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Kõrget ärikasumit mõjutas Tootsi tuulepargi müük

Metsamehest
kliimakangelaseks
Metsamehele juhtkirja kirjutama hakates on mul alati
kombeks trükivalmis ajakirja
tekstid-pildid enne läbi sirvida.
Mitte tsenseerimiseks (seda
pole ma ka kordagi teinud),
vaid et mõista ja märgata, mida
toimetaja ning ajakirjanikud on
parasjagu metsas toimuvas
oluliseks pidanud kajastada.
Ja millele siis ehk ka omalt
poolt tähelepanu juhtida.
Tunnistan, et Metsamees ajakirjana meeldib mulle järjest
enam. Põhjus selleks on hästi
lihtne – kui muudest meediakanalitest saab teada, mida
keegi metsast arvab, siis siit
saab lugeda, mida keegi päriselt
metsas teeb. Selles on väga
suur vahe!
Ajakirja iga number on erinev
ja tekitab lugedes seetõttu ka
veidi erineva emotsiooni. Siinse
numbri märksõna on minu jaoks
„mitmekesisus“. Tegevuste
mitmekesisus ja ka tegijate
oma. Seda, et riigimetsa majandamine RMK nimes ei tähenda
ammu enam ainult saagi ja
istutuslabidat, pole vähemalt
Metsamehe lugejale tarvis seletada. Ka metsast saadavate
hüvede rohkus ja eriilmelisus
pole üllatavad. Küll on vähemalt minu meelest muljetavaldav see, kui paljude eri elualade
inimesed metsas oma töö tõttu
„kokku saavad“. Arhitektid ja
akadeemikud, kalasõnade
tundjad ja keemikud, juristid
ja turistid ning muidugi välja-
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Aigar Kallas,
RMK juhatuse esimees

Metsakasvataja ajahorisont on iga teise eluala
inimese omast teadagi
kordades pikem.
õppinud metsakasvatajad ja
kirglikud metsanautlejad.
Viimane rühm inimesi on
kõige arvukam. Me ise oleme
selle eest hoolt kandnud, et
inimesed võimalikult lihtsasti
metsa pääseksid, et nad end seal
hästi tunneksid ja pärast hea
tundega koju minnes ka uuesti
tagasi tulla tahaksid. Möödunud
aastal siis läbi aegade enam –
2,9 miljonit korda. Arvan, et
metsast aja jooksul võõrduma
pidanud inimeste metsaarmas-

tuse oleme suutnud tagasi tuua.
Metsa eluringist arusaamist
paraku mitte. Veel mitte.
Metsakasvataja ajahorisont
on iga teise eluala inimese
omast teadagi kordades pikem.
Ka iga inimese eluperioodist.
Samas ei saa tavainimestele
kuidagi ette heita, et neil oma
isiklikust ajahorisondist kaugemale vaatamine välja ei tule –
see ongi keeruline.
Euroopa Liit, mille täieõiguslikud ja tänulikud liikmed me
oleme, on suutnud seda ajahorisonti veidi nihutada – kliimaneutraalsuse saavutamise plaane
tehakse siiski juba perspektiiviga
30 aastat. Ehkki sinna juurde
käib manitsus, et „reageerida
tuleb kohe“ (ja „kohe“ tähendab
praegu keskmise inimese jaoks
„kohe pärast arvutiklaviatuuril
klõpsamist“), annab see „kohe“
siiski võimaluse ka enne tegutsema asumist korra mõelda.
Meie, kõik metsaga seotud
ametite pidajad, oleme ühelt
poolt väga privilegeeritud seisus
– me oleme ainukese eluala
esindajad maailmas, kes juba
praegu oma tegevusega Maa
atmosfääri kliimat positiivselt
mõjutavad. Teisalt kaasneb sellega ka vastutus – sest nii see
jääbki! Kõik see, mida teised
negatiivset toodavad (ja lõpuni
ausaks jäädes, eks me ikka ise
ka), tuleb meil metsa kaudu
planeedile tagasi võita. Näitame
siis eeskuju – majandame metsa,
parandame kliimat!
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RMK möödunud aasta käive ulatus
187,5 miljoni euroni, aasta varem oli
see 218,7 miljonit. Ärikasum kerkis
82,4 miljoni euroni (2019. aastal
75,6 miljonit), sellest suure osa ehk
42,9 miljonit moodustas erakorraline tulu
ehk Tootsi tuulepargi kinnisasja müük.
2020. aastal kanti riigieelarvesse dividendina
66 miljonit ja maamaksu tasuti kohalikele omavalitsustele 4,7 miljonit eurot. Puitu müüs RMK
2020. aastal 4 miljonit kuupmeetrit (2019. aastal
3,9 miljonit). Müüdud puit jagunes järgmiselt:
palk 46%, paberipuit 32%, küttepuit 16% ja
hakkpuit 6%.
Puidutulude teenimist mõjutas 2020. aastal
kõige enam 2019. aastaga võrreldes viiendiku
võrra langenud hind puiduturul. Aasta jooksul
palkide ja paberipuidu hinnad stabiliseerusid,
kuid küttepuidu turul hinnalangus jätkus.
2020. aasta lõpus pöördusid palgihinnad
siiski taas tõusule ja on praegu rekordtasemel,
lubades käesolevaks aastaks planeerida möödunud aastaga sarnaseid majandustulemusi.

Tähtsad tööpostid:
Hardi Tullus, Ahto Kangur
RMK nõukogu esimees on alates detsembrist Eesti
Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor,
õppetooli juht Hardi Tullus. Seoses sellega tagandas Tullus
end RMK teadusnõukogu tööst, tema asemele asus Ahto
Kangur.

Ahto Kangur.

Hardi Tullus.
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Tullus rõhutas, et kavatseb juhtida RMK-d teadmistepõhiselt.
„Eelarvega kinnitatud tegevused lähtuvad RMK-le seadustega pandud ülesannetest ning nõukogu poolt kokku lepitud arengusuundadest. Eriti oluliseks pean, et RMK saavutab metsade majandamiseks
metsalähedaste kogukondadega kokkuleppe,“ lausus Hardi Tullus
pärast seda, kui nõukogu kinnitas RMK 2021. aasta eelarve.
Uueks RMK teadusnõukogu liikmeks saanud Ahto Kangur on
Eesti Maaülikooli professor ning metsakorralduse ja metsatööstuse
õppetooli juht. RMK teadusnõukogu on kokku kutsutud, et toetada
RMK-d säästliku metsandusega seotud rakendusuuringute tellimisel.
Aastatel 2008–2020 on RMK rahastanud 19 rakendusuuringut ja
maksnud välja 2,6 miljonit eurot. Töös on neli teadusprojekti.

4,9

miljonit eurot maksid RMK
looduskaitsetööd 2020.
aastal. Tööde põhieesmärk
on parandada ohustatud
või ebasoodsas seisundis
olevaid elupaiku.
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2,9

miljonit korda kasutati RMK metsapuhkuse võimalusi
2020. aastal. Seda
on 300 000 võrra
rohkem kui aasta
varem. 12% eestimaalastest on RMK
külastustaristu püsikunded, kes jõuavad
loodusesse 12 või
enamal korral
aastas.

Sooelupaikade taastamisel ületati
seatud eesmärk suure varuga
Eelmisel aastal taastas RMK koostöös partneritega üle
6000 hektarit sookooslusi ja üle 500 hektari
poollooduslikke kooslusi. Kuue aastaga on RMK
eestvedamisel taastatud riigimaadel kokku 15 675 hektarit
ohustatud elupaiku.

„Möödunud aasta oli looduskaitsetööde seisukohast märgiline,
kuna lõpule jõudsid mitu varem alustatud suurt ja pikaajalist taastamistööd,“ ütles RMK looduskaitse osakonna juhataja Kaupo Kohv ja
lisas, et seejuures on eriti hea meel, et riiklikus looduskaitse arengukavas aastaks 2020 püstitatud eesmärk taastada 10 000 hektarit
sooelupaiku õnnestus märkimisväärselt isegi ületada.
Kohvi sõnul said mullu valmis ulatuslikumad sooelupaikade taastamistööd Pärnumaal Luitemaa looduskaitsealal Tolkuse rabas (1022
hektarit), kus tulemust saab näha ka matkarajal jalutades. Lõppesid
ka soode taastamistööd Laukasoos, Ohepalu soos, Sirtsi soos ja
Tudusoos. Viimasesse rajati ka LIFE-projekti toel soode taastamist
tutvustav matkarada.
Sood on tähtsad veevaru ja -kvaliteeti tagavad ökosüsteemid, mis
on elupaigaks paljudele Euroopas haruldastele taime- ja loomaliikidele. Soodel on tähtis roll ka kliima seisukohast, sest need on tohutut
hulka süsinikku salvestavad ökosüsteemid. Maakera maismaast vaid
3% moodustavad sood hoiavad endas 20% kogu maakera mullas leiduvast süsinikust.
Poollooduslike koosluste majandamiseks vajaliku taristu suuremad
objektid valmisid Läänemaal Matsalu rahvuspargis, kus rekonstrueeriti kaks teed ja rajati üheksa uut ülepääsu luhtade paremaks majandamiseks. Täiesti uus tee rajati Pärnumaale Kurese maastikukaitsealale loopealsete majandamistingimuste parandamiseks.
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8,4

miljonit eurot kulus
RMK-l mullu
looduspuhkuse
võimaluste
pakkumiseks ja
loodusteadlikkuse
edendamiseks.

Suurem
kohalolu
Ida-Virumaal
RMK avab teabepunkti
Narvas ning Alutaguse
rahvusparki tutvustava ekspositsiooni Kauksi külastuskeskuses. Teabepunkt hakkab tegutsema Narva turismiinfopunkti ruumides aadressil Peetri plats 3. Teabepunktis jagatakse infot piirkonna
looduspuhkuse võimaluste
ja loodusväärtuste kohta.
Ekspositsioon Kauksi
külastuskeskuses tutvustab
Eesti uusimat, Alutaguse
rahvusparki.
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RMK töötajad avastasid
riigimetsast Eesti
kõrgeima haavapuu
RMK töötaja avastas, et Eesti kõrgeim,
43,2-meetrine (või enamgi) haab asub
Valgamaal Otepää vallas Tiidu külas. Seni
teadaolevalt kõrgeim haab Tartumaal Järvselja metskonnas küündib 41,6 meetrini.

„Analüüsisin Maa-ameti aerolidari andmeid ja
üllatusena märkasin, et ühe eraldise esimese rinde
keskmine kõrgus ulatus 45 meetrini,“ jagas esimesi
muljeid RMK kaugseirespetsialist Tauri Arumäe.
Kohapeal andmete õigsust kontrollimas käinud
taksaatorid Tõnis Leosk ja Teele Paluots kinnitasid
leidu, kui mõõtsid tava kõrgusmõõtjaga suuremate
haabade kõrguseks üle 43 meetri.
Puu täpse kõrguse mõõtmiseks kaasati Eesti
Maaülikooli geomaatika õppetooli dotsent Harli
Jürgenson ning kaasprofessor Aive Liibusk, kelle
väljatöötatud metoodika põhjal on ka teised Eesti
kõrgeimad puud konkreetse kõrgusnumbri külge
saanud. Eesti kõrgeim kuusk (48,58 m) ja mänd
(46,4 m) paiknevad Põlvamaal Ootsipalus.
Elektrontahhümeetriga saadi puu ametlikuks
kõrguseks maapinnast 43,22 meetrit. Mõõtmisi
teinud Harli Jürgensoni sõnutsi võis kehva nähtavuse ja ladvaokste väiksuse tõttu pidada ametlikku
mõõtmistulemust pigem mõnekümne sentimeetri
võrra madalamaks, kui on tegelik puu kõrgus. Seda
hinnangut toetasid ka teised mõõtmisviisid. Maa-

pealse 3D-skanneri kõrgusandmete punktipilve
alusel on puu kõrgus maapinnast 43,68 meetrit ja
Maa-ameti aerolidari andmetel 43,5 meetrit.
„Võttes arvesse puu juurekaela kõrgust, mis on
maapinnast 27 cm, võime julgelt väita, et uueks
Eesti kõrgeimaks haavaks tituleeritud puu kõrgus
on üle 43 meetri,“ ütles Arumäe. RMK metsakorraldajad mõõtsid puu läbimõõduks rinna kõrguselt
49,4 cm ja samalt kõrguselt võetud puursüdamiku
aastarõngaste järgi hindas Eesti Maaülikooli
dendrokronoloogia teadur Sandra Metslaid puu
vanuseks 93 aastat.

Marana taimlas jäid taimed liivatormi kätte

RMK Marana taimlasse soetatud uudse
seadmega töödeldi esimesed kaks miljonit
männitaime, kattes need liimi ja liivaga, et
ennetada männikärsaka kahjustusi. „Seade
katab taimed veepõhise veniva liimi ja
peeneteralise liivaga, misjärel kaitsekiht
kuivatatakse ja taimed pakendatakse,“
ütles RMK taimekasvatusjuht Tõnu Reim.
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Edaspidi käivitab RMK seadme sügiseti ja planeerib töödelda igal hooajal vähemalt 4,5 miljonit
männitaime. „See hulk männitaimi kulub arvestuslikult riigimetsas kärsakaohtlikele lankidele,“ ütles
Reim ja lisas, et väikese ümberseadistamisega saab
sama seadmega töödelda ka kuuse potitaimi.
Taimi töödeldakse, kuna väikesed taimed on kahjurite tekitatud vigastustele tundlikud. Taimekaitsevahenditega on võimalik vältida, et suur töö käbide
korjamisest kuni taimede kasvatamise ja istutamiseni poleks asjatu ning võimalikult paljud taimed
sirguksid suurteks puudeks. „Seade tagab taimedele
vähemalt kaks aastat kestva kaitse. See on piisav
aeg, et aidata puuhakatisel kõige kriitilisem ja tundlikum periood üle elada,“ selgitas Reim.
Okaspuutaimede töötlemise seadme juurde soetati
ka pakendamisliin. Töödeldud ja pakendatud taimed
asetatakse külmhoonesse või õue talvituma, kust
need kevadel viiakse istutamiseks metsa.
7

Peateema
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Miljon puud saab
tänavu mulda
masina abiga

Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Arno Mikkor

Lisaks Kirde metsakasvatuspiirkonnale, kus potitaimi on masinaga
istutatud juba kahel aastal, võetakse masin appi ka Kagus ja Edelas.
Istutusperiood kestab aprillist kuni sügiseste külmadeni ning selle
aja jooksul pistetakse igas regioonis mulda üle 300 000 tulevikupuu.
Peamiselt istutab masin märgadel ja rasketel lankidel, kus käsitsitööd on keeruline teha, samuti saab masin inimesest
hõlpsamini hakkama alal, kus on enne
istutamist olnud vaja võsa maha raiuda.
Maapinda masinistutuse puhul ette valmistada pole vaja, sest selle töö teeb
masin ise ära – esmalt haarab hunniku
mulda, laseb selle kuhja ning istutab moodustunud mättasse potitaime.
„Mätta laius peab jääma vahemikku
50–60 sentimeetrit ning pikkus 60–80
sentimeetrit,“ kirjeldab RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät, missugune tulevikupuu kasvualus välja näeb.
Mätta paksus on 10–30 sentimeetrit.
Mätta ja maapinna vahele ei tohi jääda
kive ega raidmeid, sest mätas peab maa-
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Toomas Väädi sõnul on masinaga plaanis istutada peamiselt kuuski, ent ka
mände – kuuski istutatakse hektarile 1800,
mände kuni 2500. Ühtlasi tähendab see
vastavas arvus mätaste moodustamist.
Tööobjekti lõpetamisel koostab masin
ka raporti, kus on istutusala kaart ja taimede asukohad.
Taimed transpordib masin langile ise
ning kuivemal ajal saab masin taimi istutamise käigus kasta.
„Istutame masinaga peamiselt Tartuja Jõgevamaal, veidi ka Valgamaal,“ on
Kagu regiooni metsakasvatusjuhil Indrek
Karolinil lähiaja plaanid paika pandud.
Ühes kuus istutab masin tema sõnul
ümmarguselt 50 000 taime, seega võiks
oktoobriks jõuda maha istutada kokku
350 000 uut puud.
„Suurem osa on kuusk,“ märgib Karolin.
„Plaanime istutada 350 000 puud, sellest
290 000 – 300 000 on kuused ja 60 000 on
mände. Mände istutame ainult kevadel,
ülejäänud aastast istutame kuuske. Muidugi istutame kuuske ka kevadel.“
Karolini sõnul on nad masinistutuse
jaoks valinud langid lisaks sellele kriteeriumile, et need on märjal maal, ka selle
järgi, kuhu masinat on mõistlik tuua, kuna
istutusmasinat tuleb nagu metsa ülestöötamise masinaidki treileriga kohale
transportida.

„Oleme proovinud valida suured või
siis lähestikku langid,“ täpsustab Karolin.

Endistes hall-lepikutes

Edela metsakasvatusjuht Priit Kõresaar ütleb, et masinaga istutatakse
Pärnumaal, Läänemaal, Harjumaal ja
Raplamaal ning valdavalt on plaanis
panna kasvama kuuski – 350 000 taime.
„Võib-olla sügise poole katsetame väikeses mahus ka männiga,“ lisab ta.
Esmajoones on plaanis istutada masina
abil kuuski sinna, kus varem vohasid hallid lepad.
„Kuna metsakasvataja töölauale tuleb
uuendamisele päris suures koguses
hall-lepikuid, kus paremat puuliiki on
üsna raske välja kasvatada, sest hall lepp
ajab palju juurevõsu, mõtlesimegi neid
lanke uuendada masinaga – ehk annab see
kuusele eelise, sest ta teeb ju mätta ja istutame kuuse veidi kõrgemale,“ selgitab
Kõresaar. „Üritame halli lepa asemel kasvatada väärtuslikuma puiduga kuuske.“
Kõresaare sõnul peaks halli lepa alad
kuusele iseenesest sobima, sest muld on
seal viljakas. Masinistutus võiks veidi
anda hõlpu järgnevatest hooldustöödest,
mis käsitsi istutuse puhul tuleks halli lepa
alal peagi ette võtta, sest lepavõsa kipub
peale tungima. Mätastamine ei lase võsal
ja umbrohul aga nii kiiresti peale tungida.

Istutusootel taimed.
Istutuspea külge
käivasse kassetti
mahub 160 taime,
neid sisestab
masinaoperaator.
Esmalt haarab
masin hunniku
mulda, laseb selle
kuhja ja istutab
moodustunud
mättasse taime.

pinnaga tihedalt liituma – muidu ei saa
puu juurduda.
Mõneti sarnaneb masinaga istutamine
mätasistutusega, mida liigniiskestes kohtades samuti tehakse, ent sel puhul
tehakse mättad eraldi, misjärel inimene
istutab mätastesse puud.

Kuni 2200 taime päevas

Masinale sobivad võrdselt 55-millimeetrise ja 63-millimeetrise istutustoru
jaoks mõeldud taimed, mille pott on piisavalt suur ja tugev ning ümara kujuga.
Ühte istutuspea külge käivasse kassetti
mahub 160 taime, need sisestab kassetti
sisse masinaoperaator. Ühe vahetuse
jooksul jõuab masin istutada hektarile
1800–2200 taime.

Metsamees nr 1 (141) / 2021
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Teist hooaega masinaga

Terve päeva jagu
taimi on masinal
langil kaasas.
Masinaga istutatud
lank. Masin koostab
ka raporti, kus on
istutusala kaart ja
taimede asukohad.

„Loodame saada kergema vaevaga,“
muigab ta.
Esimese satsiga istutatakse otse põllukastidest võetud taimi, mais-juunis-juulis
istutatakse sügavkülmast võetud ja eelnevalt üles sulatatud taimi ning augustist
hakatakse istutama otse taimlast toodavaid taimi, mis on puituma hakanud.

Stabiilne kvaliteet

Nii Karolin kui ka Kõresaar tunnistavad,
et töökogemust masinistutusega neil pole,
ent eelarvamusi samuti mitte.
„Mul sisetunne ütleb, et peaks olema
üsna hõlbus sellega tööd korraldada,“
täheldab Kõresaar. „Jäävad ära kõik tööjõu- ja kvaliteediprobleemid, mis käsitsi
istutajatega on – vahel ei klapi tihedused
või ei ole taim korralikult sisse surutud.
Tööjõud töövõtjatel sageli ju vahetub,
kord on ühed mehed, kord teised, aga
istutusmasinal on kolm kindlat operaatorit
ja teed neile asja selgeks.“
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Positiivne on Kõresaare sõnul ka see, et
masin väljastab tehtud tööde kohta kaardi,
kus on põhimõtteliselt koordinaaditäpsusega kirjas, kuhu mingi taim läks. „Läbipaistev ja konkreetne, ühe taime täpsusega,“ tõdeb Edela metsakasvatusjuht. „Eks
metsakasvataja pisteliselt ikka peab proovitükke tegema ja kvaliteeti kontrollima, aga
see on hulga vähem aeganõudev kui käsitsi
istutuse puhul.“
Istutaja taimedega varustamine käib nii,
et kord nädalas teeb RMK taimlaauto niiöelda piimaringi ja toimetab taimed töövõtja sisse seatud vahelattu, kust töövõtja
ise viib taimed edasi langile. Töövõtja
vastutab ka selle eest, et taimed oleksid
enne istutamist korralikult hoitud ning et
neid ei oleks võimalik vahelaost ära
varastada.
„Vahelao tingimused on hankesse sisse
kirjutatud – see peab olema katusealune,
mille saab lukku panna ja kuhu pääseb
taimla suure autoga ligi,“ selgitab Kõresaar.
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Edelas ja Kagus masinistutamise riigihanke
võitnud osaühingu Combitransi jaoks on
see masinaga istutada teine hooaeg. Esimest korda tegid nad sellega algust ühe
masinaga eelmisel aastal, nüüdseks on ettevõttel kokku kolm masinat. Põhimõtteliselt
on tegemist ekskavaatoriga, millele kinnitatakse spetsiaalne istutuspea. Combitrans
kasutab Risutec PM160 pead.
„Varem oleme istutanud erasektoris –
eelmine hooaeg oli meie jaoks esimene,“
märgib Combitransi tegevjuht Silver
Särev. „Eks alguses oli õppimist, aga
kokkuvõttes läks edukalt.“
Töötajad, kes masinaga istutavad, on
Särevi sõnul üldjuhul võsagiljotiini kogemusega – samale masinale saab kinnitada
ka giljotiini ning kui istutustööde hooaeg
läbi saab, suunduvad masinad võsa maha
võtma.
Plaanis on istutada mitmes vahetuses.
„Kahes vahetuses kindlasti, aga pigem
kolmes,“ sõnab Särev. Üks vahetus kestab
kaheksa või kümme tundi, olenevalt sellest,
mitmes vahetuses töö käib.
RMK-ga sõlmitud lepingu kohaselt jagub
istutustööd Combitransile nii Edelas kui ka
Kagus neljaks aastaks.
„On neljaks aastaks stabiilne töö,“ tõdeb
Särev. „Meile see täpselt sobib, kuna siis,
kui vegetatsiooniperiood lõpeb, teevad
masinad metsas giljotiinitööd ning suveks
võtame raiekoormust maha ja istutame.
Kuidas see rahaliselt täpselt kujuneb, eks
see ole näha pärast esimest hooaega.“
Combitransi kolmas istutusmasin hakkab
tänavu taas erametsades tööle.
„Kuna meie grupi teised ettevõtted ostavad meilt teenust ja kuna me ise metsa lõikame, pakume neile üldjuhul ka istutust ja
huvi järjest kasvab,“ räägib Särev. „Aga
masinistutus vajab rohkem tutvustust.
Need, kes on eelmisel aastal positiivse
kogemuse saanud, need on selleks aastaks
uue istutuse tellinud.“
Seetõttu plaanib Combitrans nagu mullugi korraldada mitu masinistutuse õppepäeva, et metsaomanikele asi tuttavamaks
teha.
„Märjad kohad sobivad ning ta teeb ju ka
kohe ettevalmistuse ja istutuse korraga,“
kordab Särev üle masinistutuse eelised. Ka
ei ole töö tellijal muret taimede langile toimetamisega, sest masin viib need ise
kohale. Lisaks täpne ülevaade tehtud tööst.
Särev nendib, et on piirkondi, kus masi-
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naga istutamine võib käsitsi istutamisest
kallimaks kujuneda, ent näiteks suuremate
linnade ümbruses, kus istutajaid naljalt ei
leia ja töö hind kõrgem, võib uue metsapõlve rajamine hinnalt samaväärne olla.
Istutusmasinate soetamine on Combitransi tegevjuhi sõnul ettevõtte tööprotsessi loogiline osa. „Kuna meie suunitlus
on väheväärtuslike metsade giljotiiniraie
ning kui me pakume kliendile lõikuse,
saab ta ka istutuse tagasi ja inimesed saavad oma metsad uuendatud.“
Särevi sõnul räägib masina kasuks ka
see, et masin ei joo, ei suitseta ega jää
haigeks.
„Tean alati, kui palju taimi langile läks
ja kuidas maha istutati,“ nendib ta. „Meie
metsatöödejuht käib samuti langid üle ja
kontrollib omakorda.”
Kuigi rohkem kui varem, on masina osa
RMK istutusmahtude juures siiski veel
üsna tilluke – 1/24.

Millised on Kirde regiooni
kogemused masinaga istutamisel?
ILMAR PAAL, Kirde metsakasvatusjuht
Kui on selline kasvukohatüüp, kus me peame tegema
mätta, siis peame selleks tegema eraldi kalli maapinna
ettevalmistamise. Pärast peab käsitsi istutaja ronima
künka otsa ja sinna taime istutama. See on üpris ränk
töö – taime on halb kinni suruda ja see võtab päris palju
aega. Tavaline probleem ongi künka otsas taime kinnisurumine, sest taim ei tohi jääda õhku. Masinaga istutamise puhul on aga kvaliteet ühtlane, see ei kõigu ja
taim on hästi kinni. Masinistutuse alad on ilusti
uuenenud.
Kindlasti peab jälgima seda, et ei kasutataks sama
seadet männi ja kuuse istutamisel – männi potitaim on
madalam kui kuusk ja kui istutaja paneb männi mulda
kuuse sügavusega, siis jäävad männist vaid ladvad
välja.
Aga masinameeste haritus kasvab ja meie kui tellija
oma samuti. Kokkuvõttes saan öelda, et masin saab
edukalt hakkama nii kuuse kui ka männi istutamisega.
Lihtsam ja kiirem on siiski kuusk ja põhjus on üks –
kuusetaim on suurem ning on vähem tõenäoline, et istutatakse liiga sügavale.
Masinaga istutatud taimed kasvavad ilusti ning julgen
ka öelda, et tuleb teha üks hooldus vähem.
Neis piirkondades, kus käsitsi istutajaid napib, on
masin- ja käsitsi istutus ühe hinnaga.
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RMK kaasab kohalikud

kodumetsade majandamisse
enne metsatööde kava koostamist

kuidas me võiks neid metsatöid teha – kas natuke
igal aastal või teeks korraga suuremas mahus ja
peaks siis mitu aastat vahet. Ühesõnaga soovime, et
inimesed annaks meile teada, mis neile nende metsatööde juures tähtis on ja mis neile sel puhul muret
teeb,“ selgitab Sepp, millise sisuga ettepanekuid
RMK ootab.

Metsatööde kava projekt

Infot plaanitavate metsatööde kohta jagab RMK oma
kodulehel ja sotsiaalmeediakanalis, samuti kohalikele omavalitsustele ja otsepostitusena võimalikult
paljudele kohalikele ühendustele ja inimestele, kui
nende kontaktid on RMK-le teada või neid on olnud
võimalik hankida.
Pärast seda, kui RMK on teated eespool nimetatud
viisil välja saatnud, ootab riigimetsa majandaja 21
päeva jooksul kohalike ettepanekuid.
Kõik laekunud ettepanekud analüüsib RMK läbi
ning koostab kolme nädala jooksul metsatööde kava
projekti, kus on juba sees konkreetsed raiealad ja
mahud, ning avalikustab selle oma kodulehel, teavitades sellest samal ajal ka kohalikke.
Ühtlasi selgitab RMK, milliste ettepanekutega on
kava projekti koostamisel arvestatud ning miks seda
on tehtud, samuti põhjendab RMK, miks mõnda
ettepanekut ei saa arvesse võtta.
„Niisugust ettepanekut, et me ei taha siin ühtegi
metsatööd näha, me siiski kuulata ei saa, sest
seaduseandja on meile ju pannud kohustuse tegeleda metsamajandamisega, mis tähendab ka metsa
uuendamist,“ tõdeb Andres Sepp. „Ka neid metsi
on vaja uuendama hakata ja mõelda tulevikule. Küll
aga ootame ettepanekuid, mis annaks sisendi metsatööde kava tegemiseks – kuhu ja mismoodi raielanke
planeerida.“

Plaanid vajavad selgitust

RMK uuendas kodumetsade
kaasamise korda, nii et läbirääkimistel on kindel ajaraam.
Samuti ei alusta RMK metsamajandamiskavade koostamist
enne, kui on kohaliku rahva
ettepanekud ära kuulanud.
Tekst: Kristiina Viiron
Foto: Karmen Kaukver
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„Kõigepealt me anname teada, et oleme plaanimas
metsatöid aladel, mille puhul oleme hinnanud, et
tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond
igapäevaselt kasutab,“ selgitab RMK peametsaülem Andres Sepp. „Palume kohalikel teada anda,
millele peaksime metsatööde planeerimisel tähelepanu pöörama.“
Konkreetseid raiealasid RMK selles etapis veel
välja ei käi, vaid ootab tagasisidet eelkõige ala looduses piiritlemise ja kõige muu kohta, millele peaks
alal metsatöid planeerides ja läbi viies tähelepanu
pöörama. Ühtlasi võiks kohalik rahvas teha ka ettepanekuid, millisesse paika võiks jätta näiteks tavapärasest enam puid kasvama.
„Või kui on mõni erilise kujuga puu, siis võiks
selle säilitada – meile võiks anda teada sellistest
objektidest, millele tähelepanu pöörata. Samuti seda,
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Seejärel ootab RMK kolme nädala jooksul ettepanekuid valminud kava projektile ning kui ilmneb, et
plaanitavaid töid tuleks arutada ka rahvakoosolekul,
saadab RMK kohalikele kutse kahe nädala pärast
toimuvale koosolekule.
Sepp tõdeb, et huvi kodumetsade raietööde suhtes
kaasa rääkida on suur. „Juba esialgsete teadete alusel
on käivitunud arutelud kohalike ühendustega,“ märgib peametsaülem. „Metsaülemad on käinud neis
paigus ka kohtumas ja mitmesuguseid metsatöid
selgitamas.“
Eri paikades kooruvad tema tähelepanekut mööda
välja enam-vähem ühesugused teemad, mida on vaja
inimestele lahti rääkida.
„Tuntakse muret, et raieala ei jääks liiga lagedaks
(tuleks jätta rohkem säilikpuid, kus võimalik),
raieala ei tohiks olla tööstusliku välimusega – peaks
olema võimalikult looduslähedaselt maastikku pai-
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Kes on kohalik
kogukond?
„Kohalik kogukond üldiselt selgub läbirääkimiste käigus,“ ütleb Sepp. Selle jaoks, et
kavandatavates raietöödes kaasa rääkida, ei
nõua RMK sissekirjutust või muud tõendit,
mis annaks õiguse kuuluda kohaliku kogukonna hulka.„Selgelt on kohaliku kogukonna
esindaja omavalitsus ja mõni kohalik külaselts,“ viitab Sepp. „Ülejäänud kohalikud
elanikud on tuvastatavad esitatud ettepanekute ja arvamuste sisu alusel – kui ettepanekud koosnevad vaid soovist muuta üleriiklikku metsapoliitikat, siis suure tõenäosusega ei ole tegu kohaliku kogukonna
ettepanekutega. Kohalikud inimesed tahavad ja oskavad kaasa rääkida just selle
metsa omapäradest ja väärtustest.“

Milliseid ettepanekuid RMK
ootab?
1. Kõrgendatud avaliku huviga metsaala
ulatus ja paiknemine – kas oleks vaja
kavaga hõlmatava ala piire muuta.
2. Metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine – millised
on objektid metsaalal, millele tuleks eriliselt tähelepanu pöörata või neid
säilitada.
3. Raiealade sobitamine maastikku.
4. Raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev,
kellaaeg, kuu, aasta kava kehtivuse
perioodil) – kas töid teha ühel aastal
korraga ja hoida siis pikemat aega vahet
või teha igal aastal midagi.
5. Raietööde järel kasvatatava noore metsa
liigilisus – milline peaks olema raiealal
kasvatatav uus mets.
6. Raieala väljanägemine raietööde järel
(allesjäävate puude arv ja paiknemine) –
kas jätta säilikpuid rohkem, kas neid
jätta grupiti jne – see on koht, kus saab
arutada selle üle, kas alal tehakse
lageraiet või turberaiet või hoopis midagi
muud.
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gutatud, ei tohiks raiuda vana metsa alt elujõulist
järelkasvu ja laialehiseid puid, maapinda ei tohiks
liiga palju purustada ei raietööde ega ka metsauuendustööde käigus,“ loetleb Sepp.
Koosolekul tutvustab RMK metsatööde kava
projekti, planeeritavaid metsatöid ja täiendavalt
laekunud ettepanekuid.
Pärast koosolekut ootab RMK nädala jooksul
ettepanekuid kava projektile ning täiendab seda
kolme nädala jooksul vastavalt laekunud
ettepanekutele.
Seejärel kinnitab RMK metsatööde kava ning
avaldab selle koos kava koostamise kokkuvõttega
oma kodulehel. Pärast seda esitab RMK ka
kavaga kooskõlas olevad metsateatised.

Lageraie tundub hirmutav

Uus amet –
kaasamise
spetsialist
 Sellest aastast on RMK metsaosakonnas

uus ametikoht – kaasamise spetsialist,
kelle ülesanne on tegeleda KAH-alade
kohta saabuvate ettepanekutega.
 Kaasamise spetsialist Eero Raja koondab
laekunud ettepanekud piirkondade
kaupa, analüüsib koos metsaülematega
läbi, selgitades, kas nendega on võimalik
arvestada või mitte.
 Ühtlasi teeb Raja laekunud ettepanekutest kokkuvõtte, mis RMK kodulehel ka
avalikustatakse.
 „Ettepanekuid tuli omajagu,“ lausub
Raja – 7. aprillil kukkus tähtaeg, mil
RMK ootas ettepanekuid 28 KAH-alal
plaanitavate metsatööde kohta.
 Raja sõnul soovib rahvas metsamajandamises kaasa rääkida.
 „Iga piirkonna kohta on huvi olemas,“
märgib ta.
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Sepp rõhutab, et eesmärk on saada kohalikega
raietööde läbiviimise asjus kokkuleppele.
„Konsensuse koht on tavapäraselt seal, et tuleb
leida mõlemaid osapooli rahuldav lahendus –
raieala peab olema selline, et see ei riivaks metsas jalutajate silma nii valusalt, kuid samas oleks
tagatud piisavalt valgust ja toitaineid uutele kasvama pandavatele puudele. Rahuliku keskustelu
korral on võimalik jõuda kokkuleppele, et jah,
selline lahendus on mõistlik. Selle juures ei peaks
takerduma küsimuse taha, kas raietööd tehakse
lageraie või mõne muu nime alt,“ selgitab ta.
„Teisisõnu, kui arutelude käigus kinnitavad mõlemad pooled, et see või teine mets on kohaliku
kogukonna ja laiema avalikkuse jaoks suure
puhke-, kultuurilise ja ökoloogilise väärtusega
mets, mille majandamist ei soovi keegi peatada,
kuid mille majandamisel ei saa kasutada tavapärases majandusmetsas praktiseeritavaid majandamise võtteid ja tehnoloogiaid, on see väga hea
tulemus.“
Sepp on kogenud, et sageli ei oldagi raietööde
vastu, kuid hirmutavaks osutub sõna „lageraie“.
Kui aga selgitada, et ka lageraie puhul saab
jätta rohkem puid kasvama, kui seaduses ettenähtud miinimum, ning ka kokku leppida, kuhu
need täpselt kasvama jäetakse, siis on võimalik
eelarvamusi ka ümber lükata.
„Peame suutma visualiseerida, milline see ala
pärast raiet välja näeb,“ täpsustab Sepp.
Praeguse seisuga on läbirääkimised käimas
29 kõrgendatud avaliku huviga metsa majandamise asjus. Kokku kulub läbirääkimistele määratud ajaraami järgi ligi neli kuud.
Kohaliku avaliku huviga ala saab määratud ja
läheb RMK metsatööde kaardile siis, kui uue
juhisega kehtestatud kaasamise protsess on läbi
viidud ja ettepanekute kokkuvõte koos kinnitatud
kavaga on RMK kodulehel avaldatud.
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2021. aasta alguses uuendas RMK kohalike kogukondade kaasamise juhist, arvestades selles õiguskantsleri ja
kaasamiskonsultantide soovitusi.
Metsamees nr 1 (141) / 2021
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Hiiumaa uus
metsaülem paneb oma

Saarele omaselt on siin tuuline nii
klimaatiliselt kui ka sotsiaalselt.
Andres Tammeveski tehtavat tööd oma metsas
on Eesti Erametsaliit 2017. aastal tunnustanud
tiitliga „Teadmistepõhine metsamajandaja“.
Hiiumaa metsade üle on viimasel ajal üsna
sagedasti sõna võetud, teemaks peamiselt raied,
mida rahva meelest juba liiga palju saab.
„Inimeste kärsitus lööb üldises keskustelus välja,“
tõdeb Andres. „Lageraie järel kestab nii-öelda
silmale kole pilt viis kuni kümme aastat, aga inimesed võtavad seda nagu lõplikku tõde.“ Metsa
elukaares on see siiski lühike aeg.
„Saarele omaselt on siin tuuline nii klimaatiliselt
kui ka sotsiaalselt,“ tõdeb metsaülem ja rahustab
muretsejaid: „Meil on tööl ülikogenud metsamehed ja metsa lõppemist ei pea kartma. Range
kaitse all on pea kolmandik RMK metsamaast
ning surve ka majandatavas osas uuendamisest
loobumiseks on suur. Mets toidab ja katab kohalikke ka tulevikus.“

usaldusväärsuse mängu
Hiiumaa uus metsaülem Andres
Tammeveski on metsandust õppinud
Soomes ja töötanud aastaid põhjamaises
kontsernis. See aga ei tähenda, et ta ei
tunneks hästi oma kodusaare metsi.
Riigitööd teeb ta elus siiski esimest korda.
„Olin pea kümnendi omal käel toimetanud ja
tekkis igatsus jälle suurema kollektiiviga liituda,“ põhjendab Andres Tammeveski, miks ta
otsustas metsaülema kohale kandideerida.
Andres on läbi ja lõhki Hiiumaa mees, kuigi
õpingud ja töö Stora Enso kontsernis viisid teda
ajutiselt kaugemale. Naastes hakkas ta tööle aga
saare metsades. Nii on see ka jäänud, vaid
tööülesanded on olnud erinevad.
„Kui ma kodusaarele pärast kooli 1995. aastal
tagasi tulin, alustasin ettevõtluses, töötasime
metsa üles ning ostsime metsamaterjali ekspordiks,“ räägib Andres. Mõne aja pärast asus ta
tööle Enso kontsernis – esialgu logistikuna, ülesandeks laevakoormate korraldamine –, seejärel
planeeris ta Baltikumi puiduvoogusid.
Viimase kümnendi on mees tegutsenud omal
käel, majandades nii endale kuuluvas metsas kui
ka teenustööna teiste metsades.

Tuleristsed ootamas

Metsaülema ametit on Andres Tammeveski
jõudnud pidada napilt üle kahe kuu. Selle aja
jooksul on töö peamiseks sisuks olnud maakasutuslepingute sõlmimised ja servituudide
seadmised, ent peagi on oodata selle ameti
tuleristseid – kaasamiskoosolekuid, sest RMK
plaanib metsatöid neljas paigas, mida on põhjust pidada kõrgendatud avaliku huviga alaks
ehk KAH-alaks.
„Ilmselt neid tuleb,“ arvab vastne metsaülem
laekunud ettepanekute põhjal. Tõenäoliselt ei saa
läbirääkimised ka kergelt kulgema, sest vähemasti ühe ala – Kaleste – metsade puhul on juba
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Tekst: Kristiina Viiron
Foto: Argo Nurs

tunda päris suurt vastasseisu. Sellest on kirjutanud ka ajakirjandus.
„Eks paned oma maine ja usaldusväärsuse
mängu, teistmoodi ei saa,“ tõdeb metsaülem,
mis strateegiaga ta rahvaga läbirääkimistesse
astuda plaanib. Õnneks tunneb ta hiidlasena paljusid, ent nagu mujalgi Eestis, ütlevad sõna
sekka ka need, keda seob paigaga asjaolu, et nad
on sinna kinnisvara soetanud. „Nendega ühist
keelt leida võib olla raske,“ pelgab ta.

Praktiline haridus

Metsanduse koolitarkust kogus mees Soome
Joensuu metsakoolis.
„Kui ma Kärdla keskkooli lõpetasin, tegi
Hiiumaa metsamajandi tolleaegne peametsaülem
mulle ettepaneku Soome õppima minekuks.
Miks mulle, seda ei teagi. Tean niipalju, et mind
soovitas minu võõrkeeleõpetaja põhjusel, et keeleõpe sujus ladusalt. Hiljem olen kuulnud, et sellised
kohad tekkisid president Koivisto algatatud toetusprogrammist,“ meenutab Andres, kuidas ta metsandust õppima sattus.
Ettepanek tundus ahvatlev ja nagu Andres ise
nendib – „ei pea kahetsema“. „Oleks ma Eestisse
jäänud, oleksin vist Tallinna Tehnikaülikooli läinud,“ möönab ta.
Soomest saadavat haridust hindab ta väga
praktiliseks.
„Sai kohe nii-öelda treipingi taga tööle hakata,“
täheldab ta. „Tubli vundament, kuhu paigutada
uut tarkust ja inimlikku kasvamist.“
Vaba aega veedab Andres Tammeveski saareelanikule kohaselt merel – purjetades, lohetades
ja kala püüdes.
„Üks sõber naeris, et kalapüük on hullem kui
valge hiinlane, sest on suurem sõltuvus,” muheleb
ta. Samuti meeldivad talle tennis ja saalihoki.

Eksperiment kuusega

Oma metsas majandab Andres samuti. „Istutatud taimedest küpse metsani,“ iseloomustab ta
oma metsafondi. Sealjuures on ta teinud isiklikus metsas eksperimendi, istutades kuuse liivasele alale, kus muidu kasvaks mänd
paremini.
Andres Tammeveski sõnul sai nii otsustatud
puhtalt hirmust, et ulukid panevad männitaimed
nahka – Trico kasutamise kogemust siis veel
polnud. Ent kuusk ei tunnegi liivasel pinnal end
kehvasti.
„Saab enam-vähem rahuldava tulemuse,“
usub ta. Seda veendumust toetab asjaolu, et ta ei
jäta metsa puhtkuusikuks, vaid kasvatab välja
segametsana. „Targem mees õpib teiste vigadest,
mina enda vigadest,“ tõdeb ta muigamisi oma
eksperimendi kohta. Ja lisab kohe, et tegelikult
ei saa väita, et kuuse kasuks otsustamine just
viga oli, sest metsanduses näeb tulemust ikkagi
ju pika aja pärast. Ei ole nii nagu paljudes muudes valdkondades, kasvõi näiteks aianduses, kus
tehtu tulemust võib peagi kogeda.
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Hiiumaa uus metsaülem
Andres Tammeveski tunneb
hästi saare metsi ja inimesi.
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RMK puhkealad

on muutunud
populaarsemaks

Tekst: Vaike Vainu
Turu-uuringute AS, uuringujuht
Foto: Jüri Pere

Värske uuring kinnitab, et looduses viibimine ja RMK pakutavad
puhkevõimalused on rahva seas aina kõrgemalt hinnatud.
Selleks, et soodustada looduses liikumist ilma loodust
rikkumata, on RMK loonud ning hoiab korras Eesti
puhke- ja kaitsealadel mitmesuguseid võimalusi:
loodusradu, lõkkeplatse, metsaonne ja telkimiskohti.
Selgitamaks, kui teadlikud on Eesti elanikud eelnimetatud võimalustest, kui palju RMK puhke- ja kaitsealasid
külastatakse ning kui vajalikuks riigimetsa aladel
loodud puhkamis- ja liikumisvõimalusi peetakse,
viis Turu-uuringute AS 2020. aasta novembris läbi
üle-eestilise küsitluse, milles osales 1008 vähemalt
15-aastast elanikku. Samalaadsed uuringud on pärit
ka aastatest 2012 ja 2010.

Riigimetsa aladel loodud puhkamis- ja liikumisvõimaluste olemasolust on kuulnud 90 protsenti
Eesti elanikest. 2012. aastal oli nimetatud võimalustest kuulnud 83 ning 2010. aastal 86 protsenti elanikest, seega on teadlikkus varasemaga võrreldes suurenenud. Teavet RMK loodud puhke- ja liikumisvõimaluste kohta saadakse kõige sagedamini looduses
asuvatelt viitadelt-selgitustelt, kuid küllaltki levinud
on ka teabe saamine meediast ning sõpradelt, tuttavatelt või pereliikmetelt.
RMK loodud puhke- ja liikumisvõimaluste kasutamine on kasvanud: kui 2012. aastal oli RMK puhke-
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ja kaitsealasid või rahvusparke 12 kuu jooksul külastanud 36 protsenti elanikest, siis 2020. aastal oli see
näitaja 64 protsenti. Kõige kõrgema külastatavusega
paistavad silma Lahemaa Rahvuspark (12 kuu jooksul on käinud 17 protsenti elanikest), Tallinna ümbruse puhkeala (17 protsenti) ning Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala (13 protsenti). RMK matkateedel on
viimase 12 kuu jooksul viibinud 18 protsenti elanikest. Kokku on viimase 12 kuu jooksul mõnda RMK
puhke- või kaitseala, rahvusparki või matkateed
(edaspidi nimetatud lihtsalt ka kui RMK puhkeala)
külastanud 65 protsenti elanikest (arvuliselt ca
679 000 – 745 000 vähemalt 15-aastast inimest),
sealjuures enamik neist on RMK puhkealadel käinud
12 kuu jooksul korduvalt. Kõige suurem on RMK
puhkealade külastatavus suvel, pisut madalam sügisel ja kevadel ning madalaim talvel.
RMK puhkealade külastamine on seda levinum,
mida noorem on earühm: 15–34-aastastest on 12 kuu

Eesti elanikud väärtustavad riigimetsa
aladel loodud puhkamis- ja
liikumisvõimalusi väga kõrgelt:
97 protsenti elanikest peab selliste
võimaluste olemasolu vajalikuks,
sealjuures 65 protsenti väga vajalikuks
ning 32 protsenti üldiselt vajalikuks.

Otepää sõjatamm.
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jooksul RMK puhkealadel aega veetnud 78 protsenti,
35–54-aastastest 72 protsenti, 55–74-aastastest
52 protsenti ning 75-aastastest ja eakamatest 40 protsenti. Lisaks sellele, et noorte seas on RMK puhkealade külastajate osakaal (tervikuna) suurem kui
vanemates vanuserühmades, on noorte puhul ka
sagedaste külastajate osakaal suurem: enam kui neljal korral on viimase 12 kuu jooksul RMK puhkealadel käinud 36 protsenti alla 55-aastastest, 22 protsenti 55–74-aastastest ning 15 protsenti 75-aastastest
ja eakamatest. Regionaalses võrdluses on RMK puhkealade külastajate osakaal kõrgeim Harjumaal, kus
12 kuu jooksul on RMK puhkealadel viibinud 82
protsenti elanikest, sealjuures 46 protsenti enam kui
neljal korral.

Varem käimata paigad

Küllaltki paljud RMK puhkealade külalistest avastasid 2020. aastal enda jaoks uusi, varem käimata
paiku: RMK puhkealasid 12 kuu jooksul külastanutest sattus 17 protsenti esmakordselt kõikidesse
neisse paikadesse, 50 protsenti mõningatesse esmakordselt, mõningatesse aga juba mitmendat korda
ning 32 protsenti oli kõigis külastatud paikades käinud juba varem.
Eesti ning muudest rahvustest elanike seas on
RMK puhkealade külastajate osakaal võrdne. Samas
on muudest rahvustest külastajate seas küllaltki palju
ka neid, kes pole RMK puhkealadel varem üldse käinud ning külastasid neid 2020. aastal esimest korda
(23 protsenti muudest rahvustest külastajatest). Eestlastest külastajate seas on esmakülastajate osakaal
madalam (13 protsenti).
Eesti elanikud väärtustavad riigimetsa aladel loodud puhkamis- ja liikumisvõimalusi väga kõrgelt: 97
protsenti elanikest peab selliste võimaluste olemasolu
vajalikuks, sealjuures 65 protsenti väga vajalikuks
ning 32 protsenti üldiselt vajalikuks. Võrreldes 2012.
aastaga (mil riigimetsa aladel loodud puhkamis- ja
liikumisvõimalusi pidas vajalikuks 85 protsenti elanikest) on arusaam riigimetsa aladel loodud puhkamisja liikumisvõimaluste vajalikkusest avardunud ning
nimetatud võimalusi vajalikuks hindavate elanike
osatähtsus kasvanud. Ootuspäraselt väärtustavad
RMK aladel loodud puhkamise ja liikumise võimalusi enam need inimesed, kes on neid võimalusi ka
ise kasutanud, sealjuures on hinnangud seda positiivsemad, mida sagedasema külastajaga tegu.
Kokkuvõttes – valdav osa Eesti elanikest peab
RMK loodud puhke- ja liikumisvõimalusi vajalikuks, ligi kaks kolmandikku on viimase aasta jooksul neid võimalusi ka kasutanud ning mõlemad näitajad on võrreldes kaheksa aasta taguse ajaga
suurenenud. See annab tunnistust, et hoolimata linnastumisest ning linnalise eluviisi levikust ei kaota
looduses viibimine inimeste jaoks tähtsust, vaid –
pigem vastupidi – väärtustub vaba aja veetmise viisina aina enam.
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Ministri nõunik

MAREK METSLAID:
otsused võiks meil ikka
olla teaduspõhised

Eesti Maaülikooli metsateadlane Marek Metslaid ütleb,
et selleks, et metsanduses tehtavad otsused oleks
jätkusuutlikud, on oluline, et valdkonna teadlased on
nende otsuste langetamise juures.
„Mul oli ettepaneku üle aega mõelda
tervelt nädalavahetus,“ avaldab veebruaris keskkonnaministri nõunikuna
ametisse asunud Eesti Maaülikooli
metsateadlane Marek Metslaid, kaua
tal otsuse langetamiseks aega kulus.
Pakkumise hakata nõunikuks sai ta
Tõnis Möldrilt reedel, 29. jaanuari pärastlõunal ning esmaspäevaks, mil minister
ja Marek uuesti suhtlesid, oli mehel põhimõtteline jah-otsus tehtud. Sealjuures
polnud Marek varem ministriga üldse
kokku puutunudki.
„Kui laiemalt vaadata, siis on see suur
tunnustus metsandusharidusele ja -teadusele. Ühtlasi on see ka tunnustus Eesti
Maaülikoolile, kelle peamiseks vastutusvaldkonnaks metsandus on,“ kostab
Marek Metslaid vastuseks küsimusele,
miks ta otsustas pakutava töö vastu võtta.
Konkreetselt ajendas teda aga „jah”
ütlema veendumus, et otsuste langetamisel on tähtis kaasata teaduse kompetentsi.
„Otsused võiks meil ikka olla teaduspõhised,“ põhjendab ta. „Ja selleks, et metsanduse otsused – ma paneks sõna „metsandus“ juurde rõhumärgi – oleksid
jätkusuutlikud, on oluline, et valdkonna
teadlased on nende otsuste langetamise
juures. Siinkohal on tähtis ka tervikpildi
nägemine ning seda suudab Eesti Maaülikool ka pakkuda. Minu roll on olla ühendav lüli ülikoolide, teadusteadmiste ja
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Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Lauri Kulpsoo

ministri vahel ning anda ministrile metsandusküsimustes parimat teaduspõhist
infot ja nõu.“

Uutesse ametitesse
rahututel aegadel

Nõunikukingadesse veebruari algul
astus Metslaid küllaltki rahutul ajal.
Ligi viis aastat tagasi alanud raievastasus pigem süveneb kui raugeb, Möldri
eelkäija Rain Epler oli poolteist kuud
varem saatnud laiali metsanduse arengukava juhtkogu, seega lahendamist vajavatest probleemidest puudust ei ole.
„Kõige olulisemana ongi metsandusteemadest hetkel laual olnud metsanduse arengukava koostamisega edasiminek,“ viitab mees. Nüüd on keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm koostamisel ja ka uus juhtkogu
on ametisse nimetatud. „Minu ülesanne
on tagada, et arengukava koostamisse
oleks kaasatud parimad metsandusvaldkonna teadmised,“ tõdeb Marek. Nii
kuuluvadki juhtkogusse kolme ülikooli
teadlased, kelle valikul konsulteeriti
ühtlasi nii Eesti Teaduste Akadeemia
kui ka ülikoolide juhtidega.
Eesti Maaülikoolist on juhtkogus metsakorralduse ja metsapoliitika professor
Henn Korjus, metsapatoloogia professor
Rein Drenkhan ja metsaökosüsteemide
professor Veiko Uri, Helsingi Ülikoolist
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Marek Metslaidi
kontor – ühes
arvutis keskkonnaministeeriumi,
teises ülikooli
töö.

metsade häiringuökoloogia dotsent Kajar
Köster ning Tartu Ülikoolist ökofüsioloogia
professor Arne Sellin, rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane ja sotsiaalteaduste analüütik Maie Kiisel.
„Kui metsanduse arengukava töö taas täie
hooga käivitub, siis õnnestub ühiskonnas
pingeid loodetavasti vähemaks saada,“ on
Marek Metslaid lootusrikas.
Endiselt on ta ametis ka maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktorina,
seega ei ole mees Tartu elu pealinna oma
vastu vahetanud.
Sellessegi ametisse asus Marek suhteliselt
rahutul ajal – napilt kuu pärast seda, kui ta
oli direktoriks valitud ja end uutes tööülesannetes sisse seadmas, kuulutati COVID-19
pandeemia tõttu välja eriolukord. See tähendas kaugtööd ja kaugõpet, täpselt nii nagu
praegugi, ainult et aasta tagasi toimus üleminek distantsõppele nii õppejõududele kui
ka üliõpilastele väga ootamatult. „Sellega
seoses oli mõningaid tagasilööke esialgu
IT-vallas. Ülikool kasutab tarkvara ka väljastpoolt ja kui see ei pea suurele kasutusele
vastu, siis tekivad tõrked,“ meenutab ta.
Praegu seda enam ette ei tule.
Eks nüüd oli ülikool kaugõppeks ka valmistunud – nii tehnilise poole pealt kui ka
sisulisest küljest, andmaks teadmisi edasi
distantsilt. „Õppejõude abistab paljuski hari-

„Isegi tammesid jäetakse väga hoolega kasvama, seda on tore näha. Hiljuti saigi käidud
ühes RMK 19-aastases männiga uuendatud
metsas, seal kasvas lisaks nii kaski, kuuski kui
ka tammi. Võiks ju arvata, et kui kultiveeritakse mändi, siis jääbki männikuks, aga ei. Sellised kooslused teevad ainult rõõmu.“
Tähtis on seegi, mida tehakse metsanduses
teistes riikides, mistõttu lööb Marek kaasa
erinevates European Cooperation in Science &
Technology (COST) koostöövõrgustiku
projektides.
„Nüüdne teadusmaailm liigub sinnapoole, et
meil on vaja siduda eri valdkondade eksperte ja
teha meeskonnatööd ning rahvusvahelist koostööd,“ põhjendab ta.

dustehnoloog ja hulgaliselt on olnud võimalusi osaleda erinevatel distantsõpet puudutavatel koolitustel, seminaridel,“ täpsustab ta.
„Kogemusi ja ideid jagatakse ka kolleegide
vahel. Ka tudengid toetavad üksteist, eks keeruline aeg seda nõuabki, et inimesed üksteist
toetaks.“

Häiringud ja uuendus

Ent need kaks ametit – keskkonnaministri
nõunik ning Eesti Maaülikooli metsandusja maaehitusinstituudi direktor – pole
Mareki „portfellis” ainsad.
Marek Metslaid on ka ülikooli metsaökoloogia vanemteadur ning juhib metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetoolis
metsabioloogia töörühma. Ta kinnitab, et
jõuab ka uurimistööga tegeleda.
„Teadus on meeskonnatöö ja mul on kolleegide, doktorantide ja juhendatavate tudengitega vedanud, on hästi toimiv töörühm,
saame omavahel ülesandeid jagada,“ ütleb ta.
Üks tema peamisi uurimissuundi on seotud
metsahäiringutega: tuli, torm ja putukkahjustused. Hetkel näiteks on käimas ja peagi
lõpusirgele jõudmas üks Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatav projekt, mille käigus selgitatakse välja üraskikahjustuste levik
pärast 2016. aasta Koiva tormi. Uuringu eesmärk on töötada välja ka meetodid üraskite
leviku tõkestamiseks.

Kaks arvutit ja kalendrit

Marek Metslaid tegeleb jätkuvalt ka uurimistööga.

Teadusmaailm liigub sinnapoole,
et on vaja siduda eri valdkondade
eksperte ja teha meeskonnatööd ning
rahvusvahelist koostööd.
Pikalt on Marek uurinud metsapõlenguid. „Kui
vaatame kliimamuutusi, siis paraku sagenevad
meil põuaperioodid, mis soodustavad põlengute
puhkemist, need omakorda mõjutavad mulla süsinikku, lämmastikku, mulla seenestikku, taimestikku...“ märgib metsateadlane. „Seetõttu uurimegi, kuidas metsad põlengutest taastuvad.“
Uuritavad alad paiknevad Nõval ja Vihterpalus,
kõige vanem ala on sealjuures põlenud 1837. ja
noorem 2008. aastal, kokku kuulub vaatluse alla
kuus ala. „Olulised mulle on ka metsade majandamise ja uuendamise teemad, metsauuendus on kliimasoojenemise kontekstis võtmetähtsusega,“ lisab
ta. „Heade pärilike omadustega metsakultiveerimismaterjali tark kasutamine on võti tuleviku metsade uuendamisel ja rajamisel ning kliimamuutuste leevendamisel. Kui ka istutatakse okaspuid,
siis looduslikult tuleb sekka lehtpuid ning inimese
ja looduse koostöös on võimalik saada elujõulised,
hea tervisega segametsad. Sõltub muidugi ka kasvukohatüübist, aga suund võiks sinnapoole olla.“
Ühtlasi tõdeb ta, et seda suunda paistavad meie
metsakasvatajad juba hoidvat. See torkab autoaknastki silma.
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Niisugune mitmel rindel töötamine tähendab
parajat rööprähklemist, ehkki rähklemine
tundub üsna rahuliku loomuga Mareki tegemiste iseloomustamiseks vale sõna.
„Metsamehed üldiselt ongi väga rahuliku
loomuga ja tasakaalukad,“ on Marek ajakirjaniku iseloomustusega päri. „Ma pean ennast
metsameheks.“
Nagu paljudel teistelgi, kel võimalik kodus
töötada, on tal üks tuba sujuvalt sisse seatud
kontoriks. Et ülikooli ja ministeeriumi tööd
omavahel keerdu ei läheks, toimetab Marek
kahe eraldi arvuti ja kalendriga. Meilidel püüab
ta jooksvalt silma peal pidada ja kiire loomuga
kirjad saavad kohe vastuse. Väga kiired asjad
saab korda ajada ka telefonitsi.
„Kui ministeeriumilt laekub ülesanne ja seda
ei pea kohe täitma, süvenen sellesse tööpäeva
lõpus või hommikul enne tööpäeva algust,“
kirjeldab Marek oma päeva.
Kuidas aga suhtub metsateadlane ja ministri
nõunik üha süvenevasse raievastasusse ja asjaolusse, et ka laiem avalikkus tahab metsanduse
otsustes tooni anda? Kui palju neid peaks kuulama? Näiteks keelamagi rahva survel
lageraied ära? Või püüdma ikkagi selgitada,
selgitada ja veelkord selgitada, mida metsas
tehakse ja miks just nii?
„Mõlemat on vaja teha – avalikkust kuulata
ja selgitada, sest metsa kasvatamine ja kasutamine tekitabki palju emotsioone,“ arvab ta ja
lisab: „Muidugi tuleb eri osapooli ja huvigruppe kuulata, aga suuremad otsused peavad
ikkagi tuginema teadusele.“
Ühtlasi märgib ta, et lageraiete keelamine
metsadele soodsalt ei mõju.
Praegugi võib metsaomanik valida lageraie
asemel turberaie või majandada oma metsa
hoopis valikraiega. Raiuda nii ju võib, kui met-

23

Persoon

Teadlased rindel

Keskkonnaminister
Tõnis Mölder.

sakasvukohatüüp seda võimaldab, aga
küsimus on selles, mis saab edasi.
„Siinkohal tasub veelkord meelde tuletada, et Eestis kasvab varjutaluva ja ühtlasi majanduslikku tähtsust omava puuliigina vaid harilik kuusk,” tõdeb ta. Eks
turberaietegagi võib kaasneda hulk puudusi, näiteks võib mets muutuda tormihellaks, raietööde käigus võivad kasvama
jäävad puud või metsauuendus viga saada
jms.
„Aga peamiseks metsakasvatuslikuks
probleemiks on ikkagi ebapiisav uuendus
vana metsa turbe all,“ märgib ta. „Seetõttu on majandusmetsades – rõhutan
siinkohal: majandusmetsades – lageraie
üldiselt kõige tõhusam meetod, millega
saada uus metsapõlv kasvama ja vähendada häiringutega – olgu selleks siis
torm, tuli, putukkahjurid, seenhaigused –
kaasnevaid negatiivseid mõjusid, mis
metsade vananemisega on ju
paratamatud.“

Valikraiet on tema sõnul Eestis aga
praktiliselt väga vähe uuritud, nii et teaduspõhise metsanduse toetajana ei julge
ta selle laialdasemat kasutamist
soovitada.
Paradoksaalsel kombel on diskussioonid metsamajanduse üle tublisti kasvatanud huvi metsanduse eriala õppimise
vastu.
Kui näiteks eelmisel õppeaastal alustas
bakalaureuseõppes 48 üliõpilast (kokku
oli õppekohti 50), siis käesoleval õppeaastal tekkis juba konkurents, ligi kaks
inimest kohale.
Instituudi direktori meele teeb see muidugi rõõmsaks.
„Metsanduses leidub rohkesti lahendusi vajavaid väljakutseid, seetõttu on
äärmiselt vajalik uute, avaralt mõtlevate
inimeste pidev juurdekasv,“ lausub ta,
olles veendunud, et metsandusliku haridusega inimene saab tulevases rohepöördelises maailmas hästi hakkama.
„Sest mets ja puit muutuvad üha olulisemateks ressurssideks, olles biomajanduse üks tugitalasid,“ põhjendab ta.

Ka abikaasa on metsateadlane

Miks otsustasite oma
nõunikuks valida
just Marek Metslaiu?
Ministri ametisse asudes seadsin enda jaoks üheks
oluliseks teemaks metsanduse. Olin veendunud, et
nii keerulisele teemale tuleb läheneda teaduspõhiselt. Konsulteerides mõningate inimestega, jõudsime arusaamiseni, et Eesti Maaülikool ja Marek
Metsalaid on oma eelnevas töös silma paistnud
tasakaaluka lähenemisega metsanduse valdkonnas.
Pärast esmast suhtlust ja mõningaid arutelusid sain
aru, et tema kaasamisega saame me metsanduse
vaatele juurde teadlase pilku, millest on laiemalt
kasu kogu Eesti metsanduspoliitikale.
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Abikaasa Sandraga on Marekil lihtne
ühist keelt leida – ka tema on metsateadlane. Sandra Metslaidi teadustöö on keskendunud puude kasvu ja kliima vaheliste seoste uurimisele peamiselt puude
aastarõngaste põhjal.
„Puud kasvavad kiiremini küll,“ kinnitab Marek staažikate metsameeste tähelepanekut. „See tuli ka Sandra uurimistööst
välja.“
Marekil ja Sandral on kaks toredat
poega (10- ja 8-aastane). Kõigile seltsiks
on ka üks kass ning pere ootab pikisilmi
veel ühe neljajalgse sõbra – koerakutsika
– lisandumist.
Vaba aja püüab Marek nii palju kui
võimalik veeta koos perega. Nädalavahetuse ühe päeva püüavad nad matkata.
„Tuleb tunnustada RMK erinevaid
puhkamisvõimalusi, matkaradu, mida
üsna aktiivselt ka kasutame,“ räägib
Marek. „Hiljuti käisime näiteks Vitipalus,
seal on väga ilus lõkkekoht, puud on olemas, varjualused. Ühised ettevõtmised,
olgu selleks siis maja ja aia eest hoolitsemine, väljasõit loodusesse või mere
äärde, lastega koos mängimine või mõni
muu aktiivne tegevus, aitavad lõõgastuda
ja energiavarusid taastada.“
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Selles rubriigis
annavad RMK
rahastatavate
teadusprojektide
juhid ülevaate oma
töö käigust.

Biotõrje teadusprojekt
Tekst ja fotod: Tiia Drenkhan, Eesti Maaülikool
Biotõrje teadusprojekti olulise osana on praeguseks
rajatud neli katseala üle Eesti. Igale alale on istutatud eri tüüpi kodumaist päritolu noori puid: hariliku kuuse, hariliku männi ja arukase poti- ning
paljasjuurseid taimi. Katsetaimed on märgistatud,
kaks korda aastas teostatakse inventuur taimede
ellujäämuse hindamiseks. Kõikidelt katsealadel
olevatelt kändudelt on kogutud puidutükid võimalike uute antagonistide isoleerimiseks. Samadest
kändudest määratakse saepuruproovidest juurepessu olemasolu, et hinnata kändude kui nakkustsentrite mõju noorte puude nakatumisele.

Alternatiiv
lageraietele
Tekst ja foto: Veiko Uri, Eesti Maaülikool
Palju arutletakse Eestis lageraiele alternatiivsete
majandusviiside laiema kasutamine üle. Samas puuduvad meil valikraiete kohta arvestatavad kogemused,
vastavad katsealad ning teadustulemused. Eesti riigimetsade majandamine peab aga olema teaduspõhine.
Hiljuti alguse saanud valikraiete mõju uurimisprojekti käigus tehti Tartumaal valikraiet. Valikraiejärgne
männik Kiidjärvel (fotol) ootab ajakirja ettevalmistamise ajal lume sulamist, et saaks oksad ära vedada ja
välitöödega alustada.

Kalamehelugu karu ja seenega
Tekst ja foto: Kadri Runnel, Tartu Ülikool
(looduskaitsebioloog, ca 10 aastat torikseeni uurinud)
Seikluslugu „metsafragmentide projekti“ suvistelt välitöödelt. Käisin kaugel Poruni laante vahel, Puhatu soo
serval asuval katsealal eospüünise filtrit vahetamas ja
tahtsin just mööda rada metsast välja matkama asuda,
kui... karu urahtades kümne meetri kauguselt mustikapuhmast välja hüppas – ja õnneks minust eemale
ragistas. Mina liikusin omaette lauldes vastassuunas.
Hetke pärast leidsin end seisatamas ühe kase tuuleheitejuurestiku juures ja segaduses sellele torikseenele
otsa vaatamas. Pole aimugi, mis liik see selline on –
adrenaliin ilmselt! Pildi märkasin siiski klõpsata ja tüki
kaasa võtta. Metsast välja jõudes ja järele mõeldes
sain aru, et tegu on Eestile uue seeneliigiga. Meripilus
giganteus, palun väga. „See on üks kalamehelugu,“
ütles sõber, kellele hiljem seda lugu rääkisin.
Metsamees nr 1 (141) / 2021
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kaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo
Roose.
Olav Avarsalu näeb põhiliste koostöövaldkondadena looduskaitset ja külastuskorraldust, lisades
sinna ka metsateema. „Kaitse-eeskirjad on uuendamisel ja seejärel oleks hädasti vaja panustada senisest rohkem kaitsealade tähistusse, et ebasobivat
mõju ning võimalikke rikkumisi vähendada. Senisest suurem on tähelepanu raietele kaitsealadel või
viimase aja teemana ka kõrgendatud avaliku
huviga (KAH) või kohaliku omavalitsuse (KOV)
planeeringuga seotud aladel.“

Olav Etverk.

Jägala-Joa
hoiuala.

Keskkonnaamet, teel
keskkonnavaldkonna
kompetentsikeskuseks

Looduskaitse korraldamise osakonnal on
RMK-ga väga tihe koostöö. „Nii KeA looduskaitse
korraldamise osakonna kui ka RMK looduskaitseosakonna ülesannetest olulise osa moodustab
looduskaitseliste tööde korraldamine. Eraldi märkimist väärib pärandkoosluste taastamine ja hooldamine, kus mõlemal asutusel on koosluste säilimise tagamisel oluline roll. Need ei ole ainsad
koostöövaldkonnad, ühiseid tegevusi ja kokkupuuteid on nii jahinduse kui ka kalanduse valdkonnas. KeA vastusvaldkonnas tervikuna on koostöökohti veel märksa rohkem,“ ütleb keskkonna-

Koroona-aasta proovikivid
„Pidime tegelema oma organisatsioonides samaaegselt kahe suure nn eriprojektiga – ühendamise
ettevalmistamisega ja eriolukorraga toimetulekuga,“ nendib Tarvo Roose. „Lisaks osutasime
politseile abi liikumispiirangutest kinnipidamise
kontrollimisel. Ühtekokku tegime järelevalve
käigus 8810 kontrolli,“ märkis Avarsalu.
Võrreldes 2019. aastaga suurenes looduskasutusega seotud kooskõlastuste, lubade ja päringute arv
20 protsenti. Keskkonnajärelevalves suurenes
kontrollide arv 14 ja väärteomenetluste arv 18
protsenti. Keskkonnaameti juht Riho Kuppart
näeb selle taga nii eriolukorrast tingitult maakodudes tehtud töid kui ka inimeste suuremat soovi
looduses liikuda ja puhata. Lisaks mõjutavad töö
mahtu ka üldised suundumused, näiteks kodanikuühiskonna aktiivsuse tõus. „Keskkond on meie
kõigi ühine vara, kõik tunnevad sellega puutumust

2021. aasta jaanuaris liideti Keskkonnainspektsioon Keskkonnaametiga (KeA). Keerulisele koroona-aastale jäänud ühinemine jätkub,
ühtseks meeskonnaks kujunemine võtab asjaosaliste sõnul aega.
Tekst: Susanna Kuusik Fotod: Riina Kotter, Triin Ertverk, Leili Tuul

Tähtis on, et eri asutustes töötanud meeskonnad
oskaksid üha rohkem leida ühisosa teiste üksustega. „Tunneme, et eesmärk kujuneda keskkonnavaldkonna kompetentsikeskuseks on saavutatav,“
ütleb Olav Avarsalu, peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas. „Järjest enam tekib ühiseid
tulemuseesmärke ja ühist panustamist. See liidab
ja aitab üle saada ka ühinemisega kaasnevatest
segadustest ja ebameeldivustest,“ lisab ta.
Kahe asemel üks partner
„Usume, et kodanike ja koostööpartnerite jaoks
muutus tänu ühinemisele suhtlemine lihtsamaks.
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Kui seni tuli kahe riigiasutusega suhelda paralleelselt, siis nüüd on partner vaid üks. Peamised kontaktisikud jäid Keskkonnaametis ka RMK jaoks ikka
samaks,“ nendib Olav Avarsalu.
„Ühinemine puudutas metsandust kõige vähem,“
sõnab metsaosakonna juhataja Olav Etverk ja
täpsustab, et metsaosakonnas oli ka enne kõik hästi,
struktuuri osas oldi teistest sammukese ees, sest
osakonna töökorraldus ei olnud seotud kolme regiooniga, mis nüüd ära kaotati. Metsaregister on kasutajatele üha mugavam. Mullu esitati 86 protsenti
metsateatistest juba digitaalselt ning poolte metsateatiste puhul langetas otsuse automaatsüsteem.
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Endine keskkonnaminister Rene Kokk, ministri nõunik Gert Villard ja Olav Avarsalu Peipsi tragimisel 2020. aastal.
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tamiseks oluline,“ selgitab Avarsalu. Ta leiab, et
arvestades asutuse teenuste arvu, on potentsiaali
palju, kuid kõikide teenuste läbimõtlemine võtab
veel aastaid aega. Lahendusteni jõudmisel võivad
takistuseks osutuda seadusloome või digilahenduste puudumine.
Loodusväärtuste kaitse alla võtmise töörühmas
vaadati üle võimalused parendada looduses liikuja
teavitamist kaitstavatel loodusobjektidel kehtivatest piirangutest, parkimis-, kalastus-, lõkke- ja telkimiskohtade paiknemisest ning kaitstavatest loodusväärtustest. Kavandatava tarkvaralahenduse
loomiseks vajalike ressursside eraldamise taotlus ei
ole veel Keskkonnaministeeriumi toetust leidnud.
Hajusalt üle Eesti
Nii Keskkonnaamet kui ka Keskkonnainspektsioon on olnud juba ajalooliselt üle Eesti hajusalt

Ühendameti
loomine

Teenuste disaini seminar.

ja paljud tahavad sõna sekka öelda. See kajastub
ka vaidlustatud otsuste hulga suurenemises. Kui
2019. aastal vaidlustati 35 otsust, siis 2020. aastal
juba 65. Kõige rohkem suurenes metsandusega
seonduvate vaiete hulk ja kohtuasjade arv,” sõnas
Riho Kuppart.
Silmast silma kohtumisi jäi koroonaviiruse levikust
tingitud piirangute tõttu vähemaks. „See oleks vajalik
olnud eelkõige oma meeskondadele, aga ka partnerid
oleksid eelistanud kuulda ühendamise plaanidest silmast silma kohtumistel ja seminaridel, mitte veebikohtumistel ja -infotundides. Tulime siiski kõigega
toime,“ kommenteerib Kuppart.
Ühendamise käigus tehti struktuurseid muudatusi, mille eesmärk oli osa teemade suurem lõimimine. Ühinemine ei toonud kaasa suuri muutusi
personali seas. „Inimesed, kuigi mõned uues rollis,
on siiski samad ja järjepidevus kõigis ülesannetes
tagatud,“ kinnitab Roose.
Järelevalve poole muutustest tõi Avarsalu välja,
et kaks senist inspektsiooni sisuosakonda liikusid
järelevalve valdkonnast põhivaldkondade alla –
eluslooduse järelevalve arendusosakond ja keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakond. Järelevalve valdkonda tuli üle keskkonnatasude osakond
ja organisatsiooni ühine õigusosakond.
„Eks kahe organisatsiooni kultuur on veidi erinev,
samuti on olnud erinevusi töökorralduses. Teame, et
ühtse meeskonna ja ühtse organisatsiooni kasvatamine on aeganõudev protsess, kuid pingutame juhti28

1. jaanuaril 2021 ühendati Keskkonnaamet ja
Keskkonnainspektsioon ühendametiks.

Kasulik on näha teenuseid just kodaniku
vaatenurgast ehk luues teenused või
regulatsioonid selliselt, kus kodanikud
mõistavad, mida neilt täpselt oodatakse.
dena selleni jõudmise nimel,“ sõnab Avarsalu ning
nendib, et virtuaalsete kohvihommikute kõrval tuntakse puudust vahetust suhtlusest kontorites – see
aitaks meeskondi lähendada. „Meie töötajad on
olnud väga tublid ja hakkajad – mitmes kontoris on
olnud vahvaid kohapealseid algatusi.“
Teenusedisaini põhimõtted
Teenusedisaini metoodikat kasutades keskenduti
ühinemisel pakutavate teenuste parendamisele.
Parendusettepanekud tehti viies töörühmas: keskkonnalubade andmine, lõhnahäiringutest teavitamine, loodusväärtuste kaitse alla võtmine, loomakahjude hüvitise maksmine, hätta sattunud
loomade abistamine.
„Teenusedisaini väärtusena näen ennekõike
muudatust mõttemaailmas. Kasulik on näha teenuseid just kodaniku vaatenurgast ehk luues teenused
või regulatsioonid selliselt, kus kodanikud mõistavad, mida neilt täpselt oodatakse. Neile selgitatakse asju inimkeeles ja veel tähtsam, et selgitatakse ka laiemat pilti, miks need nõuded on üldse
loodud ja kuidas iga inimese panus on selle saavuMetsamees nr 1 (141) / 2021

ÜHINEMINE OLI VAJALIK, ET TAGADA:
 suurem selgus kodanikele ja klientidele – kahe
asutuse asemel on üks ja klient ei pea mõtlema,
kumma poole keskkonnaküsimustes pöörduda
 ühtsem õigusaktide tõlgendamine – eri tõlgenduste

paiknevad organisatsioonid. Lisaks Pärnus asuvale
peakontorile on kokku 33 kontorit, esindatud
ollakse igas maakonnas. Organsatsioonis tehakse
palju kaugtööd ja kasutatakse virtuaalseid suhtlusvahendeid.EdasisiplaaneavabOlavAvarsalu:„Keskkonnaamet lähtub kinnisvara planeerimisel juhtkonnas
kokku lepitud kinnisvaraotsuste tegemise põhimõtetest, näiteks sellest, et kinnisvara peab soodustama koostööd. Selle alusel mõtlesime ühinemise raames läbi ka võimalused, kus piirkondades
peaksime kontorid kokku kolima. Mõnes piirkonnas pole see võimalik, sest järelevalvetöös on vaja
tehnika hoiustamise võimalusi. Mõnes linnas või
piirkonnas seisab kolimine aga ees juba sel aastal –
näiteks Tallinnas vabastame Viljandi maantee
rendipinna ja kolime töötajad ümber Kopli tänavale ja Narva maanteele, Paide kontori rahvas
kolib peagi Türile.“

korral lahendame need asutuse sees

 suurem valdkonnasisene sidusus – loome eeldused
tervikteenuse vaateks

 operatiivsem kohalolek looduses ja suurem võimekus reageerida väljakutsetele

 parem tugi seadusekuulekusele ja keskkonnateadlikule käitumisele

 tugevam valdkondlik kompetents – et anda hea
sisend poliitika kujundamiseks

 tõhusam ressursside kasutamine
 suurem võimekus teenuste arendamiseks ja
innovatsiooniks.

Riigiinfotelefon 1247
Sellest aastast muutus keskkonnainfo
edastamise number, Keskkonnainspektsiooni 1313 numbrilt mindi üle riigiinfo
telefonile 1247. Nüüd saab keskkonnarikkumistest, reostustest ja abitutest loomadest teatada riigiinfotelefonile. See on
hädaabinumbri 112 kõrval tegutsev infonumber, mis pakub ööpäev läbi eesti,
vene ja inglise keeles infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis
ega vara.
Keskkonnaametile on oluline olla kodanikele ja partneritele kättesaadavam, seetõttu uuendatakse 2021. aasta esimesel
poolel kodulehekülg ja hakatakse kasutama üldtelefoninumbrit 662 5999.
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MISSIOON:
hoiame
üheskoos head
keskkonda,
mõeldes
tulevastele
põlvedele!

VISIOON:
puhta keskkonnaga arenev
ja hooliv elurikas Eesti.

VÄÄRTUSED:
usaldusväärsus,
hoolivus, tulemuslikkus,
koostöötahe.
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SANDER SANDBERG –
mees, kes teab kalasõnu

Vanast ja vägevast metsarahvast on saanud abitud linnaelanikud.
Ajapikku on muistsete aegade teadmised ja oskused unustusse
vajunud. Noor ja teotahteline RMK looduskaitseosakonna veeelustiku spetsialist Sander Sandberg on oma sisetunnet järgides
astunud olulisi samme loodusliku tasakaalu taastamiseks.

koos sõpradega jõe äärde kala püüdma.
„Oma esimesed jõeforelli-kontaktid
sain, ma arvan, umbes 15-aastaselt Selja
jõel,“ märgib Sander.
Praegu töötab noormees valdkonnas,
mis on erialaline, aga ühtlasi ka hobi
eest. Pealiskaudsel lähenemisel tundub,
et otse ülikoolist Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonda tööle suundunud ja nüüd RMK projektidega seotud Sander pidi ülikooli ajal küll ainult
nina raamatus istuma. „Sander ei olnud
kindlasti tuupur, aga ei pidanudki olema,
sest ta oli arukas!“ kummutab ülikoolikaaslane Gerli Albert selle arvamuse.
„Ta oli pigem vaikne ja tagasihoidlik,
aga kui oli vaja sõna võtta, siis võttis!
Alati tuli sealt midagi mõistlikku.“
Ülikooli ajal tegi Sander järvede peal
võrkudega teaduspüüki – tuli määratleda
erinevad kalaliigid ja kalade vanuse
struktuurid. Nüüdseks on võrgupüük
tema jaoks kaugeks jäänud, aga Eesti
Maaülikoolis kalanduse ja rakendusbioloogia erialal sai võrkudega mitmel
suvel läbi uuritud üle 16 Eesti järve.

Praktiline elluviija

„Täna olen ma RMK-s praktiline elluviija – kui otsus tuleb, siis meie teeme

Tekst: Inga Lunge
Fotod: Marianni TÜ /
Aldo Luud
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Kes ta on?

Sajab laia lund. Ma seisan autoga üksikul metsa viival teel. Ootan meest, kellest ma päriselt midagi ei tea. Me võiksime teha intervjuu üle veebi, see
olekski praeguseid olusid arvestades
turvalisem ja mõistlikum. Aga ma usaldan sisetunnet. Annan endale aru, et ma
ei tea ajakirjanikutööst eriti midagi, ja
lepin kokku kohtumise võõra mehega
võsas.
RMK punane auto peatub minu kõrval. Vaiksel teelõigul ei liigu sel kellaajal just eriti palju inimesi. Mulle tun-

ära,“ seletab Sander lühidalt oma ülesandeid. 2004. aastal määratleti Natura
alad, nendele lisaks on riigisisese kaitse
all lõheliste jõed, kui nende jõgede lõikude sisse jäävad takistused, näiteks
paisud või hüdroenergiajaamad, siis
nendega Sander tegelebki. Kõige lihtsam on Sandri sõnul olukord, kui paisul puudub otstarve (kasutus). Sellised
paisud saab likvideerida ja see on loodusele kõige parem.
Järgmiseks võimaluseks on rajada
paisudele näiteks kalapääsud – nii looduslähedased kui ka tehiskalapääsud,
kuid kindlasti tuleb meeles pidada, et
iga rajatud kalapääs on ikkagi kompromiss inimese ja looduse vahel.
2010.–2015. aastal rajatud tehislike
kalapääsudega ongi nüüdseks ilmnenud
uued mured. „Praegu on rajatud Eestis
üle saja kalapääsu. Kuid just tehiskalapääsud on kalateadlaste kinnitusel osutunud mitteefektiivseks või halvimal
juhul ei tööta üldse,“ toob Sander välja
kitsaskohad, millega praegu tuleb
uuesti tegeleda.
RMK on juhtima pandud projekti,
mille elluviimiseks panustavad mitu
keskkonnakaitsega tegelevat ametkonda. Otsuse juures anda praktiliste

RMK looduskaitseosakonna veeelustiku spetsialist
Sander Sandberg
töötab valdkonnas,
mis on ühtaegu ka
tema hobi.

dub, et lihtsalt „tere“ öelda on kuidagi
vähe. Kontakte tuleb praegu vältida, aga
mul on tunne, et see inimene on justkui
„meie pere liige“, ja ma ulatan tervituseks käe.
Sander Sandbergi hobi on kalastamine, täpsemalt jõeforelli püük. „Minu
eeskujuks oli vanaisa, kes oli väga looduse usku. Sealt kasvas see huvi välja,“
selgitab Sander, kui liigume mööda
maanteed Kunda jõge ületava sillani.
Esimesed kalapüügikogemused sai
Sander juba lapsena Haljala väikestel
tiikidel. Veidi suuremana väntas ta aga
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ei vajaks omaniku hooldust või tulevikus lisainvesteeringuid. Püüame nii, et
kõik saaks lõplikult korda.“ On ridamisi
selliseid objekte, kuhu on aastaid tagasi
investeeritud, kuid nüüd tuleb teha
uuesti ja paremini. Rahuliku, tasakaaluka, kuid otsusekindla olemisega Sander on lõheliste liikumisvabaduse võtnud oma südameasjaks.

Kalapüük

Keskkonnaministeeriumist saadud kogemuste ja
teadmiste põhjal üritan praegu RMK-s paisude
lahendamiseks leida võimalikult efektiivseid ja
looduslähedasi lahendusi.
projektide elluviija roll RMK-le sai
määravaks asjaolu, et RMK teeb ka teisi
looduskaitselisi töid, sealhulgas soodel
ja rabadel, ning RMK haldusesse
kuulub ka Põlula kalakasvandus,
mis samuti aitab kalakasvandus taastada
eri kaitsealuste liikide asurkondi.
„Keskkonnaministeeriumist saadud
kogemuste ja teadmiste põhjal üritan
praegu RMK-s paisude lahendamiseks
leida võimalikult efektiivseid ja looduslähedasi lahendusi. Tehislikud lahendused on kulukad ega ole siiani ennast
tõestanud,“ sõnab Sander: „Eelnevatel
aastatel on tehtud lahendusi, mis täna
kahjuks ei tööta või paisjärve alles jätmisel puuduvad omanikel paisjärve
hoolduseks edasised rahalised vahendid.
Praegu tuleks kõik lahendada nii, et see
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Ronime järsakust alla Kunda jõe äärde.
Võtsin igaks juhuks kaasa suure ritvade
koti ja paraja valiku lante. Juba mõne
hetke pärast saan aru, et minu ritv ja
isegi landid on liiga pikad. Aga ma ei
anna alla. Sander pakub viisakalt oma
lante. Uhkus ei luba esimese pakkumise
peale neid vastu võtta. Lumesadu tiheneb. Fotograaf, kes meist sammugi
maha ei jää, on juba esimeste sammude
järel sulalumest läbimärg. Aeg-ajalt
vajume kalda serva pidi liikudes põlvini
lumme, lükkame eest oksi, ronime üles
ja alla. Aga siis see juhtub. Sander tabab
esimese jõeforelli, kelle ilusti vette
tagasi laseme. Nüüd olen juba nõus
tema lantidega püüdma. Sander tegutseb
vaikselt ja veidi aja pärast on landi otsas
juba teinegi forell. Rõõm on suur, aga
head kadedustki omajagu.
„Kas sa röövpüüdjatega ka oled tegelenud?“ uurin Sandrilt. „Sellega tegeleb
Eesti Kalastajate Selts. Eelmine sügis
sain neile pea kuu aega igal õhtul abiks
olla. Vabatahtlikul kalavalvel on olnud
meeletult positiivne efekt. Peale füüsiliste takistuste eemaldamist jõgedelt on
vabatahtlikud kalavalvurid andnud viimase vajaliku panuse selleks, et meie
kalavarud taastuks ajaloolistele
tasemetele.“
Suurimaks tabamiseks peab mees ise
vabatahtlike poolt Mustojal kinni peetud
röövpüüdjaid, kes olid elektriga püüdes
mõnekümne minutiga suutnud jõest
välja tirida pea 30 meriforelli ja lõhet,
mis teeb kokku üle 120 kilogrammi
kala. Arutame koos, mis üldse selliste
inimeste puhul aitaks. Sandri oskus näha
suuremat pilti on imetlusväärne: „Kõik
algab lapsepõlvest, sellest, kuidas sind
on kasvatatud. Mäletan, et käisime
Haljala koolis õppides samuti Mustoja
jõe ääres. Püüdsime liblikaid, määrasime taimi, uurisime jõe elustikku –
sealt saabki alguse looduse hoidmine,
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sealt tulevad teadmised. Kui juba lapsena tead, kuidas loodus toimib, siis
äkki ei hakka suurena röövpüüdjaks.
Mustojal tabatud röövpüüdjate hulka
kuulusid ka kahjuks mitmed noored.
Sellist teguviisi pärandatakse kahjuks
põlvest põlve.“

Kui on mure

Libisen ühel hetkel endalegi ootamatult
ühe jalaga jõkke. Spagaat on vägev, kallas viltu, üks jalg lume all kinni, teine
reiest saadik Kunda jões. Sander tõmbab mu välja.
Sandri elukaaslase Tanikaga õnnestub mul päev pärast kalaretke pidada
maha põgus telefonivestlus. Selgub, et
abivalmidus, eriti just töistes suhetes,
ongi Sandri üks olulisi omadusi. „Ta on
tasakaalukas ning igas olukorras väga
selge mõistuse ja suhtumisega. Ta
pühendab palju aega teistele ning teiste
abistamisele ka oma töö juures,“ kinnitab Tanika.
Mida teha siis, kui kellelgi meist on
tunne, et mõni pais takistab kalade liikumist? Kelle poole pöörduda? Palun
konkreetset retsepti, sest tundub, et Sander oskab aidata. „Ma tean, mis paisust
sa räägid. See on ilmselt Tammeveski
pais. Mul on need paisud juba vaikselt
pähe kulunud,“ muigab Sander, kui
minu enda muret Navesti jõe pärast
kuuleb.
„Esimene kontakt, kui on mingi mure,
peaks olema Keskkonnaametiga. Neil on
andmed lubade kohta, nemad teavad
öelda, kas seal üldse peab kalapääs olemas olema. Kui Keskkonnaametiga on
ühendust võetud ning kui omanik on
nõus mõistliku lahendusega ja tegu on
abikõlbuliku kuluga, leitakse vajaduse
korral riiklikud vahendid olukorra parandamiseks,“ juhendab Sander. „Projektiga
seoses saame eraomanikule ka midagi
vastu pakkuda. Näiteks Sindis tehti neile,
kel pärast paisu lammutamist salvkaevudes veetase langes, puurkaevud. Positiivne info on seegi, et juba poolteist aastat pärast Sindi paisu langemist on
meriforellid ja jõesilmud jõudnud Paide
alla ning ka Navesti jõkke.“
Sel päeval Sandri poolt püütud forellid ujuvad Kunda jões edasi. Selleks, et
nad saaksid tulevikus liikuda vabalt
oma kudealadesse kõigis Eesti lõheliste
jõgedes, tuleb maha võtta veel nii mit-
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medki takistused. Sander Sandberg on
oma diplomaatilise suhtlemisoskusega
kuldaväärt inimene töö peale, mis vajab
kannatlikku, selge sihi ja suure hingega
pühendujat. „Maailm on alla käinud ja
isegi allikavesi maitseb mõrult,“ kirjutab Kivirähk romaanis „Mees, kes teadis ussisõnu“.
Mina usun, et mees RMK-s, kes teab
tänu oma vanaisale kalasõnu, oskab ja
suudab Eesti jõgesid ning neis elavaid
lõhelisi aidata.

Inga Lunge
Loo autor Inga Lunge on lisaks näitlejatööle ka kirglik
kalastaja. Möödunud aastal valiti ta Eesti Spinninguspordi
Liidu juhatusse. Seega lisaks kalastamisele tuleb aeg-ajalt
teha ka olulisi otsuseid spordiala populariseerimise suunas ja tegeleda eri võistlusetappide organiseerimisega.
2020. aasta kevadel ilmus tal järjekorras teine raamat
„Ma kirjutan Sulle“, mis tänavu veebruaris valiti möödunud aastal ilmunud 25 kaunima raamatu hulka. Inga on
kirjutanud palju laulutekste ansamblitele Justament ning
Lindpriid, tema kirjutatud lasteraamatule „Nupukas Nora“
on oodata juba sel sügisel järge. Selle aasta algusest
juhib Inga Lõuna-Eesti hommikuprogrammi raadios Ring
FM. Oma elu esimese artikli kirjutas Inga alles nüüd. Väljakutse vastuvõtmisel sai otsustavaks Sander Sandbergi
armastus kalastamise vastu.
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Metsamajandajate
konkurss
kutsub osalema
Metsamajandajate konkurss toimub juba
28. aastat. Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus ootavad tublisid metsaomanikke
oma tegemisi ka avalikkusega jagama ja
ennast hiljemalt 20. maiks konkursile üles
andma.

Metsamajandajate konkurss on läbi aastate olnud
ehe näide meie erametsade mitmekesisusest ja erametsaomanike eriilmelisusest. Nii on konkursil
kõrvuti osalenud mõne hektari metsamaa omanikud ja suurmetsaomanikust ettevõtted, oma metsandusteed alustavad koolipoisid ja elu kuldsemaid
aastaid pidavad kogemustega metsamehed. Samuti
metsaomanikud, kes on oma metsa majandamiseks
usaldusväärse partneri ja õpetaja leidnud metsa-

ühistu näol. Üldjuhul oleme iga kandidaadi juures
näinud midagi erilist, mis just teda teiste metsaomanike seast esile tõstab.
Metsamajandajate konkursil kandideerimiseks
tuleb täita ankeet, mille leiab erametsaliidu kodulehelt aadressil erametsaliit.ee/metsamajandajate-konkurss. Ankeedis küsime infot metsaomandi,
viimaste aastate metsamajanduslike tegevuste ja
üldiste metsa majandamise põhimõtete kohta.
Ankeet tuleb esitada elektroonilise vormi kaudu
või e-kirjaga aadressile kertu.kekk@erametsaliit.ee,
kandideerimise tähtaeg on 20. mai 2021.
Osalema on oodatud kõik metsaomanikud, kes
oma metsa eest hoolitsevad ja seda heaperemehelikult majandavad.

Erametsaomanikud ootavad
tagasi maadevahetust
Metsaomanikke nörritab riigi käitumine
uute kaitsealade loomisel eramaadele, sest
omanikele ei ole ette nähtud õiglast
kompensatsiooni. Teema tõstatus taas
teravalt Alutagusel, kus soovitakse uusi
lendorava kaitsealasid luua ligi 700 hektaril
eramaal.
Kui sihtkaitsevööndisse jäävate metsamaade
puhul võib mõnel juhul veel pakutava kompensatsiooniga (110 €/ha) leppida, siis piiranguvööndites
jäävad Alutaguse metsaomanikele sisuliselt vaid
tühjad pihud – rangetele piirangutele vaatamata
pakutakse ainsaks kompensatsiooniks 50-protsendilist maamaksusoodustust või võimalus mets
kunagi tulevikus riigile müüa. Kuna tegu ei ole
Natura aladega, piiranguvööndites Natura hüvitist
küsida ei saa. Omanikele tundub, et neid soovitakse oma maalt välja tõrjuda ning ainsa toimiva
lahendusena näevad metsaomanikud maadevahetuse võimaluse taastamist.
Maadevahetuse võimaluse taastamise üle debati
taasalustamisest rääkis hiljuti riigikogulaste küsimustele vastates ka keskkonnaminister Tõnis Mölder. Ta rääkis Riigikogule, et maadevahetust on
ajalooliselt praktiseeritud ja kindlasti on sel meetodil omad plussid ja omad miinused. Mölder leidis,
et maadevahetusküsimustes võiks pidada veel kord
debatti.

Natura hüvitise
taotlemine

4.–22. aprillini võtab Erametsakeskus vastu
Natura hüvitise taotlusi. Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat
tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool
Natura 2000 ala. Sihtkaitsevööndis on hüvitise määr 110 eurot hektari kohta, piiranguvööndis kuni 60 eurot hektari kohta.
Taotluse saab esitada elektrooniliselt
e-PRIA keskkonnas. Hüvitise taotlemisel
abistavad metsaomanikke kohalikud metsaühistud.
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Graanul Biotechis toodetud väga
peentest osistest koosnev ligniin
võiks olla tulevikumaterjal, millega asendada värvides, vaikudes, lakkides, ehitusvahtudes
ja mujal kasutatavaid fossiilset
päritolu liimaineid.
Käimas on
Biotechi
katsetehase
teise järgu
ehitustööd.

Imavere katsetehas

toodab puidust komponente, millest
saaks valmistada sukkpükse
Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Sven Arbet /
Maaleht
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Demotehases lõhustatakse
puidumass unikaalsel
moel ligniiniks ja
puidusuhkruteks, mis
võiks olla tulevikus
tarvilik biotooraine
paljudele tööstusharudele.

Imaveres asuvas puidu fraktsioneerimise demotehases Graanul Biotech käivad sügisest saadik katsetused, et tulevikus saaks puidust pärit koostisained
osaks nii värvides, lakkides kui ka ehitusvahtudes ning naised saaks jalga
tõmmata kasepuidust toodetud
sukkpüksid.
Tehas ja selle tehnoloogiline protsess
on ainulaadne – ligniini ja puidusuhk-
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Kogu lõhustatud
puidumassi praegu
ära ei kasutata, see
läheb tooraineks
biogaasijaamadele.

on puidust kätte saada tselluloos, on ligniin pigem tootmise kõrvalprodukt, millel on väga tugev väävlihais, ning eraldatud ligniini kasutatakse sageli üksnes
kütusena, et ettevõtte jaoks energiat
toota.
rute eraldamiseks lõhustatakse puidukiud väga kiiresti, vaid 20 sekundi jooksul temperatuuri, rõhu ja mehaanilise
jõu abil vedelaks massiks. Seejärel
lagundatakse puidu massis olev tselluloos ensüümide abil puidusuhkruteks.
„Pärast seda eraldatakse alles jäänud
suhkrulahusest välja tahke ligniinikook,
see kuivatatakse ning suhkrud kontsentreeritakse siirupiks,“ kirjeldab Graanul
Biotechi arendusjuht Peep Pitk.
Tehases toodetav ligniin on kõrge
puhtusastmega ehk väga väikese väävlisisaldusega, mistõttu see ei lõhna iseloomulikult nn mädamuna järele. Sarnast toodet Graanul Investi juhatuse
esimehe Raul Kirjaneni sõnul praegu
turul polegi. Ligniini eraldatakse tema
sõnul puidust küll, aga tselluloositehases, kus seda tehakse ja mille eesmärk
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Asendaks fossiilseid materjale

Just Graanul Biotechis toodetud väga
peentest osistest koosnev ligniin võiks
olla tulevikumaterjal, millega asendada
värvides, vaikudes, lakkides, ehitusvahtudes ja mujal kasutatavaid fossiilset
päritolu liimaineid. Lisaks võimaldaks
selle tootmine senisest efektiivsemalt
ära kasutada paberipuitu.
Saadavaid puidusuhkruid on võimalik
ära kasutada kääritamisprotsessides.
„Praegu arenevad näiteks väga kiirelt
sünteetilise bioloogia lahendused, millega pannakse bakterid ja pärmid suhkrutest tootma kasulikke kemikaale,
mida omakorda kasutatakse plasti tootmisel, kosmeetikatööstuses, keemia- ja
materjalitööstuses,“ selgitab Pitk. Suhkrute baasil arendatakse näiteks tootmisprotsessi, mille tulemusel toodetakse

Puidusuhkrust
siirup.
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kaprolaktaami, mis on tooraineks nailoni valmistamisel. „Sajaprotsendiline
bionailon ei ole seega pelgalt sõnakõlks,
vaid lähituleviku reaalsus,“ märkis ta.
Seega võiks naised edaspidi kanda näiteks sünteetiliste nailonsukkade asemel
hoopis looduslikust materjalist – kasepuidust – valmistatud sukkpükse,
samuti jopesid ja mantleid.
Just kasepaberipuit, samuti kasevineeri tootmise jäägid ongi algmaterjaliks, millest Imaveres puidusuhkruid ja
ligniini eraldatakse.
Enne töötlemist jahvatatakse kasepuit
peeneks üsna sarnasel moel nagu graa-

Peep Pitk ja Raul
Kirjanen näitavad
puitu, mida tehas
toorainena kasutab.

Vaadates toimuvat debatti, ei
ole kindlust, et saaks Eestisse
puidutööstusse suuri
investeeringuid teha.

nulitehaseski, ainult et suhkru ja ligniini
tootmiseks ei sobi mädaniku ega koorega puit. „Puidu kvaliteet peab vastama
paberipuidu kvaliteedile,” selgitab
Kirjanen.

võiks töötada tööstuslik tehas ja milline
on selle keskkonnamõju. „Katsetehase
veesüsteem on projekteeritud näiteks
selliselt, et 90 protsenti tootmises kasutatavast veest on võimalik pärast bioloogilist puhastamist ja ultrafiltratsiooni
tootmisse tagasi suunata,” selgitab
Kirjanen. Jäägi osa on 5–10 protsendi
ümber ja seda saab kasutada biogaasi
tootmisel.
Teadmised on Kirjaneni sõnul pärit
ameeriklastelt (fraktsioneerimisseade),
ülejäänu tuleb siitsamast Eestimaalt –
Graanul Investi enda inimestelt ja ka
siinsete ülikoolide teadlastelt.

Maarjamaa teadmised

Fraktsioneerimistehase käsitusviis on
pärit Ameerika Ühendriikide tehnoloogiaarendusettevõttelt Sweetwater
Energy, kellel on USA-s väike fraktsioneerimise pilootseade, kuid Imaveres
püütakse samal põhimõttel puitu lõhustada tööstuslikus mastaabis, seda siiski
katsetehasena. „Meie maht on tööstuslikust mahust kümnendik või kahekümnendik,“ täpsustab Kirjanen. Katsete
käigus peab selgeks saama, kui palju
energiat ja vett kulub ühe tonni puidu
fraktsioneerimise protsessis, milline on
toodangu kvaliteet jms. Katsetehases
kogutavad andmed on aluseks, kuidas

Vedel puidumassisegu.

Annaks põhjust arendusteks

Praktiliselt
lõhnatu ligniin.

38

Metsamees nr 1 (141) / 2021

Metsamees nr 1 (141) / 2021

Biotechi tehase puidusuhkrute ja ligniini ostja võiks tulla katsetehase
seitsme Euroopa koostööpartneri seast,
aga miks mitte ka Eestimaalt.
„Ehk tekib ka siin ettevõtteid, kes
näevad võimalusi neid materjale edasi
arendada,“ märgib Kirjanen. „Näiteks
siinsed vineeritehased ei valmista ise
vaike, aga võiks tekkida nišitootjad, kes
teeks tooteid võib-olla ainult sadades
tonnides, aga need oleks kallid ja
annaks suure lisandväärtuse.“
Niisamuti võiks siinmail puidusuhkrute baasil arendada biotoormel põhineva bioplasti tootmist.
Kuigi praegu on käimas katsetehase
teise järgu ehitamine – rajamisel on
ligniini kuivatuse, jahvatuse ja pakkimise tehas, suur hüdrolüüsi- ja suhkrute
kontsentreerimise sõlm, samuti biopuhasti
ja biogaasijaam – ei julge Kirjanen
kinnitada, et Graanul Invest tulevikus
Eestisse ka tööstusliku tehase rajab.
„Vaadates toimuvat debatti, ei ole kindlust, et saaks Eestisse puidutööstusse
suuri investeeringuid teha,“ põhjendab
ta. „Meie ühiskonnas on oluliseks muutunud see, mida teha ei tohi, aga seda,
mida me siis tegema hakkame, ei räägita. Selline ühiskondlik debatt ei ole
jätkusuutlik.“
Täies mahus, 24-tunnise tootmisvõimekusega Imavere demotehas hakkab
plaanide kohaselt tööle 2022. aasta
lõpuks. „Kuigi Imavere tehase põhiliseks eesmärgiks jääb ka tulevikus uute
lahenduste katsetamine, siis tööle hakates toodab see ikkagi tuhandeid tonne
uudset ligniini ja puidusuhkruid aastas,“
märgib Raul Kirjanen.
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Kampaaniatega

metsasõnumit levitamas

K

Info virvarris oma sõnumiga esile tõusmiseks tuleb see selgelt läbi
mõelda. Kahte metsanduse võtmesõnumit levitavat kampaaniat
tutvustavad nende läbiviijad RMK-st ja Eesti Metsaseltsist.
Tekst: Sille Ader, RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Fotod: Jarek Jõepera, Stanislav Moshkov

Kliimakange

RMK kliimakangelasteks on soojad ja ehedad inimesed meie endi seast. Esmalt RMK lauakalendri tarvis üles pildistatud töötajaid
tutvustatakse nüüd ka laiemalt.

RMK kogu aastat hõlmava teavituskampaania eesmärk on tutvustada RMK tegevusi eri valdkondades läbi ametikandjate, kes selgitavad, kuidas
nende põnev töö aitab metsa targalt majandades
kliimamuutusi leevendada. Kampaanianägudeks
on meie oma tublid, südamega tööd tegevad RMK
töötajad, kelle kaudu soovime näidata, et RMK
nimetuse taga on hulk pädevaid, töökaid ja missioonitundega tegutsevaid ägedaid inimesi.
Lisaks RMK 2021. aasta kliimakangelaste lauakalendrile ja sealset infot võimendavale sotsiaalmeediakampaaniale teeme ka lühikesed sõbraliku
atmosfääriga videod kalendrist juba tuttavate kangelastega nende endi töökeskkonnas, kus nad
kõnelevad oma tööst kliima võtmes. Video jutustab
läbi RMK töötaja loo, millist tööd RMK-s tehakse
ja kuidas see aitab leevendada kliimamuutusi.
Videoid näitame nii eesti kui ka vene keeles RMK
sotsiaalmeedias, kliimakangelaste kodulehel ning
Public TV ühistranspordi ekraanidel Tallinnas, Pärnus ja Narvas, samuti reklaamime neid eKoolis ja
Delfis.
Iga kuu 15. kuupäeval avaldame kodulehel ja
Facebookis tolle kuu kalendristaariga tehtud
intervjuu nii tema töö vajalikkusest kui ka pikemalt

Kliimakangelased
2021
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sellest, millega kangelane maailma päästmisest
vabal ajal tegeleb. Seeläbi hoiame teemat kauem
pildis ja kajastame kangelast kui huvitavat persooni
meie seast. Kõik seni ilmunud intervjuud ja videod
on avaldatud ning uued lisanduvad aasta lõpuni
meie kodulehel https://www.rmk.ee/kliimakangelane/rmk-kliimakangelased.
Kampaaniat tehes on laekunud nii tunnustavaid kui
ka jahmatavaid reaktsioone. Viimast eeskätt selle
kohta, kuidas RMK julgeb puid langetavat harvesterijuhti kliimakangelaseks pidada. Pärast pikki selgitusi,
kuidas puit tuleb harvesteriga langetatud puudest,
mitte poest, ning puittooteid suure keskkonnajalajäljega toodetele eelistades oleme kõik kliimakangelased,
on näha, et põhitõdesid süsiniku sidumise ja metsamajanduse seostest teatakse nüüd senisest paremini.
Vahel on ka negatiivne tähelepanu vajalik selleks,
et tõmmata tähelepanu meie vähem intrigeerivatele,
ent sugugi mitte vähem olulistele sõnumitele. Usun,
et tänu harvesterijuhi Kaupo julgele etteastele ja
sõnavõttudele saavad tähelepanu ka meie teised
ametikandjad. Mis aga kõige tähtsam – nüüd teab
küll vast igaüks, et tehes nii metsas, RMK-s kui ka
argielus tarku otsuseid ja vähendades süsinikujala
jälge, saab igaüks meist olla kliimakangelane!
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Metsas on tulevik, tasub õppida
Metsas on tulevik – just sel põhjusel käivitas Eesti Metsaselts
jaanuaris kampaania, mille eesmärk oli avada tänastele
kooliõpilastele ja tulevikutegijatele metsanduse põnev ja
võimalusterohke maailm. Eesmärk oli julgustada põhi- ja
keskkoolilõpetajaid edasi õppima metsandusega seotud erialasid, et
aidata leida sisulisi lahendusi tänastele keskkonnaväljakutsetele.
Tekst: Liina Gross, Eesti Metsaseltsi tegevjuht
Tuleviku linn kas betoonist või puidust?
Betoonmaja
Täna
betoonmaja
Pea pooled tallinlastest
elavad betoonist paneelmajades
- nn mägedes. Ka uued ehitised
on pigem betoonist .

Ehitussektor on üks maailma
suurimaid süsinikusaaste
tootjaid - 50% kogu süsiniku
jalajäljest tuleb ehitusest.

Hoone süsniku jalajäljest
moodustab ehitusmaterjalide
tootmine 15% . Betooni puhul on
see eriti suur.

Puitkarkassmaja
Homme
puitkarkassmaja
Euroopa Komisjoni 2020. aasta
üleskutse nõuab
süsinikneutraalset ehitamist.
Puidu kasvatamine
ehitusmaterjaliks seob süsinikku.
3-toalise korteri ehituseks kuluv
puit kasvab Eesti metsades
tagasi 1 minutiga.
Puidupõhised linnaosad on
ennast tõestanud. Vahemikus
1880-1917 olid 85% Tallinnas
ehitatud hooned puidust.

86 kg

Süsiniku sääst
m2 kohta

Mitmete teadlaste ja spetsialistide hinnangul
ootab meid ees puidusajand. Metsa- ja puidusektor on üks väheseid, kellel on pakkuda lahendusi globaalsetele kliimaprobleemidele. Kasvav
mets seob süsinikku ning puidust toode on keskkonda silmas pidades loodussõbralikum ja väiksema süsiniku jalajäljega kui näiteks betoonist,
metallist ja plastist materjalid. Nõudlus metsanduse ja puidu väärindamisega seotud spetsialistide järele järjest kasvab ning seetõttu saavad
juba tänased põhi- ja keskkoolilõpetajad teha
edasiõppimisel valiku, mis on seotud tuleviku ja
suure missiooniga.
Kampaania teejuhiks oli Reigo Ahven, kellega
koostöös valmis kümme kümme videoklippi
(vt metsainfo.ee) metsanduses töötavatest inimestest ja nende ametitest, lisaks teemasid avavad
joonised ning koostöö „Tagasi kooli“ algatusega.
Selle käigus kingiti Eesti koolidele sada digitundi,
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kus õpilased viidi kokku erinevate metsaga seotud
ametite esindajatega. Esindatud oli metsakasvataja,
metsataksaator, harvesterioperaator, puidukeemik,
metsateadlane, loodustööde korraldaja, puitmajade
arhitekt, ettevõtja, matkajuht ja metsameister. Koolide huvi digitundide vastu oli suur ja eriti suurt huvi
oli märgata nooremate klasside poolt. Kuna projekti
sihtrühmaks olid sel korral siiski põhi- ja keskkoolilõpetajad, tasub tulevikus kaaluda noorematele
eraldi metsandust tutvustavate tundide tegemist.
Sõnumit „Metsas on tulevik“ kavatseb Metsaselts ka edaspidi levitada ning jätkuprojektina on
plaanis teha vanemale sihtrühmale „Metsas on
tulevik“ taskuhäälingud ehk podcast’id, kus
läheme nendesse teemadesse süvitsi sisse. Lisaks
on kavas teha ühiskonnale suunatud metsanduslikke mõisteid selgitavad videoklipid, et diskussioon metsanduse üle toimuks ühtsetel ja teaduspõhistel alustel.
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Palgiparvetusest
Alutaguse kandis

Palgiparvetajad
suunavad Narva jõel
palke kosest alla

Kiired kaks nädalat

RMK avab peagi Kauksi külastuskeskuses ekspositsiooni, mis tutvustab
Eesti uusimat, Alutaguse rahvusparki. Piirkonna looduse ja puhkevõimaluste kõrval tutvustatakse seal ka kultuuripärandit ja traditsioone,
muuhulgas näiteks metsaveokite ajastule eelnenud palgiparvetamist.
Tekst: Triin Kusmin Fotod: erakogu

Suurtest ja kohati raskesti ligipääsetavatest Ida-Virumaa metsadest ei olnud puidu väljavedu
lihtne. Enne metsaveomasinate
kasutuselevõttu kasutati palkide
transpordiks parvetamist. Talvisel metsatööl raiutud palgid veeti
hobustega jõekallastel asuvatele
laoplatsidele, kust kevadise suurveega parvetamist alustati. Parvetatavate palkide kogus oli

aukartustäratav. 1935. aasta
Postimees kirjutas, et kavas
on parvetada Narva jõkke
100 000 palki, lisaks propsid ja
küttepuud.
Palgiparvetuseks kasutati
Ida-Virumaal Narva jõge, Rannapungerja jõge, Avijõge, Alajõge
ja Remniku oja ning spetsiaalselt
parvetamiseks kaevatud kraave
ja kanaleid. Kuna mitmel pool

oli jõgedel kehvemaid, veevaesemaid või madalamaid lõike,
kaevati juba mõisaajal jõelõike
parvetamise jaoks sügavamaks
või aeti kraavi. Nii lasi näiteks
Terevere mõisa omanik Wrangel
õgvendada Alajõge (Varesmetsa
kanal) ning Rannapungerja jõe
jooksu läbi soiste luhtade.
Kui vett oli vähe, kasutati palkide parvetamisel paisude abi.

Parvetajate ülesandeks oli
jõekaldale kinni jäänud
palgid pootshaakide abil
voolu keskele lükata.

Dobrino parvetuskanalis oli vett
nii vähe, et 7 kilomeetri ulatuses
toimuski parvetamine vaid paisude abil. Permisküla parvetuskanalile oli paisude süsteem rajatud 15 kilomeetri pikkusel lõigul.

Osavust nõudev töö

Permisküla
parvetuskanal
1926. aastal.
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parvetajad, väänati kase- ja
kuusevitsu palkide kokkusidumiseks, tehti veskitammide ja
sildade taha palkidest vooluteed
(priisad), et palgid sildade taha
kinni ei jääks.

Parvetajateks olid peamiselt
väikekohapidajad, popsid ja
ilma maata inimesed, kes elatusid juhuslikest töödest või töötasid suviti taludes, otsides talveks muud teenistust. Vahel
parvetasid ka talude perepojad,
kes nii lisaraha teenisid. Alates
1940. aastatest võis palgiparvetajate hulgast leida ka naisterahvaid.
Parvetajatena eelistati tööle
võtta neid, kes olid juba varem
selle tööga kokku puutunud. Uustulnukate oskusi ja julgust katsuti
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Peamine lõbu noorematel
meestel oli ühel palgil
sõitmine, mida mõnel pool
kutsuti aneesimiseks.
järele. Peamine lõbu noorematel
meestel oli ühel palgil sõitmine,
mida mõnel pool kutsuti aneesimiseks. Aneesimiseks valiti
peenem palk, mis seisis peaaegu
üleni vees, kui sõitja peal oli.
See palk ei hakanud vees kergesti
keerlema. Uustulnukad ei teadnud enamasti seda nippi ja valisid
sõiduks jämeda palgi, mis aga
vees kergesti keerlema hakkas ja
sõitja jõkke pillas.
Parvetamine algas kevadel,
kohe pärast jääminekut. Paar
päeva enne parvetamist alustati
ettevalmistustöödega. Palgati

Parvetuspäeva hommikul märkis
parvetustööde korraldaja parvetajate nimed üles ja juhatas igaühele töö kätte. Igale sillale ja
veskitammile saadeti mees valvesse. Kaks meest hakkasid
tegema neljast-viiest palgist
parve, mida kutsuti plotiks. Ülejäänud veeretasid palgid virnadest jõkke ja liikusid koos nendega mööda jõe kallast allavoolu.
Parvetajate ülesanne oli lükata
jõekaldale kinni jäänud palgid
pootshaakide abil jõe voolu
keskele ja valvata, et ei tekiks
ummistust ehk palgimurdu.
Parvetuse lõpus liikusid kaks
meest plotiga ja päästsid lahti
neid kinni jäänud palke, mida
kaldalt ei olnud võimalik tagasi
voolu keskele lükata.
Tihti tekkis keset jõge palgimurd, kus palgid põõsaste ja
kallaste vahele nii kõvasti kinni
jäid, et kaldalt polnud võimalik
neid lahti päästa. Siis tuli parvetajal murru peale minna ja seal
palke üksikult murrust välja
rebida. See nõudis juba erilist
taipu ja oskust, millega vaid
kogenud parvetajad hakkama
said. Juhtus sedagi, et palgimurd
korraga lahti läks ja parvetaja ei
jõudnud kaldale hüpata. Julgemad mehed sõitsid koos murruga
allavett, kes aga hakkas rabelema, sai külma ja ohtliku supluse palkide vahel. Suur murd
võis olla ka kahekordne, siis tõusid palgid üksteise peale.
Õhtul käis parvetuse korraldaja
jõe kalda läbi, pani parvetajate
päevatöö kirja, määras järgmise
päeva ülesanded ning laskis töömehed õhtule. Mängiti kaarte,
jutustati lugusid ja aasiti üksteist.
Palgiparvetus kestis harilikult
nädal-kaks, olenedes materjali
hulgast ja parvetajate arvust.
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Puidutööstuse jäägid said uue elu bussiootepaviljoni seina, katuse ja pingina.

Ühel palgil sõit
nõudis osavust ja
head tasakaalu.

Kõige viimasena tulid parvetuse lõpus sabamehed, kes pidid
kõik priisad lahti laskma ja kinni
jäänud puud lahti lükkama.
Parvetustööga oli kiire, sest veetase langes.

Paratamatu puidukadu

Pikalt vees olnud puit vettib ja
vajub põhja, nii tuli parvetusel
arvestada ka puidukadudega. Palkide puhul oli kadu väike, pakkudel ja propsidel suurem ning küttepuudel ulatus kohati lausa 15
protsendini. Vahel juhtus ka, et
jõeäärsete talude elanikud, kellel
puitmaterjalist puudus, kasutasid
juhust ja käisid jõest endale öösel
puid toomas. Templid lõigati palkide otsast ära ja põletati, puud
saeti kütteks. Suvel, kui vesi alanes, korjati jõe põhjast ka sinna
parvetuse käigus uppunud palke.
Seda keegi ei keelanud.
Kui parvetada tuli mitme peremehe palke, siis parvetati kõik
palgid koos jõesuudmesse, kus
need hiljem palgiotstes olevate
templite järgi sorteeriti. Jõe suudmesse tehti palkidest tõke saapan,
mille taha palgid seisma jäid.
See oli nagu ujuv sild, laiusega
6 meetrit. Seda silda mööda käisid mehed üle vee ja kogusid
46

Julgemad mehed sõitsid
koos murruga allavett, kes
aga hakkas rabelema, sai
külma ja ohtliku supluse
palkide vahel.
palke. Saapani ees oli tõrvatud
köis, mis oli kinnitatud kummaski kaldas olevate postide
külge ja hoidis silda paigal. Saapani keskele jäeti vahevärav, kust
palgid järve lasti. Sellega oli ka
palkide parvetus jõel lõppenud.
Kui palgid olid jõge mööda
Peipsini jõudnud, tehti neist järvel parved ehk plotid. Vasknarvas võtsid metsa ülesostjad plotid vastu ja ladusid tugevamateks
kahekordseteks parvedeks ehk
topkadeks ümber, mis siis Narva
jõge pidi saeveskitesse parvetati.

Kõige lõpuks küttepuud

Pärast palkide ja propside parvetamist oli küttepuude kord. Küttepuude riidad olid jõe kallastel,
sealt loobiti need jõkke. Küttepuid loopisid peamiselt popsiperede naised ja poisikesed.
Kui puud jõkke loobitud,
algas taas parvetajate töö. Par-

vetajad, keda oli vähem kui
palgiparvetamisel, liikusid
jõe kallastel, kaks meest plotiga jõel ja lükkasid kallastesse kinnijäänud puuhalud
pootshaakide abil voolu keskele. Sildadel ja veskitammidel nüüd valvet ei olnud.
Mõnel kevadel langes vesi
küttepuude parvetuse ajaks
juba väga madalale. Siis tehti
jõele palkidest tõke, mille
taha puud murdu kogunesid.
Murru taga tõusis vesi kiiresti ja võimaldas puude parvetamist. Olid kõik puud
tõkke taha kogunenud, avati
tõke ja lasti puud allavoolu.
Jõgede suudmetes kogunesid küttepuud palkidest tehtud
tõkke taha. Sealsetes külades
leidsid paljud inimesed tööd
küttepuude veest välja vedamisel, saepakkude lõhkumisel,
riitadesse ladumisel ja lotjadesse laadimisel. Jõesuudmes
käisid lisatööd otsimas ka
sisemaa külade mehed. Suve
jooksul viidi küttepuud lotjadega Tartusse. Puude lodjale
laadimiseks aeti hobused koos
puukoormaga järve ning loobiti vankril seistes puud lotjadesse.
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Puidujääkidest
bussipeatus
Arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam
andsid ristkihtliimpuidu jääkidele uue
elu ning kutsuvad üles projekteerima
hooneid jäägivabalt.
ELEMENTaarne bussipeatus on
prototüüp, mis valmis tehaspuitmajade
tootmisjääkide kasutusvõimaluste
uuringu tulemusena. Arcwoodi tellimusel viis selle läbi Eesti Kunstiakadeemia
algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühm Sille Pihlaku ja Siim Tuksami
(arhitektuuribüroo PART) juhtimisel.
Uurimuse eesmärk oli pakkuda välja
võimalik meetod või toode, mille abil
tootmisjääkidele uus elu anda. Liimpuitplaadist seinaelementide väljalõikamisel jääb tihti järele ukse- ja aknaavade materjal. Sellest tulenev paneeli
mõõt sai aluseks projekteerimismeetodile, kus elemendid on nii-öelda keskmises mõõdus – palgi ja seina vahepeal.
Töötati välja standardsed elemendid,
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Paviljon asub EKA peahoone ees ning on kaitstud
vihma ja päikese eest iidse
Jaapani yakisugi söestamistehnikaga, mis tekitab
2–3 mm kaitsekihi ka meie
männi- ja kuuseplaatidele.
Fotod: Arno Mikkor, Tõnu Tunnel

ELEMENTaarne
 Arhitektid: Sille Pihlak ja Siim Tuksam (PART)
 Insener: Indrek Mäe (Arcwood)
 Tootja: Arcwood
 Kinnitusvahendid: Rothoblaas Estonia
 Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuri-

ministeerium, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, Eesti Arhitektide Liit, Arcwood by
Peetri Puit, EAS, Rothoblaas

mida on võimalik toota enimlevinud
mõõtudega paneelijääkidest. Lisaks
loodi projekteerimismeetod selliste
elementide kasutamiseks ruumiskaalaliste arhitektuursete objektide puhul.
Üks konkreetne väljund on bussipeatus,
kuid seda lähenemist on plaanis edasi
arendada konstruktiivseks fassaadisüsteemiks.
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RMK loodusblogi sirvis Kaidi Jõesalu
Fotod: Kunnar Klaas, Ants Animägi,
Leevi Krumm, Tiit Hunt

Põlulas kasvatatakse ebapärlikarpe
RMK Põlula kalakasvanduse nõunik Ene Saadre kirjutab
loodusblogis, kuidas Põlulas hakati 2020. aastal kasvatama Eestis ainsat I kategooria kaitsealust selgrootut
loomaliiki – ebapärlikarpi. Kasvanduse karantiinihoonesse
toodi jõest ebapärlikarbi vastsetega nakatunud forelle,
kellelt õnnestus saada ka elujõulisi noorkarpe. Praeguseks
on kasvatamisel ligikaudu 700 noorkarpi.
Ebapärlikarpi peetakse kõige pikaealisemaks loomaliigiks Eestis, kes võib elada üle saja aasta vanuseks. Eestis
elab ebapärlikarp väikese vananeva ja kahaneva asurkonnana vaid ühes jões. Täiskasvanud loomad elavad paikselt,
pooleldi jõepõhja kaevununa, ja filtreerivad veest toiduosakesi. Emaslooma lõpustele kinnitunud munarakud
viljastuvad sinna veevooluga kandunud seemnerakkudega.
Munadest arenevad vastsed, kes mõne aja pärast eralduvad vette. Järgmises etapis peavad nad kiiresti leidma
kala, kelle lõpustel parasiteerida. Seal nad kapselduvad ja
teevad läbi kümne kuu pikkuse moonde. Järgmise aasta
mais-juunis vabanevad 0,4 mm pikkused noorkarbid
kalade lõpustelt, kanduvad veevooluga laiali ning kaevuvad sobivasse põhjasubstraati, kus elavad järgmised viis
aastat. Ebapärlikarbi suguküpsus saabub 10–15-aastaselt.

Noorjärkude keerulises elukäigus õnnestub miljonitest
vaid väga vähestel ellu jääda. Eesti ebapärlikarbi asurkond
ei ole neljal viimasel aastakümnel elujõulist järglaskonda
andnud ja seega ongi lootused seatud tehistingimustes elujõuliste noorjärkude kasvatamisele.

Ülevaade Nõva looduskaitseala kujundusraiest
Ants Animägi annab ülevaate, kuidas on kulgenud 2020.
aasta oktoobris Nõva looduskaitsealal Peraküla soo ja Rannaküla vahelisel alal alanud raie, mille eesmärk on olnud
Nõva looduskaitseala kaitsekorralduskava ja kaitse-eeskirja
alusel sealsete kultuurpuistute looduslikumaks kujundamine.
Peraküla–Rannaküla tee äärsed metsad on olnud viimase
saja ja enama aasta jooksul valdavalt inimtegevuse poolt
mõjutatud. Sealsel alal on üle 100 hektari väga tihedaid noori
ja keskealisi männikultuure, mis on rajatud pärast lageraiet
või puistute hukkumist tormis. Kaitsekorra tõttu ei ole neis
kultuurides toimunud hooldusraiet, mida tavapäraselt tehakse

majandatavates puistutes. Seetõttu on Peraküla männikultuurid jäänud väga tihedaks ning suurem osa puid on neis oma
vanuse kohta väga peene tüvega. Tähtis roll on olnud ka toitainevaesel pinnasel ning valguskonkurentsil.
Kujundusraiega suurendatakse alles jäävate puude toidubaasi ja avatakse võrad valgusele. Kordades väheneb ka
tuleoht. Kui senine peenetüveline ja tihe puistu peaks kuival
ajal tuld võtma, võib põleng hõlmata sadu hektareid. Kujundusraie järel peaksid puistud muutuma atraktiivsemaks nii
puhkajatele kui ka metsasaaduste korjajatele ning mine tea –
võimalik, et ka piirkonnas tegutsevatele metsistele.

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

Avasta loodusest
alternatiivseid
loodusobjekte!
Tiit Hunt kutsub loodusblogis rahvarohkete
matkaradade asemel avastama kodu- või suvilalähedasi põlispuid, rändrahne ja muid looduslikke üksikobjekte. Sellisel lähenemisel on lausa
mitu positiivset külge – ühelt poolt värskes õhus
viibimine ja liikumine, teisalt tutvumine selliste
vaatamisväärsustega, mis kipuvad muidu organiseeritud ja registreeritud matkaradadele alla
jääma, ja mõistagi võimalus seda teha sotsiaalselt distantseeritud moel.
Harjumaal Kose kandis liikuvatele inimestele
on kindlasti tuttav tugimaantee ääres kasvav suur
ja ilusa võraga mänd (pildil) Ojasoo külas.
Ojasoo mändide nime all tuntud kahest põlispuust üks on küll kuivanud, kuid teine, täie tervise juures olev põlismänd on 22 meetrit kõrge
ja tema ümbermõõt on 3,1 meetrit. Puule lisab
meeldejäävat isikupära kunagisest koorevigastusest tüvele jäänud jälg.
Tallinna lähedale jääb ebaõiglaselt vähe
tähelepanu pälvinud puukujuline Loigu keerdkadakas. Asub ta Keila kohaliku Mudaaugu
loodusõpperaja vähemkäidavas otsas; ükski viit
puuni ei vii, küll aga leiab selle kaardilt. Puu ise
on tähistatud ja varustatud infotahvliga.
Kaunikujuline 8,2 meetrit kõrge kadakas on
hinnanguliselt 150 aastat vana ja kasvab vana
kiviaia ääres. Kuna tal on ümbermõõtu ligi poolteist meetrit, siis võib teda julgelt puuks pidada.
Sarnaselt nüüdseks kuivanud Kernu kadakaga
keerdub ka Loigu kadaka tüvi, aga teeb seda
tavapärasest teistpidi – vastupäeva.

Aasta lind on kuldnokk
Tiit Hunt kirjutab, et tänavust aasta lindu tuntakse veel türgi varblase ja puurivarblase nime all. Ilmselt viitab nimetus türgi varblane kuldnoka kevadisele
edevale pulmarüüle, mis küütleb läikivmustal taustal purpurselt ja roheliselt
ning meenutab justkui kuldsete tedretähnidega kirjatult mõnd idamaist vammust. Igal juhul talveks Türki meil pesitsevad kuldnokad ei lenda, ikka lähemale Kesk-Euroopasse. Puurivarblase nime võib meie tuntud kevadekuulutaja olla saanud just tänu sellele samale kirevale sulekuuele, mis meenutab
mõnda eksootilist puurilindu, või ka näiteks sellepärast, et kuldnokk võib sarnaselt paljude lemmikloomana peetavate puurilindudega olla vägagi vilunud
laulumees, kellest virtuoossemad imiteerivad justkui papagoid hääli ja helisid. Kuldnokk on uudishimulik ja häälekas inimkaasleja lind, kelle ilmumine
koduaeda on ikka olnud üks esimesi märke peatselt saabuvast kevadest.

Laukasoo veerežiim on taastatud
Lõpule on jõudnud Lahemaa rahvusparki jääva Laukasoo veerežiimi taastamistööd. Laukasoo pindala on 1391 hektarit ning taastamistööde mõjuala
moodustab sellest ligikaudu 889 hektarit. Laukasoo veerežiimi taastamistööde käigus suleti pinnaspaisudega ja kraavide tagasitäitmise teel soo servaladesse kaevatud kuivenduskraavid, vanad pätsturbakaevanduse augud, ettevalmistatud freesturbaväljaku kraavid ning Laukasoo loode/põhjaosas
olevate laugaste väljavoolud. Kokku ehitati 477 paisu, millest 445 ekskavaatoriga ja 32 käsitsi. Kokku sulgeti ligikaudu 45 kilomeetrit kraave. Oma
panuse paisude ehituseks andsid ka ELF-i talgulised, kirjutab Leevi
Krumm loodusblogis.
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Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust
Metsandusprofessor
Kaarel Veermets
(1893–1969). Olles
1925–1944 Tartu
Ülikooli metsaosakonna metsakasutuse kabineti
juhataja, tegi tema
esimesena avalikult
ettepaneku rajada
Eestisse sulfaattselluloosi tehas.

toodang muutus hinnalt taas Euroopas
konkurentsivõimeliseks ning riigil
tekkis võimalus teha investeeringuid.

Kehra sulfaattselluloosi tehas juulis
1938. Alanud on
katsetootmine ja käivad viimased häälestustööd. Ametliku
avamiseni on jäänud
vähem kui üks kuu.

Uued suunad majanduses

Kehra sulfaattselluloositehas –
Eesti riigi suurinvesteering
metsandusse

Uus ametisse asunud ja Konstantin Pätsi
juhitud valitsus asus kohe välja töötama
riigi uut majanduspoliitikat. Üsna kiirelt
jõuti otsusele, et tuleb hakata rajama
kohalikel loodusvaradel põhinevat
tööstust. Prioriteetideks kuulutati
põlevkivi-, põlevkiviõli-, turba- ja
metsatööstus, mille toodangut saaks
müüa ka piiri taha. Raha kodumaise
tööstuse väljaarendamiseks otsustati
kokku mitte hoida.
Märtsis 1935 toimus XII Eesti
metsateadlaste päev, kus Tartu Ülikooli
metsaosakonna õppejõud dotsent Kaarel
Veermets esines ettekandega „Sulfaattselluloositööstusest ja selle rajamise
võimalustest Eestis“. Riigi uus suund
nägi ette haava- ja okaspuu kütteks
kasutamise lõpetamise ja nende asemel
turba kasutuselevõttu, tööstusettevõtetes
ja auruvedurite kütmisel aga põlevkivi
kasutamist. Kui kuuse peenmaterjal
leidis uue kursi valguses kasutuse
suuremalt jaolt Tallinnas asuvas Põhja
Paberi- ja Puupapi vabrikus, siis männi
peentarbematerjali kasutuseks head
lahendust polnud. Abi polnud ka ekspordist, sest propside hind oli väga madal ja
kattis vaevalt kulud, tihti ei sedagi. Sellest tulenevalt panigi Veermets ette

rajada Eestisse sulfaattselluloosi tehas.
Kohe pakkus ta välja ka võimalikud
asukohad: Kopli poolsaar, Pärnu,
Narva, Kehra, Kunda või Jõgeva.

Riigi suurim investeering

Riigiisadele mõte meeldis ja pärast kalkulatsioonide koostamist langetas valitsus 23. aprillil 1936 sulfaattselluloosi
tehase rajamise otsuse. Tehase asukohaks valiti Kehra. Ettevõtte rajamiseks
ja juhtimiseks moodustati riigi 90-protsendilise osalusega Eesti Metsa ja
Tselluloosi Aktsiaühing. Vastloodud
ühingu juhatuse esimeheks sai senine

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

Ameerika Ühendriikidest 1929. aasta oktoobris alguse saanud
suur ülemaailmne majanduskriis räsis tugevalt ka Eestit. Sellest
väljatuleku üheks abinõuks oli tselluloositehase rajamine, millele
pandud ärilised ootused õigustasid end kiiresti.
1932. aasta lõpuks oli Eesti SKT langenud 9 protsenti, töötajate arv aga 19
protsenti ja nende töötasu kriisieelse
ajaga võrreldes kolmandiku võrra. Eriti
kurb oli seis tööstuses, eksport oli
kolme kriisiaastaga langenud koguni
64 protsenti. Eesti riik oli sõna otseses
mõttes pankroti äärel. Viimases hädas
surus Jaan Tõnissoni valitsus vaata-
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Tänu riiklikule kütteainete reformile
1934. aastal kadus
praktiline vajadus
männi peentarbematerjali järele. Varem
kütteks läinud materjalile ei osatud
leida head alternatiivset kasutust kuni
Kehra tehase
avamiseni.

mata põllumeeste saadikute ja sotsiaaldemokraatide vihasele vastuseisule
27. juunil 1933 Riigikogus läbi Eesti
krooni devalveerimise 35 protsendi
võrra. Kuigi tehtud samm viis Tõnissoni
toetuse rahva hulgas vabalangusesse ja
maksis talle lõpuks ka peaministri ametikoha, päästis see mõneti banzaimanööver Eesti majanduse. Kohalik
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Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Kilde Sagadi metsamuuseumi kogust

Paberipuude laadimine Läti puuveolaevale Pärnu Papiniidu silla juures. Üldjuhul oli sellise metsamaterjali eksport
majanduskriisi järgsetel aastatel väikese
tulukusega või tõi sootuks kahjumit.

sisseseaded häälestasid tarnijad ise.
Ehitusel kasutati kus vähegi võimalik
kodumaist materjali, nii tulid tellised
valdavalt Riigi Tellisetööstusest ja
puitmaterjal riigimetsast.

Umbusk lahtub kiirelt

Kehra sulfaattselluloosi tehase pidulik
avamine toimus 25. augustil 1938,
konveierilindi käivitas sümboolse nupuvajutusega president Päts isiklikult.
Tegelikult alustati tootmist juba kuu
aega varem. Selle proovikuu jooksul ja
hiljemgi korraldati tehasesse ekskursioone paljudele riigimetsa kohapealsetele juhtivtöötajatele, eeskätt metsaülematele, et need oma silmaga näeksid,
millega täpsemalt tegemist ja kuidas
selline tehas töötab. Mõneti oli see
paratamatu, sest umbusk uue tehase
suhtes oli paljudes metsameestes üsna
levinud. Peagi aga suhtumine muutus.
Nagu ütles juhatuse esimees Oskar
Hinto tehase avamisel: „Vabrik, mille
avamiseks oleme täna kogunenud, ei
esinda mitte ainult tehnilise ülesande
lahendust, vaid ta tähistab meie ühe loodusvara arendamise, hoidmise ja ratsionaalsema kasutuse reformi.“

tugeva pakkepaberi, tsemendikottide,
isolatsioonimaterjali jms tootmiseks.
Eraldi vääriks märkimist laineline
seinakatte- ja soojustusmaterjal ehk
nn „Kehra tapeet“.
Kehra tselluloosi suurimaks ostjaks
sai USA, aga seda müüdi ka paljudesse
Euroopa riikidesse.
1939. aasta lõpul võidi tõdeda, et
oldi hästi toime tuldud. Kui planeeritud brutokasumiks oli kalkuleeritud
81 000 krooni, siis tegelikkuses teeniti
673 000 krooni. See näitas, et metsasektorisse tehtud suurinvesteering oli
olnud igati õige samm. Tehas oli hästi
läbi mõeldud ja toimis igati eeskujulikult. Siinkohal olekski paslik lõpetada
Kehra tselluloositehase esimese metsaosakonna juhataja Aleksander Palsi
sõnadega, et on olemas mitmesuguseid
majandusi, aga selle juures ei tohi ära
unustada metsamajandust.

Kehra vabriku esimene metsaosakonna juhataja
Aleksander Pals koos
abikaasa Erikaga
oma Stockholmi
kodus pensionipõlve
pidamas. Pals mängis olulist rolli tehase
käivitamisel ning
avaldas ettevõtet tutvustavaid kirjatükke
ajakirjanduses.

Tselluloositehas kui Eesti
suur edulugu
Kogu ehitus toimus valitsuse valvsa
pilgu all ning muidugi rakendati Kehra
ka riigi propagandavankri ette.

majandusministeeriumi tööstusosakonna direktor Oskar Hinto. Peale tema
kuulusid seitsmeliikmelisse juhatusse
veel kaks poliitikut, üks tööstur, üks
pankur ja kaks teadlast (keemik Paul
Kogerman ja metsateadlane Andres
Mathiesen).
Rajatavat tehast asusid projekteerima
arhitektid Roman Koolmar ja Johann
Ostrat ning insener Konstantin Zeren.
Kehrast kujunes kolmikule tõsine proovikivi, sest keegi polnud kunagi midagi
sarnast Eestisse rajanud. Eeskuju katsuti võtta Soome ja Rootsi sarnastest
ettevõtetest, kuid lõpptulemus sai põhijoontes siiski täiesti unikaalne ja Eesti
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enda oma. Arvestades tehase mastaapsust, sujus kõik aga vägagi hästi. Seina
laoti rohkem kui miljon tellist, kulus
4000 tonni tsementi ning üle 1000 tonni
rauda. Tehasele rajatud 90 meetri kõrgune korsten oli oma aja Eesti kõrgeim.
Ehitusel rassis 1200 töömeest ning
ainuüksi tehasehooned läksid maksma
üle 2 miljoni krooni. Sisseseade osteti
Soomest ja selle maksumuseks kujunes
enam kui 5 miljonit. Koos rajatud töölisasulaga kujunes Kehrast Eesti iseseisvuse aegne suurim riigiinvesteering –
kokku 8,14 miljonit krooni. Võrdluseks
näiteks, et Eesti mereväe uhkused,
allveelaevad Lembit ja Kalev läksid
maksma 6,6 miljonit krooni.
Kogu ehitus toimus valitsuse valvsa
pilgu all ning muidugi rakendati Kehra
ka riigi propagandavankri ette. Rõhutamaks meie oma riigi suutlikkust, ei
kasutatud ehitusel ühtegi võõrtöölist,
ei kaasatud piiri tagant ehitusinsenere
ega konsultante. Vaid Soomest ostetud
Metsamees nr 1 (141) / 2021

Kehra tselluloositehas oli Euroopa üks
moodsamaid. Planeeritud mahuks oli
toota aastas 36 000 tonni tselluloosi,
ööpäevas hekseldas tehas läbi umbkaudu 700 ruumimeetrit puitu. Tehase
jõujaam töötas põlevkiviküttel, seda
kulus ööpäevas 8 raudteevagunitäit.
Kokku sai tehases esimesel aastal tööd
464 töötajat, palgad olid igati head ja
töötingimused ajakohased. Kehra
oskustöölise palk oli võrdne metsaülema palgaga ehk vahemikus 100–115
krooni. (Kui proovida võrdluseks tuua
midagi tänapäeval arusaadavamat, siis
kilo sealiha sai tol ajal kätte umbes ühe
krooniga, pudeli viina eest tuli lauale
käia aga umbes poole rohkem.)
Palju rõhku pandi väljaõppele, käidi
end koolitamas Soomes ning kasutati ka
välismaiseid spetsialiste kohapealsete
juhendajatena. Tehas käivitus hästi, juba
avamisaastal toodeti 11 700 tonni tselluloosi, aasta hiljem juba ligi 35 000. Peamiseks kõrvaltoodanguks kujunes tärpentin. Tselluloosi kasutati peamiselt
Metsamees nr 1 (141) / 2021
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Uued töötajad

Saame tuttavaks!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mida varem teinud oled?
Mis sind sinu töö puhul võlub?
Milline on varasem kokkupuude RMK-ga?
Mida sulle vabal ajal teha meeldib?
Kas eestlane on metsarahvas?
Soovitus kolleegile ehk palun üks ilus mõte lõpetuseks!

SIIM TAMMEMÄE
energiapuidulogistik

AHTO KASE
loodusvaht

1. Enne RMK-sse tööle asumist töötasin kuus aastat
juhataja/raietöölisena ettevõttes Hortforest OÜ. Olen
lõpetanud Luua Metsanduskooli metsakasvatuse õppesuunal ja arboristi erialal.
2. Mulle on hakkepuiduga
seonduvad teemad juba pikka aega huvi pakkunud.
Energiapuidulogistiku amet pakub väga palju väljakutseid, suhtlemist ja kogemustele toetuvat
lähenemist.
3. Olin kooliajal Kirde regioonis metsakasvatuspraktikal, tutvusin metsakasvataja ja praakeri
tööga. Juba Luual õppides soovisin, et tulevikus
saaksin töötada RMK-s, seetõttu valisin esimeseks
praktikakohaks just RMK.
4. Nelja lapse isana on tõelist vaba aega minimaalselt. Peamiselt kulub minu aeg kodus ja koduaias
toimetamistele. Nii palju kui võimalik, viibime
perega looduses jm kohtades, mis kogu perele
rõõmu valmistavad.
5. Mina arvan, et eestlane on metsarahvas.
Metsakasutuse valdkonnad on ajas laienenud.
Puitu ja toitu on mets andnud aegade algusest,
tänapäeval on lisandunud puhkemajandus, mis
on ka n-ö linnarahva metsa toonud.
6. Usaldame oma ala professionaale.

1. Varem olen töötanud
kümme aastat OÜ Väino ja
KO välielektritöödel montöörina. Lühikest aega olen
olnud tööl haiglas ja teinud
majandustöid.
Viis aastat olen töötanud
RMK abi-loodusvahina kevadest sügiseni, kui külastajaid liigub kõige rohkem.
2. Juba töö värskes õhus ja looduses toob naeratuse
näole. Saab anda nõu ja abistada matkajaid. Tööl ei
hakka kunagi igav, sest see on pidevas liikumises ja
seotud eri tüüpi ülesannetega.
3. Kuna elan väikeses kohas, siis olen puutunud metsandusega kokku juba lapsest peale. On nii metsa istutatud kui ka hooldatud.
4. Vabal ajal tegelen kalastamisega, matkamisega ja kui
aega rohkem oli, sõitsin jalgrattaga. Suurim kirg on
siiski kalastamine, seda peamiselt kevadest sügiseni,
kui on ilma ja aega.
5. Eestlased armastavad väga loodust ja metsa, kuid
aina enam peab selgitama, miks raiutakse ja kuidas
kõike tasakaalus hoida. Üha enam meeldib eestlastele
pikk üle-eestiline matkatee.
6. Minge avastage Eesti saari, need on imelised.
Püüdke tööga seoses alati näha suurt pilti ja öelge välja
oma seisukoht, sest just sellest võib muutuda kõik
veelgi paremaks.
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MERIKE LAIDVEE
jurist

MARTEN OJANG
kalakasvatusspetsialist

1. Töötasin Keskkonnaministeeriumis peamiselt metsanduse, aga ka looduskaitse ja maa-asjade
juristina, enne seda juristina
Maa-ametis ja mõnda aega
keskkonnaspetsialistina
Maanteeametis. Õigusteadmised omandasin Tallinna Majanduskoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks olen lõpetanud keskkonnateaduse eriala Tartu Ülikoolis.
2. Kõik!
3. Ministeeriumis metsanduse valdkonna juristina
töötades oli mul RMK-ga väga tihe ja tõhus
koostöö.
4. Kõik sõltub tujust. Olen vaba aja sisustamisel
tõeline „multi“ – mulle meeldib käsitööd teha, joogatada, lugeda, pilvi pildistada, sudokusid ja ristsõnu lahendada, matkata ning veel miljon asja. Aga
vahel lihtsalt olla ja loodust vaadata. Oleks vaid
piisavalt vaba aega.
5. Mulle tundub, et on küll.
6. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!

1. Hariduse olen omandanud Eesti Maaülikoolis
kalanduse ja vesiviljeluse
erialal. Olen väikesest peale
isa ja vanaisaga kalal käinud, sellest ajast on ka suurem huvi kalanduse vastu.
2. Põlulas töötamine pakub
eriti huvi, sest lisaks kaladele kasvatatakse siin
jõevähki ja ebapärlikarpi ning tehakse katseid,
mis teeb töö palju huvitavamaks.
3. RMK Põlula kalakasvandusega puutusin esimest
korda kokku ülikooli esimesel kursusel praktika
käigus.
4. Lisaks kutselisele kalapüügile olen ka kirglik
jahimees, nii et enamiku nädalavahetustest veedan
metsas.
5. Just mets on see koht, kust enamik eestlasi käib
peredega matkamas või aega veetmas. Nagu ütleb
vanasõna, mets on vaese mehe kasukas, just sealt
oleme alati saanud eluks vajaliku.
6. Olge terved!

MARGOT OLDER
tootearenduse spetsialist
1. Olen neljanda aasta bakalaureusetudeng Hollandis ja õpin rahvustvahelist turismikorraldust. Olen RMK-le väga tänulik, et saan oma lõpuaasta ja praktika just
siin veeta. Hetkel arendame Sagadi aeda tutvustavat programmi. Lisaks on plaanis
käia läbi paljud külastuskeskused, et ka nende väljapanekut või sisu arendada.
2. Esimese asjana meenuvad kohe Sagadi mõisa külalislahked ja südamlikud inimesed, aga ka võimalus ise oma projektide kallal töötada ning looduses aega
veeta.
3. Lapsest saati olen käinud RMK metsaradadel ja soodes matkamas. Riigimetsast
saab ka kõige paremaid seeni ja mustikaid.
4. Olen suur loodusearmastaja. Armastan seda, et Eestis on võimalus igal aastaajal metsa minna ja loodust
nautida. Suur huvi on ka reisimise vastu.
5. Eesti suurim vara on meie puutumata loodus, kus inimesed saavad veeta mõnusalt aega. Eestlane on
metsarahvas.
6. Hoidkem oma tervist, et me saaks jälle tulevikus reisida ja tagasi koju tulles hinnata Eesti loodust.
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Õnnitlused

APRILL
50

40

Andrus Roosi
06.04
Kagu piirkond
metsakasvataja

60

Leelo Karjalainen
06.04
Kagu piirkond
raietööline

60

Ene Oinberg
07.04
Räpina taimla
taimlatööline

30

Maria Plink

08.04
Kinnisvaraosakond
assistent
50

Kaido Kruus
12.04
Kirde regioon
praaker

65

Endel Vago
18.04
Kagu piirkond
raietööline

50

Kuido Jänes
20.04
Edela piirkond
metsakorraldaja

40

Meris Vaine

20.04
Külastuskorraldusosakond
teabetöötaja

45

Kärt Viljaste

35

Rauno Suni

70

Arli Kiima

27.04
Kagu piirkond
metsaveotraktorist

60

Heino Pall

40

Tarmo Aava

50

Erkki Etverk

55

45

Enno Lepp

55

Ulvi Helstein

40

Anne Aberthal

Janek Tarto
13.05
Kirde regioon
analüütik

60

Tanel Viljamaa

60

Kristo Kokk

45

Tiiu Annuk

55

50

29.06
Kirde piirkond
raietööline
50

Kalev Rand
10.07
Kagu piirkond
raietööline

Tanel Renser

13.07
Kirde piirkond
metsakorraldusjuht

Erika Kattai

Indrek Lepiksaar

Tarmo Toomla

09.07
Sagadi metsakeskus
hooldustehnik

Anneli Õun

17.07
Taimla- ja
seemnemajandusosakond
assistent
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Aive Toomsalu

18.07
Sagadi metsakeskus
köögitööline

25.06
Põlula kalakasvatustalitus
juhataja

11.05
Kullenga taimla
taimlatööline
45

Marika Lall

40

Kunnar Klaas

Marge Kamenik
09.07
Tartu taimla
taimla oskustööline

21.06
Purila taimla
taimlatööline

09.05
Sagadi metsakeskus
ettekandja
50

50

11.06
Külastuskorraldusosakond
teabejuht

08.05
Kirde piirkond
metsakorraldaja
60

Aare Kolk

05.06
Kagu regioon
regiooni juht

07.05
Puiduenergeetikatalitus
juhataja

Enno Kuusk
09.07
Kagu piirkond
metsakorraldaja

02.06
Kagu regioon
analüütik

06.05
Kirde regioon
harvestermõõtmise peaspetsialist
50

60

02.06
Kinnisvaraosakond
koristaja

04.05
Külastuskorraldusosakond
teabetöötaja
50

Indrek Pisa

JUUNI
55

Andrus Sinimäe
01.07
Edela piirkond
raietööline

31.05
Edela regioon
praaker

MAI
50

45

29.05
Edela piirkond
metsakasvataja

26.04
Sagadi metsakeskus
hooldustööline
60

JUULI

Lembit Uibo
22.05
Kagu regioon
praaker

25.04
Rulli taimla
taimlatööline

Vadim Verner
05.04
Purila taimla
traktorist
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40

Taavi Kannimäe
04.04
Kagu piirkond
metsakasvataja

Marko Kell
23.04
Edela piirkond
raietööline

Maire Vendt

03.04
Külastuskorraldusosakond
teabejuht
30

45

Urmas Auväärt
01.04
Edela piirkond
metsakorraldaja
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Õnnitlused

45

Reiko Kross

20.07
Sagadi metsakeskus
ettekandja
45

Mart Paadik
26.07
Kagu piirkond
metsakorraldaja

50

50

KRISTO KOKK

ERKKI ETVERK

Kagu regiooni juht

puiduenergeetikatalituse juhataja

05.06

07.05

Tänavu täitub 50 eluaastat kahel väärikal kursusekaaslasel EPA metsandusteaduskonna 1993. aasta
lennust. Ehk ei pane kauaaegsed sõbrad pahaks,
kui nende selja taha jäänud aastad samal leheküljel kokku võetakse. Niikuinii on nende saatused
kulgenud üsnagi paralleelselt.
Mõlemad on päritolult linnapoisid – Erkki käis
koolis Rakveres ja Kristo põhiliselt Tartus. Mõlemad tegid kooliajal kõvasti sporti – Erkki harrastas korvpalli ja Kristo kergejõustikku. Mõlemal
on perekonnas metsandustraditsioon – Erkkil
kandis seda vanaonu ja Kristol isa. Lõpuks on
mõlemal mehel nüüdseks kolm last – kummalgi
oma abikaasaga.
Ehkki Erkki alustas oma töömeheteed juba
ülikoolieelsel kuumal suvel kaubabaasi transamehena, sai ta esimeseks oluliseks töökohaks
Lääne-Virumaa maavalitsuse looduskaitseosakond. Ilmselt seal saigi temast suur jahindusasjatundja, kes arendas oma kirge edasi ka kõigil
järgmistel töökohtadel. Aastatel1999–2001 oli

ta Sonda abimetsaülem ja 2001–2008 Paasvere
metsaülem, pärast Paasvere metskonna mälestusväärseid peiesid töötas ta mõnda aega metsakasvatajana.
Kristo asus Tähtvere abimetsaülemana tööle juba
enne diplomi kättesaamist ning peatselt hakkas
sealsamas metsaülemaks. Pärast RMK moodustamist roteerus Kristo mööda Kagu regiooni ja oli
aastail 2004–2008 metsakorralduse talituses piirkonnajuht. Kus täpselt temast suur budismihuviline
sai, ei oska nende ridade kirjutaja kahjuks arvata.
Mõlema sõbra ühiseks huviks on maratonijooks
(pildil seavad mehed end Berliini maratoni starti
2008. aastal). Tänaseks on Erkki läbinud 166 täispikka maratoni ja Kristol on neid kirjas 48. Koos
käidi ka maailma kõrgeimal, Everesti maratonil.
Soovime neile okast päkka ka järgmiseks
50 aastaks!
Kursusekaaslaste nimel
Tanel

Peeter Lorents
30.06
Edela piirkond
metsakasvataja

Jaak Selart

22.05
Külastuskorraldusosakond
loodusvaht

70
INDREK PISA

Edela piirkonna metsakasvataja

29.05

Lehekuu 29. kuupäeval, mil lõpusirgele jõudmas igakevadine kiire
istutushooaeg, tähistab oma 70. sünnipäeva staažikas metsakasvataja
Indrek Pisa.
Indrek on sündinud-kasvanud põlises hiiu peres Hiiumaal, kuhu ta on
kodukohta ja selle loodusest hooliva inimesena paikseks jäänud tänaseni.
Indrek on töötanud riigimetsanduses tänaseks juba üle 47 aasta, sellest
ligemale 30 aastat metsaülemana.
Alates 2008. aasta juulist töötab juubilar RMK Edela piirkonna metsakasvatajana, kus tema peamine ülesanne on noore metsaga tegelemine,
s.o metsauuenduse rajamine, hooldamine, metsakaitsetööd ning valgustusraie, et ka tulevastel põlvedel jätkuks „rohelist kulda“ Hiiumaa laantes.
Indrek on hea huumorimeelega ja positiivse ellusuhtumisega. Tema
humoorikad killukesed on kolleegide seas kujunenud juba legendiks.
Soovime Indrekule palju õnne, tervist ja jõudu ka edaspidiseks!
Kolleegid-metsakasvatajad RMK-st
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Ristsõna

LEHTPUU

LOODUSKAITSEALA
RAADIUS
HARJUMAAL

SUURIM
LINN
PÄRSIA
LAHE
ÄÄRES

LAPSEVANEM

LAULJA
... KAUKS

AITAMA

TONN

INTERKEEMILINE NATIONAL
AINE
MASTER

PURUKS

LOOMETSA
KAITSEALA
RAPLAMAAL

EESTI
VANIM PUU
(PILDIL)

ARSTIDE
LIIT

TRUU

EESTI
METS

RAIL
BALTIC

VASK...
(SISALIK)

KUIVATATUD
TAIMEDE
KOGU

...TEADUS
(TELMATOLOOGIA)
LIND

...-KUMBA
ROOMA 50
MEHENIMI

ATMOSFÄÄRI
OLEK

RAADIUM

LIHATOIT
KÜLA
VÄIKEMAARJA
VALLAS
RÖÖVLIND

EESTI
RAHVA
MUUSEUM

MAGMA

AINESTIK

SÜLG
HÕBE
OKASPUU
RANNAMÄNNIKUTE
KAITSEALA
PÄRNUMAAL

J-TÄHE
NAABER
VANAEMA
EUROOPA
NÕUKOGU

TÄNAV
(PRANTSUSE K.)

MEHENIMI
SÄRK

JOOD

ALAJAAM

LAULJA

PALVE
LÕPUSÕNA

KOOGISEGU
...TRÜKK
(SERIGRAAFIA)

F-TÄHE
NAABER
SAASTUS
KAHEKORDNE
OLÜMPIAMEDALIST

KESTUS

NOOT
TEKSTISÕNUM

...-NÕIAHAMMAS
(ÕISTAIM)
2 × TÄHT

JA
TEISED

LINNAOSA

NAISTE
MÜTSI
ÄÄREPITS

VALUS!
VEREGRUPP

DETSI-

NÄTS

PIIBLITEGELANE

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

PÕNEVAMAD RMK
ORIENTEERUMISPÄEVAKUD
MAIST JUULINI:
6. mai

Pärnumaa neljapäevak, Vallikäär

6. mai

Tallinna neljapäevak, Rebala

6. mai

Tartu neljapäevak, Vitipalu

11. mai

Järvamaa teisipäevak, Paide

12. mai

Lääne-Virumaa kolmapäevak, Ebavere

12. mai

Rapla päevak, Alu

12. mai

Viljandimaa orienteerumispäevak, Loodi põrguorg

13. mai

Pärnumaa neljapäevak, Pärnu-Jaagupi

13. mai

Saaremaa neljapäevak, Pöide

13. mai

Tartu neljapäevak, Tehvandi-Nüpli

18. mai

Viljandimaa orienteerumispäevak, Olustvere

19. mai

Lääne-Virumaa kolmapäevak, Porkuni

19. mai

Narva kolmapäevak, Narva vanalinn (sprint)

20. mai

Setomaa orienteerumispäevak, Värska

20. mai

Tallinna neljapäevak, Paldiski sprint

25. mai

Põlva 8. teisipäevak, Taevaskoja mets

26. mai

Võrumaa kolmapäevak, Rõuge ürgorg

27. mai

Tallinna neljapäevak, Kõrvemaa-Apuparra

1. juuni

Järvamaa teisipäevak, Aegviidu

3. juuni

Hiiumaa neljapäevak, Käina spordihoone

3. juuni

Saaremaa neljapäevak, Dejevo

9. juuni

Rapla päevak, Varbola

10. juuni

Tallinna neljapäevak, Mägede

15. juuni

Võrumaa kolmapäevak, Aluksne vald Lätimaal

24. juuni

Pärnumaa neljapäevak, Jõulumäe

8. juuli

Hiiumaa neljapäevak, Leemeti, Vanajõeorg

8. juuli

Tallinna neljapäevak, Nelijärve

15. juuli

Pärnumaa neljapäevak, Raeküla

20. juuli

Põlva 16. teisipäevak, Kuulmajärve

22. juuli

Hiiumaa neljapäevak, Mägipä RMK lõkkekoht

29. juuli

Tartu neljapäevak, Välgi

