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Uudised

Kuidas metsa hõikad...

Miljon eurot riigimetsa
puhketaristusse

Kas tänavune suvi on erakordselt
(aga siiski mitte veel rekordiliselt)
kuum kliimamuutuste tagajärjel
või mõnel muul põhjusel, ei tea
ilmselt päris lõpuni keegi. Ka
talvel langesid külmakraadid
mitte väga sageli esinevalt alla
30 pügala ja eriti äge („nagu
vanasti“) oli järjepanu pea kolm
kuud kestnud suusahooaeg. Vinduma jäänud kevad ning hiljutised
äikese- ja rahetormid ning nendega kaasnenud puude murdumised ja katuste äralendamised välja
arvata – just sellist ilma me ju
tahtsimegi!
Loodus kohaneb ja kasutab ära
need võimalused, mida talle pakutakse. Peamiselt ilma poolt, sest
ilma igasuguse kahtluseta on just
ilm kõige enam eluslooduse edukust mõjutav tegur. Juba mitmendat kurna tegevad linnupered ei
tea ilmselt midagi ei RMK kevadsuvisest raierahust ega selle üle
peetud aruteludest, ettekirjutustest
ega kohtusse kaebamistest inimeste riigis. Inimesed omakorda
peaksid ja kindlasti tunnevadki
rõõmu soodsate looduslike tingimuste mõjul eeldatavalt suurenevast lindude arvukusest – kui statistika seda ka nüüd ei kinnita,
millal siis veel!
Aga nii nagu looduses ikka –
mis ühele hea, võib teisele hoopis
halb olla. Sellele tõdemusele
viitab käesoleva Metsamehe
intervjuus Margus Pensa, rääkides
lendorava eduloost. Sama kehtib
ka inimestevahelistes suhetes, kus
just neil päevil Euroopa Komisjoni poolt välja saadetud kliimapaketiga koos avaldatud metsastrateegiaga püütakse ühtede
metsa kasutajate võimalusi teiste
omadega asendada. Ikka selleks,
et metsa rohkem oleks ja ilm paremaks läheks. Annela Anger-

Keskkonnaminister Tõnis
Mölder tegi ettepaneku
eraldada RMK jaotamata
kasumi arvelt miljon eurot,
et suunata see raha RMK
matkaradade täiendavaks
korrashoiuks.

Aigar Kallas,
RMK juhatuse esimees

Esmatähtis on siiski, et
mets igal pool, kus RMK
tööd teeb, paremini edasi
kasvab ja veel rohkem
väärtusi loob.
Kraavi annab oma intervjuus üsna
täpse pildi sellest, kuidas ülla eesmärgi nimel valesti tegutsedes on
võimalik lihtsasti hoopis vastupidisele tulemusele jõuda. Kuidas
kliimapaketi läbirääkimised liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi
vahel lõpevad, näitab aeg. Igal
juhul on tervitatav, et ka Eesti
keskkonnaminister koos oma
teiste metsarikaste riikide kolleegidega on juhtinud Euroopa
Komisjoni tähelepanu metsastrateegia vajakajäämistele.
RMK jaoks on tänavune esimene poolaasta olnud samuti võimaluste ärakasutamise aeg.
Soodne talv metsavarumiseks,
kevad metsa istutamiseks, suvi
külastajate vastuvõtmiseks, puiduturg palkide hinna kergitamiseks –

raske on midagi paremat soovida
ning ka tööd on seetõttu mehemoodi tehtud. Viimastest kuudest
jääb siiski ilmselt enim meelde
KAH-alade läbirääkimiste senisest
veelgi intensiivsem käik ja ka saavutatud tulemused. Andres Sepp ja
metsaülemad tutvustavad praeguse
kaasamisringi tulemusi ajakirjas
täpsemalt, mina aga rõhutaksin
siinkohal kõige tähtsamana viisi,
kuidas inimesed oma kodumetsade
majandamisotsuste tegemisse
aktiivselt sisse on tulnud ja kuidas
selle tulemusel on ka RMK metsatööde praktika mõjutatud saanud.
Midagi pole teha, metsa majandamisel tulebki teha senisest rohkem
kompromisse, sh arvestada majanduslikult ebapraktiliste, aga
visuaalselt enam vastuvõetavate
majandamisotsustega. Esmatähtis
on siiski, et mets igal pool, kus
RMK tööd teeb, paremini edasi
kasvab ja veel rohkem väärtusi
loob.
Lõpuks on ikka kõik inimestes
endis kinni. Nii nendes, kes rohkem või vähem häälekalt metsa
kohta arvamust avaldavad, kui ka
nendes, kes iga päev metsas tööd
tehes endast parima annavad.
RMK-s on kokku saanud erakordselt mitmekesine „inimkooslus“,
kes sõltumata oma ametikohast
loodust väärtustab ja sellest hoolib.
Kaitseala reservaadis, Sagadi
metsakeskuse õunaaias, metsaseemlas, kraavi süvendades või
hoopis kinni ajades, palke mõõtes
või koormasse tõstes – igal pool
töötavad inimesed, kes teevad oma
tööd südame ja parimate oskustega.
Püüame hoida ja arendada ka seda
oskust, et kuulame ära inimeste
ootused meile. Ja ootused on kõrged, sest endiselt on metsandus
ainuke majandusharu, mis suudab
maailma ilma paremaks muuta.
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RMK iga-aastasest eelarvest ca
6 miljonit eurot moodustavad loodushariduse ja külastuskorraldusega seotud tööd. Peaasjalikult
koosnevad need loodusõppeks ette
nähtud programmide läbiviimisest
ning külastajate vastuvõtmiseks
rajatud taristu arendamisest ja
parandamisest.
Eelmine aasta kujunes suuresti koroonapiirangute tõttu
RMK läbi aegade suurimaks
külastuste arvuga aastaks –
kokku loendati RMK radadel ja
teistel taristuobjektidel 2,9 miljonit külastust. „Kõik, mis on
suures kasutuses, ka laguneb
kiiremini,“ hindas keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Võib

eeldada külastuskoormuse jätkuvat kasvu, seega on vaja suurendada ka puhketaristu korrashoiu ja arendamise mahtu.“
Keskkonnaminister tõstab esile
juba töösse pandud plaani
varustada kõik RMK külastuskeskused tänapäevast jäätmete
sortimist võimaldavate jäätmekogumiskohtadega. „Lisaks
õiguspärasest jäätmete käitlemisest saadavale kasule teenivad
nimetatud varumispunktid ka
loodushariduslikku eesmärki –
2,9 miljoni külastuse juures ei
jääks näidatud eeskuju märkamata pea ühegi eestimaalase
jaoks,“ lisas Mölder. Kokku
annaks plaanitud tööde läbiviimine täiendavalt tööd ca 50
inimesele.
Tulemaks toime kasvanud
külastuskoormusega, nägi
RMK oma mullusesse eelarvesse ette 600 000 euro eest
täiendavaid kulusid ja kasva-

nud külastuskoormust arvestades on koostatud ka tänavune
RMK eelarve. „2021. aasta lisaeelarve võimaldab teha korda
objektid, mille rekonstrueerimine oli niikuinii plaanis, kuid
mis on tänu täiendavale rahastamisele võimalik valmis teha
juba sellel aastal,“ ütles RMK
juhatuse liige Kristjan Tõnisson.
Märgilisemate objektidena
uuendatakse Tilleoru matkarada ja Selisoo loodusraja laudtee, rekonstrueeritakse Oru
pargi sild, Koigi õpperada
ja Taevaskoja matkarada erivajadusega külastajate tarbeks
ning korrastatakse Tellingumäe
pärandkultuuri tutvustav rada
koos sealsete treppidega,
samuti Nõmme-Mustamäe
maastikukaitseala trepid.
„Korrastustööd hõlmavad
ligi 20 puhkeobjekti,“ võttis
Tõnisson lisarahaga seotud
plaanid kokku.

Taevaskoda.
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Uudised

Eesti looduse päev
kutsub retkele

Piusa koobastik Võrumaal.

Uudised

RMK ja Keskkonnaministeerium korraldavad Eesti looduse päeva puhul 9.–14.
augustini igas maakonnas sealsete soode,
rabade, niitude ja teiste haruldaste elupaikade looduskaitsetöid tutvustavad retked.
Muuhulgas saab retkejuhtide vahendusel
teada, kuidas ja miks on vajalik neid liigirikkaid elupaiku taastada ja hooldada
ning milline näeb välja endine jääksoo.

Eesti looduse päeva tähistatakse 18. augustil, ent
sellele pühendatud retked toimuvad veidi varem,
9.–14. augustil. Matku juhendavad ning loodusväärtusi ja nende hoidmiseks vajalikke tegevusi
tutvustavad RMK retkejuhid. Matkadel osalemine
on kõigile tasuta, oodatud on nii kohalikud elanikud kui ka huvilised teistest maakondadest, ent piiratud kohtade arvu tõttu on vajalik registreeruda
RMK veebilehel.
Lisaks tuntud kohtadele, nagu Piusa koobastik
Võrumaal ja Toila Oru park Ida-Virumaal, saab
retkejuhtide eestvedamisel rännata ka vähem
külastatud, ent sugugi mitte vähem põnevates
paikades. Sellised kohad on näiteks Veskijärve
luitemaastik Läänemaal, kus taastatakse sigimisveekogusid haruldastele kõredele, või Laukasoo
Lääne-Virumaal, kus tänu veerežiimi taastamistöödele on varasemast kuivast ja kidura taimestikuga
alast saanud tänaseks tupp-villpeade paradiis.

RMK nõukogu esimeheks
sai Randel Länts

Alutagusel avati elamusekspositsioon
Juuni lõpus avati Kauksis püsiekspositsioon, mis annab
ülevaate Alutaguse rahvuspargi aaretest.

„Ekspositsioon annab ülevaate Alutaguse looma- ja taimeriigist,
kultuuripärandist ja maastikest,“ sõnas RMK külastuskorraldusosakonna
loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt. Märksõnad, mis
Alutaguse piirkonda kindlasti iseloomustavad, on näiteks lendorav, karu,
kriivad, struugad, puutumata loodusmaastik, sood ja rabad, eriilmelised
metsad, Kurtna järvistu, poluvernikud, Vasknarva linnus ja palju muudki.
Kõigest sellest saab kokkuvõtva ülevaate ekspositsiooni tutvustavast
esitlusest, lisaks on igal soovijal võimalik põhjalikumalt uurida just teda
Alutagusel paeluva huviväärsuse kohta.
Uus püsiekspositsioon paikneb tänavu valminud hoones. Seda täiendab keskuse õuealale rajatud väliekspositsioon, millest leiab teavet
looduses liikumise võimaluste kohta Ida-Virumaal. Samuti saab sealt
põgusa ülevaate ka teiste Eesti rahvusparkide kohta.
Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse päralt on mitu hoonet. Varem
Kauksi külastuskeskuse nime kandnud majas on jätkuvalt avatud IdaVirumaa maastikke tutvustav püsiekspositsioon.
„Oleme Kauksi külastuskeskuse ümber nimetanud Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuseks just selletõttu, et see tutvustab rahvuspargi vaatamisväärsusi ning lisaks ka kogu Alutaguse kandi erinevaid maastikke
ning siinseid liikumis- ja puhkamisvõimalusi,“ märkis Marge Rammo.
„Kuna pooled RMK looduses liikumise süsteemi kuuluvatest IdaVirumaa külastusobjektidest asuvad Alutaguse rahvuspargis, saame
öelda, et oleme väravaks rahvusparki tulijale ning kogu Alutaguse kandi
väärtuste nautijale.“
Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus on avatud iga päev kell 10–18.
Õueala on avatud ööpäev läbi ning hämaral ajal on stendid valgustatud.

RMK metsiseseirel leiti linde üllatavatest paikadest

Mai lõpus valis RMK nõukogu oma uueks esimeheks ettevõtja Randel Läntsi ja aseesimeheks
Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori Hardi Tulluse.

„Ühiskonna ootused RMK-le on viimase viie-kuue aastaga muutunud, mistõttu meil on kohustus neile ootustele
vastata nii metsamajandamisel kui ka suhtlemisel kohalike
inimestega. Esimehena pean oluliseks, et riigitulundusasutusena oleks RMK avatud ja koostööle orienteeritud ning
siinjuures tuleb kindlasti pöörata tähelepanu kohalike kaasamisele kodulähedaste metsade majandamisel,“ tutvustas
lähiaja plaane RMK nõukogu esimees Randel Länts.
RMK nõukogusse kuuluvad ka Riigikogu liikmed
Yoko Alender ja Mihhail Korb, Keskkonnaministeeriumi
esindaja Margit Martinson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ando Leppiman, Rahandusministeeriumi esindaja Merike Saks ning keskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundjad Ülo Needo ja
Mihkel Undrest.
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Randel Länts.

33,4
miljonit eurot maksab
RMK dividendidena
riigieelarvesse. Kui lisada
dividendidele ka tulumaks,
tasub RMK riigieelarvesse
kogu majandusaasta
jooksul teenitud kasumi.
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RMK töötajate tehtud metsiseseire käigus leiti
linde või nende tegutsemisjälgi, näiteks sulgi ja
väljaheiteid, ootamatutest kohtadest, kus
varem pole metsist kohatud.
Tänavusel metsiseseirel keskendus RMK nn astmelaudadele – aladele, mis asuvad juba teadaolevate metsise mängupaikade vahel ja mis võiksid metsisele elupaigaks sobida.
„Tegemist on aladega, kus metsiseseiret tavapäraselt
ei tehta, seetõttu oli iga metsise olemasolule viitav
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vaatlus meeldivaks üllatuseks,“ lausus RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus
Pensa. Üllatavalt arvukalt kohtasid RMK töötajad
tänavusel seirel metsist Viivikonna endistel, praeguseks RMK poolt metsastatud karjäärialadel, kus nüüd
kasvab männik. Sealt leiti rohkesti tegutsemisjälgi,
lisaks õnnestus näha neljal korral metsisekukke ja
kolmel korral kana.
„Positiivse avastusena leidsime metsist ka Eesti soojuselektrijaama tuhaplatoo naabruses Kõrgesoos, kus leidus
samuti palju jälgi ja nähti vähemalt kaht kukke. Läbi
kahe linnuatlase koostamise perioodi – see on peaaegu
40 aastat – on Kõrgesoo olnud metsise levikuandmetes
valgeks laiguks, kust teda pole leitud,“ lausus Pensa.
Kokku tegi RMK tänavu metsiseseiret 38 alal, millest
17 alal nähti lindu ennast või tema tegutsemisjälgi.
„See on kahtlemata hea tulemus, kui metsist leitakse
kohas, kus varasemaid andmeid tema esinemisest
ei ole või siis on olemas väga ammused andmed.
Võimalik, et mõni seiratud aladest osutub ka uueks
mängupaigaks ja kantakse keskkonnaregistrisse,“
sõnas Margus Pensa.
7

Peateema

Lendorava kaitseks

Peateema
Mõni aasta tagasi jäi lendorav RMK-le metsatöid tegeva harvesterijuhi pildile. Nii nagu kord ette näeb, peatas
harvesterijuht töö ning teatas leiust RMK-le, kes omakorda peatas kõik tööd leiukoha lähiümbruses.

saaks muudki teha kui
metsamajandamist keelata
Nii mõnedki RMK töötajad kasutavad parasjagu tööaega selleks,
et metsadest kollaseid pabulaid otsida. Neid on saatnud edu:
sel suvel leiti 99 uut lendaoravapuud ning muidki märke legendaarse
loomakese heast käekäigust riigimetsas.
Tekst: Mari Kartau
Fotod: Shutterstock,
RMK

vabalt juhtuda, et lendorav levib edaspidigi majandusmetsadesse nii, nagu see
viimastel aastatel on ka juhtunud.

Margus Pensa.

Usutluses annab RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist
Margus Pensa ülevaate, kuidas edulugu sündis ja mis edaspidi plaanis.
Saame ka teada, mis asjad on lendoravakoridorid ning kas kaitsealasid peaks
veel laiendama või piisab senistest.
Mitu lendoravat elab RMK maadel?
Lendorava arvukust hinnatakse kaudselt
asustatud leiukohtade arvu abil. 2021.
aasta kevade seisuga on arvel 148
lendorava leiukohta, millest asustatud
on 98. Viimastel aastatel on nende arv
suurenenud – 10 aastat tagasi oli teada
vaid 31 asustatud leiukohta (joonis 1).

8

Neist osaliselt või täielikult RMK
halduses olevatel maadel asuvad 130
leiukohta 2237 hektaril. Vastavalt uuringutele mahub sellele alale elama 450–
890 lendoravat. Riigimetsas kehtib neis
kõige rangem kaitserežiim, isegi kui
ametlikku kaitseala pole veel moodustatud. Loodame, et kümne aasta pärast on
suurem osa neist asustatud.
Samas peame muidugi arvestama, et
lendoraval pole mingit kohustust asuda
elama just keskkonnaregistrisse kantud
leiukohtadesse. Lendorava praegusel
levikualal on riigimetsas potentsiaalselt
sobivaid elupaiku kaks korda rohkem
kui registreeritud leiukohti. Seega võib

Metsamees nr 2 (142) / 2021

Lendorava populatsiooni peamisteks
ohuteguriteks arvatakse olevat elupaikade isoleeritus, elupaikade kadumine ja väike populatsioon, millega
kaasneb lähisugulusristumise oht.
Kui suurel maa-alal on nende tegurite
vähendamiseks vajalik mets majandamisest välja arvata?
Metsa majandmisest loobumine ei
pruugi iseenesest tagada lendorava
populatsiooni püsimist. Näiteks Soomaa
rahvuspark ja Kikepera looduskaitseala
moodustavad suure loodusmaastiku, kus
on piisavalt lendoravale sobivaid elupaiku. Ometigi ei ole pärast 2000. aastat
seal lendoravat enam leitud.
Kuna lendorava elupaikade asustatus
muutub suhteliselt kiiresti, siis peab
tema kaitsmiseks olema alati saadaval
asustamata kohti, kuhu minna. Praegusel levikualal ja selle vahetus ümbruses
võiks saadaval olla 5000 – 10 000 hektarit sobivaid elupaiku. Kas need peavad ilmtingimata range kaitse all olema
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või saaks teha nii, et ühelt poolt lastakse
lendoravale sobivaid elupaiku juurde
tekkida ja teisalt võetakse pikalt asustamata olnud elupaigad metsamajanduslikku kasutusse, on omaette arutelu
teema.
Leebemad kaitsemeetmed puudutavad
ühenduskoridore leiukohtade vahel.
Alates 2013. aastast on RMK planeerinud lendorava levikuvõrgustikku, mille
pindala on praeguseks 5152 hektarit.
Seal tohib metsa majandada, kuid
säilima peab vähemalt 100 meetri laiune

Joonis 1. Keskkonnaregistrisse kantud
lendorava asustatud
leiukohtade arvu ajaline dünaamika aastatel 2008–2021
(andmed pärinevad
Eesti looduse infosüsteemist EELIS).
Punase joonega on
tähistatud lendorava
kaitse tegevuskava
lähiaja eesmärk 60
asustatud leiukohta
jooksva aasta kohta.
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Eesmärgiks võiks seada, et
Alutagusel oleks praegustel
kaitsealadel võimalikult palju
elupaiku asustatud.

Lendorava
kaitsmisel on ka
sotsiaalmajanduslik
mõju*

vat kui I kaitsekategooria liiki kaitsta.
Kas lendorava kaitsmine Eestis on tähtsam kui näiteks sama haruldaste lagritsa
või Blera fallax’i kaitsmine, seda tuleks
küsida looduskaitseliste regulatsioonide
kehtestajatelt.

Lendorava leiukohtade ja RMK
levikuvõrgustiku
skeem 2021.
aasta kevade
seisuga. Aluskaart: Maaamet. Lendorava
leiukohad ja
kaitsealad:
Eesti looduse
infosüsteem.

RMK plaanid
lendorava
kaitsmiseks
Eesmärk on tagada RMK valduses
olevas metsas kogu lendorava levikuala ulatuses talle sobiliku levikuvõrgustiku olemasolu.
Selleks tuleb teha järgmist:
 Lendoravale sobivas elupaigas
tehakse enne lageraiet inventuur.
 Metsa langetatakse sellises suunas,
et kui siiski mõni lendorav seal peaks
olema, saab ta eest ära minna.
 Hooldusraietel lendorava levikuvõrgustikus jäetakse alles piisavalt
talle vajalikku haaba ja teisi pehmeid lehtpuid.
 Vajaduse korral paigutatakse
lendoravale pesakaste.
 Soodustatakse nugise küttimist.
Allikas: RMK lendorava
kaitsestrateegia aastani 2030
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ja 12 meetri kõrgune pidev puurinne
kahe lähima leiukoha vahel.
Noore metsa hooldamisel tuleb jälgida, et alles jääks piisavalt haaba. Kas
võrgustikku on vaja laiendada, sõltub
sellest, kui palju tuleb juurde uusi
leiukohti.
Mida teeb RMK kisklussurve vähendamiseks lendoravale?
Ainuke lendorava looduslik vaenlane,
kelle arvukust saaks küttimisega reguleerida, on metsnugis. Teised kiskjad
(näiteks händkakk), kes meelsasti
lendoravaid söövad, on ise looduskaitse
all ning neid küttida ei tohi.
RMK on toetanud jahimehi nugisepüügiks sobivate püünistega. Tõsi, seda
tehti eelkõige metsise kaitseks, ent piirkonnas, kus metsnugist rohkem küttima
hakati, elasid ka lendoravad. Praegu
paistab metsnugise arvukus neil aladel
olevat väikeses langustrendis.
Miks me peame kaitsma leviala piiril
olevat liiki, kelle väljasuremist maailmas karta ei ole?
Saame lähtuda kehtivatest regulatsioonidest, mis sätestavad vajaduse lendoraMetsamees nr 2 (142) / 2021

Inimtegevus, sh metsa majandamine,
ei saa olla ainus põhjus, miks
lendorav Eestist ära kolida soovib,
sest näiteks Soomes elab ta lausa linnades. Kas seda on uuritud, miks
lendorava asuala piirid Eestist välja
nihkuma kipuvad?
Metsa majandamine ei ole kindlasti
ainus ega ka peamine põhjus, miks
lendorava arvukus ja levikuala on viimase saja aasta jooksul Eestis kahanenud. Alutagusel on lendorav pikalt
toime tulnud nii metsa majandamisega
kui ka põllumajandusest tingitud metsade raadamisega.
Nii näiteks oli praeguste lendorava
leiukohtade pindalast 100 aastat tagasi
733 hektarit (26 protsenti) lage ala.
Seega ei vasta tõele väide, nagu oleks
lendorava levikuvõimalused Alutagusel
praegu oluliselt halvemad kui 20.
sajandi esimesel poolel.
Edela-Eestis püsis lendorav kogu 20.
sajandi vältel, ent tema kadumist ei
hoidnud ära ka Soomaa rahvuspargi
loomine.
Asjaolu, et Eesti eri piirkondades olevad lendorava asurkonnad jäid isolatsiooni, ei ole tingitud mitte niivõrd metsade majandamisest, kuivõrd muust
maakasutusest. Kui vaadata maastikul
toimunud muutusi, siis ühendusteede
katkemine on pigem ebatõenäoline põhjus, sest 20. sajandi jooksul on Eestis
toimunud maa metsastumine.
Raske on tuua välja ühte selget põhjust, miks lendorava arvukus Eestis on
kahanenud. Samas langeb kahanemine

Näidisarvutus Alutaguse rahvuspargi laiendamise
näite põhjal.
 Täiendavalt läheb kaitse alla 13 293 hektarit
majandusmetsa.
 Aastane raiemaht väheneb 74 000 m3.
 Tulu väheneb 4,1 miljonit eurot ja kasum
2,6 miljonit eurot.
 SKT väheneb 12,9 miljonit eurot.
 Metsa- ja puidusektoris kaob 200 töökohta.

kokku kiskjate (eelkõige händkakk ja
metsnugis) arvukuse suurenemisega, mis
võib olla üks põhjus, miks isoleeritud
asurkondades suremus ületas sündivust.
Ei saa välistada ka võimalust, et
lendorav kusagil Soomaal siiski alles on –
viimastel aastatel ei ole seal kandis
lendorava seiret nii põhjalikult tehtud kui
Alutagusel.
Kas teie hinnangul oleks vaja
lendorava kaitsealasid laiendada?
Eesmärgiks võiks seada, et Alutagusel
oleks praegustel kaitsealadel võimalikult
palju elupaiku asustatud. Lisaks võiks
lendorava taasasustada Soomaale ja/või
Endla looduskaitsealale. Siis oleks Eestis
mitu asurkonda, kus igaühes jaguks juba
praegu kaitse all olevates metsades eluruumi 500–1000 emasloomale ning kaitstavaid alasid ei oleks vaja laiendada.
Seda muidugi eeldusel, et muudetakse
lendorava kaitsekategooriat – seni, kuni
kaitsealune liik kuulub I kaitsekategooriasse, tuleb kõik uued leiukohad kaitse
alla võtta.
Enamik kaitse all olevatest elupaikadest
jääb lendoravale kahjuks ilma inimese
abita kättesaamatuteks.

*Allikas: Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige, metsamajandus
Arvutused tuginevad uuringule „Metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüs“ (https://empl.ee/wp-content/uploads/2020/12/
EY_EMPL_metsa-ja-puidusektori-uuring_2020_11.12.20.pdf).
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Üks rahvarohkemaid koosolekuid toimus Haanjas.

SA Haanjamaa Sport juhataja Anti Saarepuu (vasakul) selgitab, miks on keskuse arengu seisukohast
oluline, et Haanja puhke- ja spordikeskuse ümbruse
metsad oleksid uuendatud.

Haanja koosolekul selgitab Rõuge vallavanem
Rein Loik (vasakul), miks on alal tarvis raieid teha.
Tema kõrval seisab Võrumaa metsaülem Agu Palo.

Andres Sepp: „Enamik, kellega kokku
puutusime, on seda meelt, et mets on
väärtuslik vara ja seda tuleb majandada
heaperemehelikult.“

Kaasamiskoosolek Hiiumaal Puski külas.
Paremal Hiiumaa metsaülem Andres Tammeveski.

Rahvas räägib kodumetsade
majandamisel agaralt kaasa
Pärast seda, kui RMK uuendas
kodumetsade kaasamise korda,
on metsa majandamise plaanid
koostöös kohalike kogukondadega lukku löödud 24-l kõrgendatud avaliku huviga alal.
Tekst ja fotod: Kristiina Viiron,
RMK kommunikatsioonispetsialist
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RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul on rahvas
olnud küllaltki agar oma kodumetsade majandamise
asjus kaasa rääkima. „Ühe kõrgendatud avaliku
huviga ala ehk KAH-ala kohta esitati keskeltläbi 20
ettepanekut. Kui kava projekt oli koos, tehti keskmiselt veel 10 ettepanekut, mille metsaülemad omakorda
läbi töötasid ja soovijatega ka metsas lankide paigutust jms üle vaatamas käisid. Omavalitsused arutlesid
agaralt kaasa 20 KAH-ala puhul,“ selgitas Sepp.
Kõige enam huvi ja soovi sõna sekka öelda pälvisid
paigad, mis rahva seas laiemalt tuntud, näiteks Haanja
puhke- ja spordiradade ümbrus, Kubja–Kose–Meegomäe puhkeala ja Tartu maratoni radade mets.
„Haanja metsatööde planeerimise avalikustamise
kahes etapis ja avaliku koosoleku järel esitati kokku
77 ettepanekut 20 isikult, ühenduselt ja kohalikult
omavalitsuselt,“ täpsustas Võrumaa metsaülem Agu
Metsamees nr 2 (142) / 2021

Palo. Ka kujunes Haanjas peetud avalik koosolek
üheks rahvarohkeimaks: kohale tuli üle 30 huvilise.

Mida sooviti

Ettepanekute ühise läbiva joonena paluti Andres
Sepa sõnul kaaluda lageraietele alternatiivseid metsa
uuendamise viise, paigutada langid maastikku looduslikke piirjooni arvestades (väljanägemise küsimus), mitte tekitada suuri lagedaid alasid (nt teha
lageraie, mis oma paljude säilikpuudega näeb välja
nagu aegjärkne), kasutada raieteks väiketehnikat või
saagidega metsatöölisi, valmistada maapinda ette
kergemate ja väiksemate masinatega, säilitada raietöödel elujõuline järelkasv ja laialehised puud ning
organiseerida tööd selliselt, et teed, rajad ja langi
pinnad jääksid lõhkumata.
„Vaid kümnendik ettepanekutest olid sellised, millega avaldati soovi selles kohas riigimetsa majandamine üldse lõpetada,“ tõdes Sepp. „Osa ettepanekute
tegijaid saatis arutelude igas etapis sarnase sisuga
ettepanekuid – peatada metsa majandamine. Selliste
ettepanekutega aga pole RMK-l võimalik arvestada,
sest ka KAH-alal vajab mets uuendamist.“
Metsamees nr 2 (142) / 2021

RMK tegi muudatusi

Vastavalt ühistele aruteludele ja kohalike kogukondade ettepanekutele tegi RMK raieplaane ringi nii
mõnelgi KAH-alal.
„Valgamaal Sarul näiteks muutsime ühe lageraie
turberaieks, Poril määrati üks ala vääriselupaigaks,
jätsime ära uue tee ehituse ning muutsime ühel alal
raieaastat,“ tõi Valgamaa metsaülem Risto Sepp
esile. „Tartu maratoni rajal raieplaanidesse muudatusi ei tehtud, kuid tegime muudatuse uuendatava
puuliigi osas – kuuse asemel istutame kaske.“
Tartumaal Vooremäel kavandas RMK selleks aastaks nelja aegjärkset raiet pindalaga 8,3 hektarit, kuid
raiesse läheb üks, 1,1 hektari suurune lank ja ülejäänud kolm raiutakse 2029. aastal.
„Raiete kavandamine kahes etapis oleks kogukonnale aeg, mis annaks kindluse ja kogemuse, et
aegjärkse raiega on metsa uuendamine looduslähedasem ning sujuvam,“ lausus Tartumaa metsaülem
Toomas Haas.
Kubja–Kose–Meegomäe puhkealal aga jõuti koos
Võru linna ja Võru valla juhtkonnaga ühisele otsusele, et lauluväljakuga vahetult piirnevas metsas
13
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kavas olnud aegjärkne raie asendatakse valikraiega
ning eraldise laululava poolses osas piirdub RMK
vaid kuivanud ja kahjustatud puude raiega.
Koos kogukonnaga on paika pandud muidki raieid
puudutavaid üksikasju.
Näiteks Põlvamaa metsaülema Tiit Timbergi
sõnul jagas RMK Kärnaküla KAH-alal küpse metsa
eraldisi ja esialgselt kavandatud raiealasid selliselt, et
järgneva kümnendi jooksul ei avata külaserva metsa
raietega ning seega säilib Nedsaja külaplatsilt harjumuspärane vaade metsadele.
Saaremaal Orissaares aga otsustati vastavalt
kohalike ettepanekutele jätta terviseraja ja langi
vahele 20-meetrine puhver, kus jääb ka alusmets
raiumata.

Peatatud, kuni selgus majas

Kolmel KAH-alal on metsamajandamisplaanide
koostamine praegu peatatud, sest seal on kohalik
kogukond algatanud kaitse alla võtmise menetluse.
Nendeks aladeks on Kaleste Hiiumaal, Alatskivi
Tartumaal ja Suurupi Harjumaal.
„Seni kui vastav menetlus käib, RMK seal uusi
plaane ei tee,“ kinnitas Andres Sepp.
Tööde planeerimine on peatatud ka Harjumaal
Vääna KAH-alal, sest seal on käimas Sõrve looduskaitseala moodustamine ning selle laienemine
ulatub ka kavandatud metsatööde alale.
„Oleme otsustanud seal tööde planeerimisega aja

Peateema

kuni aastani 2023 maha võtta, kui kaitseala moodustamise suhtes on selgus saabunud,“ selgitas
Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin.
Lõhaveres Viljandimaal avastati kavandatud
raiealal looduskaitsealune vääriselupaik ja seal
raieid ei tehta. Samuti on metsatööde planeerimine
kuni keskkonnaameti inventeerimistulemuste selgumiseni peatatud Võrumaal Haanja puhke- ja
spordiradade ümbruse 15 eraldisel, sest Eesti Loodusuurijate Selts ja Eestimaa Looduse Fond määrasid need potentsiaalseteks vääriselupaikadeks. Ülejäänud alal on metsatööde kava seal valminud.
„Hea KAH-ala metsa majandamise kava sünnib
ühiselt asju metsas arutades ja üksteist kuulates.
Enamik, kellega kokku puutusime, on seda meelt,
et mets on väärtuslik vara ja seda tuleb majandada
heaperemehelikult,“ tõdes Andres Sepp. „Kokkuvõttes võime öelda, et RMK on väga rahul inimeste aktiivsuse ja sooviga oma kodumetsade
majandamisel kaasa rääkida.“
Kokku alustas RMK märtsis uue kodukorra järgi
kaasamist 29 KAH-alal, nende üldpindala on
kokku 3707 hektarit, millest raieküpsed metsad
moodustavad 21 protsenti.
Koostatud kavade alusel on lähema kümne aasta
jooksul planeeritud uuendusraieid teha ligi kolmandikul kõigist raieküpsetest metsadest ning turberaiete
osakaal on neis 40 protsenti (võrreldes riigimetsas
tavapärase 4 protsendiga).
RMK plaane sai Haanjas
paberi peal ka metsas
uudistada.

Koosolek Hiiumaal Kalestes. Kuna Kalestes on algatatud ala looduskaitse alla võtmine, siis jagas RMK üksnes metsa
majandamise põhimõtete ja ümbruskonna metsade kohta selgitusi.

Väsitav, aga õpetlik
Sihtasutuse Eesti Terviserajad juht Alo Lõoke,
kes on KAH-alade majandamise aruteludes agaralt osalenud, niisamuti teinud hulganisti ettepanekuid, hindab praegust kaasamiskorda väsitavaks. „Praegune kaasamiskord pani rõhu liialt
meile, kes arvamust avaldama pidid,“ põhjendas ta.
Lõoke selgitas, et esmalt küsis RMK kõigilt
hüpoteetiliselt arvamust, mida ühe või teise
metsaga teha tuleks, teadmata RMK võimalikke
plaane. „Nõnda tuligi kirjutada kõikvõimalikud
mõtted (ka äärmused) ära, et oleks need mainitud,“ lausus Lõoke. Seejärel saatis RMK asjaosalistele esialgse raietööde kava ja ühtlasi ka
tabeli, milles on kirjas, missuguste ettepanekutega arvestatakse või võimaluse korral arvestatakse. „Seal oli aga RMK oma töö selgelt tegemata jätnud, sest kavad ja tabelid olid kaks eri
dokumenti, kuigi eeldanuks, et oleks ikkagi
kavas ka selgelt näha, et mil viisil siis ettepanekuid reaalselt arvestatakse,“ märkis Lõoke. Seejärel oli tema sõnul jälle vaja kirjalikult arva-
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must avaldada ning olla valmis avalikuks
koosolekuks, et jälle arvamust avaldada – kokkuvõttes kujunes protsess väsitavaks. „Ega ma
oska öelda head nippi, kuidas süsteem paremini toimiks, aga minu jaoks sai see toimima
ainult nii, kui sain vahepealsel ajal koos metsaülemaga metsas käia või sain muul viisil täpse
ülevaate metsast kätte,“ tõdes ta.
Keeruline oli Lõokese hinnangul algul seegi,
et kaasarääkijailt eeldatakse spetsialisti teadmisi raieliikide ja metsanduse mõiste kohta.
„Neis asjus aitas mind peametsaülem Andres
Sepp, kellega nii emotsionaalselt kui ka mitteemotsionaalselt saime põhimõtted läbi käia ja
edasine koostöövorm oli juba oluliselt ladusam,“ märkis Lõoke.
Kõigile oma küsimustele sai Lõoke enda
sõnul kaasamisprotsessi kestel vastused ning
kohtumised metsas olid meeldivad ja sõbralikud. „Metsaülematega suhtlus oli hea ja asjalik
ning meil on hea koostöötahe,“ lisas ta.
Kuigi Lõoke hindab kogu kaasamisprotsessi
väsitavaks, peab ta seda ühtlasi ka õpetlikuks,
kuna on metsanduse teemal palju targemaks
saanud.
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Kui meis on vähegi alles soomeugrilikku kõrva, siis
kuuleme kutset küll rabast, küll laanest ning
tunneme vastupandamatut soovi külla minna.

Hoides loodust
kui oma kodu

Tekst: Inga Lunge
Fotod: Aune Ferschel,
Anna Markova,
Jüri Pere

„Kui tahad maailma paremaks muuta, siis mine koju ja armasta oma
perekonda,“ on öelnud ema Teresa. Tundub, et kui kõik nii käituksid,
olekski maailm ilusam ja parem paik. Kodus on meile kallid inimesed,
seal on hea olla, ikka tahame, et kodu oleks puhas ja ilus nii meile
endile kui ka teistele. Kuidas kellelgi säetud, aga keegi viib alati prahi
välja, tõmbab vahel lapiga üle laua ja kappide, tuulutab tube.
16
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On kultuure, kus kodu lõpeb väga selgelt välisuksega. Kõik, mis hubases olemises silma riivab, tõstetakse lihtsalt
ukse taha. Võib-olla loodetakse, et küll
see ise sealt kunagi edasi liigub. Vahel
aga ei liigu ka, ja nii võib näha mõne
paneelmaja korteri ukse taga kottide
viisi träni, mis pole veel jalgu alla võtnud ega konteinerisse sammunud.
Pärast suuremaid avalikke üritusi
võime näha, et külastajad on olnud
külas, mitte oma kodus. Oma kodus
püüame ju ikka pidevalt korda hoida, et
vältida rämpsukuhja alla mattumist.
Külas aga on enamasti oma kombed.
Sõbrale külla minnes püüad pidada
kinni seal kehtivatest reeglitest. Heade
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suhete korral, eriti veel kui loodad, et
sind mõni teinegi kord võõrustatakse,
hoiad sealgi korda.
Avalikus ruumis on keerulisem –
kelle kodu see on? Pole ühtegi Mari ega
Peetrit, kes reegleid meelde tuletaks,
paluks viisakas olla, kelle ees hakkaks
piinlik. Ometi on ka linnapark või väljak aeg-ajalt meie kõigi kodu. Praeguste
suviste kuumade ilmadega võib see olla
lausa rohkem kodu, sest konditsioneerita korteris lihtsalt ei jaksa olla.

Metsas külas

Ka mets on kellegi kodu, kui ka linnastunud inimene seda esmapilgul ei
märka. Seal elavad puud, linnud, loomad, putukad ja taimed. Neilgi on
kodus oma reeglid, isegi kui meie nendest aru ei saa. Tänu reeglitele, mis kanduvad edasi põlvest põlve, loodus edasi
toimida saabki.
Linnainimene on metsas külaline.
Tuleb ja läheb, millal soovib, naudib
looduse ilu ning laeb oma tühjaks saanud akusid. Loodus on kodu, mis kutsub meid justkui ise. Kui meis on
vähegi alles soomeugrilikku kõrva, siis
kuuleme seda kutset küll rabast, küll
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kindel olla, et koduteel tabab neid uus näljasööst. Tubli laps oskab aga ema kulinaarseid oskusi hinnata kindlasti märksa
paremini kui loomapojad. Maha kallatud
toidujäägid on ebameeldiv vaatepilt kõigile ja oht metsloomadele, kellele inimese
töödeldud toit enamasti ei sobi.

Pakend ringlusesse!

laanest ning tunneme vastupandamatut
soovi külla minna. Kingitusi me enamasti
kaasa ei võta, uksekella ei helista. Läheme
tavaliselt käsi pikalt ees midagi saama:
energiat, õhku, ilusaid pilte, marju ja
seeni.
RMK on metsale abiks, et võimas kodu
jääks kauniks ka pärast inimkülastusi.
Loomulikult ei jäta tark ja teadlik metsakasutaja metsa midagi, mis sinna ei kuulu.
Iga looduskülastaja saab ise viia prügi
vastavasse jäätmekäitluspunkti. Just selle
hõlbustamiseks tegutsebki RMK selle
nimel, et mitmekesistada oma taristul
prügi äraandmise võimalusi.
Kuna prügivedu kaugetest ja raskesti
ligipääsetavatest kohtadest on kallis, kulutab taastumatuid tooraineid ja on sageli ka
väga keeruline tegevus, siis on äärmiselt
oluline, et autoga liikujad ise oma prügi
kaasa võtaksid. Matkajatel ja jalgsi seiklejatel see nii mugav ei ole ning peaasjalikult neile mõeldes ongi projekt ellu
kutsutud.
Paslik on meeles pidada lihtsat reeglit:
metsa külla minnes tuleb kaasa võtta kõik,
mis sinna viidud sai. Et see võimalik
oleks, on mõistlik võtta kaasa prügikott.
Eks see lihtne reegel vajab esialgu harjumist. Kuid nii, nagu koeraomanikud pista18

vad taskusse pisikese koti, et oma lemmiku järelt koristada, nii võib ühel hetkel
saada normaalsuseks panna kott taskusse
ka metsa minnes.

Miljonivaatega restoran, kus
keegi su järelt ei korista

Toidu ja toiduvalmistamisega seotud jäätmed moodustavad kõige suurema osa looduses tekkivast prügist. Selle hulgas on
biojäätmed, pakendid ning toidu valmistamise ja tarbimisega seotud olmejäätmed.
Ilus suveõhtu – tahaks kusagile välja,
restoran on kallis, tegelikult sooviks veidi
vaikust ja rahu, ning seda mõnes linna
söögikohas kindlasti ei leia. Piknik looduses tundub suurepärane alternatiiv. Võibolla isegi väike grillimine või lõkkeõhtu.
Sõbrad kokku ja minek. Kui restoranis
maksame arve ja tõuseme lauast, siis looduses rahakotiraudu praegu õnneks veel
avada ei tule. Varuda võiks aga veidi lisaaega. Õigemini arvutadagi pisike lisaaeg
planeeritava looduskülastuse sisse. Kui
osalejaid rohkem ja kõik hakkamas, siis
tarmukalt tegutsedes ei kulu enda järel
kraamimisele sugugi palju aega.
Mis toidust üle jääb, see võta kaasa.
Mine tea, ehk on tagasiteel hea võileiba
nosida. Juhul kui kaasas on lapsed, võib
Metsamees nr 2 (142) / 2021

Need, kes juba linnakodus pakendeid sordivad, on kindlasti kokku puutunud üllatusega, kui palju tarbetut plasti me endale
elamisse tassime. Kindlasti tuleks looduses olla pakendite äratoimetamisega
veelgi hoolsam. Muidugi oleks eriti hea,
kui saaks pakkida asjad kaasa jäätmevabalt. Kui see aga võimalik pole, siis tuleks
näha maksimaalselt vaeva, et ühtki pakendit kusagile vedelema ei jääks. RMK
poolt paigaldatavad prügisortimiskastid
on suureks abiks, kuid ainult nendele
lootma jääda ei maksa. Eesti on võtnud
eesmärgiks, et ringlusse tuleb võtta vähemalt pool jäätmetest ja senises mahus
segaolmejäätmete teke peab lõppema.
Selleks tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida, valmistada võimalikult palju
jäätmeid ette korduskasutuseks ja muul
viisil taaskasutada. Vältida jäätmete tekkimist saame kõik, selleks tuleb vaid oma
mugavustsoonist välja astuda. Jäägu igaühe otsustada, kas mugavam on juba eos
planeerida looduskülastus võimalikult
jäätmevabalt või hiljem kulutada ressurssi
koristamisele ja taaskäitlemisele. RMK
poolt külastuskeskuste juurde paigaldatud
konteinerid võimaldavad sortida sega- ja
klaaspakendeid, biolagunevat materjali,
paberit ja pappi ning segaolmejäätmeid.
Näiteks loodusesse jäetud mähkmed,
hügieenisidemed, tampoonid ja pesukaitsed lagunevad kuni seitsekümmend
viis aastat. Ka kasutatud pabertaskurätikuid ja salvrätikuid pole mõistlik loodusesse jätta. Need tuleb endaga kaasa võtta
ning visata lõkkesse, kuivkäimlasse või
olmeprügikonteinerisse.
Oma pisikesi lapsi püüame hoida ohtlike asjade eest. Samad reeglid kehtivad
ka looduses. Isegi RMK konteinerid ei
lepi kõigega. Nii tuleks kindlasti viia ohutusse ja selleks sobivasse kohta süstlad,
ravimid, akud, patareid ja elektroonikaseadmed. Kultuurne oleks ennast taltsutada ja mitte lennutada vedru välja visanud telefon või GPS-seade põõsasse. Kui
juba jaksasime selle loodusesse endaga
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kaasa vedada, siis jätkugu meil ka jaksu, et
see sealt ka turvaliselt välja toimetada.

Süsinikukalkulaator ja
kaasaskantav jäätmejaam

Külastuskeskuste juurde on RMK uusi
prügi sortimise lahendusi paigaldanud alates jaanipäevast. See töö jätkub ja jõuab ka
RMK kontoriteni. Lisaks on valmimas
külastajate süsinikukalkulaator, mis aitab
matkajatel oma jalajälge hinnata, ning välja
kuulutatakse ka konkurss kaasaskantava
jäätmejaama disainimiseks.
Kõik need pingutused ja head soovid on
tulemuslikud aga vaid siis, kui me ise suudame näha oma kodu veidi suuremana kui
neli seina paneelmajas või krunt põlluserval. Hetkest, mil kodu võib olla ka kodumaa, on meie kõigi ühine soov hoida seda
puhtana. Nii ei vajuks me silmad häbist
kinni, kui märkame võõrast prahti, vaid
suunaksime selle sobivasse kohta juba
enne talgupäevi.
„Kui tahad maailma paremaks muuta, siis
mine koju...“ Kui võtaks alustuseks ainult
esimese poole ema Teresa tsitaadist. Teeks
pool rehkendust, kui tervet ei jõua. Mis
oleks, kui tunneks ennast looduses vähem
külas ja rohkem kodus, just sellises kodus,
mida armastusega hoida tahame.

RMK poolt külastuskeskuste juurde paigaldatud
konteinerid võimaldavad sortida sega- ja
klaaspakendeid, biolagunevat materjali, paberit
ning pappi ja segaolmejäätmeid.
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ANNELA ANGER-KRAAVI:

kliimamuutuste mõjude vähendamine
tähendab tasakaalu leidmist,
igaüks peab millestki loobuma
Cambridge’i Ülikooli kliimamuutuste
poliitika uurimisgrupi teadusdirektor Annela Anger-Kraavi jäi sel talvel
Eestisse kodukontorisse „lukku“,
kuid praktilise loomuga naine peab
kodukontoris internetikoosolekute
jadas vapralt vastu ega kiirusta ka
uute suveriiete ostmisega nende
asemele, mis Inglismaale jäid.
Tekst: Susanna Kuusik

Fotod: Krõõt Tarkmeel

Kliimamuutuste karm reaalsus

Annela Anger-Kraavi teab, et keerulistele
probleemidele ei ole lihtsaid lahendusi.
Teadustöö kõrval esindab ta Euroopa
Liitu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohtumisel läbirääkijana, vahendab
teemade arutelusid ja osaleb komisjonide
töös. Ta rõhutab, et ülemaailmsete kliimamuutuste piiramiseks peavad kõik igal
pool, igas eluvaldkonnas muutusi tegema
ja pingutama. „See teeb asja maru keeruliseks, et meil on kiiresti vaja uusi tehnoloogiaid ning samal ajal on tarvis vanadest fossiilkütuseid tarbivatest loobuda ja
elustiili kasinamaks muuta. Viimane muidugi aitab tihti ka raha kokku hoida, kui
mõelda asja positiivsest küljest.“ Kliimateadlane nendib, et kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel on
garanteeritud ainult see, et kui mitte
midagi ei tee, siis midagi ei saavuta.
„Oleme hemiboreaalses kliimavöötmes,
see on muutuste mõttes hull koht: oled
kahe vöötme vahepeal, parasvöötme
kliima liigub meile kiiresti peale. Meile
on juba tulnud palju soojema kliimaga
harjunud liike, nagu šaakalid. Osa siinseid
20

liike lähevad sobivamatele (näiteks jahedamatele) aladele või surevad välja. Me ei
saa neid muutuvates tingimustes vägisi
kinni hoida – loomaaeda saab loomi
panna ja botaanikaaia tingimustes saab
taimi kasvatada, aga me peame paraku
leppima, et oleme siin kliimamuutustega
midagi kaotamas,“ ei loo kliimaspetsialist
tulevikust positiivset pilti. „Kliimauuringutes tuleb kogu aeg uusi teadmisi juurde,
kuid mingit rõõmustavamat teadet sellest,
kuhu me teel oleme, oodata ei ole.“
Kliimateadlane meenutab, kui Suurbritannia valitsusest telliti temalt uuring,
mille üks küsimusi oli, kui palju riigi
majanduses sõltub loodusest. Tema vastus
sellele küsimusele oli ja on: 100 protsenti.
Loodusest on mulje, nagu see oleks tasuta
ning alati inimese kasutada ja käsutada.
„Hakkasime vaatama, kuidas saaksime
teha neid seoseid arusaadavaks. Looduses
on murdepunktid, kust enam tagasi ei ole
võimalik pöörduda, süsteem kurnatakse
ära. Kliimamuutustes uuritakse järjest
enam neid murdepunkte (tipping point’e):
kus ja millal toimuvad taastumatud ja
pöördumatud muutused. Suur osa liustikke ei taastu ilmselt enam kunagi. Liiga
soe. Ometi soe ise ei ole oluline, olulised
on kliimasüsteemi muutused, mis selle
sooja tagajärjel tekivad. See üks kraad
soojem temperatuur lööb stabiilse süsteemi kõikuma. Ghanas räägitakse näiteks, et varem olid pehmed vihmad, mis
kastsid maad, nüüd kõvad vihmad, mis
vähendavad saagikust põllumajandusest
sõltuvas riigis.“ Suure probleemina toob
Anger-Kraavi välja retoorikat: räägitakse
kliimaneutraalsusest kauges tulevikus,
aastal 2050. Kuid juba praegu sureb igal
aastal vähemalt 250 000 inimest kliimamuutuste tõttu ja see arv suureneb pidevalt. Kuna see puudutab ennekõike vaeseid arenguriike, siis ei kiirenda see
piisavalt muutusi ei arenenud riikides ega
kogu maailmas. Teisalt nendib AngerKraavi, et inimene on osa loodusest, teda
süsteemist välja võtta ei saa, sellega tuleb
leppida ja leida parimaid lahendusi, kuidas inimene ja loodus saaksid võimalikult
jätkusuutlikult koos eksisteerida.

Konsensuse otsimine ÜRO-s

Annela Anger-Kraavi oskab hinnata neid
hetki, mil ÜRO-s jõutakse teaduspõhisele
kokkuleppele või hakatakse selles suunas
liikuma. „Näed päriselt, et need sõnastused, mille poole püüdlesid, on ÜRO
Metsamees nr 2 (142) / 2021
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Kliimamuutuste leevendamisel ja nendega
kohanemisel on garanteeritud ainult see, et
kui mitte midagi ei tee, siis midagi ei saavuta.
kliimakonventsiooni kohtumiste otsustes
sees. See on väga hea emotsioon. Ma saan
aru, et maailmale tundub, et me ei tee seal
mitte midagi, räägime ainult ja kohtume
sõpradega (Naerab – S. K.). ÜRO kliimakonventsiooni läbirääkimised on aeglane
protsess, sest meil ei ole hääletamisreegleid, töötame konsensuse alusel ja saame
liikuda edasi ainult niisuguse tempoga,
millega kõik suudavad leppida, sealhulgas
riigid, kes on kiirete ja tõhusate kliimapoliitikate vastu.“ Selleks et edasiliikumine toimuks, peabki Anger-Kraavi oluliseks kliimaaktivistide tegevust, mis tekitab ebamugavustunnet ja survet.

Eesti Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumine oli Annelale
väga töine periood,
lisaks teadustööle
panustab Annela erinevate läbirääkimiste
juures.
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„Me teame juba pikka aega, et kliimamuutusega tuleb tegeleda, kuid alles nüüd hakatakse esimest korda vaatama, miks me siis
tegelikult ikkagi midagi ei tee. Juba ammu
tulnuks uurida, kuidas muuta inimeste käitumist ja suhtumist. Praegu räägitakse põhiliselt ikka ühekraadisest soojenemisest, mis
jääb lugejale-kuulajale abstraktseks ja kaugeks ega pane inimesi harjumuspärasest erinevalt käituma. Nüüd esimest korda rahastab
Euroopa Liit teadusprojekte, mis ei ole ainult
tehnoloogiate muutmisest kliimasõbralikuks,
vaid ka kultuuri ja normide muutmisest,“ kirjeldab Anger-Kraavi suurt muutust.

Olen uudishimulik, küsitlen kõike, mida kuulen ja
loen, tahan asjad enda jaoks selgeks teha, päriselt
aru saada, siis oskan asju lihtsalt teistele seletada.
Uudishimu ja lugemine – see laeb.
Ameerikas on toimunud positiivne muutus
emissioonide vähendamise suunas. „Ma tean,
et vahepeal ei tohtinud Ameerika valitsuses
kasutada C-sõna (climate change = kliimamuutused),” sõnab Anger-Kraavi ning leiab,
et USA seisukohtades on järjekordne muutus
toimunud ja näeb neid Euroopa Liidu olulise
partnerina kliimamuutuste eestvedamisel.

Rohekokkulepe

Kliimamuutuste mõjude vähendamine tähendab tasakaalu leidmist, igaüks peab millestki
loobuma. Teadlane leiab, et Euroopa otsib
praegu lahendusi oma kliimaeesmärkide saavutamiseks ja praegu on jõutud ainult väga
üldsõnaliste lepeteni. „Metsa puhul on näiteks kokku lepitud, et metsa kaitstakse tulekahjude eest, suurendatakse süsiniku sidumist. Kuid pinged on suured: kui otsustatakse, et biokütus on hea, siis kaotavad gaasiettevõtted – maagaasi ja biokütust on nähtud üleminekukütusena, kuni tuule- ja päikese- ja muu taastuvenergia areneb. Kui
sellega keelatakse metsaraie, siis kaotab metsatööstus – kogu aeg kaotab keegi.“
Annela Anger-Kraavi töö läbirääkimiste
juhina on aidata leida lahendusi, kuulata,
mitte pooli võtta. „Euroopa Liidus on rohekokkulepe vajalik, et elukeskkond säiliks ja
oleks jätkusuutlik. Loomulikult on igaühel
omad huvid ja siin on tasakaalu leidmise
küsimus metsa süsiniku sidumisvõime, plasti
ja suure süsiniku jalajäljega ehitusmaterjalide, näiteks raudbetooni asendamise, elupaikade säilimise ja veel mitme aspekti vahel.
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Pinged tekivad riikides, mis on omal ajal
metsa maha võtnud, kuid nüüd vajavad seda
üleminekuenergiat. Nüüd tekib biokütuse
nõudlus ja kujuneb konflikt näiteks riikides,
kus vaesem rahvas on harjunud ahju puiduga
kütma, kuid nüüdse turu tingimustes on hind
nende jaoks liiga kallis: tekivad kohalikud
pinged, mis paraku peegelduvad ka teistesse
riikidesse ja võimendatakse metsarikastest
riikides rääkides. Erinevalt Inglismaast ei saa
me praegu tulla ja öelda, et plaanime istutada
2025. aastaks 30 000 hektarit metsa, vaata,
kui tublid me oleme! Eesti üks viga ongi see,
et meil on hästi läinud: üle poole riigi on
metsaga kaetud, enamik metsamehi hoiab ja
armastab oma metsa, metsamajandamine
toimub metsa puupõldudeks muutmata ja
palju metsa on kaitse all.“

Mets ja arutelud

Poleemikat tekitas Anger-Kraavi juhitud
uuringu raport „Mets ja kliimamuutus“, kui
ühiskonnas arutleti taas jätkusuutliku metsanduse põhimõtetele vastavate raiemahtude üle.
„Esiteks, see ei ole raiemahtude uuring, vaid
me uurisime, milline mõju on eri stsenaariumidel süsiniku sidumisele.“ Anger-Kraavi
leiab, et ohtlik on vaadata metsa süsiniku
iga-aastast sidumist eraldiseisvalt, sest kui
midagi ootamatut juhtub, tuleb näiteks mingi
haigus, lööb see kogu plaani paigast. „Kanadas juhtus nii, et plaanitud metsa kasvamise ja
süsiniku sidumise asemel tulid metsatulekahjud ja kahjurid ning mets polnud siis siduja,
vaid emiteerija. Kui hakkad ainult süsiniku
sidumise kiirust vaatama, siis on õige kasvatada kiiresti kasvavaid liike, kuid selline üheliigiline mets on tundlik haigustele ja tormidele.“ Kui vaadata metsa süsiniku siduja ja
säilitajana, siis lähiaastatel oleks kõige parem
jätta mets omapead, kuid majanduslik ja sotsiaalne funktsioon, mis on jätkusuutlikul metsamajandusel, kaovad sellega ära. Samuti
väheneb täielikult majandamata metsa süsiniku sidumine ja talletamine aja jooksul ning
suureneb tundlikkus kliimamuutuste mõjudele. „Minu jaoks on oluline faktipõhisus, kui
meil andmeid ei ole, siis ei saa teha mingeid
järeldusi. Teaduses ei ole emotsioone, hääletamist ka – teadus ei ole demokraatlik.“
Vaadates metsapoleemikat, leiab AngerKraavi, et osapoolte vahel on vaja pidada rohkem läbirääkimisi. Metsanduse arengukava
aruteludel on talle endale halvasti öeldud ja
kõrvalt on ta seda näinud palju. „Ma ei ürita
ennast kuskile vahele sättida, sellest tekib
asjatut jama, see ei aita. Ma vaatan pigem kõrMetsamees nr 2 (142) / 2021

valt ja kui faktid väga n-ö puusse hakkavad
minema, siis võtan sõna, üritan teaduspõhiselt
kirjutada ja selgitada. Olen enda rolli näinud
tasakaalu toomises.“
Väljastpoolt vaadates tundub kliimateadlasele, et faktipõhisus ja teaduspõhisus „ei müü“,
seda ei kuulata. Ta tajub Eestis endiselt skeptilisust kliimamuutuste olemasolu suhtes, Suurbritannias kliimamuutustes enam ei kahelda.
Fakti- ja teaduspõhisuse puudumist näeb ta ka
metsanduse üle arutlemisel. „Kui sa võtad
ainult faktid, siis on olukord hea. „Müüb“ hoopis mingi teine lugu, mis ei ole üldse seotud
sellega, kui palju metsa pindala igal aastal suureneb, kui palju metsa tagavara suureneb, kui
palju tuleb liike kaitsvaid alasid aastas juurde –
see on täiesti ainulaadne, tohutult positiivne.“
Rääkides kliimamuutustega kohanemisest, soovitab Anger-Kraavi jälgida kohalikke looduslähedasi kooslusi ning ennetada liigniiskust-liigkuivust ja haigusi-parasiite, et muuta metsad
eesseisvatele muutustele vastupidavamaks.

Uudishimu ja teadlikkuse
suurendamine

„Olen uudishimulik, küsitlen kõike, mida
kuulen ja loen, tahan asjad enda jaoks selgeks
teha, päriselt aru saada, siis oskan asju lihtsalt
teistele seletada. Uudishimu ja lugemine – see
laeb. Mulle meeldib metsas jalutada ja kontra-

bassi mängida. Armastan merd ja purjetamist,“
räägib Saaremaalt merepisiku saanud naine
asjadest, mis talle rõõmu valmistavad. COVID19 eel käis ta Cambridge’i ülikooli jahiga sõitmas Inglismaa lõunarannikul ja ka kaugemal.
Meenub sõit Korfult Palermosse. Kohe seisab
ka ees sõit purjejaht Admiral Bellingshauseniga
Arktika ekspeditsiooni käigus Islandilt Gröönimaale, mis annab võimaluse oma silmaga näha
kliimamuutuse tagajärgi sealkandis ja nendest
siis ka teistele jutustada.
Anger-Kraavi peab lugu huvitavatest aruteludest sõpradega, kuid nendib samas, et suur osa
ajast läheb töö peale. Samuti meeldib talle käia
Eestis, ka koolides, oma tööst rääkimas ja
kliimamuutuste üle arutlemas. Lisaks kõigele
muule nõustab Annela Anger-Kraavi ÜRO asutusi ning riikide valitsusi Jaapanist Brasiiliani,
sinna sekka ka väike Eesti. Praegu tunnevad
kliimamuutuste vähendamise poliitikate teemadel koostöö alustamise vastu huvi Türkmenistan ja Visegrádi grupp. Annela on ka professor
Varssavi ülikoolis, kus ta räägib ärijuhtidest
magistrantidele keskkonnateemadel, sama on
ta teinud Shanghais. Selle töö tänuväärsusest
kõnelevad paljud praktilised muutused, mida
suurfirmad on teinud. Näiteks üks Hiinas koduloomadele ravimeid tootev Taani firma muutis
selle kursuse tulemusena oma transpordisüsteemi kliimasõbralikumaks.

Annela AngerKraavile tundub, et Eestis on kliimaskeptilisust
rohkem
kui Suurbritannias.

Ida-Virumaa
õiglane üleminek
CINTRAN on Euroopa Liidu rahastatud teadusprojekt, mille Eesti uurimisrühma veab Annela AngerKraavi. Projektiga uuritakse lahendusi, kuidas korraldada Ida-Virumaal õiglane loobumine põlevkivitööstusest. „Me tahame rääkida inimestega, sest
see pool on praeguseks vähe uuritud. Kuidas see
mõjutab erinevaid elanikerühmi? Kuidas ebavõrdsus
suureneb? Ja siis teine pool, millised on lahendused,“
selgitab Annela Anger-Kraavi. Teadlane nendib, et
osa kaevandustes töötavast vanemast elanikkonnast
on selline, keda ümber ei õpeta, kuid alternatiivid
tuleb selgeks teha. „Olen Riigikogus öelnud,
et see on kogu Eesti probleem, sest kui
selle üleminekuga läheb halvasti,
siis see mõjutab kogu Eestit.“
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RMK kliimakangelased
on leidnud lahendusi süsiniku
jalajälje vähendamiseks

Kliima

Analüüsiga leiti 25 000 hektarit „uusi“
metsakuivenduskraave
Toomas Kivisto juhitud töörühm uuris metsakuivenduse võimalusi metsa tagavara ja seeläbi süsiniku sidumise suurendamiseks. „Eesti tingimustes ületab sademete hulk aurumise, tulevikus suureneb tõenäoliselt
sademete hulk veelgi, seega on toimiva kuivendussüsteemi olemasolu metsa kasvatamiseks hädavajalik,“
rääkis Kivisto. Uusi metsakuivendussüsteeme RMK ei
raja, kuid rekonstrueerib ja hooldab varem rajatud
kraavivõrku.
Praegu on RMK valduses umbes 500 000 hektarit
kuivendussüsteeme, millest umbes 350 000 hektarit
asub majandusmetsades. Töörühma teostatud geoinfopäringuga leiti lisaks ligikaudu 5300 kilomeetrit
kraave, mille hinnanguline pindala katab 25 000 hektarit. Need kraavid praegu maaparandussüsteemide
registris arvel ei ole – tegemist võib olla näiteks vanade
kraavidega või on need tulnud RMK valdusesse lisandunud maadega. Kivisto sõnul seisab suur töö nüüd
alles ees: analüüsida tuleb, kas kraavid moodustavad
toimiva maaparandussüsteemi, mille korrashoidmine
on mõttekas. Enne, kui toimivad süsteemid saab arvele
võtta, tuleb nende rekonstrueerimine kooskõlastada ka
maaomanikega, kelle maadel maaparandussüsteem
asub. Kaardikiht, mis võtab arvesse kõiki vajalikke
kriteeriume, mille alusel saab teha ettepaneku arvele
võtmiseks, peaks valmima järgmisel aastal.
Arvestades, et ühe tihumeetri puidu kasvatamisel
seotakse ligikaudu üks tonn CO2, on meil aastas tänu
korras metsakraavivõrgule seotud umbes
750 000 tonni rohkem süsinikku.

Kuidas läheb RMK kliimakangelastel? Millised on esimeste
finišeerunud projektide saavutused ja mida hakatakse
tänu neile RMK-s teisiti tegema?
Tekst: Kristi Parro Fotod: Rando Kall, Tavo Uuetalu, RMK

Metsastamiseks sobilikku maad
on tuhandetel hektaritel
Marko Trave juhitud töörühm uuris, millistel
RMK aladel on potentsiaali metsastamiseks ja lisasüsiniku sidumiseks. Kuigi mittemetsamaade eesmärgistamist on tehtud RMK-s juba 2018. aastast,
selgus, et lisaks juba metsastamisele saadetud
umbes 4000 hektarile mittemetsamaadele (millest
893 hektarit on praeguseks metsastatud) sobib metsastamiseks veel 2300 hektarit. Iga metsastatud
hektari kohta seob mets raieküpsesse ikka jõudes
umbes 400 tonni CO2.
„Hetkel on kõige rohkem uut metsa rajatud
põllu- ja rohumaadele ning seal oleks täiendavat
metsastamise potentsiaali veel 650 hektaril,“
rääkis RMK seni veel metsastamata kõlvikutest
Marko Trave. „Looduskaitsealadel eelistame
pigem väheväärtuslike maade rentimist ning
looduslikule arengule jätmist, kuid väljaspool
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Transpordi süsiniku jalajälje kalkulaator
aitab emissioone vähendada

looduskaitsealasid – muidugi, kui looduslikud tingimused lubavad – suuname metsastamisele eelkõige põõsastikud,“ lisas Trave. Metsastatud on ka
endiseid karjääre ja jäätmaid. „Suur potentsiaal
kliimamuutuste leevendamiseks on ka jääksoodel,
aga nende alade metsastamise taga peab olema teaduslik otsus ja kindlus, et metsastamise tulemusena
süsiniku heide ikka väheneb, mitte ei suurene.“
Trave sõnul olid analüüsi üllatajateks elektriliinide aluse maa potentsiaal ja metsastunud sookõlvikute rohkus. Näiteks on lubatud elektriliinide
(330 kV elektriliinide aluse maa pindala on umbes
1500 hektarit) all kasvatada kuni kümne meetri
kõrgust metsa. „Hetkel nende maade kasutuselevõtt
ära ei tasu, kuid on hea teada, et tulevikuks saame
sobiva rakenduse korral need kasutusele võtta,“
rääkis Trave.
Metsamees nr 2 (142) / 2021

Mihkel Merimaa juhitud töörühm uuris võimalusi RMK transpordikorralduse jalajälje vähendamiseks. „Selge on see, et autodest loobuda me ei saa,“ rääkis Merimaa. „Diiselmootoritega kastiautosid biogaasiga sõitvate vastu samuti vahetada ei saa, lihtsalt puuduvad sobivad lahendused.
Küll aga saame ökonoomsema sõidustiiliga, sõites kuni 90 km/h, kokku hoida 10–20 protsenti
kütusekulust,“ tõi Merimaa ühe näite hetkel kergesti rakendatavast lahendusest. See aitaks kokku
hoida CO2 heidet ehk umbes 111 tonni aastas.
Tulevikus, kui saadaval on uued biogaasil sõitvad autod ja leidub piisavalt tankimispaiku, arutatakse RMK autopargi uuendamist keskkonnasõbralikematega uuesti. Hetkel ei saa veel ka ümarmaterjali vedavatelt partneritelt CNG-kütuse (surugaasi) kasutamist nõuda.
Selleks, et arvestada autoga sõitmise emissioone ning endale uut kliimasõbralikumat autot
valida, on töörühmal valminud süsiniku jalajälje kalkulaator. „Tihti arvestatakse ainukeseks
heitmete allikaks kütust,“ räägib kalkulaatorist Merimaa. „See kalkulaator aga hindab nii auto
enda, kütuse tootmisel, utiliseerimisel ja korralistel hooldustel tekkivaid emissioone.“ Hinnatud
on kõiki Eestis kasutatavaid kütuseid – diislit, bensiini, CNG-d ja ka elektrit nii rohelisena kui ka
põlevkivist toodetuna. Näiteks kui võtta diiselmootoriga auto kasutuseaks 150 000 kilomeetrit ja
keskmiseks kütusekuluks 7 liitrit sajale, on koguemissioon umbes 40 tonni ning kütuse põlemisest
tulev emissioon moodustab sellest 67 protsenti.

Metsamees nr 2 (142) / 2021
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Metsakahjustuste parem
seire võimaldab neile
kiiremini reageerida

Kontorite jalajälje vähendamisel mängib
suurimat rolli energiakasutus
Andrus Laureni juhitud töörühm kaardistas
kontorites tekkivat süsiniku jalajälge. Selgus, et
suurima mõju saavutamiseks tuleks keskenduda
energiakasutusele, mis moodustab kontorite
süsiniku jalajäljest umbes 80 protsenti. Kindlasti
tuleb süsiniku emissioone arvestada ka uute
hoonete ehitusmaterjalide puhul. Nii on RMK
31 kontorist A-energiaklassiga vaid uus Tartu
kontor (pildil), vanade kontorite asemele peaksid
tulevikus kerkima liginullenergia hooned.
Andmed kontorite energiakasutuse kohta on
nüüdseks kokku kogutud ja peagi vormuvad
need kontorite energiakasutuse süsiniku jalajäljeks. See uuring on hea sisend piirkonniti loodavatele energiakasutuse arengukavadele, nagu
on ka juba valminud Sagadi soojamajanduse
arengukava. Samuti aitab andmete analüüs teha
paremaid otsuseid investeeringute otstarbekuse
ja ajakava kohta.
„Kõige käegakatsutavam töörühma analüüside
tulemus rakendub juba 1. septembrist Tallinna
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Vanade kontorite asemele peaksid
tulevikus kerkima liginullenergia hooned.

kontoris,“ rääkis lähiaja jätkutegevustest Andrus
Lauren. Nimelt on plaanis koostöös Tootjavastutusorganisatsiooniga paigutada Metsamaja igale
korrusele sorteerimisjaamad pakendile, paberile
ja olmejäätmetele. „Pilootprojekti käivitame
koos heade naabritega kõrvalmajast – Loodusmuuseumiga – ja loodetavasti löövad mõlema
maja töötajad projektis hoolega kaasa. Sorteerimine on esialgu paljudele kindlasti võõras, kuid
tänu sellele hoiame nii keskkonda kui ka kulusid
kokku,“ lisas Lauren. Sorteerimist on plaanis
edendada ka kõigis teistes kontorites. Selleks
on moodustatud jäätmemajanduse töörühm, millega kõigil huvilistel on võimalik liituda, andes
endast märku Uno Koppelmaale.
Metsamees nr 2 (142) / 2021

Olavi Andrese juhitud töörühm keskendus
metsakahjustustele. On selge, et nende vältimine tagab metsa parema kasvu, vähendab
teiste kahjustuste teket ja tagab ka kvaliteetsema puidu, mis omakorda tähendab suuremat süsiniku sidumist.
Metsakahjustuste parimaks ennetamisvõtteks on seire. Juba praegu kirjeldavad metsakorraldajad juhendis fikseeritud 17 kahjustuse asemel 47. Selleks aga, et oleks selge,
milliste kahjustustega tuleb esmajärjekorras
tegeleda, jaotati seitse suuremat tähelepanu
vajavat kahjustust kolme rühma: metsakasvatuslikud (pärsivad metsa uuendamist ning
seeläbi metsade majandamist, nt põdra-,
hirve-, metskitse-, männikärsaka kahjustused), aeglase (kahjustusi ei ole võimalik likvideerida, kuid levikut ja majandusliku kahju
suurenemist saab vältida, nt juurepess) ning
kiire (saab likvideerida ja levikut takistada;
kiirelt reageerimata jätmine põhjustab kahjustuse laienemist suuremale alale ja soodustab teiste kahjustuste levikut, nt tormikahjustused, kobras ja üleujutus, kooreüraskid, tuli)
dünaamikaga metsakahjustused.
Neist enim on viimastel aastatel tähelepanu
pälvinud ürask. Olavi Andrese sõnul on üraskiseire saanud juba traditsiooniks. „Aprilli
keskpaigas rajatakse seirejaamad, kus iga
kolme nädala tagant uuendatakse püünistes
olev feromoonpreparaat,“ kirjeldas ta seire
läbiviimist. „Andmed edastatakse Keskkonnaagentuurile, kes annab infot lendluse algamise kohta ja võttes arvesse ka ilmastikku,
annab teada lendluse ja seeläbi ka seire lõppemisest.“ Andrese sõnul kogutakse suvel
igal nädalal üraskeid ligi kaks liitrit.
Praeguseks on juba olemas vahend, mille
abil saab välja tuua uuendusraie fondi eraldiste juures prioriteetsed kiiret sekkumist
vajavad kahjustused. Sügisest alustatakse
koostöös IT-osakonnaga uue metsakahjustuste seire rakenduse loomist.

Metsakahjustuste parimaks
ennetamisvõtteks on seire. Juba praegu
kirjeldavad metsakorraldajad juhendis
fikseeritud 17 kahjustuse asemel 47.
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Töös olevad
kliimaprojektid
 Riigimetsa süsinikubilansi koostamine,
Hardo Becker

 Kliimamuutustele vastupidava

metsauuendusmaterjali tootmine,
Esko Krinal
 Süsiniku sidumise võime suurendamine ja
metsa kliimakindlamaks muutmine metsa
uuendamisel, Toomas Väät
 Süsiniku sidumise võime suurendamine ja
metsa kliimakindlamaks muutmine metsa
kasvatamisel, Tavo Uuetalu
 Elurikkuse hoidmine, Kaupo Kohv
 Püsimetsandus, Andres Sepp
 RMK kliimategevuste ja -teenuste
kommunikeerimine avalikkusele ja
klientidele, Sille Ader
 Süsinikumajanduse juhtimine, hinnastamine ja tunnustamine, Rainer Laigu
 Riigimets 2100, Kristjan Tõnisson
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Mida kauakestvamad on
puidust tehtud tooted,

seda parem kliimale
Tekst: Ulvar Kaubi, RMK puiduturustusosakonna juhataja
Fotod: Wikipedia, Shutterstock

Puiduturustuse töörühm eesotsas Ulvar Kaubiga otsis lahendust, kuidas
saaks riigimetsast pärit puidus olevat süsinikku pikemalt salvestada.
Kuidas saab RMK oma puidumüügikorraldusega sellele kaasa aidata?

RMK kliimakangelaste projekti raames otsis töörühm
lahendust, kuidas saaks riigimetsas raiutud puidus olevat
süsinikku pikemalt salvestada. Selleks, et puittoodetes
pikemaajaliselt süsinikku talletada, tuleks puidu turustamisel hinnata majanduslike tingimuste kõrval rohkem ka
keskkonnaalaseid ehk kliimat mõjutavaid tingimusi. Ideaalis on igas sortimendis talletatava süsiniku eluea pikkus
teada ning kvaliteetset puitu kasutatakse ainult pika elueaga
toodetes. Praktikas see alati nii ei ole. Kui muud tingimused, sh eelkõige hind, on võrdsed, siis võiks olla väike eelis
sellisel puitu osta soovival ettevõttel, kes suudab samasuguse kvaliteediga sortimenti kasutada pikema elueaga
toodete valmistamiseks.

Küttepuidu oksüdatsioon loetakse
koheseks ja tema eluiga on seetõttu null

Müüdud sortimendi süsiniku talletamise
aja ja CO2 koguse leidmine, lähtudes kliendi
toodetava toote elukaarest

Eestis on kõige pikema elukaarega
ümarmaterjal männipuit, sh on kõige
kauem süsinik seotud männimajapalgis.

Eelmisel aastal müüs RMK kokku 4 mln m3 puitu, millest
46 protsenti moodustas palk, 32 protsenti paberipuit ning
22 protsenti läks energiatootmisse kas küttepuiduna või
hakkpuiduna. Töörühma üks eesmärk oli leida RMK
müüdud puidu süsiniku talletamise aeg ning esitada see
sortimentide või puuliikide kaupa. Seda teades saab
uurida võimalusi, kuidas suurendada sortimentide osakaalu, mida müües on süsinik toodetesse seotud pikemalt.
Süsinikusisaldus puidus on teada, kuid mida täpselt sellest
puidust tehakse, mõjutab lõpptulemust ehk toote elukaart
enim. Lähtusime avalikult teada olevatest andmetest ettevõtete kohta.
Elukaare arvutamise mudeli ja juhised on välja töötanud
valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) ja need
tulenevad Kyoto protokollist*. See sisaldab kolme hindamise, mõõtmise, seire ja aruandluse metoodikat:
M1 – kohene oksüdatsioon, kui puuduvad usaldusväärsed andmed varutud puidu jagunemisest
tootekategooriatesse;
M2 – vaikimisi soovitusena kasutatavad tootekategooriate poollaguajad;
M3 – riigispetsiifilised tootekategooriate poollaguajad.
Eestis ei ole (veel) riigispetsiifilisi tootekategooriate
poollaguaegu välja töötatud ning ammugi ei kuulu Eesti
selliste riikide hulka, kus puuduvad andmed ja kogu raiutud puit ära põletatakse. Seetõttu tuleb lähtuda teisest
metoodikast ning tabelis 1 on toodud sellekohased tootekategooriate poollaguajad.

Kõnealust metoodikat aluseks võttes on 2020. aastal riigimetsast varutud sortimentide keskmine kaalutud eluiga 13,1
aastat ja tänu sellele on puittoodetes seotud süsinikku väljendatuna atmosfäärist vähendatud CO2 kogusena 3,33 miljonit
tonni. Kõige pikema elueaga RMK poolt müüdud ümarpuit
on mänd, mille toodete kaalutud keskmine vanus on 17,6
aastat, sellele järgneb kuusk (13,5 aastat), kask (6,7 aastat) ja
haab (4,4 aastat). Kõige rohkem potentsiaali keskmise eluea
tõstmiseks on kasepuidul, millest suhteliselt suurt osa kasutatakse praegu veel lühikese elueaga toodete tootmiseks.

Tabel 1. Varutud puittooted (VPT) ja nende poollaguajad
Ruhnu puukirik pühitseti 1644. aastal.
VPT
kategooria

Eesti vanim puitehitis on teadaolevalt Ruhnu vana kirik,
mis pühitseti 1644. aastal. Mõnevõrra noorem, kuid siiski
17. sajandisse ulatuv, on Mikitamäe tsässona ehitusaeg.
Meist mitte kaugel Norras on vanimad säilinud püstpalkkirikud rajatud 11. sajandi keskpaiku ja maailma vanima
säilinud puitehitisena teatakse praegu Tšehhimaalt leitud
kaevu puitrakkeid, mis on 7000 (!) aastat vanad.
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Nende vanimate teadaolevate puidukasutuste kõrval on
tarbimises igapäevaselt väga palju erineva elueaga puidupõhiseid tooteid, ilma et tarbimise käigus seda endale teadvustaksime. Eespool toodud ehitiste näited on telje ühes
otsas, teises otsas võiks olla näiteks suitsuvorsti ümber olev
tselluloosist toodetud „vorstinahk“, mille koos vorstisisuga
ära sööme, ilma et selle olemasolu isegi märkaksime.
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Paber
Puitpaneelid
Saematerjal

Vaikimisi
poollaguaeg a

Kategooria
eluiga a

2

2,9

25

36,0

35

50,5

IPCC 2014, 2013. Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol, Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M., Troxler, T. G. (toim.)

*
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Erametsauudised

Erametsaomanikel võimalus saada
tasuta nõustamist
Foto: Kaupo Kikkas

Erametsakeskus pakub alates 2021. aasta
juunist erametsaomanikele ja metsaühistutele esmast tasuta nõustamist juriidilistes ja
maksunduslikes küsimustes. Nõu saab
küsida esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella
9–12 telefonil 652 0002.

Kasutusea ehk seotud süsiniku alusel
sortimentide väärtusskaala

Väärtusskaala visualiseerib RMK müüdud sortimentide
kasutamist erineva elueaga puittoodeteks, lähtudes toote elukaarest. Mida rohkem igast müüdud tihumeetrist väärtuslikku puitu saadakse, seda parem on olnud metsakasvatamise
ja -varumise kvaliteet. Alljärgnevas tabelis 2 on toodud jaotus RMK poolt raiutud ja müüdud puidu sortimentidest ning
igale sortimendile on leitud süsiniku eluiga.

Keskmine elukaar riigimetsas 2020.
aastal raiutud puidul on 13,1 aastat.
Tabel 2. RMK poolt raiutud ja müüdud puidu sortimentide
jaotus koos süsiniku elueaga
Sortiment

Puuliik

C elukaar
(a)

Majapalk

mänd

37,5

Okaspuupalk

mänd, kuusk, lehis

25,4

Okaspuupost

mänd, kuusk

24,2

Kõvalehtpuupalk

tamm, saar

18,2

Okaspuu madalakvaliteediline palk

mänd, kuusk

17,3

Vineeri-, spoonipakk

kask

16,4

Lehtpuupalk

haab, sanglepp

13,0

Okaspuulatt

mänd, kuusk

9,6

Küttepuit

okaspuu, lehtpuu

3,6

Paberipuit

kuusk, mänd, haab

2,9

Paberipuit

kask

2,6

Keskmine
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Tabelist võib näha, et müüdud küttepuidu süsiniku elukaar on pikem kui paberipuidul. See tuleb sellest, et osa
küttepuidust müüakse plaaditööstusele tooraineks, mille
eluiga on oluliselt pikem kui paberil. Ühtlasi näitab see
ilmekalt, et Eestis on potentsiaali madalakvaliteedilise
puidu kohapealse töötlemise suurendamiseks.

Klientide hindamine müügiotsuste tegemisel,
väärtustades klienti, kes toodab pikema
kasutuseaga tooteid

RMK pikaajaliste klientide pakkumiste hindamiseks on
kasutusel n-ö kuldvalem, mis kirjeldab ideaalset klienti, kes
on maksejõuline, täpne mõõtja, katkematu tarnevooga,
laseb puutüve optimeerida, paindlike laadimistingimustega,
töötleb puitu ise jmt. Sellesse valemisse on võimalik lisada
puittoodetes süsiniku salvestamise kriteerium. Kasutades
eespool kirjeldatud IPCC metoodikat toote eluea kohta,
saab kliente hinnata sama sortimendi piires kliendi põhitoote alusel ja arvestada süsiniku sidumise aega. Konkurents on tihe ning kliendid püüdlevad tõhusama töökorralduse poole. Esimene tagasiside klientide esindusorganisatsiooni (EMPL) poolt on olnud toetav, kuid lõpliku
lahenduseni pole veel jõutud. Samas on kliimamuutustega
seotud teemad kujunemas üha olulisemaks ja peame
positiivseid mõjusid suurendama. Kauakestvad puittooted
aitavad sellele kaasa.

Nõu saab küsida metsakinnistute, kasvava metsa
raieõiguse ja metsamaterjali valdamise, kasutamise
ja käsutamisega seoses, samuti raie korraldamisega
seotud tsiviilõiguslikes küsimustes, eeskätt seoses
tehingute tegemisega. Maksunõustamist pakub
Erametsakeskus seoses füüsiliste isikute kasvava
metsa raieõiguse ja/või metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu deklareerimisega.
Tegemist on esmase nõustamisega, mille tulemusena saab metsaomanik soovitused edasisteks toiminguteks esitatud õigusliku probleemiga. Juhul
kui metsaomanik soovib oma kaebused anda kohtusse, on võimalik Erametsakeskuse kodulehelt
www.eramets.ee leida muu vajaliku nõustamisalase info hulgast ka advokaadibüroode kontaktid.
Metsamajanduslike küsimuste korral on alati võimalus pöörduda nõu saamiseks ka metsaühistute
poole, kus on abiks metsakonsulendid.

Kogu pere metsapäev tuleb sel aastal Pärnusse
Eesti Erametsaliit kutsub 21. augustil kogu
pere metsapäevale, mis toimub sel aastal
Pärnus Endla teatri ees Vaasa pargis. Sama
päeva ennelõunal on võimalus minna ekskursioonile 2020. aasta parima metsamajandaja Mihkel Jürissoni metsa. Oodatud
on kõik huvilised!

13,1

Metsamees nr 2 (142) / 2021

Metsamees nr 2 (142) / 2021

Kogu pere metsapäev on iga-aastane üritus, kus
leiab vahvaid tegevusi igas vanuses külaline. Näha
saab metsatehnikat ning küsida ja arutada metsanduse teemadel oma ala ekspertidega. Samuti on
üleval huvitavad metsateemalised väljapanekud
ning osa saab võtta töötubadest ja mängudest.
Kohal on paljud metsas tegutsevad organisatsioonid nii era- kui ka riigisektorist.
Kogu pere metsapäeva juhib Urmas Vaino ning
laval esinevad ansamblid Curly Strings ja Greip.
Kuulutatakse välja ka 2021. aasta metsamajandajate konkursi tulemused.
Täpsemat infot saab Eesti Erametsaliidu kodulehelt www.erametsaliit.ee või Facebookist.
21. augusti ennelõunal on võimalik osaleda ekskursioonil 2020. aasta parima metsamajandaja
Mihkel Jürissoni metsas Vändra külje all Mädara
külas. Pärnust saab ekskursioonile sõita bussiga.
Ekskursiooni ajakava ja registreerimine aadressil
bit.ly/Madara-ekskursioon.
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Kuidas oled Sagadiga veel seotud?
Sagadiga olen seotud olnud üle 30 aasta,
sellest üle kümne aasta peaaednikuna.
Eelnevalt olin vabakutseline ja kujundasin siin mitu ekspositsiooni. Näiteks
hundinäitus pärjati Väikese Muuseumiroti auhinnaga. Olin metsamuuseumi
püsiekspositsiooni kujunduse autor.
Olen oma tegemistega Sagadile truuks
jäänud – Sagadi käekäik on mulle väga
oluline ja mul on ainult rõõm, et saan
selle arengusse panustada.
Kuidas sa end Sagadi meeskonnas
tunned?
Täitsa meeskonna liikmena. Üks põhjus,
mis ma olen siin nii kaua olnud, on inimesed – meeskond on super. Eriolukord
aastal 2020 oli minu jaoks kui roosamanna, sest kogu Sagadi meeskond tuli
mulle aeda appi. Saime nii suure töö
tehtud, olin pisarateni liigutatud ja väga
tänulik. Üheskoos tegime ära õunaaia
suured rikkalikud kollektsioonpeenrad.
Samal kevadel sai valmis liigirikas
maitsetaimede ala, mida restorani köök
aktiivselt kasutab.

Peaaednik teeb
õnnelikuks kaasteelised
putukatest külastajateni

Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

Mis on peaaedniku tööülesanded?
Üldiselt on minu ülesanne tagada, et kõik
väljas oleks harmooniline. Ükskõik kes

Sagadit külastab, tajub, et ümbritsev on
kooskõlas tervik – ta ei pea olema asjatundja ega aru saama, kuidas see on saavutatud. Leian, et iga aastaga läheb aina paremaks. Ma nimetan seda aeda oma lõuendiks, kuhu ma pintslitõmbeid teen. Sagadi
aias on palju ajaloolisi kihistusi, iga aeg on
jätnud oma jälje, alates perekond Focki
ajast ja lõpetades minu nägemusega. Oma
ideid annan sageli edasi skitseeringutena –
mulle meeldib end arusaadavaks teha joonistustega. Märkmikku kannan kaasas, et
kinni püüda aeda puudutavad ideed – nagu
luuletaja või helilooja.
Mul on oma tubli naiskond-meeskond,
kes pingutab selle nimel, et külastajad
näeks, et väljas olev roheline ruum on korras. Minu ülesanne on töid koordineerida:
kes kuhu millal saab töid tegema minna.
Palju peab jälgima ilma ja teadma, millal
külastajaid näiteks trimmerdamine või niitmine segada võib – mitu päeva peab ette
mõtlema. Eri tööülesannete täitmisega saavad inimesed erinevalt hakkama – on
neid, kellele ei sobi rohimine, teisalt

Eriolukord oli minu jaoks kui
roosamanna, sest kogu Sagadi
meeskond tuli mulle aeda appi.

Rikkalik kollektsioonaed, mille loomisel olid abiks
kolleegid Sagadist.

RMK Sagadi metsakeskuse peaaednikule Helle Väärsile on aed lõuendiks, kuhu teha pintslitõmbeid. Harmooniat hindav naine tegeleb ka
floristika ja lilleniitude rajamisega ning innustab mitmekülgselt kasutama seeni. Äsja sai ta tunnustuse maastikuarhitektide liidult.
Helle Väärsi on
Sagadi oma südameasjaks võtnud.
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Kuidas sa Lahemaale sattusid?
Me lõpetasime abikaasaga ülikooli ajal,
mil ülikool suunas spetsialistid tööle.
Piirkondade vahel valides leppisime
kokku selles, mis on meile oluline. Esiteks, et oleksid ilusad metsad – siin on
väga ilusad metsad. Teiseks, meri peab
lähedal olema – on. Kolmandaks, tsivilisatsioon ja kultuur peavad lähedal olema
– tänapäeval veel eriti, palju toimub
siinsamas ja pole küsimus ka Tallinna

minna, kui on mõni näitus, etendus, kontsert. Me oleme abikaasaga (Jaak Väärsi,
RMK praaker – S.K.) kõvad kultuuritarbijad. Esimesed kümme aastat elasime
Sagadi mõisamiljöös, see oli meie laste
kasvamis- ja mänguruum. Seejärel hakkasime Oandul maja üles ehitama, sai kasvatatud kartuleid ja metsataimi, kuid lahja
maa sobib enam lilleniitude rajamiseks –
mul on väliõppeklass mitmesuguste koolituste läbiviimiseks.
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Amet

ainult mina tööl, kevadel tulevad jälle
hooajalised töötajad appi. Nad on üle
kümne aasta siin käinud ja ma olen
ajaga ära õppinud, millised piirid ja
oskused kellelgi on – kevadel läheb
tõesti kiireks.

Kiiduväärt on, et inimesed muutuvad teadlikuks,
et me ei pea nii palju niitma, putukatele varjumise
võimaluse jätmine on väga oluline.
mõni on vilunud okste lõikamises. Mulle
on tähtis, et tegutseksime külastajatele
võimalikult nähtamatult, ometi kõik on
korras.
Kas sul on Sagadis selliseid ülesandeid,
mis muidu peaaednike ampluaasse ei
kuulu?
Kui meil toimuvad suuremad vastuvõtud,
siis minu peal on siseruumide kaunistamine lilledega.
Õppisin seda Eesti Floristikakoolis ja
olen teinud profitaseme eksamid. Mõisa
interjööri on võimalik teha suuri seadeid
– mulle meeldib see töö väga. Enda täiendamine on samuti osa tööst. Iga viie aasta
tagant käin taimekaitsekursustel ja teen
eksami. Mul on teadusmagistri kraad
maastikuarhitektuuris ilukõrreliste teemal, kuid see ei tähenda, et ma ei peaks
end teistes valdkondades täiendama.
Praegu oleme rääkinud suvistest tegemistest. Milline on selle töö aastaring?
Kuni jõuludeni on mul tuli takus: taimede
koristamine, rooside katmine. Taimeaed
elab talvel oma elu edasi. Sagadi jõulukaunistuste tegemine on pikk protsess,
milleks valmistun ja kuivatan taimi juba
praegu. Minu ainuke võimalus puhata
ongi hilissügisel ja talvel – oleme perega
seiklushimulised ja sportlikud, seega
meile sobib talvel suusatades puhata.
Veebruaris hakkame triiphoones juba
amplitaimi ette kasvatama. Üle talve olen
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Millised on edasised plaanid?
Mul oleks suur rõõm, kui õnnetus seisus
triiphoone saaks tänapäevased lahendused. Soovin, et väikeste lastega külastajatel oleks õunaaias tegevust – seal
võiks olla mänguväljak. Sinna sobiks
veel lihtne tervise- või virgutusrada.
Looduskooli taha kaldasse teen korraliku lilleniidu variandi. Seal oleks putukate väli, kus saab näiteks tutvuda Eesti
28 kimalasega. See on lihtsalt idee, kuidas neid kasulikke putukaid inimestele
lähemale tuua. Hotelli siseõu saab täiesti
uue väljanägemise. Aia päikesepoolsesse külge on plaanitud nurk viinapuudega ja teise külge rododendroniaed.
Lähiajal saavad valmis komposteerimiskastid – kasvatame ise kõrvitsaid ja
maitsetaimi. Mulle on oluline, et siin
oleks toimiv mõisaõu, et eri vanusega
külastajatel oleks tore. Ma arvan, et
oleksin väga rahul, kui need asjad saaks
tehtud – siis oleks äge. Sagadi saab parimaks mõisaks välisruumi poolest.
Garanteerin. Oma panuse selleks annan
kohe kindlasti. Võrreldes naabermõisatega ei hiilga Sagadi oma maastikureljeefiga – seda enam peame pingutama,
et see oleks eri eas ja huvidega külastajatele atraktiivne.

lihtne, kui seda näidata püütakse. Kuid
kiiduväärt on, et inimesed muutuvad
teadlikuks, et me ei pea nii palju niitma,
putukatele varjumise võimaluse jätmine
on väga oluline. Siin Sagadis suunan
aina rohkem seda teed, et suured mõisa
ees ja taga olevad murualad jäävad
mõneks ajaks niitmata.
Milliseid põhimõtteid järgid sa nii
Sagadis kui ka oma aias? Mis on tähtsamad teemad?
Ma tahan, et minu tegevuse tagajärjel
oleks välisruum tasakaalus ja läbimõeldud. Et minu kaasteelised alates putukatest ja lõpetades külastajatega oleksid
õnnelikud. Tahan tunda rõõmu ja uhkust
oma tehtu üle. Minu jaoks on tähtis kõik
nüanssideni läbi mõelda: proportsioonid
peavad olema paigas, värvid ja kõrgused
harmoonias. Pühendun, et potid, sildid
ja sordid saaksid valitud õiged.
2020. aastal olid Eesti Maastikuarhitektide Liidu eripreemia nominent.
Mida see sulle tähendab?
See oli väga suur au ja tunnustus. See
on selle eest, et ma koolitan inimesi,
minu juures on koolitustel käinud arhitektid, maastikuarhitektid, kohalike

omavalitsuste esindajad, aednikud, huvilised. Olen välja andnud kaks ilukõrreliste ja lilleniidu teemalist raamatut.
Nominatsioonis nimetati mind valdkonna pioneeriks ja suunanäitajaks –
kahtlemata väga suur tunnustus.
Üks teema, mida me ei ole puudutanud,
on seened. Kust see huvi alguse sai?
Mul on palju hobisid. Üks on aed, siis
sport ja kolmandaks seened. Kui tuleb
sügis, siis on nii, nagu mul oleks silmaklapid. Seened on mind ära tinistanud,
siis on seeneaeg, aga see ei piirdu nüüd
ainult kukeseentega. Siis tulevad „sitaseened“, neid pean korjama, sest nendest
saab väga ägedat värvi. Värvin lõngu.
Käin metsas, korjan hunnikute viisi seeni,
mul on spetsiaalselt seente ladustamiseks
kodus sügavkülm. Lõpuks, kui seeneaeg
on läbi, on mul nõiaköök, tõeline
nõiaköök, siis ma värvin seentega lõngu.
Teine põnev teema on see, kuidas
teha seentest paberit. Ma olen Eestis
tegelenud selle hobiga vähemalt kakskümmend aastat ja mulle tundub, et
olen väga palju sellest rääkinud, aga
ikka tuleb välja, et inimesed ei tea.
Seeneteema on tuleviku teema, eriti
seenepaber.

Kollektsioonaia
rajamisele eelnes
põhjalik eeltöö,
et proportsioonid
ja värvid oleksid
tasakaalus.

Kuidas sa kirjeldaksid oma aeda?
Oled ju tuntud lilleniitude eestvedaja.
Oma aias lähtun põhimõttest, et sellega
oleks võimalikult vähe tööd. Meil abikaasaga on palju hobisid ning me ei taha
tulla seikluselt tagasi ja hoida peast
kinni, et midagi on tegemata. Mu aed on
üles ehitatud selliselt, et olen rohkem
vaatleja. Looduslilled ja kõrrelised –
selline on minu aed.
Kuidas lilleniidu rajamine käib?
Sellele küsimusele vastamiseks korraldangi nädalavahetustel kodus koolitusi –
siis teen puust ja punaseks kõigile huvilistele. Olen neid koolitusi juba aastaid
teinud ja lilleniitude populaarsuse juures
on hulk aspekte, mis mulle isiklikult ei
meeldi: lilleniidu rajamine ei ole nii
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ASKO LUST:

Partner

Tekst: Sander Silm
Fotod: Lauri Kulpsoo

Eesti metsandus on
läbipaistev ja metsad
üldiselt hästi majandatud
Asko Lust selgitab,
et nii FSC kui ka
PEFC standardi
eesmärk on sama:
jätkusuutlik
metsamajandamine.

Nii riigimets kui ka Eesti metsad on hästi majandatud ning Eesti metsandus võrreldes paljude teiste riikidega väga läbipaistev, leiab FSC®
(Forest Stewardship Council®) säästliku metsamajandamise sertifikaate
väljastava organisatsiooni Preferred by Nature (endine NEPCon) tarneahela osakonna asedirektor ja metsamajandamise audiitor Asko Lust.
Preferred by Nature’l lõpeb tänavu
pikaajaline koostöö RMK-ga. Kuidas
see koostöö algas?
See algas juba paarkümmend aastat
tagasi, kui NEPCon’i toonane töötaja
Kristjan Tõnisson võttis ühendust
RMK-ga FSC sertifitseerimise teemal.
Meie tegevjuhi Peter Feilbergi meenutuste järgi oli NEPCon toona väike organisatsioon käputäie töötajatega neljas riigis. Kui RMK-le sertifikaat väljastati,
moodustas see suurema osa tollase
NEPCon'i sertifitseeritud pindalast, kusjuures Rainforest Alliance’i (Preferred by
Nature’ tolleaegne koostööpartner, kelle
kaudu oli meil FSC metsamajandamise
akrediteering) sertifitseeritud metsa pindala kasvas seetõttu üle 30 protsendi.
Siiski juba enne RMK sertifitseerimist
tehti koostööd kaitsealade võrgustike projekti raames, mistõttu võib öelda, et meie
koostöö on kestnud üle paarikümne aasta.
Selle aja jooksul on mõlemad organisatsioonid väga palju õppinud ja arenenud.
Praegu on lisaks säästva metsanduse
standardile FSC olemas ka kiiresti
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kasvav PEFC standard. Mis on nende
kahe standardi erinevus ja kui levinud
on need standardid maailmas?
Eesmärk on mõlemal standardil sama: jätkusuutlik metsamajandamine. Erinevus tuleb
sellest, kuidas jätkusuutlikkust saavutada.
Kõige suurema erinevusena võiks välja
tuua, et FSC standardi puhul on kohustuslik
laialdane huvirühmade kaasamine, PEFC
puhul praegu seda nõutud ei ole. Lisaks on
tehnilisi, standardi nõuetest tulenevaid erinevusi. PEFC standard on ka väga kiiresti
kasvanud – praegu on selle standardiga kaetud maailmas üle 330 miljoni hektari metsaala ja see moodustab kolm neljandikku kogu
maailmas sertifitseeritud metsadest. Tarneahela sertifikaate on PEFC süsteemis üle
20 000. Võrdluseks: FSC sertifitseeritud
metsi on maailmas 223 miljonit hektarit
ning tarneahela sertifikaate märksa rohkem,
üle 47 000.
Kuidas uue Eesti rahvusliku standardi
koostamine läheb?
FSC-l on paika pandud kümme printsiipi ja
iga printsiibi all on kriteeriumid, mis on igas
riigis samad, kuid mille alla peavad riigid
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Olete auditeerinud ka teisi metsaomanikke Eestis ja lähiriikides. Kuidas RMK paistab teistega võrreldes?
Koos RMK-ga oleme Eestis
auditeerinud kuut ettevõtet.
Nende hulgas on suuremaid ja
väiksemaid. Üle maailma on
Preferred by Nature sertifitseerinud metsa- ja põllumaad üle
80 miljoni hektari. Kui vaatame
RMK-d rahvusvahelises mastaabis, siis meie tegevjuht Peter
Feilberg, kes on sertifitseerimisaudititel osalenud üle maailma,
leiab, et RMK on üks paremini
majandatud ja toimivaid organisatsioone, mida tema on näinud.
Kui vaadata kogu Eesti metsandussektorit ja võrrelda seda teiste
riikidega, on raske leida niivõrd
läbipaistva metsandusega riiki
kui Eesti.

eraldi koostama omad nõuded,
mis on rakendatavad selles
konkreetses riigis. Me ei saa ju
Eesti metsi võrrelda troopiliste
metsadega. Rahvuslik standard
tähendab seda, et kohalik FSC
kontor korraldab standardi koostamise ja kaasatud on erinevad
huvirühmad ning Eestile pannakse paika metsamajanduse sertifitseerimise nõuded, mis vastavad rahvusvahelistele
kokkulepitud printsiipidele ja
kriteeriumidele. FSC standardi
töörühmas on esindatud kolm
koda: sotsiaalkoda, keskkonnakoda ja majanduskoda ning standard ongi ideaalis kompromiss
nende kolme koja huvide vahel.
Kõigi huvirühmade kaasamine
on olnud peamine ka Eesti rahvusliku FSC metsamajandamise
standardi väljatöötamisel. Praeguseks on küll osa olulisi metsamajanduse ja metsatööstuse esindajaid standardi töörühmast
lahkunud. Loodetavasti ei avalda
see mõju varem üheskoos kokku
lepitud nõuetele ja standard kinnitatakse juba sel aastal.
Preferred by Nature ise
töörühmade töös ei osalenud,
kuid meilt küsiti protsessi alguses tagasisidet standardi nõuete
hinnatavuse kohta.
Sertimine ja selle kontroll –
mida ja kui palju kontrollitakse ning kuidas see välja
näeb?
Enne iga auditit toimub huvirühmade konsultatsioon, kus küsime
tagasisidet ettevõtte metsamajandusliku tegevuse kohta. Vajaduse
korral toimuvad ka kohtumised.
Huvirühmadena käsitletakse
kõiki asjasse puutuvaid osapooli
alates kohalikest elanikest ja
lõpetades keskkonnaorganisatsioonide, ülikoolide, riigiasutustega jms. Seni on meile tagasisidet tulnud peamiselt kas keskkonnaorganisatsioonidest või
kohalikest kogukondadest. RMK
majandab poolt Eesti metsamaad
ja sellest lähtuvalt on ka arusaadav, et kohalikud kogukonnad
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Lähtuvalt kasvanud avalikust huvist oleme kaasanud RMK auditeerimismeeskonda rahvusvahelise taustaga audiitoreid, et oleksime võimalikult
objektiivsed, selgitab Asko Lust.

Kõigi huvirühmade
kaasamine on olnud
peamine ka Eesti
rahvusliku FSC
metsamajandamise
standardi väljatöötamisel.
soovivad üha aktiivsemalt metsamajanduse planeerimisel kaasa
rääkida.
Auditite käigus hinnatakse
metsamajandaja tegevuse vastavust kindlatele nõuetele. Kokku
on hinnatavaid indikaatoreid

(nõudeid) üle 200. Näiteks on
nõue, et pärast lageraiet peab
hektarile alles jääma minimaalselt kümme elusat säilikpuud
ning näiteks on eraldi välja toodud loetelu raietöölisele kohustuslikust turvavarustusest. Auditi
käigus hinnatakse, kuidas ettevõte on nõuetele vastavuse taganud. Hinnatakse ettevõtte protseduure, toimuvad intervjuud
ettevõtte juhtivtöötajatega, metsatööliste ja alltöövõtjatega, toimub dokumentide kontroll ja
auditile eelneb ka huvirühmade
konsultatsioon.
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Kas ja kuidas on viimase aja
süüdistused metsandussektori
aadressil mõjutanud audiitorite
tööd?
Kindlasti on see mõjutanud
audiitorite tööd, sest tööd on selle
võrra rohkem. Kuna aga huvirühmadega suhtlemine on osa sertifitseerimisest, siis otsest probleemi ma ei näe. Auditite käigus
ei saa me emotsioone ja subjektiivseid hinnanguid arvestada,
saame toetuda ainult faktidele ja
kogutud tõendusmaterjalile, auditeerimisel hindame vastavust
konkreetsetele standardi nõuetele.
Tõsi küll, huvirühmade ootused
on tihti kõrgemad, kui standard
nõuab ja huvirühmad püüvad
standardi nõudeid enda jaoks
sobivalt tõlgendada, kuid seda ei
saa neile pahaks panna. Audiitorid püüavad standardi nõuete tõlgendamisel olla võimalikult neutraalsed ja objektiivsed, teinekord
võib see päris keeruline olla. Mis
puutub aga standardi tõlgendamisse, siis oleme vajaduse korral
küsinud hinnangut ka rahvusvaheliselt FSC-lt.
Lähtuvalt viimastel aastatel
kasvanud avalikust huvist oleme
kaasanud RMK auditeerimis-
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meeskonda rahvusvahelise taustaga audiitoreid, et oleksime võimalikult objektiivsed. Meil on
nõue, et RMK auditite puhul peab
kaasatud meeskonnaliige olema
vanemaudiitori kvalifikatsiooniga, mis tähendab, et tal on rahvusvaheline auditeerimiskogemus. RMK-l on ka koostöö
huvirühmadega edasi arenenud:
kohalike kogukondadega suheldakse rohkem, saadakse metsas
kokku ja peetakse koosolekuid –
on toimunud päris suur edasiminek võrreldes mõne aasta taguse
olukorraga ja minu hinnangul on
veel ruumi paremaks saamisel.

Lähiaastatel küpsete
metsade osakaal langeb
ja seeläbi väheneb ka
raiesurve.

Millise tundega kuulete süüdistusi, et riigimetsa majandamine pole säästlik?
Praeguse FSC standardi valguses saan ma küll väita, et riigimetsa majandamine on säästlik
ja üldiselt võib seda öelda Eesti
metsanduse kohta tervikuna,
eeskätt just võrdluses naaberriikidega. Jah, praegu raiutakse
rohkem ja raielangid jäävad
silma, kuna need on teedele
lähemal. Peame aga vaatama
metsade vanuselist struktuuri,
mis selgitab praegusi raiemahte.
Lähiaastatel küpsete metsade
osakaal langeb ja seeläbi väheneb ka raiesurve. See on avalik
statistika ja ma ei näe, et kuskil
metsadele liiga tehakse. Alati
saab üht-teist paremini teha,
kuid minu hinnangul on riigimets ja Eesti metsad üldiselt
hästi majandatud.

Preferred by Nature – mis see on?
Preferred by Nature on rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon, mis tegutseb enam kui sajas riigis parema
maakasutuse ja äritavade rakendamise nimel. Lisaks
metsa- ja põllumaade sertifitseerimisele korraldab organisatsioon koolitusi ja teeb keskkonnaalaseid projekte. Sertifitseerimist tehakse üheksas valdkonnas, nagu näiteks põllumajandus, puitbiomass, turism, riisikasvatus, süsiniku
jalajälje hindamine jms.
Organisatsioon, mille peakontor asub Taanis, on sertifikaate väljastanud 106 riigis ja kokku töötab ettevõttes ligi
300 inimest. Eesti kontoril on organisatsioonis tähtis roll,
kuna suurem osa akrediteeringuid on Eesti kontori nimel ja
Eestis töötavad organisatsiooni mitu võtmetöötajat.
Asko Lusti sõnul eeldatakse organisatsiooni meeskonnaga
liitujatelt erialast haridust ja töökogemust, ent ka avatud
meelt. „Oleme rahvusvaheline organisatsioon, meie töökeel
on inglise keel ning meil töötab palju eri rahvusest ja religioonist inimesi, mis tähendab, et organisatsiooni töötajad
peavad olema avatud ellusuhtumisega,“ ütles ta.
Ehkki RMK oli organisatsiooni jaoks suurklient,
audiitoritel pärast koostöö lõppu tööpuudust ei teki. Kuigi
Lusti sõnul olid RMK auditid ühed kõige töömahukamad
(seda eriti huvirühmadega suhtlemise tõttu), on organisatsiooni audiitorid praeguseks hõivatud juba teiste auditite
ja projektidega.
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Usalduse puudumine
teeb kogukondade
kaasamise keeruliseks.
Põhjuseid ja ettepanekuid
Olles mitme aasta jooksul uurinud
kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade
metsatöödega seotud kommunikatsiooni,
leiab Susanna Kuusik, et RMK on tegutsenud seaduse piires, kuid kogukonnaliikmete õiglustunnet on siiski riivatud.
Miks?
Tekst: Susanna Kuusik
Fotod: Jüri Pere, Kristiina Viiron

Joonis. Kaasamiskoosolekuid
mõjutavad probleemikobarad.

2021. aasta kevadel kaitsesin Tallinna Ülikoolis
kommunikatsiooni erialal magistritöö „Kogukondade kaasamine metsanduslike otsuste tegemisel“,
milles uurisin, kuidas oleks võimalik senist kaasamise praktikat parendada, pidades silmas kogukondade vajadusi. Etteruttavalt ütlen, et lihtsaid lahendusi ei ole, sest metsaservas peetud arutelud on
sarnased ühiskonna laiemate metsanduslike aruteludega. Samuti tasub meeles pidada, et RMK uuendas
2021. aasta kevadel kodumetsade kaasamise korda,
milles on tegeletud nii mõnegi senise probleemkohaga.
Uurimistöö eesmärk oli teha nähtavaks RMK ja
kogukondade vahelised kommunikatsiooni takistused ja kogukondade kogemusi peegeldades teha
ettepanekud, kuidas praegust kaasamispraktikat
parendada. KAH-alade kaasamise parendamise teeb
keeruliseks see, et mõjutatavatel osapooltel puudub
üksmeel probleemi ja eesmärgi sõnastamises. Kesksete teemadena tulevad esile 1) usalduse puudumine,
2) võim protsessi üle, 3) metsapoleemika mõju kaasa40
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misele. Nii eksperdid kui ka kogukondade esindajad
kiitsid, et kaasamise protsessiga on üldse alustatud.

Takistuste pallimeri

Koostasin sidusrühmade intervjuude, teooria ja
vaatluste põhjal joonise, kus ilmnevad omavahel
ühenduses olevad probleemikobarad. Need võib
jagada neljaks:
1) RMK ja surverühmade vahelised pingelised
suhted,
2) sidusrühmade erinev nägemus kaasamisest,
3) kogukondadele olulisele (emotsionaalsele)
teemale lähenemine,
4) metsanduseksperdi positsioon kaasamisel.
Igal kaasamiskoosolekul avaldusid kohalikud
mõjud: mõnel pool oli varem kujunenud vastuseis,
millel polnud metsaraiega otsest seost, teisel pool
avaldusid kohalike omavahelised suhted. Laiema
metsapoleemika mõju kaasamiskoosolekule avaldus surverühma tegevuses, sest mu uuringust
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4) sellest, kellele kuulub mets, mille üle arutelu
peetakse.
Mõistet „kaasamine“ tõlgendatakse eri distsipliinides erinevalt, tuuakse välja kaasamise eri astmeid, millel on kaasamise protsessis osalenutele
erinev mõju. Lisanduvad argikeele kihistused.
Mõiste laiahaardeline kasutus selgitab ka seda,
miks kogukondade ootused kaasamisele on sageli
suuremad kui kaasajate võimalused ja soov kaasata. RMK esindajad tõlgendasid kaasamist enam
teavitusena plaanitavatest töödest, kogukondade
ootus oli suurem, ennekõike tahtsid nad näha, et
neil on mõju lõplikule otsusele.
Kaasamiskoosolekud olid emotsionaalsed, koosolekute kirjeldamisel kasutatakse palju emotsioonisõnu, näiteks pettumus, kurbus, mure, üle sõidetud.
Emotsioonid mõjutavad hinnangut kaasamisel toimunule – sama sündmust tõlgendavad osapooled
väga erinevalt. Kui mõnele osalejale tundus, et
koosolek möödus „naerusuiselt“, siis teine kogukonnaliige tõlgendas seda „irvitava toonina“.

Metsaülem – läbirääkija
või RMK esindaja?

selgus, et surverühmad pakuvad kogukondadele
seda toetust ja alternatiivi, mida RMK esindajad
pakkuda ei suuda.

Teavitus–koosolek–järeltegevused

Lai ja põhjaliku eeltööga teavitus kaasamiskoosolekust aitas luua kogukonna ja kaasajate
vahel usalduslikke suhteid. Olulised olid RMK
esindaja otsekontaktid ja suhtlus kogukonna võtmeisikutega. Selgus, et võtmeisikute kaudu info levitamisel võis olla takistusi, millest RMK esindajad ei
olnud teadlikud: kogukonna esindajate hinnang raiele
võis erineda teiste kogukonnaliikmete hinnangust,
kogukonnasiseste suhete tõttu võis võtmeisik jätta
kaasamata huvitatuid, kogukonna esindajal võis
puududa pädevus esindada seda kogukonda. Seda
teades tasub kaasata esialgu laiemalt ja olla kogukondadele kättesaadav. Argipäeviti, tööajal korraldatud kaasamiskoosolekut tõlgendati sellena, et RMK
ei soovi päriselt kaasata.
Koosolekul ootasid kogukonnad meeldivat suhtlust, ärakuulamist, paindlikkust, lahenduskeskset
suhtlemist ja eri väärtuste tunnustamist. Kogukondade esindajad tahavad teada, kuidas saab teisiti,
mitte põhjuseid, miks ei saa.
Üldine praktika oli, et RMK esindaja tutvustas
plaane ja selgitas metsatööde vajalikkust – kogukonnad pandi kuulaja rolli ega olnud selge, millal tekib
neil võimalusi rääkida. Kogukonna sekkumine ehk
sõnavõtt ehk RMK esindaja ettekande katkestamine
mõjus justkui „plahvatus“. Kogukondade esindajad
tõlgendasid, et RMK kõneleb nendega seaduse või
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Kogukondade esindajad tahavad teada,
kuidas saab teisiti, mitte põhjuseid,
miks ei saa.

võimu positsioonilt. Selleks annab alust see, et RMK
juhib protsessi, arutluse all olev mets on RMK haldusalas ning RMK esindajatel on teadmised metsandusest ja sellekohasest seadusandlusest.
RMK esindajate jaoks koosolekuga sageli dialoog
lõppes, seevastu järeltegevuste etapis oli kogukondadel võimalik võimu dünaamikat muuta. Kogukonnad
said võimu kaasamise protsessis, kui loobuti dialoogi
pidamisest ning kasutati tähelepanu juhtimiseks radikaalseid meetodeid. Kogukondade esindajad kirjeldasid seda „viimase appikarjena“, et saada tähelepanu.
Sageli andis soovitusi kodanikuühendus Eesti Metsa
Abiks, kus on välja kujunenud praktikad, mis aitavad
kogukonnal RMK kavadele vastu seista. RMK jaoks
peaks olema prioriteetne hoida kogukonnaga ühendust ja erimeelsustest hoolimata jätkata arutelu.

Märgilised sõnad

Uuringust selgus, et sidusrühmade vahel oli erinev
arusaam
1) mõistest „kaasamine“,
2) sellest, kui laialt on mõistlik käsitleda
kogukonda,
3) eesmärkidest, millega sidusrühmad tulevad
kaasamiskoosolekutele ja
Metsamees nr 2 (142) / 2021

RMK esindaja oli kaasamist korraldades konfliktses olukorras, sest tema ülesanne oli juhtida kaasamisprotsessi ja samal ajal pidada metsanduseksperdi positsioonilt kogukonnaga läbirääkimisi.
Kaasajate väljakutsetena toodi välja: kaugenemine
kogukondadest, jäigad tööprotsessid, eri taseme
partnerite rohkus kaasamist korraldades, kaasaja
isiklike väärtuste mõju protsessile, surverühmade
vastutöö kaasajale. RMK kaugenemine kogukondadest on viinud selleni, et RMK ametnikke halvustatakse ja rünnatakse isiklikult.
RMK esindajad on teinud tööd, et kaasamiskoosolekul võimalikult lihtsas keeles selgitada metsanduslikke protsesse. Sellest hoolimata uskusid
kogukondade liikmed sageli neid, kes pakkusid
lageraiele alternatiivi.

Kaasamiskoosolekult seminaride
ja otsekontaktide poole

Kogukondade praegusest kaasamisest paistis välja
RMK efektiivsusetaotlus, seevastu kogukonnad
ootasid väikestes rühmades arutelu ja ühise eesmärgi nimel tegutsemist. Suuremat tähelepanu
tuleb juhtida kogukondade ärakuulamisele ja nende
sisendi väärtustamisele – kogukondade mõju otsusele on vaja selgelt nähtavaks teha.
Teoreetiliselt on kaasamisel eri tasemeid, alates
kaasamise manipuleerimisest ja lõpetades kogukonnale võimu andmisega. Kogukondade ootusele
vastamine, et nad ära kuulatakse ja nendega arvestatakse, eeldab vahetut suhtlemist. Mitmel juhul oli
kaasatavatel tunne, et otsused on juba eelnevalt
tehtud: see käivitas inimesed, riivas nende õiglusMetsamees nr 2 (142) / 2021

tunnet. Toodi välja, et kogukondade panust ei väärtustata piisavalt.
Ideaalses maailmas loodaks kohalikus omavalitsuses arutelujuhi positsioon, kelle ülesanne on
hoida RMK ja kogukonna vahel dialoogi, leida
ühisosa ja kompromiss. Kohaliku omavalitsuse
kasuks räägib see, et eeldatavasti on kohalikul
omavalitsusel parem ülevaade kohalikest oludest
ja inimestest. Usalduse puudumise tõttu leidis
enamik eksperte, et see positsioon peaks olema
RMK-väline. Tulevaste arutelujuhtide tööandjatena
nähti kohalikke omavalitsusi, Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnaõiguse Keskust.

Mis on meie eesmärk?

Sidusrühmade vahel oli kaasamiskoosoleku eesmärk sedavõrd erinev, et mõnetunnise koosoleku
jooksul tehti vastuseis nähtavaks, kuid ühisosani
sellisel kujul ei jõutud. RMK eesmärk on majandada metsa sellisel moel, et sellel alal hakkaks kasvama uus metsapõlv samaväärse puistuga. Kogukonnad soovivad, et säiliks võimalikult palju
praegust, et säiliks „metsa tunne“. Surverühmad
tahaksid säilitada liikide elupaiku, vähendada
lageraiepõhist metsandust, muuta seniseid puiduturustamise ahelaid ja vähendada raiesurvet.
RMK kui riigi esindaja eesmärk võiks olla protsessi toetav, näiteks eesmärk luua kogukonnaga
usalduslik suhe. Täpsemas arutelus tuleks jõuda
selleni, mis infot RMK kogukonnalt tahab saada ja
kuidas seda teadmist maksimaalselt kasutada.
Läbimõtlemist vajab, kuidas arvestada kogukonna
emotsionaalset sisendit. Kaasamist tuleb korraldada sellisel moel, et räägitud, kuulatud ja lahenduse saaksid
1) emotsionaalsed teemad,
2) üldised metsanduslikud etteheited ja soovitused,
3) konkreetse metsa majandamist puudutavad ettepanekud ja
4) varasemad konfliktid kogukonnaga.
Need teemad ei mahu ühe kaasamiskoosoleku
sisse, vaid kogukonnaga tuleb olla aktiivses
suhtluses.

RMK kui riigi esindaja eesmärk võiks olla
protsessi toetav, näiteks eesmärk luua
kogukonnaga usalduslik suhe.

Lahendused ja leevendused

Lahendamata metsapoleemika keskseid vastuolusid,
ei ole võimalik korraldada kaasamiskoosolekut, mis
sobiks kõigile huvirühmadele. Oluline on seada ühine
eesmärk ja sõnastada kaasamise hea tava: teha kokkulepped, mille üle ja mil moel arutletakse. Metsaülema amet tuleb sisustada moel, et tööprotsessi
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oleks planeeritud kogukondade laiahaardeline
kaasamine. Seda toetaks, kui kohalikus omavalitsuses oleks arutelujuhi ametikoht, et kohaliku sisendi kogumisega tegeletaks kohalikus
omavalitsuses ning metsanduslike lahenduste
loomisega tegeleks RMK metsaülem. Arutelujuht või metsaülem peab teadma kaasamise protsessi juhtimisest ning oskama rakendada mitmesuguseid arutelu juhtimise tehnikaid. Praeguses
praktikas korraldati kaasamisi oma elukogemusest ja sisemistest väärtustest juhindudes,
mis ei olnud piisav, kui tekkis terav vastuolu
kogukonna ja RMK esindajate vahel. Kogukondade kaasamise disainimisel pidasid eri sidusrühmade esindajad tähtsaks, et protsess oleks
paindlik ja läbipaistev, otsustuspõhimõtted kõigile osalistele selged ja mitmekesiseid väärtusiteadmisi oleks võimalik protsessi lülitada.
Teadmistepanga loomine aitaks väärtustada
kogukondade sisendit, koguda organisatsioonisiseselt teadmist ja olla aluseks nii protsesside
kui ka kommunikatsiooni muutusele. Selline
teadmistepank võib sisaldada metsamajanduslikke küsimusi ja lahendusi, kuid ennekõike
aitaks see koguda infot, millised väärtused on
inimestele olulised. Vaatlustel ilmnes, et kaasamistel räägitakse nii metsanduse ajaloost kui
ka metsa ja selle kogukonna ühisest ajaloost,
vanadest taliteedest, puukoolidest, näärikuuseistandustest ja puidu põletamisest viinavabriku-
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tes – praegu ei tehtud nähtavaks, et selle infoga
midagi peale hakataks.
Toon kõrvallehel välja kolme teemaplokki koondatud ettepanekud, mis on saadud kohaliku kogukonna esindajatelt, kaasamisekspertidelt, kohaliku
omavalitsuse esindajalt, metsaülematelt ja ühenduselt Eesti Metsa Abiks. Nendele teemadele tähelepanu pööramine võiks aidata kaasamist paremaks
muuta. Välja on toodud ka teemad, mis ei ole
(vähemalt täielikult) RMK „kätes“, ent mis ometi
RMK-d otseselt mõjutavad. Huvitav on jälgida,
mil määral tulevad need teemad arutluse alla lähenevatel kohalike omavalitsuste valimistel.
Magistritööga saab tutvuda RMK intranetis ja
Tallinna Ülikooli digitaalraamatukogus ETERA.

Magistritöö „Kogukondade
kaasamine metsanduslike
otsuste tegemisel“
 Uuringu periood: jaanuar 2020 –
aprill 2021

 Uuritavad kaasamiskoosolekud: 2017–2020
 Süvaintervjuud: 14
 Vaatlused: 7

Ettepanekud kaasamise paremaks
korraldamiseks
1. Laiemat arutelu ja poliitilist
kokkulepet vajavad teemad
 raiemahu vähendamine
 looduskaitse eesmärkide kokku leppimine
 KAH-aladel püsimetsanduse kasutamise

soodustamine
 teatud piirangute kehtestamine metsatöödele KAH-aladel
 kogukonnametsade projekti loomine
 kogukondadele vastutuse andmine
 parkmetsa mõiste seadusesse toomine
 KAH-alade avalikustamine

2. Kaasamise eesmärgi mõtestamine
 (kogukonnast lähtuva) eesmärgi sõnastamine
 kaasamise hea tava loomine
 kogukonnalt tagasiside küsimine kaasamise
ja metsamajandustööde korraldamisele

 kaasamise korraldajate enese- ja grupirefleksioon

 võimupositsiooni jagamine kogukonnaga
 avaramast kaasamise tähendusest lähtuva
kaasamisprotsessi korraldamine

 teadmistepanga loomine
 metsaülema rolli mõtestamine kaasamise

protsessis – protsessi juht VÕI metsandusekspert
 kaasamise korraldajate motiveerimine ja
võimestamine
 KAH-koosolek kui loodushariduse platvorm
 avalikkuse ootuste teada saamine
 koostöövõimaluse otsimine survegruppidega

3. Senise kaasamisprotsessi disainimine
arutelujuhi (lepitaja-läbirääkija-moderaatori) rolli toomisega kaasamise protsessi
 kaasamiskoosoleku toimumise aja ja koha
valimine kogukonnast lähtuvalt

 põhjalik eeltöö ja huvide välja selgitamine
 otsustusprotsesside selgus – argumentide

hindamiskriteeriumite kokkuleppimine enne
ettepanekute esitamist
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 empaatiline kuulamine, kogukondadele
sõna andmine

 lahenduskeskne suhtlemine, jah-sõnumite
kasutamine

 eelnevalt kujunenud konfliktide lahenda-

mine enne laiemat kogukonnaga kohtumist

 regulaarsed proaktiivsed kohtumised, andmebaaside ja laiemalt tööde tutvustamine

 kokkulepetest kinnipidamine
 eraldisandmete juurde maastiku üksik-

objektide või maastiku planeerimise
elementide andmestiku loomine, millele
planeeringul tugineda
 tuleviku kujutamine visuaalselt: 3D-kaart
 kogukonnaga koosloomes parima maastikuplaneeringu loomine
 kaasajate koolitamine (protsessi juhtimine,
kuulamine, mitteverbaalse kommunikatsiooni kasutamine, maastikuplaneerimine,
ökoloogilised kitsaskohad)
 soome-ugri temperamendiga arvestamine:
lisavõimalused oma mõtete väljendamiseks
 slaavi kultuuriruumis kogukonna võtmeisiku
leidmine ja tema kaudu kaasamise
korraldamine
 kogukonna panuse ja antud sisendi
väärtustamine
 kogukonnas olevate infokanalite laialdasem
ja süsteemsem kasutamine – kokkuvõtted
vallalehtedes
 seminarivormis kaasamise korraldamine,
kogukonnaga tutvumine, turvalise suhtluskeskkonna kujundamine
 mitmest kohtumisest koosnev kaasamine
 RMK esindajate kontaktide kättesaadavuse
parendamine
 vahetu ja siiras suhtlus; põhjendused ja
selgitused
 näitamine, et teisest poolest hoolitakse, et
teda ei unustata ära
 kaasamiskoosoleku ja raie vahele aja jätmine
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Kuigi külastusobjektide
teenindustsoonide piiresse jääb
vaid 65 objekti, on pärandkultuur
riigimetsas puhkajatele
mitmekesiselt tutvustatud.

Täitus pärandkultuuri
kaardistamise
teine aastakümme
Tekst: Jürgen Kusmin, RMK Lääne-Harjumaa metsaülem, pärandkultuuri andmebaasi haldur
Fotod: Maa-amet, erakogu
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Kui Lembitu Twerdianski kaks aastakümmet
tagasi Rootsis kultuuriökoloogia magistrikraadi kaitses ning tõi Eestisse seal omandatud
mittekaitstava pärandkultuuri hoiu mõtteviisi
ja kaardistamise metoodika, oli selle üleriiklikuks levimine veel unistus. Praeguseks on
RMK eestvedamisel unistus täitunud ning võib
tõdeda, et oleme maailmas ainsad, kellel on
olemas niivõrd põhjalik üleriigiline andmebaas
inimtegevuse märkidest maastikus.
Metsamees nr 2 (142) / 2021

Pärandkultuuri temaatika on neil
aastail RMK-s pidevalt tähelepanu all olnud, sh juba aastaid
omaette rubriigina Metsamehes.
Seepärast ei tahaks järgnevalt
üle korrata selle teema sisu, vaid
rääkida hoopis vormist – mil
moel pärandkultuur meie igapäevast tegevust mõjutab.
Esmalt siiski andmestikust.
Inventuuri lihtsustatud vorm
võimaldas aastatel 2005–2012
RMK eestvedamisel ja Euroopa
Liidu struktuurifondide toel toimunud üle-eestilisele kaardistamistööle koolitada ligi 200 peamiselt kohalikku inimest ning
jõuda tänaseks kirjeldatud
objektide koguarvuga juba üle
40 000 – see on kolm korda
enam kui kaitsealuseid
kinnismälestisi.
Avalike vahenditega kogutud
teave peab olema ka avalikult
kättesaadav. Ka tasuta kättesaadavate ruumiandmete suhtes on
Eesti tänu Maa-ameti geoportaalile maailmas esirinnas. Kiiresti
arenenud nutiseadmed on loonud
võimaluse need elektroonilised
andmed tubasest keskkonnast
maastikule kaasa võtta – viia
tagasi sinna, kust need pärinevad. Nii on võimalik ka pärandkultuuri kaardirakenduse (leitav
aadressilt https://xgis.maaamet.
ee/xgis2/page/app/parandkultuur) abil lasta nutiseadmel end
huvipakkuva objekti juurde
kohale juhatada.
Pärandkultuuri andmed on osa
Eesti Looduse Infosüsteemist ja
seeläbi kasutuses ka ametkondlikul tasandil, eeskätt planeeringute koostamisel. Kuna ligi pooled objektidest on metsamaastikus,
siis on loodud ka lahendus, et
raiet lubava metsateatise registreerimisel saab maaomanik ka
informatiivse teate raiealaga kattuvast pärandkultuuri objektist.
Nii jõuab teave vahetult nende
inimesteni, kes töid maastikul
ellu viivad.
Pärandkultuuri andmete vahetus on kahesuunaline: siit on
leidnud lähteandmeid uurijad,
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Teadlased rindel

Puude veestressi mõõtes

kes on keskendunud mingile
piirkonnale või kindlat tüüpi
objektidele, näiteks metsavennapunkrid, tellisetööstused või
tuuleveskid. Heameel on, et
mingil muul eesmärgil kogutud
andmeid ollakse valmis jagama
ka pärandkultuuri andmebaasis
kajastamiseks. Näiteks Muinsuskaitseamet edastab looduslike
pühapaikade inventeerimisel
need kirjeldatud objektid, mida
kultuurimälestiseks ei tunnistata.

Tekst ja fotod: Priit Kupper

Pärandkultuuriga
arvestamine RMK
tegevuses

Pärandkultuuri kaardikiht on
taustainfona RMK-s kasutatav
kõigil peamistel töölaudadel.
Alustades olulisimast ehk metsamajandusest – siin oleme praakerite ja metsakasvatajatega läbi
teinud koolitused, et objektide
looduses märkamine ja nendega
töö käigus arvestamine libedamalt läheks. Seda hõlbustab ka
koostöös Erametsakeskusega
kokku pandud juhendmaterjal:
jäta talukoha õuepuud säilikpuudena alles ja õueala metsastamata, planeeri kokkuveotee piki,
mitte risti kiviaeda, lõika lubjaahju või vana keldri pealt seda
ohustavad puud jms. Riigimetsatööde kogumahte arvestades on
puutumus pärandkultuuriga
väike. Raiealale sattus pärandkultuuri objekte möödunud aastal 111 juhul. Võimaluse korral
pärandkultuuri objektidega
arvestamine on oluline ka metsaparandusobjektide planeerimisel
ja seda kajastatakse seal keskkonnamõju analüüsi käigus.
Ka praktiliste looduskaitsetööde planeerimisel on pärandkultuuri andmestik looduskaitseosakonnale abiks ning poollooduslike koosluste hooldamisel on pärandkultuuri objektide
(näiteks kiviaiad) kui väärtuslike
maastikuelementide säilitamine
oluline.
Metsaosakonnas on maakasutuslike eesmärkide seadmisel
kasutusel ka muinsuskaitse- ja
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Raietööde käigus säilitatud kunagise saeveski koht Tõstamaa lähistel.

pärandkultuuri objektide säilitamine. Seda eesmärki on metsaülemad hetkel kasutanud 549
eraldise puhul kogupindalaga
332 hektarit (siin sisalduvad ka
riikliku kaitse all olevate kultuurimälestistega seotud eraldised).

Riigimetsamaale jääb
hetkel osaliselt või
tervikuna 7849
pärandkultuuri objekti.
Suurem osa riigimetsamaal olevatest pärandkultuuri objektidest
on lisandunud viimaste aastate
jooksul maareformiga riigi
omandisse jäetud maaüksustega,
mis on olnud endised talumaad.
Metsakorraldajad on pärandkultuuri objektidest otse teada
andnud, aga nad on lisanud vihjeid ka takseerandmebaasi, mis
on olnud lähteandmeteks 881
objekti kirjeldamisel.
Kuigi külastusobjektide teenindustsoonide piiresse jääb vaid

65 objekti, on pärandkultuur riigimetsas puhkajatele mitmekesiselt
tutvustatud. Metsanduslikule
pärandkultuurile on keskendunud
Oandu külastuskeskus ja sealt
leiab ka esimese ainult pärandkultuuri teemalise RMK matkaraja. Suuremal või vähemal
määral tutvustavad inimtegevuse
märke maastikus kõik RMK
külastuskeskused ja matkarajad.
Väljapoole riigimetsamaad
ulatub RMK kingitus Eesti
Vabariigi 100. aastapäevaks
„Eesti mets räägib Eesti lugu“
(https://rmk100.ee), mille raames
tähistati RMK pika matkatee
ääres sada kultuuriloolist paika.
Ka värskelt valminud Alutaguse
rahvuspargi ekspositsioonis on
inimtegevuse ja ajaloo tutvustamisel suur osa.
Riigimetsamaale jääb hetkel
osaliselt või tervikuna 7849
pärandkultuuri objekti. Nende käekäik on meist igaühe mõjutada.
Selleks, et ükski riigimetsas olev
objekt tähelepanuta ei jääks, tasub
see andmebaasi kanda. Ühendust
selleks võiks võtta siinkirjutajaga.
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1. Kokku on hariliku kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravate tegurite uurimisprojektis rajatud 15 püsiproovitükki
viies kasvukohas, sõltuvalt kuuse osakaalust puistus. Pildil on tegemist
ühega üheksast proovitükist Järvselja
metsades. Sellisele proovitükile sattudes võib küll ettevaatlikult ringi uudistada, kuid andureid jms on palve füüsiliselt mitte uurida.
2. Üraskikahjustusega kuuskedele on
sinilille kasvukohas paigaldatud andurid ja elektroodid veevoolu hulga ja kiiruse mõõtmiseks puude tüvedes. Andurid töötavad soojusbilansi meetodil ning
veevoolu mõõdetakse seeläbi, kui kiiresti puudes voolav vesi tüvedesse paigaldatud elektroode (mille temperatuuri
hoitakse puu tüve temperatuurist 1–3
kraadi kõrgemana) jahutab. Veevoogude mõõtmised iseloomustavad hästi
puude veestressi, millega on omakorda
seotud tüve vaiguvoolu intensiivsus.
3. Veevoolu andurid on varustatud
fooliumkattega otsese päikesekiirguse
eest, et vältida päikeselaikudest tingitud temperatuurigradiente, mis võivad
mõõtmistulemusi mõjutada. Pildil on
näha andmete allalaadimine angervaksa kasvukohas. Tegemist on silmanähtavalt niiske kasvukohaga, kus on
piisavalt sääserikkust.
4. Toimub kuusevõrsete veepotentsiaali mõõtmine rõhukambriga. Ka veepotentsiaalid on heaks veestressi indikaatoriks ning nende kaudu on võimalik
arvutada, kui suur on takistus (tingituna keskkonnatingimustest ja puu
individuaalsetest eripäradest) vee liikumisele läbi kogu puu.
5. Käimas on fotosünteesi mõõtmine
kuusevõrsetel portatiivse infrapunagaasianalüsaatoriga. Võrsed on lõigatud
puude valgusvõrast, kasutades selleks
kuni 14 meetri kõrgust teleskoopoksalõikurit.
6. Kuuse tüvele on paigaldatud dendromeeter, mis tänu suurele täpsusele
on võimeline mõõtma ka ööpäevaseid
muutusi tüve diameetris, tingituna
muutustest tüve vee (ksüleemi) ja fotosünteesi produktide (floeemi) voos.
Metsamees nr 2 (142) / 2021

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

Süsinik ja raied

Teadlased rindel

1

Tekst ja fotod: Veiko Uri

Kevad ja suvi on olnud Eesti Maaülikooli metsade
süsiniku-uuringute töörühmale väga töised, RMK toetatud valikraiete teadusprojekti edukaks täitmiseks
paigaldati katsealadele vajalik teadustaristu ning alustati planeeritud mõõtmistega.
Projekti raames rajati kokku viis katseala, neil tegi
RMK eelmise aasta lõpus vajalikud raietööd. Igal alal
on kolm katsevarianti (valikraie, lageraie ja kontrollala)
ning erinevad mõõtmised ja uuringud viiakse samaaegselt läbi kõikidel katsevariantidel.
Aladele paigaldati spetsiaalsed silindrid heterotroofse mullahingamise mõõtmiseks, varisekogujad,
lüsimeetrid mullaveega leostuva süsinikuvoo hindamiseks ning elektroonilised andmekogujad koos anduritega mullatemperatuuri ja -niiskuse pidevaks mõõtmiseks. Samuti on kõikidel aladel tehtud vajalikud
mullauuringud.
Igakuiselt mõõdetakse aladel mullahingamise
voogu, kuus korra kogutakse varise- ja veeproove, juulis alustati alustaimestiku biomassi ja selles seotud
süsiniku hindamist.

Samblike määramise
täppisteadus

2

Tekst ja fotod: Piret Lõhmus

Lüsimeetrite paigaldamine katsealale 2021. aasta kevadel.

Valikraie katseala Palojärve ääres.

Metsafragmentide projektis toimuvad suvel viimased andmekorrastused. Näiteks kaardistasime uuringualadel samblikke.
Viimased, kõige keerulisemad liigid määratakse samblikuainete
abil. See on paras käsitöö ning kestab mitu päeva.
Protsess algab topsikus olevale talluseproovile atsetooni
pealetilgutamisega. Tund aega pausi ja siis saab proovi
kapillaari abil kanda õhukese kihi kromatograafia (TLC)
plaadile, iga eksemplar omale rajale. Seda tööd aitas teha
Maarja Kõrkjas (foto 1).
Edasi on „solgutamine“ laboris – plaadi voolutamine, vahepiltide tegemine UV365 ja UV254 lainepikkuste all, järgmisel
päeval ilmutamine väävelhappes ja plaadi kuumutamine
110 kraadi juures kuumakapis. Seejärel uuesti pildistamine
UV365 valguses ja voila! – esimene etapp ongi valmis.
Teine etapp hõlmab samblikuainete endi määramist – „kes“
mis kõrgusel, mis värvi laiguga, kas nähtav UV366 enne ilmutamist (foto 2) või pärast ilmutamist. Enamasti õnneks tean,
mis aineid otsin ja kus/millised nende jäljed plaadil olema
peavad. Nii selgus, et proovis oli siiski harilik helksamblik
(Cetrelia cetrarioides) ja mitte C. monachorum (foto 3).
Need kaks ohustatud samblikku on väliselt täiesti sarnased,
kuid erinevad samblikuainete sisalduse poolest (foto 4).

3

4

Juurepess
või mitte?
Tekst ja fotod: Tiia Drenkhan

Andmete mahalaadimine andmekogujatest valikraie katsealal.
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Biotõrje teadusprojektis viib doktorant
Merit läbi PCR-i ehk analüüsib juureproove – on need juurepessu nakatunud või mitte.

Mullahingamise mõõtmine valikraie katsealal.
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Sport

Sport

Seisust raiespordirindel
Tekst: Mart Kelk Fotod: Ardo Säks

Traditsiooniline Kevadkarikas on tänaseks kaks korda ära jäänud, aga ega sellepärast pole raiesportlased oma võistlusvahendeid nurka visanud. Suve hakul
käisime harjumusest Maamessi platsil
ikkagi ära! Mitte lihtsalt niisama värsket
õhku hingamas ja vaatamas, kuidas muru
kasvab, vaid ikka selleks, et mastipuid
langetada ja selgitada välja Tartu karikavõitjad raiespordis. Võistluskeskus oli sel
korral püsti seatud otse Tartu südalinnas
ja karikad said parimatele välja jagatud
Tartu Vaimu valvsa pilgu all.
Kõik saemehed peopesal! 30-kraadises palavuses pole lihtne võistelda, eriti kui kõik turvariided on seljas. Õnneks pakuvad Tartu kesklinna pargid mõnusat varju. Huvitav fakt: ühe võistluspäevaga tarbiti ära kogu hooaja Värska veevaru ja tuli
veel puudu ka! Kindlasti jääb tänavune suvi kõigile hästi meelde ja järgmisel aastal tõdetakse üheskoos, et pagan küll, ei
mäletagi, millal viimati üks korralik soe suvi oli, viimase viie aasta jooksul kindlasti mitte!

Hooaja avavõistluse pani kinni Karina Riive. Vormistamise küsimus see
võistlus naistele kindlasti polnud. Pusimist Karina ja Kertu Everti vahel
oli kõvasti ning lõpuks olid millimeetrid Karina kasuks. Karina ütleks
selle kohta, et kindel võit! Kertu ütleks ilmselt, et lihtsalt vedas…

Meeste arvestuses võttis pisut kindlama võidu
Helvis Koort. Ega talle siin väga palju puhkevõimalusi antud, sest vanameister Taavi Ehrpais
võttis enne viimast ala ergutuseks Red Bulli
sisse ja andis laasimisvõistlusel kõva lahingu.
Tsiteerides legendaarset hääletoru Margus
Aderit: sel korral
Peeter Mitt ära ei
väristanud. Juunioride
arvestuses võttis
Peeter kindla võidu.
Vähe sellest, et võit
oli kindel, oli Peeter
üldtabelis kolmandal
kohal väga korraliku
punktisummaga.
Kas siit koidab ka
2021. aasta Eesti
meistritiitel?
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Kogu puit, mida
võistlustel kasutame, pärineb
PEFC-sertifitseeritud metsast.
Luua metskond
seisab hea, et
meil oleks kasutada parim
materjal!
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Pärast Tartu karikavõistlusi tuli pikem
paus: mitte trennipaus, vaid võistluspaus ja
artikli kirjutamise hetkel käivad suuremat
sorti ettevalmistustööd Eesti meistrivõistluste
korraldamiseks Järvseljal. Järvseljat pole
ilmselt liig pidada Eesti metsanduse hälliks.
Nüüd, mil sealne õppe- ja katsemetskond on
jõudnud ühe tõeliselt väärika männi vanusesse ehk tähistab juba 100. sünnipäeva, tundus iseenesestmõistetav korraldada Eesti
meistrivõistlused just seal. Juubeliürituse
raames toimuvad Järvseljal ka Eesti metsanduse kutsevõistlused ja peetakse maha tudengite suvemängud. Kes sel aastal Järvseljale
ei sattunud ja Nedsaja Küla Bändi kontserdile ei jõudnud, siis järgmisel aastal on uus
võimalus – see on ju ainult 365 päeva pärast!
Kui nüüd uuesti tulevikku hüpata, siis 21.
augustil on kõik Eesti parimad saemehed
Pärnus, kui toimub Kogu Pere Metsapäev ja
selle raames ka hooaja viimane raievõistluste
etapp TOP10. Metsapäevaga oleme koos
olnud ja käinud juba mitu suve, et pakkuda
rahvale mõnusat vaatamist-kuulamist ja isetegemise rõõmu. Nagu TOP10 nimigi ütleb,
siis ägedad auhinnad antakse välja kümnele
parimale. Seega on võistlusel auhinnavõimalus ka sel võistlejal, kes on igavene neljas!
Tule augusti lõpus Pärnusse ja ela omadele
kaasa – saa teada, kes on need kümme parimat ja kes seesama igavene neljas!
Metsamees nr 2 (142) / 2021

Raievõistluste kohta leiab uut ja huvitavat infot uuest
raiespordi ja metsanduse kutsevõistluste veebist
www.raiesport.ee. Kas teadsid, kes on see mees, kes
hoiab enda käes laasimise Eesti rekordit või kes on
Eesti täpseim ja kiireim naine langetamises? Talv
oligi selle jaoks, et kõik need põnevad faktid aastatetagustest protokollidest välja noppida. ERR-i arhiivist
õnnestus leida Mart Eriku abiga ka liikuvat pilti
endiseaegsetest kutsevõistlustest. Metsanduse erialavõistlustele tehtud rebränding valmib lõplikult 2021.
aasta lõpuks ja siis on ka kogu metsanduse erialavõistlusi koondav info mugavalt ühes kohas. Supertöö
eest teeme kummarduse ja plaksutame käsi Neway
disainiagentuurile, kes võttis selle põneva töö teha ja
kujundas kõik kenasti silmale vaadata!
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Loodusblogi

RMK loodusblogi

Loodusblogi

RMK loodusblogi sirvis Kaidi Jõesalu
Fotod: Tiit Hunt, Priit Voolaid

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.

Tsitre puurada –
suured ja kõverad
Tiit Hunt kutsub avastama Lahemaal kunagise
Tsitre suvemõisa maadel asuvat umbes kilomeetrist rohkete infotahvlitega varustatud
Tsitre puude rada.
Suurejooneline Tsitre suvemõis rajati 19.
sajandi teisel poolel Kolga mõisniku krahv
Carl Magnus von Stenbocki tarbeks, kes kogu
oma pere ja rohkearvulise kaaskonnaga suvel
lähedalasuvast Kolgast Tsitresse kolis. Kahjuks
on kogu see toredus nõukogude okupatsiooni
ajal hävinud ning kunagisest hiilgusest annavad
aimu vaid üksikud vundamendikatked, kaevud,
rajad ja mõistagi vapustavad puud. Õnneks
palistavad rada tõesti huvitavad rohke pildimaterjaliga pea kolmkümmend infotahvlit nii
kohaliku ajaloo kui ka puude kohta.
Kui kunagise mõisa vundamendivaremete
vahel on rohkem tohutu suuri huvitava kasvukujuga põlismände, siis mööda vana pargialleed
pargiplatsilt edasi jalutades kohtab kõige eriskummalisemaid hobukastaneid kasvamas absoluutselt harjumatus keskkonnas. Kõik me oleme
harjunud Kadrioru viljakas niiskes pinnases võrsunud jändrike põliste hobukastanitega, aga siin
on see sama liik omast elemendist täiesti väljas
– nii püüdlevad kondiväänajalikud Tsitre hobukastanid jalgupidi liivas kasvades valguse poole
end pea külili visates või hoopis kõrgustesse
venides.

Uskumatu pesapaik
Tiit Hunt avastas, et üks kivitäksi (Oenanthe oenanthe)
paar oli oma pesapaigaks valinud väga erakordse ja originaalse koha. Nelja pojaga pesa asus Tallinna kesklinnas Overalli kontori terrassi kõrval olevas kinnistu ainsas asfaldiaugus.
Kivitäksile kivid meeldivad, algupäraseks pesitsusmaastikuks on linnule olnud kivised ja lagedad rannamaastikud ning kõige arvukamalt on ta levinud LääneEestis. Oma põlistest elupaikadest on kivitäks aegade
jooksul levinud edasi kivivaredega põllumajandusmaastikku, vanade hoonete varemeisse, kruusaaukudesse, kivihunnikutesse, paikadesse, kus maapinna
lähedal leidub pesitsemiseks kivide vahel urge, õõnsusi
või pragusid. Aga asfaldiauk, mille lähedal sõidavad
autod ja kõnnib pidevalt palju inimesi, on ikka ekstreemne pesapaik küll.
See kehanõksutajatest kivitäksi pere paistis olevat aga
kohanenud selle lõputu inimsaginaga pesa ümber ja kui
keegi sattuski pesaaugule ohtlikult lähedale, siis vupsasid veel lennuvõimetud pojad välkkiirelt asfaldi alla
pakku ja nii lugematuid kordi päeva jooksul. Kõik justkui toimis, et ellu jääda.
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Saessaare raba
taastamistööd
suvepausil
Kikepera looduskaitsealal asuv Saessaare raba on osa suurest Kikepera raba sookompleksist. Möödunud sajandi esimeses pooles enne suuremaid kuivendustöid laius Kikepera
rabast lõunas ulatuslik siirdesoomassiiv. Kikepera raba sai
siin jätku ka kahe eraldiseisva rabalaamaga.
2019. aastal valmis Saessaare raba ja Kauni raba veerežiimi
taastamise projekt. Taastatava ala pindala koos Kauni
rabaga on ca 1700 hektarit ning töid võib pidada Soomaa
rahvuspargi koosseisus oleva Kikepera raba taastamistööde
jätkuks. Maastiku tasemel on tegu mastaapse ettevõtmisega,
kus kuivenduse mõju vähendatakse sookompleksi kõige
väärtuslikemates ja esinduslikemates osades.
Priit Voolaid annab teada, et kraavide sulgemise tulemustega saab looduses juba praegu tutvuda. Külastada tohib
aga ainult Kikepera sihtkaitsevööndis olevaid suletud
kraave. Saessaare ja Metsise sihtkaitsevööndis kehtib
suvine liikumispiirang.
Soode taastamise huvilistele julgeb Priit Saessaare objekti
soovitada. Tekamer OÜ on oma meeskonnaga teinud head
tööd. Kraavide täitmine ja paisude ehitamine on tehtud kvaliteetselt ja kiirelt tõusnud vesi on selle tõestus.
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Metsamajandid
looduskaitse eesliinil

Kilingi-Nõmme
metsamajandi Kabli
telkimiskoht. Selliseid
looduses puhkamise
võimalusi hakkasid
rajama pea kõik
metsamajandid.
Organiseeritud
puhkamisvõimalus
vähendas märkimisväärselt loodusele
tehtavat kahju.

Aktiivsem looduskaitsealane tegevus algas Eestis juba 1920. aastatel.
Pärast riigivõimu vahetust 1940. aastal ja sellele järgnenud suurt
sõda tegevus aga soikus ning ärkas taas 1950. aastate keskpaigas.
Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi metsakeskuse muuseumi juht

Looduskaitsealused
puud Rava tammikus. Selliste puude
leidmine, märgistamine ja nende eest
hoolitsemine oli looduskaitseinspektorite
üks põhilisem töö.
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Fotod: RMK Sagadi metsakeskuse muuseum

1955. aastal moodustati Teaduste
Akadeemia juurde looduskaitsekomisjon, mille üks töösuundi oli asuda välja
töötama sellekohaseid õigusakte. Tulemus vormiti lõplikult seaduseks juunis
1957, mil Eesti NSV Ülemnõukogu
võttis vastu looduskaitse seaduse, esimese tollases Nõukogude Liidus üldse.
Selle järgi oli looduskaitset korraldavaks keskasutuseks Metsamajanduse ja
Looduskaitse ministeerium, kohapeal

korraldati looduskaitset aga allasutuste
ehk metsamajandite kaudu.

Metsamajand ees,
vabatahtlikud järel

Rajoonide ja linnade juurde loodi looduskaitsekomisjonid, kus juhtohjad läksid metsamajandite kätte. Selliste
komisjonide esmaseks ja pikaks ajaks ka
olulisemaks tööks sai looduskaitsealuste
objektide nimistu koostamine. Paraku
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polnud töö väga efektiivne, üheks põhjuseks oli komisjoniliikmete suur arv,
mis kohati küündis üle 20. See omakorda tähendas, et liikmete hulka sattus
ka üsna juhuslikke tegelasi, kel asja
vastu suurem huvi puudus. Metsamajandite pärusmaaks jäi seejärel objektide
tähistamine, hooldamine ja korrastamine. Metsamajandites oli looduskaitsega tegelemine üldjuhul peametsaülema vastutusalas.
1967. aastal loodi metsamajanditesse
palgalised looduskaitseinspektorite ametikohad. Terve metsamajandi peale oli
neid vaid kas üks-kaks, tööpõld oli aga
lai. Lisaks objektide hooldamisele ja
tähistamisele kuulus nende ülesannete
hulka ka järelevalve, selgitustöö ning
jahiulukite ja siseveekogude kalavarude
kasutamise korraldamine. Oli selge, et
nii väikese inimhulgaga pole võimalik
seda kõike korralikult ohjata. Probleemi
lahendamiseks hakati värbama vabatahtlike hulgast ühiskondlikke looduskaitseinspektoreid, kes hooldustööd, järelevalve ja ka selgitustöö suuresti oma
õlgadele võtsid. Suur osa neist värvati
kas kala- või jahimeeste hulgast, üsna
rohkelt oli ühiskondlike inspektorite
hulgas ka õpetajaid. Just viimaste seas
oli palju neid, kes asusid vedama koolimetskondi ning andma noortele mitmekülgset keskkonnaharidust koos praktiliste oskustega. Tänu ühiskondlikele
inspektoritele muutusid koolimetskonnad mitmel pool vägagi populaarseks
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Rakvere Metsamajandi pikaaegne
looduskaitseinspektor Meinhard Valter
tegi ära suure töö
looduskaitsealuste
objektide kaardistamisel ja õpperadade
loomisel.

ning paljud tuntud metsamehed on
oma esimesed tõsisemad kokkupuuted
metsandusega saanud just koolimetskondadest.

Metsamehed teevad,
mis suudavad

Pärast üleminekut viiepäevasele töönädalale loodi ministeeriumis puhkealade
osakond, mille eesmärk oli asuda ette
valmistama võimalusi, mida pakkuda
inimestele looduses puhkamiseks. Asuti
rajama loodusõpperadu, matkateid,
kämpinguid, motelle jms. Igal juhul lülitusid metsamajandid innuga töösse ja
tehti ära ülisuur töö. Metsamajandite
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Looduskaitse radikaliseerub

Metsamajandite
kohuseks oli ka karjääride looduskaitseline järelevalve.
Jälgiti kaevandatavat
mahtu ning tööde
teostamist võimalikult säästlikult ning
väikeste keskkonnakahjudega. Pildil
liiva ammutamine
Porkuni karjääris.
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looduskaitseinspektorid osalesid aktiivselt trükiste ja brošüüride koostamisel,
millega tutvustati nii õpperadu, kaitsealasid kui ka üksikobjekte.
Omaette teema oli kaitsealadega,
mida alates 1957. aastast üha innukamalt looma asuti. Enamjaolt tulid uute
kaitsealade loomise ideed just metsamajandite poolt. Asja võeti tõsiselt ja
südamega ning kui metsamajandi maadele jäi midagi sellist, mis vääris kaitsmist, siis seda ka tehti. Palju halvem oli
olukord põllumajandusmajanditele
kuuluvates metsades. Üldjuhul puudus
seal sügavam huvi looduskaitse vastu.
Lisaks lonkas tõsiselt ka sealne metsakorraldus. Osa metsamaid hoiti maabilansis, sest see võimaldas rajada
sinna uudismaid ning teha raieid. Koos
sellega kippusid majandid omi uusi
lautu ja sigalaid rajama sinna, kus see
keskkonnakaitseliselt oli täiesti vastunäidustatud. Mitmel pool üritasid
metsamajandid sellisele suhtumisele
vastu seista, paraku tihti tulutult. Põllumajandus oli vabariigi jaoks prioriteet
ja enamjaolt pigistati selliste tempude
peale silm lihtsalt kinni.

Pärast Eesti Looduskaitse Seltsi loomist
1966. aastal astus selle ridadesse hulgaliselt metsamehi. Seltsi loomine võeti
hästi vastu ja metsamajandite töötajad
lõid ühistegevuses aktiivselt kaasa.
Ministeeriumi juures valdkonda kureerinud Looduskaitse Valitsus läks aga oma
tegevuses järjest enam hoogu ning kümnendi lõpul algas looduskaitse radikaliseerumine, mis viis üsna peatselt kokkupõrkeni metsameestega. Ühelt poolt
hakati seadma vastuolulisi ja halvasti
põhjendatud piiranguid metsamajandite
tegevusele, teisalt aga nõudma tegusid,
mis metsameeste seisukohalt olid
ebareaalsed.
Viimaste ilmekaks näiteks on 1971. aastal ministeeriumist tulnud juhend linnade
ja asulate roheliste vööndite ja linnalähedaste tsoonide moodustamiseks. Tegemist
oli üleliidulise kampaaniaga ja metsamajandeis sai see vaat et tähtsaimaks looduskaitsealaseks ettevõtmiseks. Juhendite
kohaselt tuli rohelised vööndid moodustada selliste asulate ümber, mille elanike
arv ületaks 1980. aastaks 1000 elaniku
piiri. Nii näiteks tuli Rakvere ümber moodustada roheline vöönd raadiusega 15 kilomeetrit. Rohelises vööndis tuli tagada
vabariigi keskmine metsasus, milleks tol
ajal loeti 34 protsenti. Kui metsamajand
hakkas uurima võimalusi Rakvere ümbruse metsastamiseks, selgus, et ala, mis
tuleks metsastada, kuulub mitmele eri
omanikule, peamiselt põllumajandusmajanditele ja seda täis istutada pole
võimalik. Nõue istutada täis enam kui
10 000 hektarit parimat põllumaad jäigi
täitmata. Metsameestele andis avantüür
aga põhjuse järelduseks, et looduskaitse
hakkab elust aina enam võõranduma.

Konflikt kulmineerub Lahemaal

Tõsisemad konfliktid looduskaitsjate ja
metsameeste vahel pärinevad Lahemaa
rahvuspargi esimesest tegevuskümnendist.
1971. aastal loodud rahvuspark erines oma
struktuurilt varasematest kaitsealadest ja
sinna olid algusest peale vastuolud sisse
kirjutatud. Kui seniste looduskaitsealade
eest kandsid hoolt metsamajandid, siis
nüüd tekkis omalaadne kaksikjuhtimine,
kus sõnaõigus oli lisaks veel rahvuspargi
juhtkonnal. Radikaalse tiiva juht, rahvuspargi nõukogu esimees Edgar Tõnurist
surus peale oma interpretatsiooni, mis
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Ühiskondlik looduskaitseinspektor Karl
Ratnik, tavatöös
Järvamaa metsamajandi direktori
asetäitja, koolimetskonna kasvandikega
metsas ulukitele toiduks kaalikaid panemas. Ühiskondlike
inspektorite osa
järeltuleva põlve
loodusteadlikkuse
tõstmises oli suur.

kandus kohati vägagi äärmusesse. Näiteks
kuulub talle idee Loksa linna likvideerimisest, mis ei sobivat Lahemaale.
Metsamehed, kes olid igati toetanud ja
tervitanud rahvuspargi loomist, sattusid
peagi raskustesse. Kuigi Rakvere metsamajand loobus peakasutusraietest ja vähendas märkimisväärselt hooldusraieid, polnud looduskaitsjad ikkagi rahul. Asi jõudis
nii kaugele, et Tõnuristi suvekodu lähedal
Altjal keeldusid töömehed ilma peametsaülema kohaloluta sanitaarraieks ette nähtud
puid märkimast. Looduskaitsjate algatusel
käis pidev rahvuspargi metsakategooriate
läbivaatamine ja ümbernimetamine. Kõik
see muutis koostatud metsamajanduskavad
üsna mõttetuks ning halvas tugevalt metsamajandi tavapärast tööd.
Metsamehed sattusid tõsisesse kahvlisse. Ühelt poolt olid nad suurte jõududega panustanud rahvuspargi loomisse,
teisalt takistas looduskaitse pidevalt nende
tööd ja kolmandaks nõudis riik ikkagi
varumisnormide täitmist, mis tähendas, et
surve langes rahvuspargi piiridest väljaspool paiknevatele metsadele, mis tekitas
omakorda probleeme. Lisaks oli looduskaitsepoolne suhtlus lünklik ja nii mõnigi
kord sai metsamajand vastu võetud otsustest teada alles tagantjärele. Rahvuspargi
pindala muutus pidevalt ja ikka suuremaks. Samad probleemid olid Lahemaa
keskel paikneva Koljaku–Oandu reservaa-
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diga, kus igasugune tegevus oli keelatud
ja mille piire Looduskaitse Valitsus oma
äranägemise järgi mitmel korral suurendas. Viimasena sai sellest teada muidugi
metsamajand. Iga sellise muutusega
lükati taas osa metsa majandamisest
välja, tagajärgedega tuli tegeleda aga
metsameestel.
Sellised probleemid puudusid näiteks
Matsalus, mida Läänemaa metsamajand
haldas ja kus ei olnud topelt juhtimist.
Samas ei suutnud Lahemaa administratsioon ilma metsameeste abita rahvusparki
hallata. Olgu siin ühe näitena toodud rahvuspargi katse koordineerida ise jahipidamist Lahemaa aladel. Tulemuseks oli
tõsiasi, et 1976. aastal ei lastud rahvuspargis ühtegi põtra. See viis aga suurte
ulukikahjustusteni, millega metsamajand
maadles kuni oma tegevuse lõpuni. Aegapidi võttis looduskaitse oma äärmuslikke
seisukohti siiski maha ja koostöö hakkas
sujuma. Saadi aru, et üks ei saa eksisteerida ilma teiseta.
Kokkuvõtteks võime tõdeda, et metsamajandid tegid looduskaitsevallas ära
tohutu töö – alates objektide kaardistamisest, hooldustöödest, järelevalvest ja
noorte koolitamisest ning lõpetades
looduskaitsealade loomise ja haldamisega. Ilma metsamajanditeta oleks meie
looduskaitse pilt palju nukram ja vaesem,
kui see praegu on.
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Õnnitlused

AUGUST
55

Urmas Sälg
05.08
Kagu piirkond,
raietööline

60

Vahur Vassiljev
12.08
Edela regioon,
forvarderioperaator

60

Rein Toomas

13.08
Kagu piirkond,
raietööline
55

Margus Karafin
20.08
Kirde piirkond,
metsakorraldaja

30

Allar Juss

21.08
Edela regioon,
praaker

60

Ilmar Vahemets
23.08
Kagu piirkond,
raietööline

35

Riho Kanarbik
23.08
Kagu piirkond,
raietööline

55

40

Maie Pääsuke

26.08
Marana taimla,
taimlatööline

Timo Kangur

60

27.08
Külastuskorraldusosakond,
külastusala juht

Valmar Liuhka
01.08
Kirde piirkond,
metsakorraldaja

55

Õnnitlused

SEPTEMBER
50

55

50

55

60

50

60

Evald Saun

OKTOOBER		
50

50

Aive Leinpuu

Kalle Avasalu
15.09
Edela piirkond,
raietööline

40

Rainer Roosipuu

Renee Aron
01.11
Edela piirkond,
raietööline
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Jaan Kask

02.11
Kirde piirkond,
raietööline

50

Vello Pähn
07.11
Kagu regioon,
praaker

50

Raina Tõnisson
12.11
Marana taimla,
taimlatööline

55

Merike Mõõk

27.11
Külastuskorraldusosakond, aednik ja
loomade hooldaja

02.10
Edela piirkond,
metsakasvataja

60

15.09
Edela regioon,
varumisjuht

50

		

Vello Rajatamm
28.09
Kagu piirkond,
raietööline

11.09
Edela regioon,
harvesterioperaator

NOVEMBER		

Tarmo Nurk

28.09
Edela piirkond,
raietööline

Madli Nork

26.10
Edela piirkond,
metsakorraldaja

Koit Kraav

26.09
Kagu piirkond,
metsakasvataja

Algis Kork

11.09
Kagu regioon,
praaker

55

Meelis Karja

24.09
Puiduturustusosakond,
puidukontrollmõõtja

Aivo Rahuoja
10.09
Edela regioon,
logistik

45

45

Ene Timberg
09.09
Kagu regioon,
assistent

Liia Tannbaum

19.09
Metsaosakond,
maakorralduse spetsialist

Koit Ütt

03.09
Edela regioon,
praaker
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65

Erich Laas

02.09
Kirde piirkond,
raietööline

Heiki Ärm

17.09
Metsaosakond,
metsaülem

Ivo Arumäe

KOIT KRAAV

07.10
Edela piirkond,
metsakorraldaja

50

metsakasvataja

26.09

60

Koit Jaska

18.10
Edela piirkond,
metsakasvataja

Kõik töömeheaastad on tal ikka üht- või teistpidi olnud metsaga seotud, nüüd viimased
veerandsada aastat on möödunud kindlalt riigimetsas toimetades. Oma metsakasvataja
töösse suhtub Koit kohusetundlikult ja väga suure põhjalikkusega. Võib öelda, et tema
töö on ka tema hobi. Metsandus on teema, millel Koit võib alati ja kella vaatamata rääkida ning arutada. Koit on abivalmis ja avatud suhtleja ning aitab kolleege alati. Isegi kui
ta ei oska välja pakkuda valmis lahendust, siis uusi mõtteid saab temalt küll. Kindlasti on
uuendusmeelsus üks märksõna, mis Koitu iseloomustab, ja uute lahenduste väljatöötamisel on ta valmis ka vaeva nägema.
Koit julgeb välja öelda oma arvamuse ka siis, kui see ei lähe kokku teiste omaga.
Enda seisukohti kaitseb Koit tuliselt, aga on alati valmis tunnistama, kui on kuskil eksinud. Nagu ta ise on naljatamisi öelnud, et tema suurim vaenlane on tema enda põikpäisus.
Tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamine on tema puhul iseenesestmõistetav. Nii nagu
ka hea huumor ja karsked eluviisid.
Koit on ka tööväliselt väga abivalmis ja valmis vajaduse korral enda peale võtma päris
suuri kohustusi. Oluline on olnud tema panus metsameeste kutsevõistluste korraldamisel.
Aktiivselt on Koit osalenud Eesti Metsateenijate Ühingu üritustel. Kirgliku hobikalastajana võttis ta viimasel aastal täielikult enda peale traditsioonilise metsameeste kalapüügi
võistluse korraldamise Kodaveres, seda alates võistluste juhendist, toitlustuse organiseerimisest kuni parkimisplatside lumest puhtaks tõukamiseni.
Jätkuvalt laia silmaringi ning õnne, tervist ja jaksu edaspidiseks!
Kolleegid metsakasvatusest
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Uued töötajad

Uued töötajad

Saame tuttavaks!
1.
2.
3.
4.
5.

Mida varem teinud oled?
Mis sind sinu töö puhul võlub?
Milline on varasem kokkupuude RMK-ga?
Mida sulle vabal ajal teha meeldib?
Soovitus kolleegile ehk palun üks ilus mõte lõpetuseks!

KRISTIINA VIIRON
kommunikatsioonispetsialist
1. Olen ligi kakskümmend aastat töötanud
ajakirjanikuna – alustasin Raplamaa lehes
Nädaline, jätkasin Eesti
Päevalehes ning seejärel
Maalehes, kus muu hulgas toimetasin ka Metsalehte. Aastatel
2016–2020 töötasin paralleelselt ka ajakirja
Eesti Mets peatoimetajana. Ligi kaksteist
aastat olen kirjutanud artikleid ka Metsamehesse. Olen õppinud eesti keelt ja kirjandust Tallinna Ülikoolis ning loodusretkejuhtimist ja metsandust Luua Metsanduskoolis.
2. Mind võlub metsanduse ja looduse valdkond ning väga professionaalsed töötajad.
Suur osa RMK-s töötavatest inimestest on
aastakümneid metsanduses ametis olnud,
nad tunnevad metsa ning metsas toimuvaid
protsesse läbi ja lõhki.
3. Peamine varasem kokkupuude ongi
Metsamehele lugusid kirjutades. Väga paljud
RMK töötajad on mulle eelnevalt tuttavad,
sest olen neist ja nende tööst Metsamehes
kirjutanud. Ja olen käinud ka väga paljudel
RMK loodusradadel ja puhkekohtades.
4. Vabal ajal meeldib mulle metsas ja mere
ääres, üldse looduses ringi uidata, aias
askeldada (sellisel Segasumma suvilale
kohasel moel), raamatuid lugeda, teatris
käia, tantsida.
5. Lugege Astrid Lindgreni raamatuid!
Need on imelised maailmad ja tegelased,
mida Lindgren loonud on, ja need raamatud
sobivad iga raks ka täiskasvanutele. Kõik
need erinevad Rasmuste-raamatud, rääkimata Bullerby lastest, väiksest Tjorvenist,
Pipist ja Karlssonist on parimad ajaviitjad ja
ka tujuparandajad.
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MARGIT TOOMSALU
hankespetsialist
1. Omandasin keskkonnakaitsealase hariduse Eesti
Maaülikoolis. Enne RMK-sse
tööle tulekut tegelesin üle
kümne aasta Euroopa Liidu
fondidest rahastatud teadusprojektidega: alguses projektide koordineerimisega, hiljem järelevalvega, kust minu riigihangetega seotud
teekond algaski. Vahetult enne RMK-d tegin riigihankeid Tartu Ülikoolis.
2. Riigihangete valdkond hakkas mind huvitama
seetõttu, et on olemuselt väga mitmekülgne ja huvitav, sest riigihangete kaudu puutun kokku väga erinevate teemadega, samuti saab palju suhelda inimestega. Jagub ka nuputamist, kuidas väga erinevad
teemad ja vajadused ühe seaduse raamidesse ajada
ning omaette põnevust lisab veel hangete läbiviimise register. Mul panevad silmad eriliselt särama
teemad, millest seni pole midagi teadnud. Usun, et
suudan oma täpsuse ja sihikindlusega RMK-s
panustada nii väiksemate kui ka suuremate eesmärkide täitmisse.
3. RMK-ga olen korra varem kokku puutunud ka
ülikooliõpingute ajal, kui käisin RMK puukoolis
praktikal, õppisin tundma ilupuid ja -põõsaid ning
rooside eest hoolitsema – nendest teadmisest on
palju kasu olnud.
4. Tööst vaba aeg kulub kodu, laste ja hobide vahel.
Vabal ajal meeldib reisida ja aias toimetada.

Lugege Astrid Lindgreni raamatuid! Need
on imelised maailmad ja tegelased, mida
Lindgren loonud on, ja need raamatud
sobivad iga raks ka täiskasvanutele.
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EERO RAJA
kaasamise spetsialist
1. Lõpetasin 2020. aastal
Eesti Maaülikooli metsamajanduse magistriõppe.
Kuna erialast tööd oli
COVID-19 viiruse tõttu
keeruline leida, siis tegelesin rohkem enesetäiendamise ja spordiga.
2. Oma töö puhul võlub mind mitmekesisus ja
paindlikkus. Lisaks kontoritööle saab käia ka looduses, seega ei teki rutiini. Mulle meeldib ka mu
kollektiiv, meeskonnatöö nendega sujub ladusalt.
3. Varem olen RMK-ga kokku puutunud mõne ülikooli kursuse raames, kui on korraldatud RMK
tegevusi tutvustavaid väljasõite. Looduses viibides
olen korduvalt kasutanud RMK matkaradu ja
puhkekohti.
4. Mulle meeldib vaba aega looduses veeta: käia
jalutamas või teha sporti. Väikese jooksupisiku
olen samuti külge saanud, sest juba üle kümne
aasta olen osa võtnud jooksuüritustest ning lisaks
käin jooksmas ka vabal ajal.
5. Mida iganes sa ka ei teeks, tee seda kogu südamest!

MARK KOSTÕGOV
praaker
1. Olen töötanud metsamasina operaatorina, põhiliselt
harvesteri peal. Tegelesin
ka muude metsamajandustöödega, tegin natuke ka
ettevõtlust. Eelmisel aastal
lõpetasin Luua Metsanduskooli metsamajanduse spetsialisti erialal, varem olen samas koolis omandanud ka forvarderi operaatori ja metsuri kutse.
2. Töö on mitmekesine, meeskonnas. Mulle meeldib võimalus viibida nii looduses kui ka kontoris.
Samuti vastutus ja tööde juhtimises esinevad
väljakutsed.
3. RMK-ga olen kokku puutunud üsna palju, seda
nii puidu varumise koha pealt, masinaga RMK
metsades töötamisega kui ka metsaradadel vaba
aega veetes.
4. Vabal ajal üritan palju viibida looduses. Vahel
toimetan oma vanemate metsades, füüsiline töö
rahustab. Meeldib veeta aega sõpradega.
5. Ära karda katsetada, ebaõnnestumine on samuti
kogemus.
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Hobi

Toomas Hirse

Hobi

orhideed ja teised hobid

Aastal 2000 rajatud puittaimede
kollektsioon, kus parimal hetkel
kasvas ca 900 taksonit.

Uues rubriigis
paljastame RMK
andekate töötajate
põnevaid hobisid.

Jackpot – nii kirjeldab looduskaitseosakonna keskkonnamõju
analüüsi spetsialist Toomas Hirse kevadist leeder-sõrmkäpa
(Dactylorhiza sambucina) taasavastamist.
Tekst: Susanna Kuusik Fotod: Toomas Hirse, Lauri Kulpsoo

Seda orhideed oli teadlikult, kuid
tulemusteta otsitud 120 aastat.
„Võimalik, et Rainariga (Rainar
Kurbel – S.K) olime paljude seast
ka kõige viimasemad otsijad,”
sõnab Toomas. “Tõsi, usk oli
tänaseks ikka juba üsna kustunud.
Mulle meeldib ütlus „Õnnele on
vaja anda võimalus!“. Ehk kui sa
ei lähe kunagi kuhugi, on sul
väga väike võimalus ka midagi
uut ja tõeliselt huvitavat kogeda.“
Toomase huvi orhideede vastu
sai alguse 1998. aastal Räpina
Aianduskooli välipraktikumist.
Ta leiab, et on keeruline panna
näppu peale, millal orhideedest
sai süvendatud hobi. Alguses
Ennekõike jäävad
Toomase kaamera
ette käpalised.

tähendas see liikide tundma õppimist, leidmist, neile vajalike tingimuste mõistmist ning seoste teket
maastiku ja seal pakutavate keskkonnatingimustega. „See on kulgemine ajas ja koos sellega oskustelt
ja teadmistelt küpsemaks saamine,“
võtab Toomas kokku. Igal juhul
2005. aastaks olid nähtud kõik Eestis kasvavad liigid ja pilk pöördus
esmalt lähiriikides esinevate seni
nägemata liikide poole. Ühel nendest orhideereisidest tutvuski Toomas Rainar Kurbeliga, kellega
orhideedega tegelemise visioon
kattus. 2013. aastal asutati koos
MTÜ Käoraamat – peamiselt orhideede uurimise, kaitsmise ja tutvustamisega tegelev organisatsioon. Koos on nähtud Eestit Virust
Võruni ja Loonalaiust Narvani
ning tehtud mitu välisekspeditsiooni Vahemere piirkonda.
Mida hobiga tegelemine annab?
„Tapab rutiini, sest uurides leiab
alati midagi huvitatavat. Nii otse
„põllult“ kui ka kogutud andmetest
ja kirjandusest järelduste tegemisel,“ selgitab Toomas. See kevad
andis võimaluse kogeda midagi uut
ja tõeliselt huvitavat, kui leiti leeder-sõrmkäpa taimed Saaremaal.

Õnnele on vaja anda
võimalus! Ehk kui sa ei
lähe kunagi kuhugi, on sul
väga väike võimalus ka
midagi uut ja tõeliselt
huvitavat kogeda.
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Toomas tegeleb ka fotograafiaga, kuid ütleb, et pildistamine
tuli koos käpalistega ja raskuskese on orhideede poole kaldu.
Tal on ka üks arvukamatest orhideeraamatute kogudest Eestis.
Teistest hobidest toob Toomas
välja, et 2000. aastal pani ta koos
isaga aluse puittaimede kollektsioonile, kus parimal hetkel kasvas kuni 900 taksonit. Praeguseks
on pisikestest taimedest sirgunud
varju andvad ning silmailu pakkuvad puud ja põõsad. Lisaks
huvitub ta kartograafiast, muusikaedetabelitest, ajaloost, arheoloogiast ja genealoogiast.

Orhideereis
Küprosel.
Valge tolmpea.

Orhideed

Orhideeliste sugukond on üks vanimaid
õistaimede hulgas ja neid leidub peaaegu
kõikjal maismaal, üksnes kõrbetes ega jääga
kaetud aladel neid pole. See on suurima
liikide arvuga sugukond (enam kui 25 000
liiki) ehk orhideeliike on rohkem kui imetajaid ja linde. Orhideelt saadakse hinnalist
vanilli, milleks kasvatatakse valitud liike
tööstuslikult.
Orhideedel on kõige väiksemad seemned
maailmas. Üks seemnetega täidetud kupar
võib sisaldada kuni 3 miljonit seemet,
Eesti orhideedel võib kupras olla kuni
200 000 seemet.
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Leeder-sõrmkäpp: Eestis
üle 120 aasta taas leitud käpalist on
Toomas varem näinud Ahvenamaal.
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Metsik disain

Ristsõna

Lähe termopuidust kasvuhooned –
ajatu elegants
Tekst: Sander Silm
Fotod: Lahe Production OÜ

Paljud ägedad asjad siin
maailmas on sündinud isiklikust
vajadusest. Erand pole ka
Lähe kaubamärgi all valmivad
termopuidust kasvuhooned, mis
vallutavad seitsmepenikoormasaabastega nii Eesti kui ka
Euroopa turgu.

Kolm aastat tagasi otsis üks ettevõtte asutajatest
puidust kasvuhoonet. Paraku selgus, et korralikku
puidust kasvuhoonet karastatud klaasiga polnud
võimalik leida ei Eestist ega lähiriikidest. Ettevõtliku inimesena otsustas mees seejärel kasvuhoone
ise valmistada, kasutades termopuitu, mis annab
puidule vastupidavuse niisketes oludes ning dimensionaalse stabiilsuse.
Neljamillimeetrine karastatud klaas on aga sedavõrd tugev, et võimaldab kasutada klaasi struktuurse
elemendina ning on ohutu purunemisel, kuna ei teki
teravaid kilde. Kõik see kokku andis sedavõrd
ägeda lahenduse, et ka tuttavad soovisid oma õuele
taolist imposantset kasvumaja, ja nii tekkis plaan
arendada kasvuhoonest välja müügikõlbulik toode.
Lähe bränd ja ettevõte oli sündinud.
Seejärel kaasati arhitektid ja insenerid ning koostöös nendega töötati välja kasvuhoonete mudelid,
mida praegu on Lähe tootevalikus neli – kolm eri
suurustega kasvumaja ja kivimüüritisele rajatud
kasvuhoone. Tänu oma elegantselt ajatule joonele
on Lähe kasvuhooned mõnusad klaaspaviljonid,
kus taimede keskel ka näiteks hommikukohvi juua
või raamatut lugeda. Peagi on turule jõudmas veel
kaks mudelit: 6 m² suurune väikekasvuhoone, mis
sobib eelkõige eeslinna väikeaedadesse, ning veel
väiksem, rõdule mõeldud termopuidust kasvuhoone.
Tänavu alustas ettevõte ka ekspordiga ning praeguseks on sisenetud juba Skandinaavia, Belgia,
Hollandi, Taani ja Saksamaa turgudele.
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Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Saada lahendus Metsamehe toimetusse e-posti aadressil metsamees@rmk.ee
või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna lahendamise eest võitis auhinna Maie Teppo. Palju õnne!
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PÕNEVAID RMK
ORIENTEERUMISPÄEVAKUID
10. august		

Järvamaa teisipäevak		

Türi Kõrgessaare

11. august		

Lääne-Virumaa kolmapäevak

Käsmu

11. august		

Viljandimaa orienteerumispäevak

Sürgavere

11. august		

Võrumaa kolmapäevak		

Võru spordikeskus

12. august		

Pärnumaa neljapäevak		

Tõstamaa

12. august		

Hiiumaa neljapäevak		

Meelste

17. august		

Põlva teisipäevak			

Krootuse

17. august		

Tallinna teisipäevak		

Õismäe raba

18. august		

Narva kolmapäevak		

Riigiküla

19. august		

Pärnumaa neljapäevak		

Metsaküla

19. august		

Tallinna neljapäevak		

Saku

19. august		

Hiiumaa neljapäevak		

Lehtma

24. august		

Põlva teisipäevak			

Aarna org

24. august		

Rapla-Järva päevak		

Kaerepere

25. august		

Lääne-Virumaa kolmapäevak

Viitna

25. august		

Viljandimaa orienteerumispäevak

Vana-Võidu

25. august		

Võrumaa kolmapäevak		

Vaskpalu

26. august		

Tartu neljapäevak			

Uniküla

26. august		

Saaremaa neljapäevak		

Muhu

1. september		

Võrumaa kolmapäevak		

Kandle aed Võrus

2. september		

Tartu neljapäevak			

Kärgandi mäed

2. september		

Tallinna neljapäevak		

Meremõisa

8. september		

Viljandimaa orienteerumispäevak

Holstre-Polli

8. september		

Narva kolmapäevak		

Narva Kreenholm

9. september		

Tartu neljapäevak			

Kirikuküla

15. september

Lääne-Virumaa kolmapäevak

Vainupea

16. september

Tartu neljapäevak			

Vooremägi

21. september

Põlva teisipäevak			

Kanepi

23. september

Tartu neljapäevak			

Tartumaa TSK

23. september

Pärnumaa neljapäevak		

Niidupark

30. september

Pärnumaa neljapäevak		

Vallikäär

13. oktoober		

Rapla päevak			

Rapla

