana vastutab laiema pildi eest.
Eesti juhtiv metsatootemark
võiks ehk astuda ambitsioonika
sammu kõrgemalegi, kui otsesed kohustused ette näevad, sest
liidripositsioon tekitab ootusi.
Kas RMK ei võiks haarata initsiatiivi, et püüda looduskaitse ja
puiduäri vastuolusid lepitada?
RMK-l on rahva usaldus ning
kiindumus loodusläheduse toojana ja teisalt metsanduse ekspertiis ärilisest vaatest.
Mõlemad pooled on justkui olemas – kui saaks „puukallistajad“ ja „saemehed“ vaid
senisest veel veenvamalt kokku
viia.







RMK tootemargi kuvand.
Allikas: Meaningful Brands uuring, Havas Estonia
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Aveliina Helm,
elupaikade hoidja

Elurikkus, sealhulgas maastikumuutuste mõju mitmesuguste liikide käekäigule ongi Aveliina Helmi
teadustöö peamisi suundi. Vastuse peavad saama
küsimused, millised liigid on kiiresti muutuvate
keskkonnatingimuste tõttu enim ohus ning kuidas
tagada, et elurikkus püsiks ka tulevikus.
„Kui algul tõi mind liigirikkuse ja seda mõjutavate tegurite juurde lihtsalt suur huvi looduse toimimise vastu, siis viimase kümne aasta jooksul olen
nii oma tööde najal kui ka üle maailma tuvastatud
suundumuste tõttu tunnetamas selle teema äärmist
pakilisust. Looduskeskkonna mitmekesisus on tõesti
väga suures ohus,“ selgitab Aveliina, miks on elurikkuse teema tema jaoks fookuses püsinud.

Ka meie heaolu nimel

„Igaüks, kel silmad
peas, näeb meie ümber
toimunud muutusi
võrreldes paari
aastakümne taguse
ajaga,“ tõdeb Tartu
ülikooli botaanik ja
ökoloog Aveliina Helm
ning soovitab lugejal
meenutada, millal ta
näiteks korjas viimati
terve kimbu kullerkuppe
või pääsusilmasid.

Ta tõdeb, et paljude oluliste liigirühmade arvukus
on Euroopas ja mujal hirmuäratavalt kahanenud
ning see võib tuua probleeme ka inimesele ja meie
võimekusele toitu toota. Aveliina sõnul on teadlased
kõikjal Euroopas juba alates 1990ndatest jälginud,
kuidas liblikaid ja põllulinde jääb järjest vähemaks.
Viimased aastad on toonud tõsiseid teateid mitmesuguste tolmeldajarühmade ja üleüldse putukate seisundi kohta. Eestis on peale põllulindude langemas
ka metsalindude arvukus.
Hästi toimivaid ja liigirohkeid ökosüsteeme ei
tule tema ütlust mööda hoida ainult moraalsetel või
looduskaitselistel kaalutlustel, vaid ka põhjusel, et
nendega on seotud meile eluliselt vajalikud hüved –
aineringed, puhas õhk ja puhas vesi, viljakas muld
ja palju muud.
„Seetõttu on väga tähtis, et oskaksime liikide kadu
peatada ning teaksime, kuidas elurikkust hoida ja
taastada,“ märgib Aveliina. Ta lisab, et just järgnevate aastakümnete jooksul tuleb leida tõeliselt toimivad lahendused, kuidas pidurdada ja leevendada
kliimamuutusi ning ühendada looduskeskkonna ja
inimese heaolu. Tasakaalu leidmiseks on võimalused
tema hinnangul täiesti olemas, kuid aega väga palju
viivitada enam ei ole.

Pole elupaika, pole liiki

Aveliina peab aastast 2014 lambaid – põhikarjas on
15 looma – just sel eesmärgil, et need tema kodu
lähedase karjamaa taas liigirohkemaks „sööks“.
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Kõige tähtsam on, et liikide heaks käekäiguks oleks
piisaval hulgal heas seisus elupaiku. „Elupaikade
kadu on kõige olulisem tegur maismaaliikide arvukuse kahanemisel. See on see kõige-kõige!“ kinnitab
Aveliina. Alles seejärel tulevad riburadamisi teised
mõjutajad, mis on aga sageli hoopis rohkem kõlapinda saanud. Need on saasteained, sealhulgas näiteks pestitsiidid, kliimamuutus, invasiivsed
võõrliigid jt. „Kui elupaiku oleks piisavalt, oleks
teiste tegurite mõju palju talutavam. Kui aga elupaiku on järele jäänud vähe, siis saavad ka ülejäänud
mõjutajad, näiteks pestitsiidid või kliimamuutus,
kiiresti saatuslikuks,“ lausub Aveliina.
Elupaiku napib näiteks tolmeldajatel ja põllumajandusmaastike lindudel, sest nendele tarvilike koosMetsamees nr 1 (135) / 2019

Aveliina ja tema elukaaslane Mart Meriste. Koos taastavad nad elupaikasid, asustavad targalt ja teaduspõhiselt
ümber kaitsealuseid liike ning nõustavad ja aitavad
maastikuarhitekte ja linnaplaneerijaid loodussõbralikemate maastike ja linnade loomisel.

luste pindala on väga palju kahanenud.
„Poollooduslikud niidukooslused on nii Eestis
kui ka kogu ülejäänud Euroopas kaotanud rohkem
kui 95% oma kunagisest pindalast,“ viitab ta. Veel
sada aastat tagasi oli ligikaudu kolmandik Eestist
kaetud igasuguste niidukooslustega. „Niidud koos
oma õiterohke taimekooslusega aga ongi tolmeldajate ja teiste putukate ning põllulindude elu- ja
toidukohad,“ tõdeb Aveliina. Nii oli veel sada aastat tagasi Eestis puisniite 850 000 hektarit, praegu
on hoolduses aga üksnes 700 hektari kandis.
„On täiesti loogiline paratamatus, et kui liigirohke niit on asendunud millegagi, mis tema liikidele enam eluks ei sobi, näiteks põllumaa, muru
või asfaldiväljakuga, ei saa seal ka enam selle elupaiga liike olla,“ märgib ökoloog. „Me oleme
Lääne-Eesti loopealsetelt 10meetrise raadiusega
laigult leidnud üle 200 silmaga eristatava liigi alates soontaimedest kuni samblike, sammalde, jooksiklaste, kimalaste, ämblike ja lindudeni ning üle
600 DNA põhjal määratud mullaseene liigi. Ei
muru, asfaldiväljak, teeserv ega tegelikult ka noor
mets saa sellele lähedale.“

Inimese kõrval ruumi teistelegi
Elupaiga olemasolu kõrval on tema sõnul tarvis
silmas pidada sedagi, kus ja kuidas elupaigad
asetsevad. „Niiduliblikate või -lillede säilimisele
Tartu vallas ei aita kuidagi kaasa see, kui Laelatu
puisniitu Pärnumaal kenasti hooldatakse,“ toob
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liigirohkemaks „sööks“. „Võtsin lambad just
maastikuhoolduse ja liigirikkuse tõstmise eesmärgil ja nad on teinud imelist tööd!“ rõõmustab ta.
Aveliin kodu paikneb suurte põldude vahel
ning vanal heinamaal tema maja kõrval ei kasvanud kuigi palju eri liiki taimi. „Juba esimese kahe
aastaga hakkasid karjamaal ennast hästi tundma
härjasilmad, kellukad, hiireherned, seaherned,“
loetleb Aveliina, kuidas lammaste tulekuga lisandus uusi liike.
Ühtlasi rajas ta ühe puisniidulaigukese, kuhu
on viimase kahe aastaga juurde tulnud 25 soontaimeliiki. „Olen liike ka ise toonud, tassides liigirikastest kohtadest seemneid sisaldavat heina
või külvates liigirikastelt niitudelt kogutud seemneid. See on selline tegevus, mida ma kutsun igaühe looduskaitseks – proovin vähemalt enda
vahetus ümbruses luua tingimusi teistelegi liikidele,“ räägib ta. Seda kõike teeb Aveliina praegu
umbes kuuel hektaril karjamaal ning neljal hektaril metsas. Suurendada elurikkust oma väikesel
maalapil on tema suur eesmärk.

Loo ise elupaik

Aveliina esile. Neil peab olema ruumi ka Tartumaal. Elurikkus toimib nimelt maastikes meie
ümber – paar kilomeetrit siia-sinna on skaala, milles liigid „opereerivad“.
Seetõttu tulekski jälgida, et igas maastikus oleks
ikka natuke ruumi inimese tegemiste kõrval teistelegi liikidele ning selle eest saab hea seista igaüks.
Pole tarvis näiteks meeletult muru niita, iseäranis
piirkondades, kus on suured põllud ja kus niidud on
täielikult kadumas. Muidugi on Aveliina sõnul
täiesti mõistlik muru niita seal, kus on soov kõndida, kuid mõne aianurga või suurema platsi võiks
ka õitsema lasta ja proovida imiteerida sellega
kaduvaid niidukooslusi, tehes hoopis korra aastas
heina. „Õitsvast aianurgast, püsti surnud puust,
suurest lamatüvest, pisikesest veekogust, õiterohkest tee- või kraaviservast ja paljudest teistest väikestest elupaigalaigukestest on suur-suur abi nii
taimedele kui ka lindudele, putukatele ja paljudele
teistele pisikest mõõtu isenditele,“ rõhutab
Aveliina.

Peaks olema ühine mure
Eesti on võtnud eesmärgi, et aastaks 2020 hooldataks – see tähendab, et niidetaks või karjatataks
loomi – 45 000 hektaril poollooduslikel kooslustel.
Pikas plaanis peaks vähemalt kaitsealadel leiduvad
60 000 hektarit olema sobilikult hooldatud. Aveliina
hinnangul oleme selle eesmärgini jõudsalt liikumas,
ent küsimus on, kuidas tagada ühiskonna ja poliiti-
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kute hästi meelestatud hoiak hooldus- ja taastamistegevuste suhtes. „Paranemisruumi on nii riigi
mitme struktuuri teadlikkuses niidukoosluste väärtuse suhtes, hooldustoetuste suuruses, et need ikka
ajaga sammu peaksid, kui ka riigi ja hooldaja koostöö paranemises, et bürokraatia kedagi ei heidutaks
ega ebaõiglaselt karistaks. Hooldustoetuse eesmärk
peaks olema heas seisus kooslused ja pikaajaline
stabiilne koostöö hooldajatega. Näen ruumi tulemuspõhistele toetustele ning senisest mahukamale
nõustamisele ja juhendamisele,“ märgib ta.
Ideaalis võiks riik ja poollooduslike koosluste
hooldajad olla head partnerid, kes töötavad ühise
eesmärgi nimel ja on teineteisele toeks, siis ei pelgaks hooldusega tegelda ka maaomanikud, kellel
on pisikesed ajalooliste koosluste laigukesed, olgu
need siis kaitsealadel või väljaspool. Aveliina nendib, et paljud ei pruugi bürokraatia hirmus hooldustoetusi ilmselt taotlema hakatagi.
Sealjuures on tähtis mõelda niidulaigukestele ka
väljaspool kaitsealasid, kust need on teadmatuse ja
hooldustoetuste puudumise üle tempokalt kadumas.
Nende niitmist või neil karjatamist tuleks samuti
riiklikult toetada.

Lambad sõid niidu liigirohkeks
Aveliina ei räägi üksnes poollooduslike koosluste
hooldamise vajalikkusest, vaid peab aastast 2014
lambaid – põhikarjas on 15 looma – just sel eesmärgil, et need tema kodulähedase karjamaa taas
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Aveliina usub, et on võimalik leida tasakaal inimeste toimetamise ja looduse hoidmise vahel.
Looduse säästmisse saab panustada igaüks ja
teha seda korraga kahel eri moel.
„Esiteks peab nõudma head ja tulevikkuvaatavat poliitikat,“ nimetab Aveliina. Teiseks tuleb

ise rakendada teaduspõhiseid lahendusi.
„Üks ei sünni aga ilma teiseta,“ rõhutab ta.
„Meie isiklikud tarbimisvalikud näiteks aitavad
luua küll kandepinda, kuid ühiskondlikeks muutusteks peavad ikka poliitika ja seadused vastu
tulema.“
On aga üks valdkond, kus meist igaühel võib
Aveliina hinnangul olla suur ja tähtis mõju – see
on elurikkuse hoidmine meie maastikes. „Igal
õiterohkel aianurgal, klanimata põõsastikul või
isegi rohkete maitsetaimedega peenral võib olla
oma väike, kuid ülioluline panus just teie ümber
asetsevate maastike elurikkuse hoidmisele,“ soovitab ta taas kord igapäevast elu hinnata niisugusest seisukohast.
Oma sõna levitab Aveliina nii näiteks Sirbi
„Ökoloogika“ rubriiki artikleid kirjutades kui ka
oma igapäevase töö kaudu.
Koos elukaaslase Mart Meristega veavad nad
oma osaühingut Nordic Botanical, mis tegeleb
kodumaiste liikide seemnete tootmise ning looduskaitset puudutavate ettevõtmistega. „Taastame elupaikasid, asustame targalt ja
teaduspõhiselt ümber kaitsealuseid liike ning
nõustame ja aitame maastikuarhitekte ja linnaplaneerijaid loodussõbralikemate maastike ja linnade loomisel,“ selgitab ta.
Aveliina töö ei ole jäänud tunnustamata –
mullu pälvis ta Eesti teadusajakirjanike seltsi teadusajakirjanduse sõbra auhinna Ökul.

Aveliina Helmi sõnul on kõige tähtsam liikide heaks käekäiguks, et neil jaguks piisavalt heas seisus elupaiku.
Kui veel sada aastat tagasi oli Eestis puisniite 850 000
hektarit, siis praegu on hoolduses üksnes 700 hektari
kandis. Neist mõned hektarid ka Aveliina kodu juures.
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See kõik tähendab küllalt palju paberitööd,
ehkki paberil dokumente, skeeme ja tabeleid üldjuhul ei genereerita ning eesmärk on vähendada
juhendite ja eeskirjade arvu.
Üks töö, millega osakond hiljuti ühele poole
sai, on kvaliteedispetsialisti Edvard Eelsalu
sõnul RMK kõigi 27 struktuuriüksuse põhimääruste ühtlustamine.
„Täpsustasime üksuste ülesandeid,“ selgitab
keskkonna- ja kvaliteedispetsialist Olev Lillemets
ja lisab, et varem oli struktuuriüksuste põhimäärustes 455 ülesannet, kuid pärast korrastamist jäi
neid alles 283.
Selle käigus sai palju ümber sõnastatud, arvestusega, et kuigi eelkõige on põhimäärus vajalik
struktuuriüksusele endale ning kirjeldatakse ära
üksuse ülesanded ja juhtimine, on põhimäärus ka
tähtis suhtlusvahend RMK sees. Seeläbi teavad
teiste üksuste töötajad, mida kolleegid teevad ja
mis ülesandeid täidavad.

Ülesanded täpselt paika

RMK juhtimisarvestuse osakonna
töötajad Olev Lillemets, Rainer
Laigu ja Edvard Eelsalu.

Juhtimisarvestuse osakond
analüüsib põhjalikult
teiste üksuste tööd
„Enne ma kõiki ei kiusanud, nüüd kiusan kõiki,“ vastab RMK
juhtimisarvestuse osakonna tootmis- ja finantskontroller Rainer
Laigu muheldes vastuseks küsimusele, mis puudutab uue osakonna
tööülesandeid.
22
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Kas just kiusab, aga kõigi RMK üksustega on
tunamullu novembris tööd alustanud juhtimisarvestuse osakonna tegemised seotud küll.
„Meie kõige suurem tööülesanne on juhtimisarvestus – üksuste protsesside juhtimise analüüs.
Miks ja kuidas me midagi RMKs teeme, kas seda
on tarvis, või ehk oleks vaja mingeid samme
muuta, et oleksime paremad,“ selgitab Rainer
Laigu.
Samuti on osakonna tööks välisauditeid (FSC,
PEFC ja ISO) koordineerida, töökeskkonna ja
tööohutuse süsteemi toimimist korraldada, RMK
eelarve koostada ja selle täitmist analüüsida,
samuti analüüsida majandusarvestust.
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„Tahame põhimäärusest teha nn ankru, et kõik teised dokumendid – strateegiad, eeskirjad, juhendid –
oleks põhimäärusega seotud,“ märgib Laigu.
Lillemets nendib, et kui varem oli mitmes põhimääruses struktuuriüksuse ülesandeid kirjeldatud
laialivalguvalt, siis nüüd on need sõnastatud
terviklikult – kindla alguse ja lõpuga. Näiteks
regiooni põhimäärus on selle tulemusel nüüd
lühike ja konkreetne, koosnedes kuuest
ülesandest.
Eelsalu sõnul on plaan iga protsessi juures ära
nimetada RMK-sisesed ja -välised dokumendid
ehk alusdokumendid ning need dokumendid, mis
tekivad töö käigus ehk tõendusdokumendid. „Näiteks regiooni puidu varumine on seotud metsaseaduse, metsamajandamise eeskirja ja metsateatise
esitamise määrusega,“ nimetab Eelsalu. „Ja selle
käigus tekkivad tõendusdokumendid on tööde
üleandmise akt, harvesteri järkamisfail ja
toodangufail ning tööde vastuvõtuakt.“
Osakonna ülesanne on iga tegevust analüüsida –
mis dokumendid seda reguleerivad, mis dokumendid tekivad ning samuti hinnata ära võimalikud riskid ning nende realiseerumise tõenäosust ja
mõju. Riskid võivad olla seotud näiteks maine,
finantstulemuste, kvaliteedi või keskkonnaga.
„Riske hinnates saame teada, milliseid riske
peame maandama, millised on maandatud ja millistega peame leppima,“ täpsustab Laigu.
Osa protsesse kirjeldatakse ka skemaatiliselt.
„Mõnel juhul pole selge, kes täpselt mingit rolli
täidab, siis on lihtne seda joonisel näidata, mitte
panna pikka juttu kirja,“ selgitab Laigu. „Öeldakse ju, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna.“
Näiteks on skeemina kujutatud kõrgendatud

23

RMK üle Eesti

RMK üle Eesti

RMK juhtimis
arvestuse osakond
Alustas tööd 2017. aasta novembris.
Osakonnas on kolm töötajat: tootmis- ja
finantskontroller Rainer Laigu, keskkonna- ja
kvaliteedispetsialist Olev Lillemets ja kvaliteedi
spetsialist Edvard Eelsalu.

Olev Lillemets näitab
kõrgendatud avaliku
huviga alade määratlemise skeemi. Nii
mitmedki RMK tegevused on kirjeldatud
skeemidena.

avaliku huviga (KAH) alade määratlemine. Seal on täpselt välja joonistatud,
kuidas mets KAH-alaks määratakse,
kes suhtleb kohalike inimestega, kuidas
arvestatakse nende ettepanekuid jms.
„KAH-alade metsa raiel on mainerisk
suur ning oleme ära kirjeldanud, mida
ja kuidas selle minimeerimiseks teha,“
räägib Lillemets.

Kes mida täpselt teeb
Põhimääruste kirjeldamise käigus on
lahendusi leitud ka niisugustele ülesannetele, mis puudutavad mitut RMK
struktuuriüksust – näiteks looduses ebatäpsete piiride selgitamine. Varem oli
see seotud nii metsaosakonna, kinnisvaraosakonna ja metsakorraldusosakonna
ning ka tööde korraldajatega regioonist
ja looduskaitseosakonnast. Kõik lükkasid seda teemat enda õlult ära, sest asi
ei olnud arusaadav, ning lõpuks pidi
praaker või looduskaitse tööjuht sellega
tegelema, et piir õigesti maha märgitud
saaks, kuigi see ei olnud nende
kohustus.
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„Arutasime metsa-, kinnisvara- ja
metsamajandusosakonnaga läbi, kes
mida täpselt tegema peab, ja saime
õigused, kohustused ja rollid selgeks,“
räägib Laigu.
Ebaselge piiri puhul tellivad tööde
korraldajad, näiteks praaker või looduskaitse tööjuht, metsaülemalt piiri selgitamise ja mahamärkimise. Lepingulised
partnerid maakorraldustöödeks hangib
kinnisvaraosakond ning piiri õigsust
kontrollib ja piiriprotokolli allkirjastab
metsaülem. Seegi asjade käik on skeemina kirjeldatud. „Eelkõige ongi tarvis
üles joonistada need sammud, mille
puhul ei ole rollide jaotus osalejatele
üheselt mõistetav,” nendib Lillemets.

Tarvis eelkõige ettevõttele
endale
Laigu tõdeb, et algul neil puudus hea
metoodika põhimääruste analüüsiks,
need olid väga eriilmelised ja vajasid
süstematiseerimist. Näiteks milliseid
mõisteid kasutatakse ühe või teise asja
kirjeldamiseks. „Täiustasime tekste ja
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lõpuks saime ühtsete põhimõtete järgi
sarnase sõnakasutuse,“ märgib Laigu.
Kõige detailsemad on tugiüksuste
põhimäärused, sest nende töö on seotud
kõigi põhivaldkondade struktuurüksuste
teenindamisega. Seetõttu oli vaja määratleda täpsemalt, milliste ülesannete
täitmist on võimalik tugiüksustelt nõuda
ehk millist teenust mingi tugiüksus
pakub.
Neid kõiki – kõrvaltvaatajaile ehk ka
bürokraatlikke dokumente – on Laigu
sõnul vaja eelkõige RMK-le, sealhulgas
on täpselt kirjeldatud protsessid juhatusele abivahendiks. Eelsalu tõdeb, et
kuna kõiki tegevusi juhitakse kindlate
dokumentidega – nii RMK-väliste kui
ka -sisestega – ning viimati nimetatuteks on enamasti töökorralduslikud
juhendid, on osakonna eesmärk need
väga eriilmeliselt sõnastatud tekstid
ühtlustada.
„Soovime, et kõikide töökorralduslike
juhendid eelnõud meie, õigusosakonna
ja teabehaldusosakonna laualt läbi
käiks. Viimasel ajal on olnud päris palju
nende kommenteerimist ja parandamist,“ tõdeb Eelsalu, et töö dokumentidega ei ole lõppenud.
Ta lisab, et eelmise aasta sügisel tegi
osakond RMK juhendite, eeskirjade ja
volituste inventuuri. Kehtivaid dokumente oli 665. Koos struktuuriüksuste
ja õigusosakonnaga analüüsiti neid ning
360 dokumenti tunnistati kehtetuks,
kehtima jäi 221 ning uuendamist
vajas 94.
Samuti hoolitseb osakond selle eest,
et iga suurema mõjuga ettevõtmine,
mida RMKs tehakse, aga millel seni
puudus juhend, saaks selle. Näiteks
koostati metsakorraldaja kontrolli
juhend.
Eelsalu lisab, et töötajad tihti teavad,
mida nad peavad tegema, ja teevad seda
heas usus, aga kui reeglistikku ei ole
kokku lepitud, siis mõnikord eksitakse.
See tekitab segadust ning ka pingeid.

milline on erinevuste trend,” selgitab
Laigu.
Samuti valmis aruanne, mis kõrvutab
regioonide esitatud sortimentide prognoosi müügilepingutega kaetud kogustega. Sealt näeb, kust ja mis sortimenti
on jäetud müümata ning kus võivad
seetõttu tarneprobleemid tekkida.
Pikalt on juhtimisarvestuse osakonna
töötajad tegelenud ostutehingute analüüsiga ning selle tulemusena on valmimas
lepingute moodul ehk LEM. Selle alusel
tekib Power BI aruandluskeskkonnas
asjade ostmise ja teenuste tellimise
lepingute ja riigihangete rahalist täitumist näitav aruanne. „Mullu oli meil
kaks ostutehingute kontrolli ja nende
käigus tuli välja, et me ei saa oma andmebaasidest kiiresti ja mugavalt kätte,
mil määral on mingit lepingut juba täidetud ning ostuarve sidumine lepingu ja
riigihanke viitenumbriga oli hästi keeruline,“ selgitab Laigu, miks on tarvis
LEM-rakendus ja aruanne luua.
Lähiajal on juhtimisarvestuse osakonnal plaanis koostada ammu soovitud
RMK mõistete leksikon. Sinna on plaanis koguda RMKs kasutatavad mõisted
ja lühendid, mis mõnele RMK töötajale
on selged kui vesi, aga teisele kui hiina
keel. Näiteks, mis on KAH, MUR,
NOH, PLK, EIM, RKVR jne.
„Naljatamisi kutsutakse seda smurfisõnastikuks,“ muigab Laigu.

Edvard Eelsalu
tutvustab peagi
valmivat lepingute
moodulit LEM. Selle
alusel tekib asjade
ostmise ja teenuste
tellimise lepingute ja
riigihangete rahalist
täitumist näitav
aruanne.

Täpsed aruanded
Ühtlasi tellib osakond aruandeid. Näiteks on valminud aruanne, mis võrdleb
metsakorraldajate hinnatud kasvava
metsa tagavara harvesteri lõigatud
mahtudega.
„Metsakorraldaja näeb sealt, kas ta
hindas metsa tagavara üle või alla ning
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Marina, RMK ja
seenekorjajad
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Marina Poltavtseva on viimased kaheksa aastat töötanud RMK kommunikatsiooniosakonnas selle nimel, et RMK tuntus Eesti venekeelse
elanikkonna seas kasvaks. Ta võib rahul olla, sest RMK tuntus on selles sihtrühmas kasvanud paarikümne protsendipunkti võrra. Särav ja
täpne naine peab hoopis tähtsamaks läbisaamist ajakirjanikega, tänu
millele tekib sageli põnevaid koostööideid. Mõned neist viivad isegi
kõnedeni, kus temalt tellitakse RMK seenekorjajaid.
Milles seisneb sinu töö RMKs?
Minu ülesandeks on Eestis elavate venekeelsete inimeste seas RMK tuntust suurendada ja mainet parandada. Igapäevatöös tähendab see meediakanalite
esindajatega suhtlemist ja sidemete hoidmist, tõlketöödega tegelemist, pressiteadete saatmist, ürituste
korraldamist jms. RMK venekeelsed koduleheküljed
ja Facebooki-leht on samuti minu hallata. Püüan
kinni haarata igast võimalusest, et RMK tegevusi
tutvustada.
Töötad eelkõige venekeelse sihtgrupiga. Mille
poolest eesti- ja venekeelne sihtgrupp erinevad?
Kindlasti ajaloolise ja kultuurilise tausta poolest. Kui
rääkida RMK tuntuse ja maine kujundamise kontekstis, siis minu meelest on üheks tähtsaks erinevuseks
kohaliku venekeelse kogukonna linnastumine. Lin26

liku elustiiliga kaasnevad ühtlasi urbanistlikud väärtushinnangud. Soov loodusesse minna, n-ö juurte
juurde pöörduda eriti paljusid ei kõneta. Looduses
puhkamist peetakse küll vajalikuks, aga sageli piirdub
see ikkagi linna lähedal nt piknikuga. Eriti kaugeks
jääb metsamajandusega seonduv: ei kasutata ahjukütet, tutvusringkonnas pole metsaomanikke ega
metsatöölisi.
Õnneks vaikselt aga on selline suhtumine kadumas.
Täheldan kasvavat huvi just metsamajandamise
vastu: miks metsa raiutakse, mida asemele istutatakse, mis rolli täidavad metsnikud jms, aga ka looduse kohta üldisemalt. Väga populaarsed on
loodusretked koos juhendajaga, kes oskab pöörata
linlase tähelepanu taimestikule, rääkida lugusid loomadest-lindudest. Üldjuhul täituvad seesugused grupid välgukiirusel.
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Millega pead arvestama, kui suhtled vene- või
eestikeelse väljaande ajakirjanikuga?
Ega vist erilisi erinevusi polegi… Iga väljaande esindajaga suheldes peab olema täpne ja korrektne. Kuid
üks iseärasus siiski on ja see on seotud minu arvates
just mentaliteediga: isiklik suhe, sealhulgas ka väljaspool tööaega, on vene ajakirjanikuga suheldes väga
oluline. Ei piisa meili saatmisest ega lühikesest telefonikõnest, peab kokku saama, kohvitama. Inimesed,
kellega ma tööga seoses suhtlen, on mulle tähtsad.
Tihtipeale selliste kohtumiste käigus arenevad välja
head koostööideed, artiklite ja muude ettevõtmiste
teemad.

ütlemisega, et inimestel, kellel pole huumorisoont,
pole vaja elus midagi karta – kõige hullem, mis nendega võis juhtuda, on juba juhtunud!
Mina pean kõige õnnestunuks neid aprillinalju,
mida inimesed uskuma jäävad. Minu lemmikaprillinali on aastast 2015, kui RMK kuulutas välja registreerimise vabatahtlikele, kelle ülesandeks oleks
seenehooajal seeneotsimisseadet katsetada. Inimesed
panid end kirja väga aktiivselt! Registreerunuid tuli
ka Venemaalt. Kuid kõige ootamatum oli, kui poolteist aastat hiljem sain telefonikõne meesterahvalt
Ukrainast, kes soovis tellida lausa suurema partii
seeneotsijaid. Kahjuks jäi diil ära…

Mis on kommunikatsioonispetsialisti
õudusunenägu?
Kui sinu korraldatud sündmusele keegi ei tule.

Kui järgmisesse Metsamehe numbrisse oleks vaja
reisilugu kaugest metsast, siis millisest oma reisist
kirjutaksid?
Jaapan on kindlasti see sihtkoht, kuhu tahaks tagasi
minna ja põhjalikumalt sealset loodust tundma
õppida.

Mida loed oma töö suuremaks saavutuseks?
Seda, et RMK tuntus venekeelse sihtrühma seas on
ühtlaselt kasvamas, pean tagasihoidlikult ka enda saavutuseks. Kui 2013. aastal teadis Faktum ja Ariko uuringu andmetel RMKd 67% venekeelsest elanikkonnast, siis aastal 2017 oli see näitaja juba 85%. Kui
päevakorral on mõni metsateema, saadetakse meediapäring kohe mulle ehk minu kaudu RMK-le. Sõnad
„mets“ ja „puu“ võrduvad alati „RMK“ – ka see on
tähtis näitaja.
Kuidas end tööst välja lülitad?
Ei lülitagi! Kui minu põhitegevus on teavitustöö, siis
teen seda meeleldi ka pärast ametliku tööpäeva lõppu.
Nii et ööpäev läbi tööl – see käib minu kohta. Ja see
ei ole mulle üldse koormav.
Mis on olnud kõige paeluvamad tööd RMKs?
Töö on vaheldusrikas. Ürituste korraldamine, millele
eelneb mahukas ja pingeline ettevalmistusperiood, on
ehk kõige põnevam. Metsaistutuspäevadel, RMK metsatelgis töötades ja ka matka-seenepäevadel kohtan palju
toredaid inimesi, kelle küsimustele Eesti metsades toimuvast meeleldi vastan. Just sellest suhtlemisest tulevadki uued mõtted, kuidas oma sõnumitega eri
sihtrühmadeni paremini jõuda.
See hariv ja informeeriv roll annab piisavalt ruumi
loomingulisusele ja meeldib mulle väga. Koostöö Vene
teatriga on olnud põnev. Selles, et Vene teater oma esimese suvelavastuse mullu just Sagadis tegi, on ka minu
käsi sees. Koostöös teatri kunstnikuga valmis kujunduslikult põnev teatrikava, kuhu ühe osana oli sisse põimitud ka Sagadi metsakeskuse tutvustus. Lavastus „Kuu
aega maal“ osutus menukaks nii teatri kui ka Sagadi
jaoks, ja seda mängitakse tänavu juunis veel. Piletid on
juba müügil ning RMK töötajatele kehtib soodushind.

Kui sageli sa metsa jõuad?
Käin tihti RMK matkaradadel, nii oskan ajakirjanikele ja teistele huvilistele soovitada paiku. Loodusturism on kasvav trend kogu maailmas, tihti jagan
soovitusi matkaraja valimisel näiteks välisriikide blogijatele.
Mõned aastad tagasi avastasin, et metsas on põnev
ka talvel, nii et metsa jõuan aasta ringi. Kui Eestis
sõite plaanin, siis kindlasti arvestan päevakavasse ka
mõne RMK rajaga tutvumise.
Kommunikatsioonispetsialist
Marina Poltavtseva töötab
ööpäev läbi – huumor, täpsus
ja head suhted on selles ametis
asendamatud.

Oled mitme RMK 1. aprilli nalja taga. Mis on su
lemmik aprillinali?
Tõsi, head naljad mulle meeldivad. Olen täiesti nõus
Metsamees nr 1 (135) / 2019
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Tekst: Kristi Parro, Veiko Uri
Fotod: Veiko Uri

Miks on vaja metsa
majandada?

Kuidas mõjutab
metsade majandamine
süsiniku sidumist?
28
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Katsealadel hinnati süsinikuvaru
mullas, juurtes, alustaimestikus
ja puidus.

Tänapäeva ühiskond vajab toimimiseks suurtes kogustes nii
toorainet kui ka energiat ja praegune majanduslik heaolu ning
areng põhinevad enamikus fossiilsete ressursside intensiivsel
kasutamisel. Samas, arvestades
nende ressursside piiratust ja
kasutamise kahjulikku mõju
keskkonnale ja kliimale, pööratakse üha suuremat tähelepanu
taastuvate loodusvarade kasutamisele ning selles osas on metsal
ja puidul tulevikuühiskonnas
täita väga vastutusrikas roll.
Juba praegu pakub puit nii
plastile, terasele, betoonile kui ka
mitmesugustele naftasaadustele
arvestatavat alternatiivi. See suurendab metsanduse tähtsust, kuid
ühtlasi toob endaga kaasa vajaduse majandada metsi veelgi
efektiivsemalt, aga samas jätkusuutlikult ning säästlikult. Suurema surve metsade
majandamisele põhjustab nõudlus puidu järele, nii kohalikul kui
ka globaalsel tasandil. Ja kui
metsaraiet piirata Eestis või
mujal Euroopas, siis suurenevad
raiemahud teistes piirkondades.
Sageli seal, kus metsandus ja puidutööstus on vähem jätkusuutlikud kui meil, seda nii
kliimamuutusi kui elurikkust silmas pidades. Seega, vähendades
raieid Euroopas, võib see viia
õhku paisatavate kasvuhoonegaaside koguse suurenemisele globaalselt: rohkem kasutatakse
naftapõhiseid tooteid ja vähem
panustatakse jätkusuutikku
keskkonnahoidu.

Puit on laia kasutusvaldkonnaga taastuv vara ja siit kerkib
küsimus, et kuidas ja kas üldse
peaksime suurenenud nõudluse
tingimustes Eesti metsi majandama, et nad edaspidigi seoksid
süsinikku ja leevendaksid kliimamuutusi, kuid kataks samal ajal
meie suureneva vajaduse puidu
järele?

Miks on vaja metsade
süsinikuringet uurida?
Euroopa metsade pindala on viimaste aastakümnete jooksul
palju kasvanud, samuti ka nende
tagavara ja seda nii metsarikastes kui -vaestes riikides. Nii on
ka Eestis metsa tagavara – ja
ühtlasi süsinikuvaru neis – suuresti tänu metsamajandusele viimase 60 aasta jooksul pea
neljakordistunud. Eeskätt istutamine ja noore metsa hooldamine
aitavad suurendada süsiniku
sidumist metsades ja on kliimamuutuste leevendamisel tänuväärne samm. Samas tuleb
arvestada, et boreaalsetes ja
parasvöötme metsades seotakse
süsinik pikema aja jooksul kui
troopilistes metsades, samas
võib raie vabastada suurel hulgal
talletatud süsiniku lühikese aja
jooksul.
Seega mõjutab metsade majandamine tuntavalt süsinikusidumist, kuid teadmised
kõikvõimalikest mõjudest, sealhulgas raiete mõjust Eesti metsade süsinikuringele on veel üsna
lünklikud. RMK on keskkonnahoidlik metsade majandaja ja
arvestab tööde plaanimisel ning
nende elluviimisel võimalike

Selleks, et hoida ühiskonna majanduslikku heaolu samal tasemel,
peame järjest enam võtma fossiilsete ressursside asemel kasutusele
taastuvaid loodusvarasid nagu puit. Kuidas mõjutavad raied metsa
süsiniku sidumise võimet, seda uurisid Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased kompleksuuringuga.
Metsamees nr 1 (135) / 2019
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kaasnevate keskkonnamõjudega. Tänapäeval on metsanduse mõju globaalsele
süsinikuringele ja seeläbi võimalikele
kliimamuutustele üks põletavamaid küsimusi. Selleks, et selgitada raiete mõju
süsinikuringele, viidi RMK toetusel aastatel 2015-2018 läbi kompleksuuring.
Saadud tulemuste põhjal on võimalik
anda metsakasvatajatele teadmisi metsa
paremaks majandamiseks süsiniku sidumise seisukohalt.

Uuring: harvendus- ja lageraiete mõju süsinikuringele
männi- ja kasepuistutes
2017. aasta SMI andmete järgi on Eestis
metsamaad 53,6% ja Eesti metsa tagavara 486 miljonit m3. Peamisteks puuliikideks majandusmetsas on mänd
(moodustab pindalast 29%, tagavara
142,6 miljonit m3) ja kask (pindalast
30,2%, tagavara 108,3 miljonit m3).
Kuna männi ja kase enamusega puistud
moodustavad Eesti metsade pindalast ja
tagavarast enam kui poole ning need on
ka majanduslikult väga tähtsad, tehti
uuringud just nendes puistutes. Katsealad rajati erivanuselistesse puistutesse
ja erineva viljakusega aladele.

Lageraied
Männi alad
1- aastane 6-aastane

Arukase alad
10-aastane 2-aastane 4-aastane 7-aastane

Harvendusraied
Arukase alad

Männi alad

noorem, 20-aastane vanem, 30-aastane noorem, 25-aastane

Männi- ja kasepuistutes hinnati pärast
harvendus- ja lageraieid süsinikuvaru
mullas, juurtes, alustaimestikus, puidus,
varises, samuti mõõdeti gaasivahetust
ökosüsteemi ja atmosfääri vahel ning
hinnati biomassi produktsioonis seotud
süsinikuvoogu. Pikemalt saab uuringu
ülesehitusest lugeda ajakirja Metsamees
2016. aasta juuni-juuli numbrist.

Lageraie mõju süsinikubilansile
on lühiajaline
Levinud on arvamus, et lageraie on
süsiniku sidumise seisukohast halb, sest
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vanem, 45-aastane

esimestel lageraiejärgsetel aastatel alustaimestiku kasv männialadest suurem,
mis peegeldus esimestel aastatel pea
kolm korda suuremas süsiniku sidumises. See tasakaalustas mullahingamist ja
süsinikubilanss oli seetõttu ka esimestel
raiejärgsetel aastatel vaid kergelt miinuses. Kuigi süsiniku emissioon mullast
edaspidi isegi kasvas, oli bilanss sarnaselt männialadega alates seitsmendast
aastast positiivne.
Harvendusraied ei põhjustanud suuri
muutusi arukaasikute ja männikute süsiniku ega ka lämmastikuvoogudes ja
Metsamees nr 1 (135) / 2019

Jooniste allkirjad
Jooniste allkirjad
1. uuringualade jaotus (excelis): Uuriti lage- ja harvendusraiete mõju erinevas vanuses
1. uuringualade
jaotus (excelis):
Uuriti lageja harvendusraiete mõju erinevas vanuses
mustikamännikutele
ja jänesekapsa
kaasikutele.
mustikamännikutele
ja
jänesekapsa
kaasikutele.
2. C bilanss männinoorendikes: Süsinikubilansid vahetult lageraie järgselt ja
2. Cerivanuselistes
bilanss männinoorendikes:
Süsinikubilansid
vahetult
lageraie järgselt
ja Aegrea
männinoorendikes.
Bilanss muutub
positiivseks
7. aastal.
erivanuselistes
männinoorendikes.
Bilanss
muutub
positiivseks
7.
aastal.
Aegrea
moodustamiseks on kasutatud ka teiste uuringute tulemusi.
moodustamiseks on kasutatud ka teiste uuringute tulemusi.
5
5

-1 -1
Bilanss
t Ctha
Bilanss
C haa-1 a -1

Uuriti lage- ja
harvendusraiete
mõju erinevas
vanuses mustika
männikutele ja
jänesekapsa
kaasikutele.

pärast lageraiet eraldub suures koguses
süsinikku ja ala on süsinikuallikaks pika
aja jooksul. Lõppenud uuringu tulemused näitavad aga vastupidist: süsiniku
kaod raiesmikel olid tagasihoidlikud ja
lageraieala oli süsinikuallikaks lühikest
aega.
Muidugi on esimesel raiejärgsel aastal
süsiniku sidumine raiesmikul väike, sest
näiteks palumetsa raiesmikul kasvavad
peamiselt vaid puhmad, samblad ja männitaimed on veel väga väikesed.
5–10aastastes noorendikes moodustab
puude iga-aastane juurdekasv aga juba
arvestatava osa kogu ökosüsteemi biomassist ning sellest tulenevalt suureneb
sel ajal aastane süsiniku sidumine ligikaudu kaks korda, mis muudab süsinikubilansi positiivseks.
Seega võib edukalt männiga uuendatud lageraie raiesmik muutuda süsinikku
siduvaks ökosüsteemiks arvatust hoopis
kiiremini, uuringu tulemuste põhjal juba
seitsme aasta vanuselt. Selleks vanuseks
on uue metsapõlve puud kasvanud piisavalt suureks, et süsiniku sidumine puudes ületaks aastase mullahingamisest
tekkiva väljundvoo.
Viljakama mullaga arukaasikutes oli
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Palun lisa joonisele teljed: vertikaalne: bilanss, horisontaalne: vanus
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Süsinikubilansid
vahetult lageraie
järgselt ja
erivanuselistes
Eesti palumännikutes.
Bilanss muutub
positiivseks
7. aastal. Aegrea
moodustamiseks
on kasutatud ka
teiste uuringute
tulemusi.
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Metsanduse valimiskompass aitab
võrrelda erakondade vaateid

varudes. Kuigi vahetult pärast
raiet langes süsiniku sidumine
vähenenud puude biomassi tõttu,
kuid samas ei suurenenud märkimisväärselt ka süsiniku kaod läbi
mullahingamise. Kokkuvõttes
selgus, et noortes arukaasikutes
suurenes pärast harvendusraiet
taimedele omastatav lämmastikuvoog, mis võib kaasa aidata
kaskede kasvu kiirenemisele.

Õppetunnid
Küsimus „Kust sa tead, et Eesti
metsi majandades on need
endist viisi süsiniku sidujad ja
kliima muutuste leevendajad?“
sai selle kompleksuuringuga
vastuse.
Saame praegu julgelt öelda, et
Eestis laialt levinud mustikamännikute ja jänesekapsakaasikute
raiesmikud võivad muutuda süsinikku siduvateks ökosüsteemideks lühikese aja jooksul, juba
seitsme aasta vanuselt*. Peamine
soovitus metsakasvatajale, kes
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tahab metsavaru suurendada, on
kiirelt ja efektiivselt raiesmikku
uuendada, sest süsinikku seob
üksnes kasvav mets.
Mitu Eestis tehtud uuringut
näitavad stabiilset mullasüsiniku
varu erivanuselistes puistutes, st
puistu eluringi jooksul – mulda
jõudev ja sealt eralduv süsinikuvoog on enamasti tasakaalus.
Kuna mullas olev süsinik väga ei
suurene, viib pidev süsinikuvaru
suurenemine puude biomassis
selleni, et alates keskealistest
puistutest paikneb suurem osa
metsa süsinikuvarust puudes.
Raiudes vana puistu ja pannes
kasvama uue metsapõlvkonna,
tagame metsades maksimaalse
süsiniku sidumise. Siia juurde
võib veel arvestada nn asendusefekti: kui kasutame võimalikult
palju puitu, jääb betooni, terase
ja plasti kasutamine selle võrra
väiksemaks. Viimased on mitu
korda suurema „süsiniku
jalajäljega“.

Tähtsal kohal on ka hooldusraied. Ühelt poolt saame hooldatud puistutest kvaliteetsemat
puitu, millest valmistatud tooted
on enamasti pikema elueaga ja
võimaldavad seega süsinikku
kauem „lukus“ hoida. Samuti on
hooldatud puistutest saadav kogu
puiduproduktsioon metsa eluringi jooksul suurem, sest võetakse kasutusele see puidu
kogus, mis muidu jääks metsa
lagunema ning läheks süsinikuna
tagasi atmosfääri.

Eesti Erametsaliit (EEML) koos
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse
Liiduga (EMPL) hindas valimiste eel Riigikogus esindatud
erakondade ja Eesti 200 seisukohti metsanduse tuleviku teemal. Esmalt kohtuti erakondade
esindajatega, seejärel esitati vastamiseks metsanduse eri valdkondi puudutav küsimustik ja
kõige lõpuks analüüsiti valimisprogrammides toodud
seisukohti.
Küsimustele saadud vastuste
ning valimisprogrammis toodud
seisukohtade põhjal sünteesiti
tulemus, mis näitab, kuivõrd erakonna arvamus langeb kokku
EEML ja EMPL omaga. Küsimuste vastuste ning programmis
toodud seisukohtade erinevuse
korral võeti aluseks valimisprogrammis kirjutatu. Saadud tulemust kajastab Valimiskompass.
Igal huvilisel on võimalik võrrelda, kuidas positsioneerub tema
seisukoht eri erakondade suhtes.

Vajalikud kokkulepped
Suurem osa erakondi saab aru, et
poole Eestimaa territooriumi
kohta otsuste tegemisele peavad
eelnema põhjalikud uuringud
ning kokkulepped huvigruppide
vahel, seetõttu ei ole ka välja
toodud ennatlikke numbreid näiteks raiemahu suuruse kohta.
Erametsaomanike jaoks on
hea, et ülekaalus on seisukoht
kompenseerida piirangutest põhjustatud saamata jäänud tulu
ning vaadata üle metsaomanikele antavad toetused. Erakonnad on üksmeelel puidule
kõrgema lisaväärtuse andmise
ning töötlemata puidu ekspordi
vähendamise teemal.
Kõige lähedasemad olid metsasektori arusaamisele metsanduse tuleviku suhtes Isamaa,
Reformierakonna, Eesti 200
ning Keskerakonna seisukohad.
Ülejäänud erakondadel on plaanis ühel või teisel viisil omanike
tegevusvabadust piirata, täien-

dada bürokraatiat ja suurendada
riigiaparaati.
Ühtlasi oli programmides vasturääkivusi. Näiteks kui seatakse eesmärgiks suurendada
taastuvate loodusvarade kasutamist energeetikas ja samas leitakse, et raiemahtusid tuleb
vähendada, siis paratamatult
tekib küsimus, mille arvelt seda
tehakse.

Lihtne kasutada
Valimiskompassi on lihtne kasutada, tuleb vaid minna aadressile www.erametsaliit.ee/
valimiskompass ning küsimustele vastates selgubki, millise
erakonna vaated on vastajale
kõige lähedasemad, samuti saab
sealt näha valikut erakonna
plaanidest.
Eesti Erametsaliit ning Eesti
Metsa- ja Puidutööstuse Liit
loodavad, et rahvas teeb
3. märtsil valiku, mis aitab kaasa
metsasektori edenemisele.

METSANDUSE
VALIMISKOMPASS

*Eesti metsad on väga heterogeensed ja üldistuste tegemisel
tuleb arvestada puuliikide ja
muldade iseärasustega.
Vasta ja võrdle, millise erakonnaga on sinu vaated
kõige sarnasemad.

RMK rakendusuuring „Raiete
mõju metsade süsinikuringele“
korraldati Eesti Maaülikooli ja
Tartu Ülikooli koostöös aastatel
2015–2018. Projektijuhiks oli
Eesti Maaülikooli professor
Veiko Uri.
Metsamees nr 1 (135) / 2019
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japõllul. „Mul on ka 400 hektari maaga
põllumajandusettevõte kõrval, et tagada kõigile
pidev sissetulek,” täpsustab Dello.

Metsaettevõtte juht istub
ka ise harvesteri „rooli“

Ainult masin ei lõika
Cärolin MA-le kuulub üks langetus- ja üks kokkuveotraktor, mõlemad Logmanid. Algul, kui sai
need soetatud, olid nad lihtsad käsitleda ja ka hinnalt soodsad. Nii ongi ettevõte sellele kaubamärgile kindlaks jäänud.
„Mehed muidugi tahaks Ponsset või John Deere’i, aga masin ei lõika, mees lõikab,“ tõdeb Dello.
Olgu tehnika kuitahes hea, palju sõltub siiski operaatorist. Sealjuures mitte üksnes see osa, kuidas ta
puid langetab ja järkab, vaid kuidas ka masinat
käsitseb.
„See, et operaator masinat ära ei lõhu, on selle
töö teine pool,“ tõdeb ta. Kui teha päevas küll
600–700 eurot käivet, aga lõhkuda selle käigus
kaks saelatti, mille tüki hind on 60 eurot, on käibest 20% raisus.
Metsamasina operaatori töö on Dello tähelepanekut mööda niisugune, mille tegemiseks ei piisa
üksnes koolis õppimisest, vaid selleks peab ka andi
olema. „5% oskab juba enne kooli ja 5% oskab
enam-vähem koolist tulles,“ sedastab Dello. Dello
on ka kutseeksami komisjoni liige, sellest ka tähelepanek koolilõpetajate tööoskuse kohta.
Peale tema on ettevõtte palgal metsatöödel kolm
meest + kontori pool. Kogemust on töötajatel omajagu, üks kokkuveotraktori operaator on Cärolin
MA palgal olnud näiteks 11 aastat. Dellol endal on
metsatööde kogemust 18 aastat. Vajalikud kutsetunnistused on töötajail olemas, RMK-le teisiti
tööd teha ei saagi.

Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Arno Mikkor

„Ma olen kehv ülemus, oskan ise ka metsa lõigata ja mulle ei
saa kägu ajada,“ ütleb Margo Dello, osaühingu Cärolin MA juht
ja omanik Pärnu-Jaagupi külje all tõenäoliselt kunagisel heinavõi karjamaal lageraiet tehes.

See on kõrgendatud avaliku huviga ala, sealsamas
lähedal asuvad kortermajad, ent protestijaid ei
paista. Dello teab, et kohalike vastasseisu RMK
plaan lõigata see leppade ja remmelgaterohke metsatukk lagedaks, ei tekitanudki. Liiatigi jäävad
suured harulised kased kasvama ning kevadel pannakse sealsamas uus metsapõlv, noored männid,
mulda.
Masina peal töötab Dello uuesti veidi rohkem
kui aastajagu päevi, enne seda keskendus ta oma
ettevõttes juhtimisele.
Masinale tagasi tuli ta seetõttu, et töömehi pole
võtta ning tema ettevõte on selleks liiga väike, et
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endale üksnes ülemuseks olemist lubada.
Osaühing Cärolin MA on RMK-le lageraiete
koostööparteriks praegu nelja-aastase raamlepinguga. Varasemal kümnel aastal on ettevõte
RMK-le harvendusraieid teinud ning ettevõttel on
üks langetustraktor, aga siiski ei kvalifitseeru ettevõte viieaastasesse lageraiehankesse.
Kuigi riigihanke võidab see, kes pakub madalaima hinna, lähevad ettevõtted tööd riigimetsas
püüdma, sest sellega kindlustab omale töö püsivamalt kui erametsas. „Erametsas saaks küll ka
praegu stabiilselt tööd, aga RMK on kindlam. Neil
on parem logistika – vähem transporti ning lihtsam
Metsamees nr 1 (135) / 2019

Pimedat metsa ei saa karta
Laiu linte ja kette hoiab Dello masina all olenemata
aastaajast, sest mida vähem langetustraktor pinnast
lõhub, seda parem on kokkuveotraktoril tema jäljes
sõita.

Tööjõupuudus annab Dello sõnul päris teravalt
tunda, sest võistelda tuleb Soomega, kus on lihtsam tööd teha. „Soomes teenitakse tunnipalka, aga
siin tihumeetri pealt ja selleks tuleb tublisti tööd
teha,“ põhjendab ta.
Mõni aeg tagasi püüdis ta leida langetustraktori

töökorraldus – kaardirakendus, sortimendilehed
kõik on meilis, ainult sõida kohale,” selgitab Dello.
Erametsa töö puhul on aga palju ette teadmata, näiteks langi seisukord – kas võsa on võetud, millist
sortimenti lõigata saab, piirid ei pruugi olla tähistatud jms. „Raha makstakse ka konkreetselt, ei pea
hiljem oma raha taga ajama,” lisab ta, miks eelistada tööd riigimetsas.
Seetõttu raiub ettevõte erametsa praegu jõudumööda, keskendudes RMK hangetega saadavatele
töödele.
Kevadise riigimetsas valitseva kahekuulise linnurahu ajal leiavad ettevõtte töötajad rakendust vilMetsamees nr 1 (135) / 2019
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tata, sest neid näeb kogu töö kestel elektrooniliselt
kaardilt, nagu ka masina asukohta. Samuti on kaardilt näha, kus paiknevad elektriliinid ja langile
juurdepääsu teekond.
Kogu lõigatud materjali loeb langetustraktori
tarkvara sortimentide kaupa jooksvates meetrites
üle. Igal toodangul on oma kood, mis võhiku silmale paistab kui numbrite jada, ent operaatori
jaoks on tähendusega.
Ei saa Dellolt kui metsas töötavalt
mehelt küsimata jätta, mida ta arvab
niinimetatud metsasõjast, mis kõige
hoogsamaid tuure eelkõige sotsiaalmeedias kogub. Isiklikku Facebooki-kontot tal pole, aga ettevõtte
lehekülje kaudu saab temagi mõttearendustest osa.
„Varsti hakkavad kommijad tegema
ka südamekirurgiat,“ täheldab ta ja
lisab, et need, kes asjadest midagi
tegelikult ei tea, ei peaks sõna võtma.
Ühtlasi arvab ta, et metsamajandamise käiku tuleks metsanduse spetsialistidel rahvale rohkem selgitada.
Metsamehi süüdistatakse metsade

Cärolin MA teeb lageraiet lepa- ja remmelga
enamusega metsatukas Pärnu-Jaagupi külje all.
Kevadel istutakse sinna uus metsapõlv.

operaatorit ja pani selleks töökuulutuse 3–4
kohta. Kahe nädala jooksul, kui kuulutused
ilmusid, helistas kaks inimest, kellest üks juba
töötas langetustraktori peal ja kuulas niisama
maad, teine aga küsis, mida see töö endast üldse
kujutab. Seega uut töötajat palgata ei
õnnestunud.
Töögraafik langetus- ja ka kokkuveotraktori
puhul on seatud nii, et masin töötab kuus 30
päeva. Mehed töötavad vahetusega – on viiepäevane ja kahepäevane nädal, tööl ollakse korraga
10–12 tundi. Nii jagub ühel operaatoril kuus
tööd 15 päevaks. Öösel tööd ei tehta.
Dello sõnul kehtib põhimõte, et kui lank asub
kodust kaugemal kui 25 kilomeetrit, jäädakse
metsa haagissuvilasse ööbima.
„Pole mõtet kodus lihtsalt magamas käia,
magame hea meelega metsas,“ kinnitab ta, lisades muigamisi, et see, kes kardab pimedat
metsa, ei saa metsamasina operaatorina töötada.
Ühtpidi on metsalangetaja või kokkuvedaja
töö üsna üksildane, aga teistpidi toob see ka
põnevaid kohtumisi. Tihti näeb põtru, kes tulevad langile, niisamuti metskitsi, küllalt sagedased on ka rebased, ent metssigu pole ammu
näinud. Nende populatsiooni on katk ja sellest
tingitud küttimine tublisti hõrendanud.
„Metsloom masinat ei karda,“ teab Dello,
„Põder tuleb isegi 80 meetri peale välja, aga siis,
kui masin seisma jääb, läheb ära.”
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hävitamises, ometigi on suur osa neist kasvanud
nõukogude ajal, tõdeb Dello. Kasvõi seesama lepik
Pärnu-Jaagupis, kus Dello parajasti raius. Või
kunagine karjamaa Saaremaal, kus Cärolin MA
männikuid harvendas.
„Mul omalgi on mets, mis on vana karjamaa, aga
on nüüdseks kaski täis kasvanud,” märgib Dello, et
metsa on Eestis ikka juurde tulnud, mitte vähemaks jäänud.
Harvesteri
operaator näeb
vasakul
pool arvuti
ekraanil lõigatavat puuliiki, puu
pikkust ja läbimõõtu. Selle
abil jälgib operaator, millist
sortimenti toota
ning millist sortimenti suunab arvuti
tootma. Paremal pool paistab langi kaart.

Lõikusmaatriks ees
Seda, millist sortimenti riigimetsa langilt lõigata,
näeb langetustraktori juht praakerilt saadud langetusfaililt, mille ta lõikaja arvutisse sisestab.
Sellega on ette antud näiteks, millises mõõdus
palki toota ja kellele see läheb – Cärolin MA
tööpiirkonnas võib selleks olla Laesti või Combimilli saeveski või hoopiski Imavere.
Eraldi lehel on esitatud toodangu kvaliteedinõuded, mis sõltuvad ka puidu ostjast.
„Kase-pakku võime näiteks kahe nõude põhjal
toota – üks on oksavaba spoonipakk ja teine
vineeripakk, kus võib oksa ka olla,” selgitab
Dello.
Kuigi langetusfailiga antakse puidu läbimõõdu
järgi masinale lõikusmaatriks ette, jälgib operaator neid parameetreid, mida masin ei suuda. Näiteks jälgib ta puidurikkeid.
Lõpliku otsuse, millistesse sortidesse tüvi järgata, teeb operaator.
Ühtlasi saab operaator praakerilt failina langi
kaardi, millel on tähistatud langi piirid, laoplatsid ning näidatud masinate liikumissuunad. Viimati mainituid võib operaator oma nägemist
mööda muuta, kui teistsugune lahendus tundub
otstarbekam.
„Pikka lanki risti ei tee näiteks,“ nendib Dello.
„Nii on kõigil parem töötada, sealjuures hiljem
ka maapinda ettevalmistaval masinal.“
Langi piire üldjuhul looduses enam ei tähisMetsamees nr 1 (135) / 2019

Margo Dello ettevõtte
omanikuna ei piirdu
üksnes ettevõtte
juhtimisega.
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Tekst ja pildid: Kristi Parro

Põhja-Iirimaal
metsastamist ei oodata
Ajal, kui maailma teadlased räägivad vajadusest panustada
kliimamuutuste leevendamisse, mille üheks peamiseks võimaluseks
on istutamine ja uute metsaalade loomine, leiab Põhja-Iirimaal
endiselt suurt vastupanu riigimetsamajandajate soov metsamaa
pindala suurendada.
Põhjuse selleks annab piirkonna loodus, asukoht
ning pikk ja keeruline minevik. Ajalooliselt on
Põhja-Iirimaa viljakaid muldi kasutatud põllupidamiseks ja künklikemaid alasid loomakasvatuseks –
mõlemad on väga tähtsal kohal praegugi.
Kolmandik regiooni rahvastikust on koondunud
Belfasti linna ümber, mis on peamine tööstuspiirkond, maailmas tuntud laevaehituse poolest
(muide, seal ehitati ka Titanic) ning ühtlasi maalt
linna kolivate inimeste sihtkoht.
Põhja-Iirimaa on osa Suurbritanniast ja jagab
piiri Iiri Vabariigiga. Kui meie oleme uhked oma
hästi kaardistatud muldade ja kasvukohatüüpide
üle, siis Põhja-Iirimaa kohta leiab rohkesti kaarte
ja tabeleid rahvastiku kohta: kui palju millise
passiga inimesi regioonis elab, mis keeli nad
räägivad ja milline on nende usuline kuuluvus. Nn
rahvaste paabel on viinud ka paljude
kokkupõrgeteni, kus 60ndate lõpust alates hukkus
kolme kümnendi jooksul üle 3500 inimese. Samm

Belfasti linna läbiva Lagani jõe kaldaid katavad
tänapäeval moodsad konverentsikeskused ja
kõrged kortermajad, palju on kasutatud klaasi.
Luksus, millest 30 aasta eest pommide ja
relvakonfliktide tõttu ei julgetud unistadagi.

38

rahu suunas astuti alles 1998. aastal. Sellest ajast
alates on jõudsalt kasvanud ka piirkonna
majandus: suurenenud on kaubavahetus Iiri
Vabariigi ja kogu maailmaga, järjest olulisemal
kohal on turism.

Metsa jaoks on ruumi vähe
See ei ole aga alati nii olnud. Keskaja lõpuni kattis
Põhja-Iirimaa alasid mets, mis koosnes peamiselt
lehtpuudest, nagu tamm, saar, kask, lepp, jalakas,
harilik mänd. Põlluharimise tähtsuse kasvades
mets taandus ja metsasus oli sada aastat tagasi vaid
1%. Tänapäeval on Põhja-Iirimaal metsa 8%, kuid
suuresti vahemikus 1945–1972 kasvama pandud
liigid olid harva kohalikku päritolu – peamiselt
moodustab praegu metsa sitka kuusk ja keerdmänd. Metsa pindala aga soovitakse tulevikus suurendada ja anda võimalust ka looduslikult
levivatele liikidele.
1980ndatel alustati põllumaade metsastamise
programmi eesmärgiga jõuda metsasuselt samale
tasemele ülejäänud Suurbritannia ja ka Iirimaaga,
kus metsasus on vastavalt 12% ja 11%. Sellest
ajast alates on istutamise ja loodusliku uuenduse
teel liigutud tempoga 300 hektarit uut metsamaad
aastas.
Metsastada võiks ju rohkemgi ja kiiremini, aga
kuna mets ei ole Põhja-Iirimaal maaomanikele ja
ametnikele nii südamelähedane kui meil Eestis,
tuleb enne istutamise loa saamist kulutada pikki
tunde selgitamisele, et mets pakub peale puidu
palju teisi hüvesid – kohta rekreatsiooniks ja
tervise turgutamiseks, süsiniku sidumiseks,
elurikkust ja seeläbi paindlikkust kliima
muutustega kohanemiseks, üleujutuste mõjude
leevendamist ja mitte vähem tähtis – alternatiivset
Metsamees nr 1 (135) / 2019
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sissetulekut talunikele. Selle kõige ilmestamiseks
on tulnud nii mõnigi hindamatu asi hinnasildistada
ja sõnastada mitmesuguseid kriteeriume, mille
alusel ühele hüvele anda teise ees suurem kaal.

Kõige tõhusam
kaitse uute
metsahaiguste riiki
sissetoomise eest
on teadlikkuse
tõstmine. Nii palub
Suurbritannia
taimetervise keskus
võõramaiseid liike
reisilt mitte kaasa
tuua ja mitte
riskida.

Metsad, mis panevad kukalt kratsima
Suur osa Põhja-Iirimaa metsadest kasvab põllumajanduseks ebasobivates kohtades. Näiteks 42%
metsaaladest on savistel väheviljakatel üle 50 cm
turbamuldadel, mis on happelised ja märjad. Paljudel neil aladel on metsa üritatud kasvatada juba
sada aastat. Selle käigus on õpitud ja katsetatud
kraavitamist ja väetamist, lootuses, et see paneb
puud kasvama. Endiselt on aga alade tootlikkus
väike ja paratamatult tekib küsimus – kas sellel
kõigel on mõtet.
Nüüd kaalutaksegi teisi lahendusi: kui mets saab
küpseks ja raiutakse, siis kas taastada mets võisoo?
Kas soo väärtus võiks üle kaaluda puidu tootmisest
tuleneva rahalise väärtuse? Praegu raamatu
pidamine seda veel arvutada ei võimalda, kuid
andmete kogumise ja metoodika väljatöötamisega
koostöös ülikoolidega juba tegeldakse. See võtab
mh arvesse, et märg ala omab väärtust paljudele
lindudele, vähendab üleujutuste mõjusid, parandab
ümberkaudsete talude vee kvaliteeti jmt.

Eelmisel sajandil kuivendatud soodesse istutatud metsad on saanud raieküpseks. Kas need alad tuleks taasmetsastada või taastada soo?

Seda, miks on patogeenide levikut raske
takistada, saab vaadata tamme-äkksurma näitel.
Kuigi selle levikul on maastiku tasemel hoolsalt
silma peal hoitud, on seene edasi liikumist raske
takistada – levivad ju eosed õhu kaudu ning
enamasti suudavad patogeenid elada paljudel
peremeestaimedel. Nii leiti Põhja-Iirimaalt tammeäkksurma esimest korda 2002. aastal taimeaia
rododendronilt, 2009. aastaks oli leide mitmes
paigas juba 34 ja 2010. aastaks oli liik levinud
edasi lehisele ning kahjustas juba terveid
metsaalasid. Praegu on kaardistatud 108 ala ja
levikut jälgitakse satelliitide abil. Kui suur on
olnud ühe seene leviku mõju? Ca 15 aasta jooksul
on haiguse tõttu tulnud langetada 250 000 m3
metsa 1000 hektaril ja seda ka rekreatsioonialadelt,
kus nii suure koguse metsa langetamine
paratamatult küsimusi tekitab.

saamas küpseks, aga noort metsa, mis paarikümne
aasta pärast oleks küps, peale ei tule.

Kaevanduselt turismile
Põhja-Iirimaa saab Brexiti keerulistes tingimustes
kindlasti hakkama. Seda on tõestanud ka varasemad julged ja leidlikud otsused. Nii on rakendatud
turismi etteotsa kunagised tööstusmaastikud ja
piirkonnad. Näiteks Cargani (tähendab „väike
kivi“) kaevanduslinna viiv raudtee leidis pärast
seal piirkonnas kaevandamise lõpetamist
1937. aastal kohe rakendust – rauamaagi sadamasse vedamise asemel vedas see edaspidi linnast
maale turiste.
60ndate lõpus alguse saanud kokkupõrked ja
pommitamised panid aga lühikese ajaga loodud
turismi-taristu ootele. Läks enam kui 30 aastat,
kuni jõuti uute jätkusuutlikkust, rekreatsiooni ja
metsandust puudutavate strateegiate koostamiseni
2006. –2009. aastal. Uutes juhendmaterjalides olid
metsa hüved kirjeldatud palju laiemalt, kui
varasemates dokumentides: tähtsale kohale seati
metsades puhkevõimaluste ja turismiteenuse
pakkumine, mis arvestab ka metsamajandusega ja
vastupidi. Uute radade ja metsaalade rajamise
juures sai neid tingimusi kohe arvesse võtta ja nii
on nüüd metsamasinatel lihtne ligi pääseda
majandusmetsale ja pärast raiet ei kaota puhkeala
oma looduslikku ilmet.
Põhja-Iirimaal on paljud puhkealad enam kui
saja-aastase ajalooga ja metsad saavad järjest enam
nende alade üheks osaks. Praegu jõuab
Metsateenistuse hallatavatele metsaaladele ligi viis
miljonit inimest aastas, kellest 92% on
põhjaiirlased.

Valmistumine Brexitiks

Vähe metsa, palju haigusi
On selge, et enam ei ole Põhja-Iirimaa metsad piisavalt looduslikud ja mitmekesised, et rahvusvahelise kaubandusega kaasa toodavatele haigustele
vastu seista. Nii on metsa taastamise käigus istutatud ja muidu looduslikult kasvavaid saari kahjustanud saarevähk. Populaarne metsastamiseks
kasutatav puuliik – lehis – on praegu tamme-äkksurma (Phytophthoraramorum) tõttu metsahaiguste
registris tõusnud enam kahjustatud puuliikide
sekka. Haiguste leviku monitoorimiseks, uurimiseks ja paremaks ennetamiseks tehakse koostööd
teadlastega. Nii on näiteks haigusjuhtumitest antud
2018. aastal teada enam kui 1000 korral
(2013. aastal 600 korral).
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Taimehaiguste sissetoomise takistamine on ka
Brexitiks valmistumisel riigimetsamajandajatel
üheks tähtsaks päevakorrapunktiks. Kui seni on
ühtselt Suurbritannia ja Euroopa Liidu reeglite
järgi toimitud, siis uus olukord nõuab regulatsioonide ülevaatamist ja kohendamist, mis kindlustaks
turvalise kaubavahetuse ka edaspidiseks.
Ühtlasi tuleb ümber vaadata kõik seni kehtinud
kokkulepped ja strateegiad puidu ja puittoodete
impordiks-ekspordiks. Lõplikult ei ole selge,
kuidas saavad hakkama kohalikud puidutööstused
– suur on oht jääda toorme nappusesse. Kas
Metsateenistuse pakutav puidukogus suudab katta
tekkiva puudujäägi? Ja kui kauaks? Ühelt poolt
mõjutab iga-aastast puidu sortimentide väljatulekut
haiguste kiire levik, teisalt, sarnaselt Eesti
metsadega, on metsade vanuseline jaotus
ebaühtlane. Samas mahus saab puitu turule tuua
veel 15 aastat, siis järgneb langus – praeguseks on
aastakümneid tagasi istutatud metsad saanud või
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Miks metsastada, kui seda ei soovita?
Kui kohalikud inimesed ja ametkonnad on metsastamisele pigem vastu, siis jätavad nad arvestamata,
et mets võib olla lahenduseks, mis inimesi maal
hoiab. Tänapäeval on keskmine maal elava pere
põllu- ja karjamaa suurus 40 hektarit, mida kasutatakse enamasti veise- ja lambakasvatuseks. Põllumajanduse roll on suur ja maal toimetab iga päev
tuhandeid talunikke. Kui põllumajanduse ja loomakasvatuse roll peaks vähenema või vajadused muutuma (mis võib Brexiti puhul ka nii minna), võib
just metsa olemasolu ja selle majandamine olla n-ö
liimiks, mis inimesi maal hoiab.

Põhja-Iirimaa on ajalooliselt põllumajanduse ja loomakasvatuse maa. Karjatatavad maad on enamasti ümbritsetud kiviaedadega. Kõikides maal olevates majades on
elanikud sees ja vabu pindu ei ole.

Põhja-Iirimaa

Glenariffi metsapark asub Põhja-Iirimaa kirdeosas. 1185
hektari suurusest alast 900 hektarit on istutatud. Aastas
käib metsapargis 77 000 inimest.
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Pindala: 14 120 km²
Elanikke: 1 862 100 (3% Suurbritannia elanikest)
Rahvastikutihedus: 131,9 in/km²
Metsasus: 8%, eesmärk 12%
Mereline kliima, pidev pilvkate. Jaanuari keskmine
temperatuur on 6,5 °C ja juulis 17,5 °C.
Põhja-Iirimaa riigimetsa majandaja (Forest Service)
hallata on 75 000 hektarit majandusmetsa
(62 000 hektarit) ja rohealasid. Asutuses töötab
215 inimest.
Põhja-Iirimaa riigimetsad on FSC ja PEFC
sertifitseeritud
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Tekst ja fotod Hendrik Relve

Puuhiiud

USA ja Kanada piiril
Puuhiidude jaht nii Eestis kui maailmas on olnud üks
mu pikaajalisi kirgi. Neid otsides olen mitmel korral
jõudnud Põhja-Ameerika läänerannikule. Levivad ju
seal maailma kõige ulatuslikumad parasvöötme
vihmametsad, kus eriti rohkesti kasvamas pööraselt
vägevaid puid.

Forksi elupuu tüvi
näis koosnevat tohutust hulgast valevatest ribidest.

2013. aastal käisime Ameerika Ühendriikides, Kanada piiri ääres asuvas
Olympicu rahvuspargis okaspuid pildistamas ja mõõtmas. 2018. aastal tuli sellele järg. Siis läksime vaatama hiidpuid
põhja poole, Kanadas asuvale Vancouveri saarele.

Maailma jämedaima kuuse
mõõtmine nõudis akrobaadi
osavust
Seda, et see maailma rekordkuusk peab
asuma Olympicu rahvuspargis Quinaulti
järve lähedal, teadsime juba varem.
Puud leida oli hõlpus, sinna juhatas üks
järve ümbruse õpperadadest. Puu juures
seisis selgitav stend, kus oli kirjas, et see
sitke kuuseeksemplar on jämedaim kõikide maailma kuuskede seas ning et puu
vanuseks 1000 aastat. Ühtlasi oli välja
toodud puu mõõtmed.
Kuusk oli tõesti fantastiline. Pisukesel
künkal kõrguva hiiglase juured siuglesid
sealt nõlvadelt igasse ilmakaarde alla
nagu ilmatu jämedad maod. Uskumatult
jäme tüvi kerkis taevapoole, ilma et
oleks muutunud märgatavalt peenemaks
veel ka kümnete meetrite kõrgusel. Alles
päris ladva lähedal, tüve viimase veerandi kohal, kust algas kuuse võra,

Kalalochi hiiglane, keda võiks pidada maailma jämedaimaks elupuuks, mõjus kui
fantastiline puuskulptuur.

42

Metsamees nr 1 (135) / 2019

Metsamees nr 1 (135) / 2019

43

Puhkepäev

Puhkepäev

hakkas tüvi võrdlemisi kähku peenenema. Kuusehiiu latv paistis aga olevat
täiesti tömp. Oma jässaka tüve ja tömbi
ladva poolest meenutas puu üldkuju
mulle kaunikesti mammutipuid, keda
nägin kunagi USAs Sekvoia
rahvuspargis.
Pärast Quinaulti kuuse pildistamist
otsustasime puu üle mõõta ja võrrelda
saadud andmeid stendil esitatutega.
Laserkõrgusmõõtjaga oli kõrgust mõõta
suhteliselt lihtne, sest lagendikul sai
puust piisavalt kaugele minna, et latv
kätte paistaks. Ümbermõõdu võtmisega

Tutvumine vägevaimate elupuudega kujunes keeruliseks, sest andmed nii nende asukohtade kui
mõõtmete kohta eri allikates lahknesid.
oli vaeva rohkem. Meil tuli kolmekesi
tükk aega hüpelda juurelt juurele, enne
kui mõõdulindi tüvel õigele kõrgusele
saime seatud. Quinaulti kuuse kõrguseks saime 70 meetrit ja tüve rinnasümbermõõduks maapinnalt arvestades 16,6
meetrit. Tulemused klappisid stendil
esitatud andmetega päris hästi.

Pikk teekond USA jämedaima
kuldküpressi juurde

Ümbermõõdu võtmine teadaolevalt
maailma jämedaimalt, Quinaulti kuuselt, nõudis teatud
akrobaatilisi oskusi.

Selle harulduse koordinaadid olid meil
küll GPSis olemas, kuid puuni jõudmiseks pidime ette võtma päris pika
matka. Quinaulti järve äärest tuli
suunduda rahvuspargi mägisesse teedeta siseossa. Kõmpisime üle kümne
kilomeetri mööda kitsaid ja looklevaid
jalgradu üles ja alla. Ilma GPSita
poleks me puud mingil juhul leidnud,
sest viitasid radade ääres ei näinud.
Ümberringi laiuv puutumatu põlismets
oli aga elamus omaette. Tüvesambad
ületasid oma mõõtmetelt mitu korda
meie Eesti võimsamate okaspuupuistute mõõtmeid. Sagedasemateks liikideks olid roheline ebatsuuga, Mertensi
tsuuga, läänetsuuga ja hiidelupuu. Kui
olime GPSi järgi orienteerudes juba
peaaegu kohal, leidsime otsitava kuldküpressi juurest siiski ka puidust infotahvli. Rekordjäme kuldküpress oli
õige veidra välimusega. Korrapäratu
kujuga tüve maapinna lähedane osa oli
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ligi kolme meetri kõrguseni väga jäme,
siis aga ahenes märgatavalt. Puulatv oli
murdunud ning osa tüvest kuivanud.
Puuhiiglast vaadelda ja mõõta oli vaevaline, sest ta kasvas järsul mäenõlval
keset tihedat põõsastikku ja räga. Erilist peavalu valmistas küsimus, mis
kõrguselt seda teha. Viimaks otsustasime tüve ümbermõõdu võtta kallaku
keskelt maapinnast 1,3 meetrit kõrgemalt. See oli siis kõrgus, kust tüvi oli
veel väga jäme. Pärast korduvaid pingutusi saime kuldküpressi keskmiseks
rinnasümbermõõduks 13 meetrit. TahvMetsamees nr 1 (135) / 2019

lil toodud andmetega võrreldes oli vahe
päris suur, ligi kaks meetrit rohkem.
Kuid mõõtmistingimused olid siin ju
sõna otseses mõttes kaelamurdvad ning
ühtlasi oli teadmata, mis kõrguselt
ameeriklased tüve olid mõõtnud. Seepärast pidasime oma tulemust siiski
vastuvõetavaks.

Üks põnevatest
looduslikest puu
skulptuuridest
Cathedral Grove´is.

Maailma jämedaimad elupuud
mõjusid kui eri näoga vägevad
puupersoonid
Tutvumine vägevaimate elupuudega
kujunes keeruliseks, sest andmed nii
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Quinaulti elupuu
tüves haigutas
toasuurune õõnsus.
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nende asukohtade kui mõõtmete kohta
eri allikates lahknesid. Kindel oli vaid
see, et kõik kolm hiiglast pidid liigiliselt kuuluma hiigel-elupuude hulka.
Kulutasime nende leidmisele ohtralt
aega. Aga otsimine oli vaeva väärt, sest
iga puu oli täiesti ise nägu.
Esimest neist oli kõige lihtsam leida,
sest see asus Quinaulti järve läheduses.
Sinna juhatasid arusaadavad viidad.
Tema meeletult jämeda tüve omapäraks
oli see, et selle sees haigutas nii avar
õõnsus, et mahtusime neljakesi oma
kambaga lahedasti ära. See mõjus kui
eriline müstiline kamber, mis täidetud
hämara punaka valgusega. Quinaulti
elupuu rinnasümbermõõduks saime
maapinnalt mõõdetuna 19,0 meetrit.
Seega oli ta väga palju jämedam kui
varem mõõdetud puuhiid.
Teise suure elupuu leidmiseks istusime autosse ja sõitsime Quinaulti järvest poolsada kilomeetrit loode poole.
Seal ekslesime kaua kitsastel metsateedel, enne kui otsituga kohtusime. Puud
tuntakse Forksi elupuu nime all. Ta oli
peaaegu kuivanud, okkaid haljendas
vaid üksikutel okstel. Erakordsena

mõjus kooreta tüvi, mis näis koosnevat
tohutust hulgast sirgetest valevatest
ribidest. Hoolikas mõõtmine näitas
Forksi puu tüve ümbermõõduks täpselt
sama, mis oli olnud Quinaulti elupuul:
19 meetrit.
Kolmanda vägeva hiigel-elupuu leidsime pika otsimise peale viimaks Olympicu rahvuspargi põhjapiiril, Kalalochi
asunduse lähedalt. Tema välimus oli
eelmise kahega võrreldes veelgi imelisem. Fantastiline tüvi näis koosnevat
omavahel läbipõimunud kõveratest ja
väänlevatest eri värvi soontest. Tüve
ümbermõõduks saime veidi rohkem kui
eelmisel kahel puul, 19,3 meetrit. Leidsime, et kuigi napilt, vääriks just see
puu kolmest kõige enam maailma jämedaima elupuu tiitlit.

hiidpuid, kes oma mõõtmetelt ei jää
USA liigikaaslastele alla. Paraku on
andmestik nende kohta lünklikum kui
Ameerika Ühendriikides. Ühtegi
puuhiidu, kes USA omasid mõõtmetelt
ületaks, meil seal oma mõne kuu eest,
2018. aasta septembris tehtud retkedel
leida ei õnnestunud. Siinkohal piirduksin vaid ühe kaitsealuse metsa, Cathedral Grove´i kirjeldamisega. See jättis
erilise mulje, kuna mõjus vägevana kui
suur tervik. Legendaarne puistu asub
Vancouveri saare keskosas. Vaid 300
hektari suuruse kaitseala ajalugu on erakordne. Uhke välimusega põlismetsa
olid kohalikud indiaanlased pühaks
pidanud juba mäletamatutest aegadest.
Aga 20. sajandi esimesel poolel sai sellest armastatud puhkamise ja jalutamise
paik ka saare valgele elanikkonnale.
Samas oli selle metsa omanikuks, nii
nagu muudelgi Vancouveri metsadel,
põhjatult rikas metsatööstur Harvey
Reginald MacMillan. Saare põlismetsi
järk-järgult raiudes jõudis ta viimaks ka
Cathedral Grove´ini, mille kavatses
samuti maha võtta. Kuid siis algatasid
ümbruskonna valged asukad Cathedral
Grove´i kaitseks ägeda avaliku kampaania. Esimestel aastatel ei tahtnud MacMillan seda kuulda võtta, kuid kui rahva
toeks astus välja ka kohalik omavalitsus,
oli ta sunnitud järele andma. 1944. aas-

tal kinkis ta puistu riigile ning kohe seejärel moodustati sinna kaitseala.
Meie saime puistuga, mis peamiselt
koosneb hiiglakasvulistest ebatsuugadest, üsnagi põhjalikult tutvuda. Pildistasime palju, aga puid mõõtsime vähe.
Üle mõõtsime vaid kaitseala suurimate
mõõtmetega ebatsuuga, mille tüve rinnasümbermõõduks saime 9 meetrit ja

Seal, Briti Columbia provintsis, leidub rohkesti
hiidpuid, kes oma mõõtmetelt ei jää USA
liigikaaslastele alla.
kõrguseks 78 meetrit. Mõõtmed olid ju
igati aukartustäratavad. Aga see polnud
kindlasti Ameerika suurim ebatsuuga,
Olympicu rahvuspargis mõõtsime sellest
märksa suuremaid eksemplare. Aga
Cathedral Grove avaldas tõesti tugevat
emotsionaalset ja esteetilist mõju. Kord
oli seal näha lähestikku koos kasvamas
tervet hiidtüvede sammastiku, kord fantastilise kujuga uhkeid üksikpuid, kord
aga olid juba maha varisenud tüved
moodustanud justkui tohutuid ootamatu
kujuga puutaieseid. Kogu see mets
mõjus kui puuskulptuuride aed, kus iga
teost võis kõigi oma üllatavate detailidega imetleda lõputult kaua.

Cathedral Grove´i
jämedaim puu oli
üheksameetrise
tüveümbermõõduga
ebatsuuga.

Cathedral Grove, Vancouveri
saare elamuslikem mets
Metsi, mis jätkuvad piki Vaikse ookeani
rannikut Ameerika Ühendriikidest
põhja poole Kanada territooriumile, on
oma ilmelt ja liigiliselt koosseisult esimestele väga lähedased. Seal, Briti
Columbia provintsis, leidub rohkesti
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bavere metsades. Kadilas ja Rohus paiknesid R-12
keskmaaraketid. R-12 raketibaasid tegutsesid paarikaupa: Lintsi–Piirsalu, Uniküla–Rooni ning
Nursi–Sänna. Sealsetes baasides paiknes neli raketiangaari. Igas angaaris oli ratastega alustel horisontaalasendis kaks raketti. Kadila ja Rohu, nii
nagu Eesti teiste sarnaste keskmaarakettide baaside
eluiga jäi lühikeseks, sest enamikust neist viidi
juba 1978. aastal seoses suurriikide vahelise strateegiliste tuumarelvade vähendamise leppe sõlmimisega minema nii raketid kui ka tuumalõhkepead.
1980. aastal anti Kadila raketibaasi rajatised üle
Eduard Vilde nimelisele kolhoosile ja Vinni Näidissovhoostehnikumile. Angaarides hoiti hiljem nii
väetisi, mürkkemikaale kui ka põllumajandus
saadusi. Praegu on kogu kunagine militaarala võssa
kasvanud ja varemetes.

Kiviõli tuhamägedelt Toila rannani

Puhkajad Kauksi rannas 1975. aastal.

Lugusid Penijõe–Kauksi
matkateelt II

Aegviidust Kauksi
Matkatee uus haru Penijõelt
Kauksi avati suure ühismatkamisega mullu augustis. Matkagrupid alustasid 12. augustil Kauksi
külastuskeskuse õuelt ning
18. augustil Penijõelt Matsalu
rahvuspargi külastuskeskusest ja
kohtusid Aegviidus suurel matkapeol. Missugused põnevad paigad ja lood jäävad uue
matkateeharu äärde?
Tekst: Triin Kusmin
Fotod: Harjumaa muuseum, Eesti Rahva Muuseum, erakogu
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Aegviidust kulgeb matkatee üle 1936. aastal avastatud Jäneda linnamäe edasi Ohepalu ja Kadrinani.
Kadrinas tasub matkajal tähelepanu pöörata
1930. aastal ehitatud rahvamajale, mis on üks
Eesti uhkemaid maarahvamaju, ning kunagisele
tärklisevabriku hoonele. Kadrina tärklise- ja siirupivabrikul on ajaloos tähtis koht – see oli esimene
siirupivabrik Eestis. Vabriku paekivist hooned
ehitati 1919. aastal, kui Vabadussõda alles käis.
Siirupitoodang müüdi põhiliselt kodumaal Tallinna
Karamelli, Klaussoni ja teistele kompvekivabrikutele. Mitu põlvkonda Kadrina ja selle ümbruse inimesi leidis vabrikus tööd tervelt 75 aasta jooksul.
Kadrinast liigub rada edasi Neerutisse, kuhu jääaja jäetud pinnavormid, muistne linnamägi, kohalikud legendid ning Kalevipoja lood ikka huvilisi
on meelitanud. Neeruti linnamäe trepid, rajad, lõkkekohad ja parklad läbisid hiljuti projektiga „LigMetsamees nr 1 (135) / 2019

hts On!“ uuenduskuuri ning on nüüd osa Eesti ja
Soome ajalooliste külastusobjektide võrgustikust.

Strateegiliste rakettide baasid
Edasi möödub matkatee Kullenga taimla seemlast,
läbib Porkuni ja suundub Kadila raketibaaside territooriumile. Eestisse ehitati 1950. aastate lõpus ja
1960. aastate alguses üheksa strateegiliste rakettide
baasi. Need asusid enamasti varjatult metsas. Rakvere linnas Arkna teel oli 1960.–1970. aastatel 304.
Nõukogude Liidu kaardiväe raketipolk ning sellele
allus kaks divisjoni, üks Kadila ja teine Rohu-Le-

Raketibaasist jõuab matkatee läbi Tudu metsade
Ida-Virumaale. Läbitakse Sonda ning Kiviõli, kus
võimalus näha kahte tuhamäge. Kiviõli vanale
tuhamäele hakati põlevkivi utmise tahkeid jäätmeid
ehk poolkoksi ladestama 1922. aastal ja uuele
1951. aastal. Vana poolkoksimägi suleti 1975. aastal ja uus 1990. aastatel. Osvald Tooming kirjutas
1938. aastal Virumaa Teatajas: „Tuhamägi!!! Kiviõli uhkus ja kroon, mis paistab juba kümnete kilomeetrite kaugusele ja äratab kõigis rongis
möödakihutajateski imestust ja üllatust. Teiseks
Munamäeks on ristitud too üle 70 meetri kõrgune
koksihunnik, millele vinnatakse iga päev kõrgust
juurde.“
Edasi liigub matkatee läbi Aidu karjääri ja
Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi mere äärde.
Vanadelt kaartidelt ja fotodelt võib näha, et enne
Toilasse jõudmist oli mere ääres mitu suitsuahju.
1936. aasta kaardil on Toila rannas märgitud

Kadrina tärklise- ja siirupivabriku hoone.

RMK Tissipuu lõkkekoht Neerutis.
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Kalasuitsutajad Toila rannal.

Loodus
on alati moes

Euroopa suurim kiviktaimla

Kui Oru lossi kunagist asukohta ja Toila parki teatakse hästi, siis vähem tuntud on fakt, et kunagi
asus siin kiviktaimla, mida peeti Euroopa suurimaks. Kiviktaimla rajamise mõte pärines president
Konstantin Pätsilt, kes ühtlasi soovis luua trepiga
juurdepääsu mereni. 1939. aastal valminud kiviktaimla rajamiseks kulus 800 kantmeetrit kive
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ning sinna istutati ainult kodumaiseid taimeliike,
eesmärgiga looduslikku pankrannikut paremini
esile tuua. Kolmest allikast moodustati kiviktaimlas miniatuurne kosk, mis langes paekividest
kujundatud basseini ja suubus sealt merre. Kogu
see ilu on praeguseks hävinud.
Toilast liigub matkatee edasi Sillamäele ning
Mummassaarde, kus praktiliselt mererannalt algab
1943. aastal sakslaste ehitatud Tannenbergi kaitseliin. Tannenbergi liin läks Lastekodumäeni ning üle
Sirgala, Puhatu ja Gordenka soo Narva jõe ja Peipsini. Kogu kaitsevööndi ulatuses oli välja ehitatud
kaevikuliin, mille vahel asusid soomustatud tulipunktid, korralikult kindlustatud punkrid ning laskepesad. Tänapäeval on kaitseliin jälgitav kuni
Sinimäe teeristini.

Vaivarast Kauksi külastuskeskusse
Vaivarast läheb matkatee edasi Kurtna järvede ja
Kuremäe kloostri juurde, seejärel mööda metsateid
Jõuga kalmetest mööda Iisakule. Jõuga kääpad on
Eesti suurim kääbaskalmistu, kus on 270 ümmarguse põhiplaaniga kääbast. Matmispaika seostatakse vadjalastega, sest kaevamistel saadud leiud
on omased just neile. Jõuga kalmetest avastati
vanim varrastel kootud tekstiilifragment kogu Idaja Põhja-Euroopas. Mitme nõeltehnikas valminud
kinda jäänuste hulgast leiti põdrakarvu, villa
üldhulgast moodustasid põdrakarvad 5–10%.
Põdrakarvu lisati tõenäoliselt kinnaste
vastupidavuse ja veekindluse tõstmiseks.
Iisakult viib tee edasi Agusalu kriivade peale
ning jõuab lõpuks mööda Peipsi järve põhjarannikut Kauksisse välja.Vaatamata sobivatele tingimustele avastati Peipsi põhjarannik suvituspiirkonnana
küllaltki hilja. 1961. aastal otsustati hakata rajama
Kauksi turismibaasi ning randa püstitati 25 esimest
telkmaja. 1962. aastal alustati tüüpprojekti põhjal
suvekohviku ehitust, mis valmis 1965. aasta mais.
Kauksi turismibaas oli tuntud üle kogu Nõukogude
Liidu. Tänapäeval ootab seal inimesi RMK Kauksi
külastuskeskus – matkatee selle haru lõpp-punkt.
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Tekst: Marina Poltavtseva
Foto: KLBHV

Jaanuaris toimus Narvas esimest
korda uute moebrändide
konkursi „Creative Narva“ finaal.
Ligi 100 konkursile taotluse
esitanud meeskonnast jõudis
finaali 17.
RMK pani välja eripreemia – Sagadi metsakeskuse
külastuse –, mille sai moebränd KLBHV puidu- ja
loodustemaatika populariseerimise eest. Kõiki osalenuid premeeriti suvel toimuva Ida-Virumaa
matkapäevaga.
Kaubamärk KLBHV on ema ja tütre Veera ja
Albina Kalabuhhova loominguline tandem. Huvi
moe ja stiili vastu on nende peres alati olnud.
Veera lõpetas tehnoloogiainstituudi rõivaste
konstrueerimise erialal, seejärel juhtis spetsialistide rühma suures õmblusettevõttes.
Albina on loonud aksessuaare ning tikitud ja
kootud tooteid. Ta elas pikka aega välismaal, mis
märgatavalt laiendas tema silmaringi uusimate
disainisuundumuste vallas.

Kollektsioonist
„Meil oli soov luua stiilne ja kantav kollektsioon.
Inspiratsiooni andis meie loodus, sest elame põhjarannikul. Jalutuskäigud nõmmemetsas on saanud
ammu meie elu lahutamatuks osaks. Projekti
„Creative Narva“ peateemaks oli sel aastal väide
„I am real“ („Ma olen tõeline“), seega pöördusime
kohe selle juurde, mida tõeliselt armastame. On
raske ette kujutada midagi ehedamat ja loomulikumat kui loodus. Loobusime särast ja liialdustest,
otsustades luua minimalistliku kollektsiooni rahulikus Skandinaavia stiilis,“ ütleb Albina.
Kollektsioonis kasutati ainult looduslikke materjale: lina, puuvilla, siidi, ülipeent villa. „Villast ja
siidist vilditud toodetega aitas meid tõesti vapustav
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Jõhvi meister Olga Pimenova. Ökoprindiga õmblusteta topp meie kollektsioonist on tema autoritöö,
see on üllatavalt vastupidav ja seda on meeldiv
kanda. Ideed aitas paberile panna kunstnik-illustraator Natalja Batluk,“ lisab Albina.
KLBHV kollektsiooniga saab tutvuda Instagramis, samuti veebipoes Etsy.

Kasulik algatus
Oksana Tandit, moedisainer,
„Creative Narva“ lektor:
Foto: Oksana Tandit

Isvetkovile, Andrejevile, Konstantinovile ja
Strandelile kuulunud ahjud. Kahjuks tänapäevani
neist ühtegi säilinud pole, matkaja saab nendega
tutvuda vaid Toilas suvitanud inimeste mälestuste
kaudu. Artur Adson meenutab raamatus „Kadunud maailm: pilte kaugemast ja lähemast minevikust“ Toila suitsuräimi:
„Ainelisel alal oli Toila eritunnuseks kohalike
kalurite räimepüüdmine ja nn bitlingiteks suitsutamine. Rannas kõrge kalda all seisis võrgukuuridega vaheldumisi rida suitsutamisahje, kust päeva
jooksul kümneid tuhandeid kalakesi hõbeläikelistena sisse kanti ja kullakarvalistena välja tuli ja
turgudele rändas: pakituna valgetesse puhtaisse
peergudest korvidesse kohe mitmesajaviisi, jämedad soolakristallid kihtide vahel ning peal. Ja
müüdi neid kalu 5–10 senti kümme tükki, peaaegu
üle riigi. [---] Ja meie saime selle mereanni kõige
värskemas värskuses oma lauale, mine ainult ise
järele. Läheksime neile järele praegugi.“

„Creative Narva“ on väga
kasulik algatus piirkonnas ja
demonstratsioonile tulnud
publiku hulk ainult kinnitab
seda. Peaasi et korraldajad ei
piirduks ühe sündmusega
ning jätkaksid noorte talentide õpetamist ja toetamist.
KLBHV kollektsioon on väga sümpaatne improvisatsioon, kus on kasutatud looduslikke materjale: lina ja
puuvilla, mis on praktilised, mugavad ja alati nõudluses. Suvise garderoobi klassika, mis sobitub ideaalselt
mere- või metsamaastikuga.
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Kaunid
traditsioonid
Sagadis

Tekst: Marina Poltavtseva
Foto: Kristian Kruuser

Laste
jõulupidu
Sagadis

RMK töötajate traditsioon tähistada eduka aasta
lõppu ning tervitada saabuvat uut suursuguse
peoga Sagadi mõisas jätkub!
Tekst: Marina Poltavtseva  Fotod: Kristian Kruuser
Õhtujuht Tõnis Niinemets
jõudis nii pidu juhtida,
mitmel korral püstijalakomöödiat teha kui ka RMK
personalijuhi Ülle Pälloga
end pildile jäädvustada.

Laval on Audru Jõelaevanduse Punt. Pildile ei mahtunud ansamblid
Nedsaja, Reminders ja Zahira hoogsad tantsutüdrukud.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase pidupäevakõne on
üks oodatuimaid etteasteid jõulupeol.

Laste jõulupeo ajal oli terve
Sagadi mõisakompleks laste
päralt. Tegevusi jagus igasse
majja ning mõisa parkigi.
Koos vanematega käis Sagadi jõulumaal
lõbutsemas umbes 280 inimest.
Kõik peolised said saabudes toreda mõisakompleksi kaardi, mille järgi leidsid tee
erinevate tegevuste juurde.
Metsamuuseum oli talvelindude päralt.
Uurida sai linnupesi ja viia kokku, mis
pesas pesitsev lind mida sööb. Jõuluehete
näitusel leidis iga talvelind omale
lemmikjõuluehte.
Looduskoolis pakkus piparkoogihiir ära
arvamiseks piparkoogijahu, tahtes teada,
milliseid põnevaid maitseaineid ta sinna
sisse seganud oli. Lisaks sai igaüks meisterdada omale ühe uhkelt helkiva kuuseehte.
Hostelis asus aga jõuluseebi töökoda, kus
sai oma lõhnameele järgi uhke seebi kokku
segada.
Restoran pakkus kõigile maitsvat jõululõunat ning hotellipoolel oli sisse seatud
tuba kõige väiksematele jõulupeolistele.

Soovijatele tegi sõitu hobune.
Jääkeldris oli jõululimpsi
töötuba, kus iga soovija
omale ühe pudeli maitsvat
ja kihisevat limonaadi kaasa
segada sai.

„No ei tea,
kas sa oled
ikka see päris
jõuluvana?“

Sagadis kaetud
söögilauad on alati
rikkalikud, ülimalt
maitsvad ja ilusad!
Härrastemajas sai käia jõuluvana
vastuvõtul, et saada üks suur ja
magus jõulukink.

RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo Denks
(keskel) oma kaaslase Rutaga ja maastikuseire spetsialist Mario Traks
naudivad pidu täiel rinnal!
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Aastaajad
Aleksei Turvoski

Aleksei Turovskit pole ilmaasjata nimetatud kõikide
loomade suursaadikuks Eesti Vabariigis. Tema ainulaadne viis loomade põnevatest eludest lugusid pajatada haarab igas vanuses kuulajaid ja lugejaid.
Turovski jutte kannab sõnum, et igavaid loomi ei ole
olemas. Olgu jutt sipelgast või seast, krokodillist või
kanaarilinnust, neid tema esituses kuulata on ikka
ühtemoodi põnev.
Nüüd on tema lood saanud raamatuks „Aastaajad“.
Ringkäik looduses saab alguse talvisest detsembrist,
kulgeb päripäeva läbi kogu aastaringi – külma jaanuari, jäise ja tuuletu veebruari, esimest väikest päikest näitava märtsi, arglikult kevadise aprilli, elust
pakatava mai, sooja koguva juuni, suveharjasumeda
juuli, laisalt sügava augusti, leheküünlaid süütava
septembri, esmaste halladega oktoobri ning pälvib
punkti poriselt sügisese ja tuuli tõstva novembriga.
Lugeja või kuulaja – raamatut on võimalik soetada
ka audioväljaandena – kohtab rännakul kõikvõimalikke loomi ning tiivulisi, putukaid-mutukaid,
vee-elukaid metsaelanikke, maa-aluseid ning -pealseid. Peale metsiku looduse kiikab autor loomaaia
isepärastesse ning vahvatesse tegemistesse.
Soe ja südamlik raamat on illustreeritud 19.
sajandi teaduslikest- ja populaarteaduslikest väljaannetest pärit gravüüridega.
Audioraamatus, mis on mälupulgal, kannab Aleksei Turovski ette raamatu tekstid, ent pisut improviseeritud ning muudetud kujul.
54

Talv on aeg, kui loodust haarab vaikus. Linnuliikide arv langeb drastiliselt ja puudelt kaovad
lehed. Samas on see ideaalne aeg lindude tundmaõppimiseks – algajal linnuhuvilisel esimeste
sammude seadmiseks ja kogenumal teadmiste
kinnistamiseks.
Mitte kõik sügistalvisel ajal metsas tegutsevad või seda väisavad linnud pole tähelepanust
huvitatud ning on neidki sulelisi, keda ei
pruugi isegi pärast otsimist kohata, rääkimata
neile lähenemisest.
Karl Adami pajatab oma raamatus 27 talvisest metsalinnust, keda hea õnne korral kohates
oleks võimalik lähedalt vaadelda ja miks mitte
jäädvustadagi.
Raamatus kohtab palju tihaslasi, vintlasi,
rähnlasi ja teisi linde, kes Eestisse talvitama
jäävad või hoopis siia talvituma tulevad, näiteks urvalind.
Raamatut illustreerivad autori rohked fotod
talvistest metsalindudest ja talvisest metsast.
Ühtlasi jagab autor nõu, kuidas talvisest metsast linnud üles leida ja kuidas neid vaadelda.
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Ilmumisaasta: 2018
Lehekülgi: 242
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RMK Eestimaa
orienteerumispäevakud
alustavad kolmandat
hooaega
Ühised suusareisid said alguse 2011. aastal Rootsis. Tänaseks on Worldloppet master tiitlini jõudnud seltskonnast juba kuus suusasõpra.

Hea spordiklubi
on selline, kus
kõik panustavad
Nii kirjeldab Tavo Uuetalo 12-liikmelist
seltskonda, kellega koos on juba alates
2011. aastast Euroopa ja Ameerika suusaradasid vallutanud.
Ühine sportliku suusapuhkuse plaanimine
ja üksteise treenima innustamine sai hoo
sisse, kui pärast Rootsis toimunud Euroopa
metsandustöötajate talimänge (EFNS) pakkusid korraldajad võimalust osa võtta maailma suurimast ja enam kui 90 km pikkusest
Vasaloppetist. „Seejärel seadsime eesmärgiks sõita igal aastal kaks maratoni,“ rääkis
Tavo. „Kuna igaüks seltskonnast panustab
selleks, et suusareis õnnestuks – kes vastutab bussi, kes suusamäärete olemasolu eest
– siis see spordiklubi, see seltskond toimib.
Kõik panustavad, mitte ei oota, et neile
midagi kandikul kätte tuuakse.“
2017. aasta oli paljudele seltskonnast
märgiline: Kanadas läbiti kümnes Worldloppeti sarja suusamaraton, mis tõi kaasa
Worldloppeti meistritiitli. Kanadasse sõidetigi sellepärast, et tiitli saamiseks peab
vähemalt üks maraton olema sõidetud väljaspool Euroopat. Nii on kaks RMK-last –
Kristjan Tõnisson ja Raivo Võlli, kes
2017. aastal kaasa sõita ei saanud – just
praegu oma sõitu Ameerikast ära toomas, et
samuti auväärse tiitlini jõuda. 2019. aasta
suusamaratonide kalendris on veel Tartu
Maraton ja Soomes sõidetav
Finlandia-hiihto.
Tänavu on lund olnud rohkesti ja loodetavasti jätkub ka suusailma. Libedat suuska!
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Kaardi järgi maastikul liikudes kontrollpunktide läbimine
ehk orienteerumine on Eestis pika traditsiooniga – esimene ametlik orienteerumine toimus juba ligi 100 aasta
eest, 1926. aastal Pirital.
Praeguseks on orienteerumisest kasvanud välja rahvahulki köitev harrastusspordi ala, mille tähtsamateks üritusteks on tööpäevaõhtuti üle Eesti korraldatavad päevakud.
2019. aasta on juba kolmas hooaeg, kui kõik päevakud
on koondatud ühise katuse alla, moodustades Eesti suurima harrastusspordisarja – „RMK Eestimaa orienteerumispäevakud“.
2018. aastal toimus kogu Eestimaal – Hiiumaast Värskani
ja Pärnust Narvani – 335 päevakut, kus 7700 harrastajat
tegi üle 55 000 stardikorra.
„RMK Eestimaa orienteerumispäevakute“ ametlik avalöök antakse 8. aprillil Tallinnas Snelli tiigi ääres toimuval
Linnaorienteerumise päevakul. Talve lõppedes ja maapinna tahenedes ongi aprilli algus õige aeg, kui päevakute
hooaeg käima lükata – enamik sarju alustabki just siis
ning tol samal nädalal on kavas juba 10 päevakut eri
maakondades.
2019. hooajal kuulub RMK EOP egiidi alla 20 päevakute sarja. Ehkki suurem osa päevakutest on linnakärast
eemal metsas, leidub ka selliseid, mis just toimuvadki
mugavalt linnakeskkonnas – näiteks Linnaorienteerumine
Tallinnas ja Seiklushundi päevakud Tartus. Ühtlasi on mitmes sarjas kavas rattaorienteerumine. Suurimaks päevakusarjaks on üle 55aastase ajalooga Tallinna
Orienteerumisneljapäevad, kus mullu oli 22 etapil keskmiselt 550 osalejat. Nende oodatuimaks ettevõtmiseks on
8. augustil Aegna saarel toimuv päevak – mullune osalejate lemmik – kuhu pääseb vaid laeva ja kaatriga.
Hea looduse sõber, orienteerumine on põnev vaba aja
tegevus – tule ja proovi ise järele!
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Õnnitlused

JAANUAR
65

Agu Palo

1.01
Metsaosakond, metsaülem
65

Malle Oras

5.01
Külastuskorraldusosakond,
külastusala juht
60

Kalju Alliksaar

14.01
Kirde regioon, harvesterioperaator

Õnnitlused

40

13.01
looduskaitseosakond,
keskkonnamõju analüüsi
spetsialist

40

Andrei Kurta

26.01
Edela piirkond, raietööline
55

Arvo Karu

5.01
Kirde piirkond, raietööline
55

Valdur Paats

13.01
taimla- ja seemnemajandusosakond, taimlajuht
50

Tiina Paltser

5.01
külastuskorraldusosakond,
teabejuht
50

Urmas Uus

9.01
IT-osakond,
metsanduse IT-spetsialist
50

Riivo Rinne

19.01
Kagu piirkond, metsakorraldaja
50

Heinar Juuse

28.01
külastuskorraldusosakond,
külastusala juht
50

Ülo Leitu

30.01
külastuskorraldusosakond,
loodusvaht
45

Silver Näkk

14.01
Kagu regioon, praaker
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Vadim Mehiläinen

31.01
Kirde piirkond, raietööline

VEEBRUAR
85

60

Toomas Hirse

Hele Kikson

1.02
raamatupidamisosakond,
raamatupidaja
60

60

Veiko Eltermann

17.02
metsakorraldusosakond,
juhataja

60

60

Virge Berggrünfeldt

12.02
kinnisvaraosakond, koristaja
55

Tõnu Reim

22.02
taimla- ja seemnemajandusosakond, taimekasvatusjuht
50

Reet Seli

19.02
taimla- ja seemnemajandusosakond, tööline

Tanel Troska

24.02
Kagu piirkond, raietööline
30

Mario Traks

22.02
külastuskorraldusosakond,
maastikuseire spetsialist
20

Kaido Tobreluts

1.02
Kagu piirkond, raietööline

Margus Tihkan

13.03
Edela piirkond, metsakorraldaja
55

Agur Kuusk

21.03
Edela piirkond, raietööline
55

Sergei Grab

26.03
Edela regioon, harvesterioperaator

Marko Trave

12.03
metsaosakond, maakasutuse
peaspetsialist
45

Natalija Grena

23.03
taimla- ja seemnemajandusosakond, tööline
45

Ilmar Roosioks

25.03
Kirde piirkond, raietööline
35

45

Inge Kekkonen

30.03
raamatupidamisosakond,
raamatupidaja
55

Küllike Eder

3.03
Põlula kalakasvatustalitus,
kalakasvataja
35

Mikk Männiste

8.03
metsamajandusosakond,
metsamajanduse spetsialist
30

25

Maarja Liis Puusepp

15.03
Kagu piirkond, raietööline

APRILL

Tiia Stroo

23.03
Kirde piirkond, metsakasvataja

50
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Ülar Trumm

21.03
Kagu piirkond, raietööline

Heino Peets

7.02
Põlula kalakasvatustalitus,
hooldustööline
60

MÄRTS

Anna-Margarita Nukk

2.03
Sagadi metsakeskus,
müügiassistent

65

6.04
Kirde piirkond, metsakasvataja
60

Uno Jõgi

17.04
Edela regioon, metsaveotraktorist
60

Aili Sellik

18.04
kinnisvaraosakond, koristaja
60

Anne Laisk

25.04
taimla- ja seemnemajandusosakond, taimekasvatusspetsialist
60

Jaak Sell

29.04
Kagu piirkond, raietööline
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Kersti Leilop

19.04
Edela piirkond, metsakasvataja
50

Alar Jõgimaa

5.04
Kirde piirkond, raietööline
50

Ruth Koppel

23.04
kinnisvaraosakond,
maakorraldusspetsialist
45

Aivo Vares

17.04
taimla- ja seemnemajandusosakond, taimekasvatusjuht
35

Hannes Arula

12.04
Edela piirkond, raietööline
25

50

Tiit Ruus

HEINAR JUUSE

külastuskorraldusosakond, külastusala juht

28.01

VEIKO ELTERMANN

metsakorraldusosakond, juhataja

17.02

Heinar teab,
oskab ja suudab!

Meeskonna
eest seistes

Vanus on hind, mida tuleb maksta küpsuse eest.
Oscar Wilde

Olid aastatuhande vahetuse toimekad aastad ja toonane
puhkemajanduse osakond tutvus omas tegevussegmendis Iisaku metskonna tegemistega. Ja imede ime –
sealtmaalt mäletame ka sealset puhkemajanduslike
tööde aktiivset ja vahetu olemisega korraldajat.
Aeg kulges, toonane RMK Peipsi põhjaranniku puhkeala sai nime ja viimaks kohtusid ka nimega puhkeala
ja tema vastne juhataja... Aga edasi me muutusteküllastel ametiradadel ei arutle, sest juubilar on ennekõike
väljakujunenud olemusega inimene, kelle poolsada eluaastat pole täitunud tänu peetud ametitele, vaid nendele
vaatamata.
Juubilariteemal jätkates tuleb tõdeda, et kuigi mööda
tormavad aastad muudavad oma leebel moel vähem või
rohkem meist igaühte, on aastatuhande vahetuse rabedavõitu toimekast noormehest kujunenud praeguseks
keegi hoopis rahulikum, tuumakam ja erilise empaatiavõimega inimene. Keegi, kellega saab, tasub ja tuleb
arvestada. Keegi, kes teab, oskab ja suudab luua nii
mõndagi. Keegi, kes kuulub põhjusega meie raudvara
hulka.
Tervist ja jõudu sulle, Heinar! Meie kõigi poolt!

Vastlakuu keskel tähistab oma kuuekümnendat sünnipäeva metsakorraldusosakonna
juhataja Veiko Eltermann. Virumaa juurtega
Veiko on metsakorraldusega seotud olnud
alates aastast 1983, kui asus diplomeeritud
metsainsenerina tööle Eesti Metsakorralduskeskusesse. 2003. aastast on Veiko juhtinud
ja üles ehitanud RMK metsakorraldussüsteemi, arendades töötajate teadmisi, metsakorralduslikku tarkvara ning struktuuri. Ta
on lähenenud ülesannetele alati ratsionaalselt, unustamata kunagi inimlikku poolt.
Organisatsiooni või meeskonna eest seistes
on Veiko täpse ja terava mõtlemisega professionaalina palju kastaneid tulest välja
toonud, seljatades „vastased“ väärikalt.
Veiko on väga mitmekülgne, tema jaoks
on Eesti flooras imevähe tundmatuid liike
ning ühtlasi teatakse teda kui mitut instrumenti valdavat muusikagurmaani. Kui ta
vabal ajal parasjagu ei seikle suusa- või rattaradadel, võib teda kohata koos perega
rajatud hubases suvekodus või näiteks teisel
pool maakera hiidsekvoiasid uudistamas.
Veiko, soovime sulle palju õnne!

Kolleegid
külastuskorraldusosakonnast

Kolleegide nimel
Tanel Renser

Danel Kanarbik

20.04
Kagu piirkond, raietööline

Metsamees nr 1 (135) / 2019

60

Metsamees nr 1 (135) / 2019

57

Raievõistlused

Uued töötajad

„xCUT Cup
2019”

„xCUT Cup 2019” ühendab
kolm traditsioonilist
raievõistlust:
„Kevadkarikas 2019”
25.–27. aprillil Maamessil,
„TOP 10” 18. mail Türi
42. lillelaadal,
Eesti raiemeistrivõistlused
2019, 24. augustil Rakveres
Kogu pere metsapäeval.

Meisterlikkus
metsatöödel

Rene Volt, Kagu piir
konna metsakorraldaja

Mihkel Tiido,
looduskaitse
osakonna
tööjuht
RMK looduskaitseosakonnas töötab detsembrist looduskaitse tööjuht Mihkel
Tiido. Tema peamisteks
tööülesanneteks on looduskaitseliste tööde korraldamine riigimaadel. Suurem
rõhk on ohustatud soo-elupaikade ja poollooduslike
koosluste taastamisel. Ulatuslikumad soode taastamistööd on käimas Luitemaa looduskaitsealal Tolkuse ja Maarjapeakse rabas ning Soomaal Kikepera
rabas. Alam-Pedja looduskaitsealal taastatakse
praegu poollooduslikke kooslusi ning Soomaa rahvuspargis paarisajal hektaril paiknevaid kinnikasvanud luhaniite.
Viimased kaheksa aastat töötas Mihkel Keskkonnaameti maahoolduse spetsialistina, kus korraldas
mitmesuguste poollooduslike koosluste taastamist ja
hooldamist. Mihkel lõpetas Eesti Maaülikoolis
maastikukaitse- ja hoolduse eriala ja eelmisel aastal
omandas veel arboristi kutsetunnistuse.

Metsamehed näitavad suvi otsa oma oskusi kutsemeisterlikkuse
võistlustel. „xCUT Cup 2019” näitab kõike seda, mida on vaja teada ja
osata selleks, et väärindada puitu parimal viisil ja kasvatada uus elujõuline metsapõlv.
Raiespordi hooaja alguseni pole enam palju jäänud, juba aprilli lõpus tõmmatakse saed käima ja
selgitatakse hooaja esimesed karikavõitjad. Nagu
traditsiooniks kujunenud, toimub „Kevadkarikas”
igal kevadel Maamessi ajal Tartus. Varakevadine
võistlus on esimeseks jõukatsumiseks pärast töökat talve. Rahvusvaheline võistlus, kus alati on
osalemas meie lähinaabrid Lätist, Leedust ja Soomest, on saanud suure publikumenu ja on kindlasti
üks messi tähtis osa.
Sel aastal on toimub „Kevadkarikas” juba
27. korda. Pealtvaatajatele pakub kahtlemata
põnevust puu langetamine, kus võimalik jälgida
12-meetrise posti täppislangetust.

Võsasaed võistlevad
Peale tavapäraste raievõistluste pakub „Kevadkarikas” taas vaatamiseks võsasaagide võistlust.
Noorendiku hooldus on meie metsades väga oluline, seetõttu peame vajalikuks neid oskusi tutvustada. Osalema on oodatud kõik, kes tunnevad end
võsasaega nagu kala vees ja tahavad oma oskused
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ja närvi proovile panna.
Hooaja teine võistlus toimub Türi 42. lillelaada
programmi osana. Möödunudaastane publikumenu on üks põhjus, miks taas laadaprogrammis
osaleda.
Eesti meistrivõistlused peetakse sel korral Rakveres. Rakvere on raiesportlaste üks meelispaiku,
sest juba 3. korda seatakse võistluskeskus üles
linna keskväljakule. Samal päeval toimub ühtlasi
Eesti Erametsaliidu korraldatud Kogu pere metsapäev, seega on 24. augustist kujunemas üks mõnus
metsateemaline väljasõit Lääne-Virumaale.
Kutsehariduse edendamine ja kutseõppe propageerimine on võistlustel alati tähtsal kohal. Ohutud töövõtted, praktilised teadmised, oskuste
demonstreerimine ja elukutse tutvustamine on
eesmärk omaette. Seetõttu on asendamatu partner
Luua Metsanduskool, kus antakse tasemel metsandusharidust ja kasvatatakse tulevasi metsamehi.
„xCUT Cup 2019” preemiumsponsoriks on
Husqvarna, kuldsponsorid RMK, STIHL, Stora
Enso, Valga Puu. Autopartneriks City Motors.
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Jaak Kask,
Edela
piirkonna
metsa
korraldaja
Uuest aastast töötab Edela piirkonnas uus metsakorraldaja, aga juba vana RMKlane – Jaak Kask.
1998. aastal Iisaku metskonnas metsnikuna alustanud Jaak on tagasi RMKs. Vahepeal tegeles ta eraettevõtlusega, vahva nimega ettevõte OÜ
Metsasusi tegevusalaks on metsakasvatus ja muud
metsamajandusega seotu.
„Metsandus on saatnud mind terve elu. Pärast
kooli olin raietööline, seejärel töötasin RMKs.
Vahepeal ettevõtlusega tegeldes olin jällegi raietööline,” ütleb Jaak. Isegi vabal ajal ei saa ta metsast eemale: Jaagu suureks kireks on jahindus ning
vahel harva juhtub ta Peipsi peale kalu taga ajama.
Metsamees nr 1 (135) / 2019

Novembris liitus RMK kollektiiviga metsakorraldaja Rene Volt. Eesti Maaülikoolis metsandust õppinud Rene oli Keskkonnaministeeriumi
Info- ja Tehnokeskuses (praegune Keskkonnaagentuur) looduskaitsespetsialist. Seejärel töötas
üle kümne aasta metsakorraldajana OÜ Terrapros. Vaba aja veedab ta perega – naise ja
kahe pojaga – või mängib käsipalli/tennist.
Erastvere metsakorraldaja kiidab oma kolleegide professionaalsust ja arvab, et neilt on kindlasti midagi õppida. Oma tööülesannetest teeb
Rene kokkuvõtte: „Metsakorraldaja kogub välitöödel andmeid metsade kohta. Tuleb kirjeldada
metsaga seotud parameetreid, nagu näiteks puistu vanus,
kõrgus, diameeter,
kasvukohatüüp jm.
Samuti hindab metsakorraldaja metsa sanitaarset seisundit.
Kõige selle tulemusena tekib andmestik,
mille alusel tehakse
otsuseid ja plaanitakse metsamajanduslikke tegevusi.”

Personalispetsialist
Siiri Iho
RMK uus personalispetsialist Siiri Iho õppis TÜ
Pärnu kolledžis veeökosüsteemide majandamist
ja kirjutas lõputöö järvede taastamise võimalustest. Praktika käigus sai ta põhjalikult tutvuda
Põlula kalakasvatuse tööga. Varem on Siiri töötanud tarkvara müügiassistendina, kaupluste
varude planeerimise spetsialistina ning värbamis- ja personalispetsialistina. Nõvalt pärit Siiri
ütleb, et on terve
lapsepõlve veetnud
looduses ning praegugi, kui vaba aeg,
sõidavad koos
perega vanematekoju – sealsed männimetsad ning rand
on parimad kohad
puhkamiseks. RMK
looduskool ja
Sagadi metsakeskus
on Siirile juba kooliajast tuttavad.
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Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Kuude osasse jaotatud äärmiselt
mahukas juhend oli oma olemuselt vast
kõige üksikasjalisem, mis kunagi Eestis
ühe tsiviilametkonna kohta koostatud.
Juhendit võib pidada täienduseks aasta
varem ilmunud esimesele Eesti metsaseadusele, täites seadusega lahti kirjutamata jäänud rakendusliku osa.
Alljärgnevalt vaatleme lähemalt juhendi
ühte ja ehk tänapäeva kontekstis kõige
huvitavamat osa, nimelt metsateenijate
teenistuskorda, täpsemalt selle käitumisreegleid puudutavaid peatükke.

Eeskujud piiri tagant
Eesti saatust on sajandite vältel
mõjutanud paiknemine kahe selgelt
merkantilistlike põhimõtetega rahvuse
vahel – ühelt poolt kurikuulus Preisi
ordnung ja teisalt venelastele omane
põhimõte kontrollida riiklikult kõiki ja
kõike. Arvestades juurde veel mõlema
nimetatu suure armastuse mundrite
vastu, saamegi lähtealuse, mille pinnalt

Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi Metsakeskuse muuseumi juht
Fotod: RMK Sagadi Metsakeskuse muuseum

tuleb otsida põhjendusi 1935. aastal Eestis kinnitatud teenistuskorra olemuse
mõistmiseks. Üsna üheselt on see kord
saanud mõjutusi mõlemalt poolelt, lõpptulemuseks aga väga rangete ja tänapäeva mõistes kohati üsna isepäraste
põhimõtetega reeglistik.

Kaitsevägi annab suuna
1934. aasta metsaseadusega oli kehtestatud üheksast ametikohast koosnev astmestik, kus kõige kõrgemal troonis riigi
maade ja metsade valitsuse direktor ning
lõpus metsavaht. Nende vahele jäid abidirektor, büroo juhataja, metsainspektor,
revident-metsaülem, metsaülem, abimet-

Metsateenijate teenistuskord oli üks rangemaid
tollases tsiviilteenistuses. Isegi raudteel, mis oli tol
ajal sõjaliselt olulisem kui metsandus, olid reeglid
tagasihoidlikumad.

Osalt sõjaväestatud korra taustal oli loogiline,
et pea kõik metsateenijad kuulusid ka kaitseliitu. Pildil Pärnu ja Kilingi metskondade töötajad riigikaitse õppuse rivistusel 1936. aastal.

Riigimetsateenijate
teenistuskord –

ÜKS RANGEMAID
EESTIS

Teenistuskord sätestas eraldi tava- ning
piduliku vormi.
Viimast võis kanda
peale kella 17 ja
ainult pidulikel üritustel. Pildil Vastseliina metsaülem
Herman Org pidulikus vormis.

10. detsembril 1935 kinnitas põllutööminister oma käskkirjaga „Riigimaade ja metsade valitsemise ja majandamise juhendi“, mis koondas
endasse kõik eeskirjad ja juhised, mida riigimetsateenijatel tuli silmas
pidada.
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Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Vastastikune tervitamine oli kõigile
metsateenijatele rangelt kohustuslik.
Ülema juuresolekul oli keelatud alluval suitsetamine, seda võis vaid ülema
loal. Tänaval tuli alluval liikuda ülema
vasakul käel ning selliselt, et ülemale
jääks sammumiseks lahedalt ruumi.
Kohtades, kus kõrvuti kõndimine polnud võimalik, tuli ülemal lasta ees
minna. Ruumides sees tuli ülemal lasta
esimesena uksest läbi minna.

Ranged karistused

Põltsamaa metskonna
töötajad 1934. aastal
metskonna trepil.
Üldist teenistuskorda
pole veel kehtestatud
ning täismundrit kannab vaid metsaülem
Oskar Uustalu, ülejäänud meestel on kanda
vaid ametimüts.

saülem ning metsnik. Uus teenistuskord
määras üksikasjalikult ära kõigi astmete
omavahelise suhtluse. Nii sätestas käitumisreeglite esimene punkt, et pöördumisel ülema poole või jutlemisel
temaga teenistusasjus, peab seisma valvelseisangus ning nimetama ülemat
ametinimetusega, lisades juurde
„härra“, ülemaid kohustati aga alluvaid
kutsuma ametinimetuse ja perekonnanimega.
Ülema sisenemisel ruumi pidi alluv
tõusma püsti ning võtma valvelseisangu. Ametiruumides võis uuesti
istuda alles ülema loal, avalikes kohtades pärast tervitamist. Ülema käsu või
küsimuse peale oli alluval kohustus
vastata kas „saan aru!“ või „just nii!“.
Hüvastijätuks tuli alluval kaitseväeliselt
tervitada ehk anda au, pöörata riviliselt
ümber ning lahkuda. Loa selleks andis
ülem sõnadega „see on kõik“.

Tere kui kohustus
Kogu tervitusprotseduur ning käitumine
ülema juuresolekul oli väga üksikasjalikult lahti kirjutatud. Alluv pidi alati tervitama esimesena, vormis olles kehtis
tervitamisel kaitseväes maksev kord.
Vormimütsi kandes oli seda keelatud
tervituseks peast võtta, reegel nägi ette
käe vormimütsis pea juurde tõstmist,
ilma mütsita tuli ülema ees aga kergelt
kummardada. Lähemale kui kahe
sammu kaugusele ei olnud viisakas ülemale minna. Tervitussõnu lausus esimesena aga ülem, tervitusele „Tere!“ tuli
vastata „Tervist!“ ning lisada koos liitega „härra“ tervitaja ametinimetus.
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Üksikasjalikult määrati ära kõikvõimalikud distsiplinaarkaristused üleastumiste eest. Sõnakuulelikkuse olulisus
oli ära märgitud ka sama teenistuskorraga kehtestatud riigimetsateenijate
ametivandes, mille tekst kõlas järgmiselt: „Mina tõotan ja vannun ustavaks
jääda Eesti demokraatlikule vabariigile
ja tema seaduslikule valitsusele ning
oma südametunnistuse järgi ausasti täita
kõiki neid kohuseid, mis minu kätte
usaldatud amet mulle peale paneb, teades, et seadus ametkohustuste rikkumist
karistab“. Ja karistas ka. Kokku oli kuus
karistusastet, neist väikseim märkus
ning tõsiseim ametikohalt tagandamine.
Märkust määrati reeglina käitumist
puudutavate pisieksimuste eest. Need
küll fikseeriti kirjalikult, kuid neid ei
avalikustatud. Noomitus tehti aga juba
kaastööliste juuresolekul. Tollaseid üsna
nigelaid palku metsasektoris arvestades
oli üheks ebameeldivamaks karistuseks
rahatrahv, mida võis määrata ühest
kroonist veerand kuu palgani. Üldiselt
võeti see palgast maha ja tulu arvati
riigi üldisesse kasumisse, kohapeale ei
jäänud sellest sentigi. Kui ühe aasta
jooksul oli töötaja saanud hakkama
kahe samasuguse eksimusega, andis see
võimaluse viia eksinu üle madalamale
ametikohale.

Teenistuskord sätestas ka üksikasjaliselt relva kandmise ja sellega toimetamise. Pildil näitab eeskuju
Aleksander Tiits Rava metskonnast 1940. a.
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Käsk on täitmiseks
Käsk oli uue teenistuskorra järgi vanem
kui meie. Täitmata võis jätta vaid selgelt
kuritegeliku käsu, kuid sellest tuli omakorda kohe võimudele ette kanda. Samas
tsiviilseadustega vastuolus olev käsk tuli
täita, vastutus jäi sel juhul küll käsuandja
kanda. Kõikide käskude täitmisest tuli
ülemale täpselt ette kanda. Teenistuskord
kehtestas omamoodi ringvastutuse, kus
käsusaaja sai käsu täitmata jätmise eest
karistada ja kui ülem polnud selle eest
piisava rangusega alluvat karistanud, sai
oma vitsad ka tema. Ühtpidi oli eelduseks kindla korra ning tõrgeteta toimiva
süsteemi tagamine, teisalt tuli tihti
mängu just inimlik mõõde, kus tegelikkuses püüti hakkama saada inimlikumalt
kui kord ette nägi. Siin oli üheks peamiseks põhjuseks metsandussektoris valitsev krooniline tööjõupuudus ja liiga
kergekäeliselt töötajaid karistada polnud
lihtsalt mõttekas.

ette nähtud. Ilmselgelt ei nähtud ka ette
võimalust, et mõni naine nii kõrgele
ametikohale, mis metsateenija vormi
kandmist nõuab, üldse sattuda võiks.
Üksikuid naisi näiteks metsavahtide hulgas siiski oli. Peaasjalikult töötasid naised metskondades asjaajajatena ja vormi
neile ette nähtud ei olnud ning nad kandsid omi igapäeva riideid.
Kokkuvõttes võib öelda, et metsateenijate teenistuskord oli üks rangemaid tollases tsiviilteenistuses. Isegi raudteel, mis
oli tol ajal sõjaliselt olulisem kui metsandus, olid reeglid tagasihoidlikumad. Metsandustöötajate käitumisnormide
sidumine nii tihedalt kaitseväe korraga
oli natuke üllatav ja kohati ka arusaamatu

Ametivorm toob ranguse
Üheks eelduseks sellise teenistuskorra
kehtestamiseks oli metsaseadusega määratletud ühtse ametivormi kehtestamine.
Enne seda kanti kas kaitseväe päritolu
või isegi veel tsaariajast pärit riideid. Uue
teenistuskorraga pandi paika üksikasjalikud kirjeldused kõigile vormiriietele ja
ka ühtsed vormikandmise reeglid. Vormikandmine oli tööajal kohustuslik kõigile,
kellele ametivorm ette nähtud oli. Töövälisel ajal vormi kandmist ei peetud heaks
tooniks ning mõnedel puhkudel oli see
ka üheselt keelatud, nagu näiteks poliitilistel kogunemistel või „alaväärtuslikkudes restoranides ja kõrtsides.“ Millised
restoranidest alaväärtuslike alla liigituvad, seda kahjuks lahti ei kirjeldatud.
Samuti oli vormikandmine keelatud
välisriikides juhul, kui seal viibiti
eraviisiliselt.
Kogu vormikandmise üksikasjad kirjeldati üksipulgi lahti. Määratleti ära
isegi sokkide värv, mis pidi ühtima kingade värviga. Ametiüritustel oli aga näiteks keelatud kalosside kandmine.
Üleminek suviselt vormilt talvisele ja
vastupidi pidi toimuma vastavalt kas
1. novembril või 1. aprillil.
Tänapäeval tundub ehk veider, et kõik
üksikasjalik kirjeldus vormi ja selle
kandmise kohta käis vaid meeste riiete
kohta. Naistele polnud ametlikku vormi
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kaasaegsetele. Ajakirjas Eesti Mets ilmus
korduvaid selgitusi ja juhiseid teenistuskorra kohta, kus peamiselt jäi kõlama
mõte, et seda kõike on vaja eelkõige metsandussektori ühtseks liitmisel. Kui palju
see õnnestus, on juba vaatenurga küsimus. Igal juhul hakati teenistuskorrast
tulenevaid reegleid rakendama juba
metsandust õppivate noorte hulgas,
näiteks Voltveti metsakoolis mindi ka
välitöö praktikale rivis ja marsisammul.
Hea distsipliini tulevikuks tagas see
kindlasti.

Türi metskonna
töötajad eesotsas
metsaülem Hugo
Mälloga metskonna
trepil. Peale kahe
metskonna asjaajaja on kõik töötajad ametivormis.

63

Loodusblogi

RMK loodusblogi

Loodusblogi
RMK loodusblogi sirvis
Susanna Kuusik
Fotod: Tiit Hunt, Leevi Krumm,
Ants Animägi

Karvase lippherne
kasvukoht Viidumäel

RMK loodusblogi annab ülevaate RMK eestvedamisel tehtavatest looduskaitsetöödest.
Kaamera vahendusel saab jälgida ka lindude ja mäkrade toimetusi ning tutvuda
uudistega looma-, taime- ja linnuriigist. Hoidke pilk peal – rmk.ee/loodusblogi.

Soosaare soo taastamistööd lõpusirgel

Aasta loom - kobras

Murukana (põldpüüd) pildistama!

Tiit Hunt soovitab minna nurmkanu ehk põldpüüsid (Perdix perdix)
pildile püüdma, sest talvel on nad palju silmapaistvamad kui teistel
aastaaegadel. Korralik lumevaip ja pakane juhatavad hajali paiknenud
nurmkanade pesakonnad-salgad rohkem inimeste silma alla – asulate,
talude, lautade, teeäärsete põldude lähedusse, sealt peakski neid
otsima. Tiit kirjutab, et pole ammu juhtunud nägema nii palju murukanu kui tänavu jaanuaris ja spekuleerib, et ehk oli pesakondade suurusele ja ellujäämisele soosiv möödunud pikk ja kuiv suvi. Nurmkana
tibud toituvad enne taimetoidule minekut loomsest toidust, süües
putukaid. Sooja suvesse jagus neid küllaga. Põldpüüde surmavaenlased rebased, kährikud
ja varesed tegutsevad
muidugi iga ilmaga.
Hinnanguliselt on
viimase kolmekümne
aasta jooksul põldpüü
arvukus Euroopas
vähenenud enam kui
80%. Eestis elab väikest kultuurmaastiku
lindu viis korda
vähem kui 20. sajandi
keskel. Nende hulk on
langenud nii 4000–
8000 paarini (2013.
aasta andmetel).
64

2019. aastal on rambivalguses kobras
– aasta loomaks valitu. Sarnases staatuses on ka öösorr, soomustindik,
Wulfi turbasammal, lehitu pisikäpp ja
madalsoomuld, kes on endasuguste
seast selleks aastaks esile tõstetud.
Tiit Hunt teeb RMK loodusblogis
koprast põneva ülevaate, millest
mälumängu koostajadki üht-teist
huvitavat leida võivad. Kas teate,
kui palju puid koprapere langetab
talve jooksul? 300 väikest puud! Ja
näiteks pole kobras alati Eestimaal
elanud, viimane loom kütiti 19.
sajandi keskpaigas ja 20. sajandi
keskpaigas taasasustati need
Euroopa suurimad närilised Valgevenest pärinevate loomadega. Kopra
suu sulgub lõikehammaste taga nii,
et loom saab, ilma et vesi suhu voolaks, vee all närida. Piibri tagakäpa
neljanda varba küüs on lõhestunud
kaheks, mis on vajalik karvkatte eest
hoolitsemiseks ja parasiitide
eemaldamiseks.
Kobras suudab sukelduda maksimaalselt 15 minutiks, keskmiselt
sukeldub ta 5–6 minutiks. Tavaliselt
7–8aastaseks elav kobras võib elada
kuni 25 aastat. Raskeim Eestis püütud isend kaalus 33,5 kg.
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LIFE-programmi ja KIKi rahastatud projekt „Soode kaitse ja taastamine“ hakkab vähemalt Soosaare soo kirdeservas valmis saama.
Projektiga taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikul: Tudu
soostikus, Sirtsi soostikus, Palasi jääksoos ja Laukasoos. Projekti
veab Eestimaa Looduse Fond koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜga
Arheovisioon. RMK roll Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare
soos on puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud
lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda).
Soosaare soo kirdeosas on vana mahajäetud freesturbaväljak ning
ulatuslikud labidaturbaaukudega alad. Taastamistöö I etapis tehti
mitmesuguseid raietöid 44 hektaril. II etapp algas 2018. aasta septembris, kui asuti kraave sulgema. Projektiga ehitatakse Soosaare
sohu 517 pinnapaisu.
Leevi Krumm soovitab varem tehtud taastamistöödega tutvuda
internetiaadressil https://soo.elfond.ee/

Ants Animägi kirjutab loodusblogis, et 1969. aastal tabas
Saaremaad tugev torm, mis
tegi üksjagu laastamistööd ka
Viidumäe looduskaitsealal.
Tormimurd koristati üsna kiiresti ning üldiselt murrualad
taasmetsatati. Ühel sellisel
1970. aastal kultuuristatud alal
on II kategooria kaitsealuse
karvase lippherne (Oxytropispilosa) kasvukoht. Lappidena
mineraliseeritud alale kujunes
ajapikku inimese kaasabil tihe
männik, seega muutusid tingimused lipphernele ebasoodsaks: maapinnale ei jõudnud
piisavalt valgust ja liik oli
hävimisohus.
2018. a novembris raiuti 3,4
ha puistut hõredamaks ning
rajati kolm väikest häilu.
Ühtlasi tulid raiealalt välja
neli betoonposti –1960. aastatel
rajatud ruudukujulise botaanilise seireala märgistus, et tähistada karvase lippherne
kasvukoht. Aja jooksul oli karvane lipphernes „rännanud“
veidi kastist välja.

Arupealse hoiuala puisniidust

Leevi Krumm kirjutab, et 2018. aasta oktoobris lõpetati taastamistööd Lääne-Virumaal Arupealse hoiualal 1,11 ha suurusel puis
niidul. Kaitsealast üle poole on määratud puisniiduks, sellest
omakorda neljandik jääb riigimaale ja ülejäänu on eramaal. Eramaa
maaüksustele jääv puisniidu osa on väga heas seisundis, sest seda
on juba aastaid regulaarselt hooldatud.
Nüüd lõpetati elupaigatüübi taastamistööd ka riigimaale jääval 1,11
ha suurusel alal. Taastamistööde käigus harvendati puurinnet, et see
vastaks puisniitudele seatud nõuetele, mille järgi peab puurinde liituvus
(võrade projektsioonide osakaal maapinnal) jääma vahemikku 20–40%.
Ühtlasi freesiti ala kännud, et hilisem hooldus ehk niitmine oleks võimalikult mugav ja lihtne. Arupealse hoiuala puisniidul on palju hajusalt
paiknevaid kive, seega suurem osa alast niidetakse vaid käsitsi.
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Orienteerumine on põnev vaba aja tegevus tule ja proovi ise järele!

JÄRGMISED ORIENT EERUMISPÄEVAKUD:
24.02 Väike-Õismäe, Tallinna Linnaorienteerumine
(Talveperioodil Linnaorienteerumise päevakud
kavas märtsi lõpuni igal pühapäeval)

08.04 Snelli, Tallinna Linnaorienteerumine RMK Eestimaa Orienteerumispäevakute
hooaja avamine
09.04 Taevaskoja rist, Põlva l. Teisipäevak

10.04 Kohila, Rapla päevak
Lihula, Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak
Kubja, Võrumaa Kolmapäevak
11.04 Vallikäär, Pärnumaa Neljapäevak
Merimets, Tallinna Orienteerumisneljapäevak
Päidlapalu, Tartu Orienteerumisneljapäevak

Vaata täpsemalt www.päevakud.ee

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 Leili Milvaste. Palju õnne!
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Sarja eestvedajate eesmärgiks on ka tänavu kasva
tada osalejate arvu, kaasates uusi orienteerumise
harrastajaid ning samas pakkuda veelgi paremat
korraldustaset. Sarnaselt mullusega on plaanis välja
anda ka auhinnad usinus- ja rändaja sarjas kõige
enam erinevatel päevakutel ja sarjades osalenud
harrastajatele. Ehkki väljas on veel sügav talv, on
alates jaanuari keskpaigast juba esimesed päevakud
toimunud Tallinna Linnaorienteerumise raames.

04.04 Annelinn, Tartu Orienteerumisneljapäevak

Limaskestapõletik
Laulja

Ikkagi

Korvpallitreener

päevakud.ee

Orienteerumist saab harrastada igas vanuses - jõu
kohaseid radu leidub kõigile, lastest 80-90 aastaste
veteranideni välja. Rajale võib minna ka koos pere
liikmete ja sõpradega ning alati ei pea jooksmagi päevakutel on küll olemas ajavõtt, kuid korraldajate
peamiseks eesmärgiks on pakkuda osalejatele põne
vaid elamusi looduses ja värskes õhus liikumisest.
Orienteerumise võlu seisneb ka asjaolus, et see
paneb korraga proovile nii harrastaja vaimu kui
tüüsise ning tunnike kaardiga metsas möödub
märkamatult, kus muudeks mõteteks aega ei jäägi.
Esimest korda kaardiga metsaminekut karta ei tasu,
korraldajad pakuvada alati meelsasti ka algõpet.

03.04 Värska, Setomaa Orienteerumispäevak

Oxygen

Moondekivim

PõNEV
i,�RM<

Mehenimi

Looduskaitseala
Saaremaal

DRIENTEERU
M l N E ON

RMK Eestimaa orienteerumispäevakud alustavad
oma kolmandat hooaega.
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Sotsiaalmeedias kasuta märksõnu
#orienteerumine ja #riigimets

