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Tallinna Kirjanduskeskus 
kutsus RMK appi, et ühes-
koos rajada Jaan Kaplinski 
auks metsatukk. Põlva-
maale Lukalaande istutati 
sel sügisel 20 tamme ja 60 
kuuske kirjaniku 80 aasta 
juubeli tähistamiseks. 

Kahjuks kujunes sellest kirjaniku 
ja loodusarmastaja mälestuseks 
istutatud metsatukk, sest Jaan 
Kaplinski lahkus tänavu augustis.

Põlvamaa metsaülem Tiit  
Timbergi sõnul oli koha valikul 
mitu kaalukeelt. Esiteks, Piigaste 
lähedale Sõõri metsatee äärde 
Lukalaane serva istutatud puud 
on linnulennult 2,3 kilomeetri 
kaugusel talust, kus kirjanik 
vanaduspäevi veetis. „Metsatuka 
koha valisime selle järgi, et ta 
asuks võimalikult lähedal 
Kaplinski Vana-Mutiku talule. 
Kuna oli selge, et tema enda maa-
dele metsatuka rajamine ja huvi-
liste sinna jalutama suunamine 
oleks keeruline, palusime RMK-l 
uurida, milline oleks lähim istu-
tuskoht talule,“ selgitas Tallinna 
Kirjanduskeskuse direktor 
Maarja Vaino, kes täpsustas, et 
lähtuti mõttest, et mälupaigad 
peaksid olema osa avalikust 
sfäärist. 

Teisest küljest sobib valitud 
istutuskoht tammedele hästi, sest 
see on kallakul, metsatee servas 
ning tahapoole istutatud kuused 
pakuvad neile külma eest kaitset. 
„Saverna kandi kuusikud on 
võimsad, aga viimasel kümnen-
dil on vanemates kuusikutes juu-
repessu kahjustusele lisandunud 

üraskirüüsted. Kaplinski metsa-
tuka istutamisel arvestasime sel-
lega ja noore metsa hooldamise 
käigus kujundame kuuse-lehtpuu 
seganoorendikud, kus kuusel 
tulevikuvõimalused helgemad,“ 
võtab Timberg kokku.

Metsatukka tutvustati avalik-
kusele septembris Kadriorus toi-
munud viiendal Kirjandustänava 
festivalil. Umbes 60 kirjandu-
sega seotud sündmust Kadriorus 
ehtisid sümboolselt need 20 istu-
tamisele läinud tamme. „Kirjan-
dustänava festivalil olid näitu-
sena eksponeeritud tammed üks 
festivali tõmbenumbritest. Tam-
mede vahele lisatud õuna- ja 
pihlapuudel olid küljes ka 
Kaplinski luuletused, mida usi-
nasti loeti, ning metsatuka idee 
kirjeldus,“ peab Tallinna Kirjan-
duskeskuse juhataja koostööd 
õnnestunuks.

Jaan Kaplinski metsatukk
Tekst: Susanna Kuusik
Fotod: Hanna Kass

JAAN KAPLINSKI  
M E T S A T U K K

RMK & Tallinna KiRjandusKesKus 2021

siia lukalaande on istutatud 20 tamme ja 60 kuuske 
suure luuletaja ja loodusearmastaja mälestuseks.

Foto: RMK

Metsatukka istutatud tammed ehtisid septembrikuus Kadriorus toimunud  
Kirjandustänava festivali.

Mälestustahvel Lukalaanes.

Eesti keel on üks põnev keel. 
Ainuüksi sõnade kokku-lahku-
kirjutamisega on võimalik anda 
lausele hoopis teine tähendus. 
Üks samasugune täht sõnas roh-
kem või suurtähena sõna alguses 
muudab öeldu mõtet kardinaal-
selt. Kaitseväe kolleegidega hil-
juti ühisel tulejoonel seistes ja 
„Tuli on vaba!“ käsklust oodates 
ning hiljem, lugedes juhtkirja 
ootel Metsamehest meeldetule-
tust, et tulega ei maksa mängida, 
läks mõte rändama – vastuolu-
line on see elu!

See, et Tule-mehed viimastel 
valimistel edukaks ei osutunud, 
ei tähenda, et tule jõudu tuleks 
alahindama hakata. Ka näiliselt 
suureks puhutud tuli saab aga 
levida ikkagi ainult siis, kui 
läheduses on sobivat põletus- 
materjali. Ajalehed põlevad 
hästi, kui need korralikult kokku 
kortsutada, aga sooja annavad 
ikkagi päris puud. Need, mis on 
inimeste töö ja vaevaga metsast 
välja toodud ning mis ka nafta ja 
gaasi hinnahüpetele rahuliku ja 
stabiilse kaminatule praginaga 
vastavad. Metsa alla vedelema 
jäänud laskemoon on tuleohtlik 
ning ohtu vähendab kõige enam 
see, kui tule käitlejateks on oma 
ala profid. Riigi tulejõud on suu-
rem, kui seda tulevad ühiselt 
toetama nii tegevväelased kui ka 
reservistid. Ka metsa suudame 
hoida võimalike tule-kahjude 
eest paremini siis, kui metsa tuli-
jad koostööd teevad. Tuule jõul 
võib tuli levida väga kiiresti ja 
kaugele; puust tehtud raamatu-
tesse pandud tarkus võib pikaks 
ajaks tuletegemise ja -hoidmise 
õpetuse jäädvustada.

Ka tuul on tegelikult vaba! 
Vähemalt purjetajad väidavad 
nii. Nii vaba, et võtab vahepeal 

vaikida. Eriti vaikne kipub ta 
olema siis, kui väljas on krõbe 
talvekülm, nagu praegu, ja tuule- 
energiast võib vaid unistada. 
Mitte et me ka tuulistel päevadel 
unistamisest väga palju kauge-
male oleksime jõudnud – tuule-
veskitega võitlemisest on saanud 
peaaegu et rahvussport. Donqui-
joteliku visadusega kord põlev-
kivist õli pressimise, kord metsa 
majandamise, kord mingi järg-
mise ettekujutatava vaenlasega 
tuleristseid pidades kipub meil 
tule-vik vägisi häguseks muu-
tuma. Parandan, lähitulevik 

mõistes „minu eluajal“ on ikka 
meelel, ja retooriline soov 
„pärandada lastele“ keelel, ainult 
keskpõrandale kokku need soo-
vid omavahel ei tule. Purjetajad 
teavad ka seda, et ükski tuuletus 
ei kesta igavesti ja ka kõige  
tuulevaiksemale ilmale järgneb 
tuul, torm ja vahel ka maru.  
Igal juhul, varem või hiljem,  
tuul pöörab.

Avalikku inforuumi jälgides 
jääb vahel mulje, et metsast või 
ka mistahes teisest teemast rää-
givad kõige kõvema häälega 
need, kes seda vaid kaugelt näi-
nud on. Metsamees on ses suhtes 
eriline ajakiri – kirjutavad ja kir-
jutatakse pealkirja vääriliselt. 
Seekordsest ajakirjanumbrist 
leiab tõestust sellele, et oma 
„päristööd“ väga hästi tegevad ja 
seeläbi tunnustust leidnud inime-
sed on oma muudele tegemistele 
lisaks ka tee metsa üles leidnud. 
Mina igal juhul loen sellest välja 
tuule pööramise märgi!

Kas mul ka õigus on, eks seda 
näitab aeg. Suurte laevade pöö-
ramine aga võtab, teadagi, aega. 
Ja korraga õigele kursile täpselt 
pihta saada ongi keeruline, kui 
rooli tuulele vastu peab keerama. 
Mulle vajutas nagu tulise rauaga 
hiljutisel Järvselja juubelikonve-
rentsil Allar Padari poolt meelde 
tuletatud emeriitprofessor  
Artur Nilsoni õpetus: „Kui  
me oleksime 25 aastat tagasi 
rohkem raiunud, kasvaks ka 
meie mets täna hoopis kiire-
mini.“ Oleks meil ainult oidu 
tarkadelt meestelt ja oma tehtud 
vigadest õppida!

Rahulikke küünla-, kamina- ja 
lõkketule ääres veedetud jõulu-
õhtuid, tuulevaikset aasta ära-
saatmise ööd ja pärituult uueks 
aastaks! 

Aigar Kallas, 
RMK juhatuse esimees

Oma „päristööd“ väga 
hästi tegevad ja seeläbi 

tunnustust leidnud 
inimesed on oma 

muudele tegemistele 
lisaks ka tee metsa  

üles leidnud.

Tule jõud ja tuule jõud

Juhtkiri
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RMK alustas septembri keskpaigas Eesti–Venemaa 
piiriehituse teise etapi puhastustöid, mis on ettevalmistav 
samm ehitustöödega jätkamiseks.

Möödunud aastal Eesti–Venemaa piiril alanud ehitustööd käivad 
praegu aktiivselt piiriehituse esimesel etapil ehk 23,5 kilomeetril, mis 
kulgeb Eesti, Läti ja Venemaa kolmikpunktist Luhamaa piiripunktini. 
Sinna on rajatud kõik juurdepääsuteed ning valminud on ka suur osa  
viivitusaiast ja pontoonteedest, mida mööda saavad piirivalvurid soistel 
aladel liikuda.

Nüüd alustati raadamistöid ka piiriehituse teises etapis ehk Tserebi ja 
Võmmorski külade vahele jääval piirilõigul. See on ettevalmistus, et  
jätkata piiriehitustöödega graafikujärgses tempos. Puhastustööde käigus 
korraldab RMK Eesti-poolsel piirialal metsa raie ja kokkuveo ning võsa 
ja kändude freesimise. Töid teevad RMK lepingulised koostööpartnerid.

RMK Kagu regiooni juht Kristo Kokk kirjeldas, et sel piirilõigul  
kasvab nii kõrget metsa kui ka võsa. „Samas hõlbustab tööd asjaolu, et 
ajutine kontrolljoon ise kulgeb läbi rohu- ja põllumaade ning suuremaid 
veekogusid, nagu oli piiriehituse esimeses etapis, seekord ette ei tule,“ 
rääkis Kokk. Raie- ja freesimistöödega plaanib RMK ühele poole jõuda 
2022. aasta jaanuari lõpuks.

Kui palju puitu teise piiriehituse etapi puhastustöödest tuleb, ei  
saa RMK Kagu regiooni juhi sõnul ette ennustada. „Igal juhul reali-
seerime selle puidu nagu iga muu metsamaterjali. Eeldame, et puidu 
müügist saadavad tulud katavad piiri puhastamiseks tehtavate tööde 
kulu,“ sõnas Kokk. 

RMK alustas piiriehituse teise etapi puhastustöid

Eesti Loodushoiu Keskuse initsiatiivil ja 
RMK kaasabil on viimastel aastatel Narva 
jõkke asustatud 100 000 Läänemere tuura 
eri vanuses noorkala. Uuringud ja kalurite 
teated näitavad, et kaladel läheb hästi.

Kuna tuura looduslik populatsioon on Läänemeres 
hävinud, tegutsevad Läänemere-äärsed riigid selle 
nimel, et selle võimsat mõõtu kaitsealuse kala asur-
kond üheskoos taastada. Eesti vetesse asustatakse 
Saksamaalt pärit tuuravastseid ja noorkalu, nende  
elukäigu ja arengu jälgimiseks märgistatakse osa  
kalu seljauime juurde paigaldatavate plastmärgiste  
või kehaõõnde sisestatavate signaalisaatjatega.  

Narva jõkke asustatud tuuradel läheb hästi

20 
miljonit eurot 
investeerib RMK 
tänavu metsa- 
kasvatusse.  
11,2 miljonit 
eurot sellest  
kulub maapinna 
istutamiseelsele 
ettevalmistusele, 
istutustöödele  
ja taimedele. 
Ülejäänud ligi  
9 miljonit kulub 
noore metsa 
hooldamiseks.

„Praeguseks on väliste märgistega kalu Narva jõkke 
asustatud ligi 1500 ja saatjatega 25,“ täpsustas Eesti 
Loodushoiu Keskuse juhatuse liige Meelis Tambets.

Tambetsi sõnul näitavad kaluritelt saadud püügi-
teated, et tuurad on mööda Soome lahe rannikut 
jõudsasti levinud. „Kalad toituvad ja kasvavad edu-
kalt, nende kaal on ühe suvega kümnekordistunud. 
Näiteks teatati augusti lõpul püünisesse sattunud 
poolteisekilosest tuurast, kes oli möödunud sügisel 
asustatud Narva jõkke 145-grammisena. Tuurad 
tulevad merest tagasi jõkke kudema üle kümne 
aasta vanuselt,“ lisas ta.

Kõikidel kaluritel, kelle püünisesse satub märgisega 
tuur, palutakse sellest teatada märgisel toodud telefoni- 
numbril või RMK Põlula kalakasvatuse veebilehel. 
Kui püünisesse on sattunud elujõuline kala, tuleks 
üles kirjutada märgise number, hinnanguline pikkus ja 
kaal ning kala koos märgisega vette tagasi lasta. Kui 
võimalik, võiks teha ka foto või video. Kui kala oli 
juba püünises hukkunud, oleks hea panna ta külma ja 
helistada märgisel toodud telefonil. Neid kalu saab 
kasutada kalade toitumise ja kasvukiiruse uurimiseks. 
Märgisega kala püügist teatajatele saadetakse kiri kala 
asustamis- või märgistamisandmetega, makstakse 
kuus eurot preemiat ning loositakse välja auhindu. 

Eesti-Soome puhkealade võrgustik 
laiendab matkavõimalusi

RMK ja Soome Metsähallituse juhid allkirjastasid 
koostöölepingu, mille põhjal moodustati Euroopa 
esimene ühiste puhkealade võrgustik. Sellega 
soovitakse nii Eestis kui ka Soomes elavdada 
matkamist, populariseerida looduses liikumist ja 
puhkealadel põhinevat turismi.

Uude võrgustikku kuulub kummastki riigist neli populaar-
set ja pika ajalooga puhkeala: Aegviidu–Kõrvemaa, Kiid-
järve–Kooraste, Nõva ja Räpina–Värska Eestis ning Ruunaa, 
Kylmäluoma, Oulujärvi ja Evo Soomes.

Eesti ja Soome puhkealad on küllaltki sarnased: seal saab 
viibida looduses, mitmel moel puhata ja rännata ning tege-
leda metsanduse, jahipidamise ja kalapüügiga. Kõigil objek-
tidel pakutakse laia valikut puhketeenuseid tähistatud matka-
radade, lõkkeplatside ja käimlatega. Kõik võrgustikku valitud 
kohad on kauni loodusega, külastajate seas armastatud pai-
gad. Näiteks Nõval on võimsad ja pilkupüüdvad düünid ning 
imelised liivased mererannad, Soomes Oulujärvis kaunid 
palumetsad ja liivarannad looduses liikumiseks.

„Koostööprojekt Soome kolleegidega annab 
eestlastele suurepärase võimaluse tutvuda  
sealsete puhkealadega ja oleme veendunud,  
et siinsed paigad pakuvad omakorda Soome 
külalistele uusi meeldejäävaid elamusi Eesti 
looduses,“ sõnas RMK juhatuse esimees  
Aigar Kallas.

„Loodusturism on koroonapandeemia ajal 
õitsele puhkenud ja pärast pandeemiat saab 
lähiturismist kindlasti kaugturismile hea alter-
natiiv,“ lausus Metsähallituse peadirektor  
Juha S. Niemelä. „Soome puhkealad on valmis 
vastu võtma eestlasi, kes väärtustavad enne-
kõike võimalust kalastada ja küttida. Koostöös 
eestlastega on eesmärk suurendada kestlikku 
lähiturismi ka digivahendite abil, parandada 
puhkealade tuntust ja seeläbi puhkealadel  
osutatavate teenuste eest vastutavate ette- 
võtjate tegutsemiseeldusi ning alade positiivset  
majandusmõju,“ võtab Niemelä asja kokku. 

24,2 
miljonit taime pandi tänavu 
kasvama RMK metsa. 
Rekordilisele istutuskogusele 
pandi punkt miljoni kuusetaime 
istutamisega sügisel.

Ruunaa matkaala, Soome.
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Samuti on kavades kirjas, millised 
matkarajad, lõkkekohad ja muu puh-
kuseks vajalik taristu sealsetes riigi-
metsades paikneb ning milliseid 
pärandkultuuriobjekte seal leidub.

Niisugust omavalitsusepõhist kava 
pole RMK varem koostanud. 

„Kümme aastat tagasi koostasime 
metskondade põhised kavad, võtsime 
need ka praegu eeskujuks, kuid nüüd-
sed ülevaated on veidi lühemad ja 
lihtsamad – metskonnapõhistes kava-
des oli näiteks väga palju metsama-
janduslikke termineid,“ märkis RMK 

metsaosakonna planeerimise peaspet-
sialist Marko Trave, kavade peamine 
koostaja ning nn töödejuhataja. 

Peametsaülema Andres Sepa sõnul 
otsustas RMK niisugused tutvustused 
kokku panna selleks, et anda oma- 
valitsuse piires tagasivaade viimase 
kümne aasta jooksul riigimetsades 
tehtule ja toimunule, kirjeldada nende 
praegust seisu ning prognoosida ka 
tulevikku. „Peamine eesmärk nende 
tutvustuste koostamisel on võtta 
kokku riigimetsade olem igas oma- 
valitsuses ja tuua esile, et riigimetsa 

majandamine praegusel moel on  
jätkusuutlik ning kartust metsa otsa-
lõppemise suhtes ei ole vaja tunda,“ 
rõhutas Sepp. 

Teisalt soovib RMK kavasid tutvus-
tades saada veel kord omavalitsuse 
tagasisidet kõrgendatud avaliku 
huviga aladele riigimetsas. „Pärast 
viimaseid valimisi ja uute volikogude 
kogunemisi võib olla tekkinud lisaks 
seni kokkulepitule veel soove mõne 
riigimetsa ala kõrgendatud avaliku 
huviga alaks määramise suhtes,“  
täpsustas Sepp. 

Hea andmebaas
Marko Trave tõdes, et ühelt poolt oli 
kavade kokkupanek küll väga mahu-
kas ja rohkete andmete koondamist 
nõudnud töö, teisalt on RMK väga 
palju andmeid arhiveerinud ning süs-
teemid võimaldavad päringuid oma- 
valitsuse piires teha. Mõnevõrra tuli 
IT-osakonnal päringute võimalusi ka 
täiendada. IT-arendusspetsialist Artur 
Lill näiteks tegi päringu metsade 
vanuserühmade kohta. „Palju andmeid 
otsis välja Läänemaa metsaülem  
Jürgen Kusmin ning omapoolse 
sisendi andsid ka looduskaitseosa-
konna, külastuskorraldusosakonna ja 

metsaparandusosakonna juhatajad. 
Metsaülemad suhtlesid kohalike oma-
valitsustega kõrgendatud avaliku 
huviga alade määramiseks,“ rääkis 
Trave, kes kolleegide toel koostatud 
andmestikule tuginedes kirjutas kokku 
76 riigimetsa tutvustavat kava. 

Iga omavalitsus saab oma kava  
veebipõhise brošüürina ning kui  
hiljuti valitud volikogud on valmis 
RMK riigimetsa tutvustusi ära kuu-
lama (eeldatavasti alates detsembrist), 
siis palub RMK kohalikelt omavalit-
sustelt võimalust tulla volikogude ette 
koostatud kavade põhjal riigimetsa 
olukorda tutvustama. Samuti on soov 
arutada, kas on vajadust täiendavalt 
määrata kõrgendatud avaliku huviga 
riigimetsa alasid lisaks neile, mis juba 
kavas kirjas on. 

„Lisame tutvustused ka RMK kodu-
lehele, et avalikkusel oleks andmetega 
võimalik tutvuda ja loodetavasti saada 
ka kindlus selles, et riigimetsa otsa-
lõppemist karta ei ole, pigem saab 
igaüks näha, et pärast uuendusraiet 
tehakse ka väga palju muid töid 
noorte metsade kasvatamiseks, metsa-
puhkuse arendamiseks, looduse kaits-
miseks ning metsaparanduseks,“  
märkis Sepp. 

RMK koostas igale 
omavalitsusele riigimetsa 
tutvustavad kavad

Tekst: Kristiina Viiron
Joonised: RMK

Kavad annavad ülevaate, millised riigimetsad omavalitsuse territooriumil kasvavad, 
milliseid metsamajanduslikke, looduskaitselisi ja metsaparanduslikke töid on seal 
eelmisel kümnendil tehtud ning kui palju ja milliseid töid on võimalik tuleval kümnendil 
praeguse seisuga plaanida. 

Püsiva väärtusega ülevaade
JÜRGEN KUSMIN, Läänemaa metsaülem

Pidevalt muutuvate digitaalsete metsaandmete kõrval on kümneaastase 
perioodiga tulevikku ja minevikku vaataval ülevaatel püsivam väärtus.  
Aegreana toodud tehtud tööde mahud ja arvestuslangi põhjal prognoositud 
puistute iseloomustus tulevikus näitavad metsakasvatuse järjepidevust 
ning ehk aitavad seda selgitada ka kahtlejatele. Sama sisu kannab ka RMK 
iga-aastane aastaraamat, aga kohalik omavalitsus on piirkondlikult siiski 
paremini hoomatav üksus. 

Nende kavade jaoks andmete kogumine oli tore ja intellektuaalselt  
huvitav väljakutse. Tehtud metsatööd ja -andmed said praeguste haldus-
piiridega kokku klapitatud läbi kvartali numbri. Õnneks on mitmesse oma-
valitsusse jäävaid RMK omandis käsitööd nõudvaid kvartaleid vaid 236, 
mis on kvartalite koguhulgast – 36 827 – marginaalne osa. Kokkuvõtvalt 
tõi selline andmekaeve kinnituse, et RMK-s kogutavad ja kasutatavad  
andmed on hästi hoitud ja kasutusvalmis mitte ainult hetkeolukorra kirjel-
damiseks, vaid ka tagasivaadete tegemiseks. Viimati mainitu puhul aitas 
meid IT-osakonna raudvara Margarita Selli.
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SETOMAA VALLA TERRITOORIUMIL

SISSEJUHATUS 

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast. 

Seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste 

mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab 

loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi 

ja jagab loodusharidust.

RMK eesmärgiks on majandada riigimetsa kestlikult, et ka tulevased põlvkonnad 

saaksid metsahüvesid kasutada vähemalt samal määral, kui seda teeme meie. Metsade 

majandamise kõrval on üldsuse jaoks oluline riigimetsa avatus kõigile, kellel soov metsas 

jalutada-matkata ja seeni-marju korjata või selleks ettevalmistatud kohas telkida ning 

metsapuhkust nautida.

Riigimetsa, mis asub asulate lähedal või mida inimesed aktiivselt kasutavad, peab RMK 

kõrgendatud avaliku huviga metsaalaks. Nende alade läheduses elavaid või kinnistuid 

omavaid inimesi (kohalik kogukond või elanikud), keda metsatööd otseselt mõjutavad, 

kaasab RMK metsatööde planeerimisse.

Käesolev kava annab ülevaate Setomaa vallas asuvatest RMK hallatavatest metsadest 

ja möödunud kümnendi tegevustest ning kirjeldab omavalitsuse territooriumil 

kõrgendatud avaliku huviga riigimetsa alad ning plaanitavad tegevused nii looduskaitses, 

külastuskorralduses kui ka metsamajanduses järgmiseks 10 aastaks. Tutvustusest 

on näha, milliseks kujuneb omavalitsuse territooriumil kasvava riigimetsa pindala ja 

vanuseline struktuur kestlikul majandamisel, samuti see, kuidas ja millises mahus 

kavandatakse metsade uuendamist, hooldamist, metsaparandust ja looduskaitsetöid.
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Joonis 2. Riigimetsa maade muutused kõlvikute lõikes 2011/2020. a, ha.

Joonis 3. Riigi maade jagunemine 2020. a, %.

Praegu moodustab riigi metsamaa pindala omavalitsuse territooriumil asuvatest RMK 
hallatavatest maadest 63%, mis on 4810 ha, mittemetsamaad võtavad enda alla 37%, 
millest suurima pindalaga on sood – 2285 ha.
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Kui näiteks ammendatud põlevkivikarjääre 
ning teisi mittemetsamaid on RMK met-
sastanud juba aastaid väiksemas mahus, 
siis süsteemsemalt hakati enda valduses 
oleva mittemetsamaa metsastamisega 
tegelema mõni aasta tagasi. 2021. aasta 
saldost ehk 355 hektarist maast, kuhu mets 
kasvama pandi, moodustasid 283 hektarit 
rohumaad, 54 hektarit põõsastikud ja 8 
hektarit karjäärid. Metsakasvatustalituse 
juhataja Toomas Väät on välja toonud,  
et metsa rajamine 400 hektaril, kus seda 
enne ei olnud, seob 70 aastaga tagasi  
sellise hulga süsinikku, mida paiskavad 
õhku 50 000 sõiduautot ühe aastaga. 

RMK Edela piirkonna metsakasvatus-
juht Priit Kõresaar ja metsakasvataja 
Peeter Lorents näitasid Metsamehele, 
kuidas heinamaade metsastamine Pärnu-
maal on õnnestunud. 

Laua taga istudes ei otsusta
Metsastamisele kuuluvad väheväärtus-
likud rohu- ja põllumaad, põõsastikud 
ja karjäärid. Enamasti on need alad, 
mis on aastakümneid inimeste huvist 
väljas olnud ning seetõttu kasvavad 
seal toomingad, lepad, pajud või kada-
kad, kuid sealt võib leida ka pärand-
kultuuri pärleid. Nii metsakasvatajad 

kui ka metsaülemad ütlevad, et „laua 
taga“ ei ole selliseid alasid võimalik 
planeerida. „Kohapeal on vaja käia, 
muidu tulevad probleemid hiljem 
välja. Mõnel korral on tulnud tellida 
lammutus ja ohtlike jäätmete äravedu, 
kui alal oli vana eterniitkatusega 
hoone varemed,“ toob näite Pärnumaa 
metsaülem Heiki Ärm.

RMK metsaosakonna planeerimise 
peaspetsialist Marko Trave leiab, et 
iga ala ei pea minema metsa alla. Ta 
näeb metsaülemal suurt rolli maakasu-
tuslike otsuste tegemisel. Näiteks peab 
Trave oluliseks, et toidutootmiseks – 

vilja kasvatamiseks või heina tege- 
miseks – kasutatavat ala ei metsastataks,  
sest kohapealne toidutootmine on igas 
mõttes mõistlikum. 

Metsaülem seab alale eesmärgi,  
kas alal säilitatakse looduskaitselisi 
või pärandkultuurilisi väärtusi,  
kasvatatakse metsa või renditakse  
maa põllumajanduslikuks kasutuseks 
välja. Mõnel juhul on vanade heina-
maade vastu huvi tundnud ka kohali-
kud jahimehed, kes on rajanud  
söödapõlde. Kui otsuseks jääb ala 
metsastada, jõuavad need alad metsa-
kasvatuse töölauale.

Laiksaare metsa-
punktile ehitati 
1950. aastatel neli 
kahekorruselist ela-
mut, viimane elamu 
lammutati 1990. 
aastate alguses,  
vundamendid ja 
vana kaev on siiani 
leitavad. Kõrval 
olnud metsataimla 
uuenes ise loodusli-
kult, kuid metsa- 
tööliste elamute 
ümbruse heina-
maade metsas- 
tamisel kasutati  
nii mändi kui  
ka kuuske. 

Uulu mõisnikul  
olid 1880. aastal 
külas tsaaripere-
konna liikmed, 
nende seas hilisem 
tsaar Aleksander III. 
Siinkandis on hulk 
selliseid dateeritud 
kive, millega mõisnik 
märkis kohad, kus 
tabati jahtides uluk. 
Keda tol ajal mere-
äärsel heinamaal  
tabati? Kivid tulid 
välja raie käigus – 
üks võsast leitud  
pärandkultuuri pärl.

Pärandkultuuri objekti, Laiksaare vana raudteejaama ümbruse heina-
maad sai metsastatud kase ja tammega. Eesti 100 aasta juubeli auks 
rajati tammepark – istutamisel olid abiks Toyota Balticu töötajad. Tam-
miku istutuseks sobiliku koha valimisel peeti silmas ulukikahjude ohtu. 

Suur katsumus: 
metsa rajamine 
aladele, kus seda 
enne ei olnud
RMK metsakasvatustalitus on tänavu rajanud metsa kokku 355 hek-
tarit aladel, kus seda enne ei olnud. Järgmisel aastal on kavas metsas-
tada ligemale 500 hektarit väheväärtuslikke rohu- ja põllumaid, 
põõsastikke, karjääre.

Tekst ja fotod: Susanna Kuusik
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Rasked tükid, tööd jagub
Vanade heinamaade metsastamisel 
tuleb tihti alustada võsastunud ala raiu-
misest. Metsakasvatuslikest eeltöödest 
kasutatakse sageli kopa-mätastamist. 
„Enamik lihtsamaid alasid, kus on hea 
ligipääs, suuremad tükid, teiste uuen-
datavate aladega piirnemine, on juba 
ära tehtud. Metsakasvatustalituse jaoks 
on edaspidi nende alade uuendamine 
kogu aeg järjest suurem väljakutse,“ 
kirjeldab Toomas Väät. 

Heinamaade metsastamisel tuleb 
tähele panna, et pärast võsa raiet on tar-
vis need esimesel kevadel kohe metsas-
tada, muidu kasvavad kiirekasvulised 
lehtpuud ja põõsad tagasi. „Kui kevadel 
saab istutatud, siis esimese hooldusega 
tuleb samuti täppi panna, sest hiljaks 
jäädes võib võsa või hein juba liiga 

kõrge olla,“ teab metsakasvataja Peeter 
Lorents ning näitab rohelisi pajuvõsusid, 
mis järgmisel kevadel istutatavaid kaski 
ohustama hakkavad. Uulu lähistel korral-
dab Lorents heinamaade istutamist kokku 
umbes 20 hektaril, kuid enamasti on met-
sastatavad heinamaad märksa väiksemad. 

Kindlasti tuleb heinamaade metsasta-
misel ette teistsuguseid olukordi kui raie-
järgsel metsastamisel. Kõresaar: „On 
olnud juhtumeid, kus meie töö on trakto-
risti vea tõttu maha niidetud. Metsakasva-
taja läheb sügisel hooldust tegema, aga 
vastu vaatavad heinapallid. Sellise eba-
seadusliku heina tegemise ennetamiseks 
oleme välja pannud selgitavad sildid. 
Hiirte kahjustusi pole ka mujal kui heina-
maade metsastamisel – hiired närivad 
koore noore puu ümbert ära ja puu kuivab 
ära. Ühe vana prügila metsastamisel oli 
metsakasvataja hädas tigudega, kes sõid 
kaskede lehed ära ja kased kuivasid.“ 

Vastu peavad kõrged taimed
Taimede algtihedused on suuremad kui 
raiesmikul, sest pole oksavaale ega suuri 

kände – istutuskohti on üldjuhul rohkem. 
Kase algtihedus raiesmikul on 1600 tk/
ha, mittemetsamaal 2000 tk/ha. Metsa-
kasvatajad kiidavad koostööd taimlatega, 
kus nüüd kasvatatakse 1,5-meetriseid 
pott-põld-kaski. „Varem oli väga raske 
heinamaale kaske kasvama saada, sest 
hein kasvas taimest üle. Pott-põld-kask 
on suur ja tugev: latv on üle heina. Taim-
lad on teinud head tööd,“ kiidab metsa-
kasvatuse juht Priit Kõresaar. „Märje-
mate alade metsastamiseks oleme 
tellinud ka sangleppa, mida taimlad saa-
vad järjest enam pakkuda. Sellistes tingi-
mustes tuleb lepp looduslikult kännuvõ-
suna, millele istutame paremad seemnest 
kasvatatud taimed vahele. Sel aastal istu-
tati üle Eesti 195 000 sangleppa, järgmi-
seks aastaks on tellitud 300 000 taime. 
Need on RMK istutamise üldmahu juu-
res väga väikesed arvud.“ Kõresaar mee-
nutab ka õpikutarkust, et esimese metsa-
põlvena istutatakse lehtpuud, kuid 
nendib, et mõnel pool on riskitud ja met-
sastatud erandkorras nii männi kui ka 
kuusega, kuid rõhutab, et seda peab tõsi-
selt kaaluma.

Väikesed alad, kas tasub ära?
„Aeg on muutunud, endisel moel looma-
pidamist ei ole ja tänaseks päevaks on 

metsastamisele minevad heinamaad selli-
ses olukorras, et neid üldjuhul kohe põl-
lumajanduses kasutusele võtta pole või-
malik. Vaja oleks juurida ja freesida. Kui 
põllumeestel selle vastu huvi ei ole, siis 
me võimaluse korral määrame alad met-
sastamisele,“ räägib Pärnumaa metsa-
ülem Ärm. „Maade rentimisel on oluline 
ala suurus, väikseid alasid ei taheta ren-
tida,“ selgitab Trave. Samas on väikeste 
eraldiseisvate tükkide metsastamine met-
sakasvatajate jaoks samuti keeruline. 
Alade ajaloolist tausta selgitab Ärm: 
„Sageli on metsastamisele minevad hei-
namaad pärandkultuuriga seotud, näiteks 
omanikuta jäänud metsavahikohad.“ 

Metsakasvataja Lorents kahtleb, kas 
iga ala ikka on mõtet metsastada. Ta 
toob näite looduskaitseliste piirangutega 
ala kõrval tehtud töödest, kus metsasta-
mise järel seatakse alale hoopis ranged 
piirangud. Metsaülemad nendivad, et 
peavad olema tähelepanelikud, kas met-
sakasvatus on parim eesmärk ja kas seda 
on võimalik saavutada, kui seal pole 
siiani metsa kasvanud. Osalised räägi-
vad, et looduskaitseliste piirangutega 
aladel jäävad heinamaad looduslikule 
uuenemisele, kui Keskkonnaamet pole 
neid hinnanud poollooduslike kooslus-
tena taastavateks või hooldatavateks. 

Enne metsasta-
mist korraldab  
regioon mitte- 
metsamaadel  
vajaduse korral 
raie. Kinnikasva-
nud heinamaa 
tuleb esimesel 
võimalusel pärast 
raiet metsastada, 
muidu jäävad  
istutatud taimed 
kiirekasvulistele 
lehtpuudele alla. 
Lorents ja Kõre-
saar arutavad, 
kuidas mõjutab 
seda ala merevesi 
ning kuhu tuleks 
jätta rajad, mida 
istutamisel ja kul-
tuuri hooldamisel 
kasutada. 

Mitmel pool on  
heinamaade metsas-
tamine luhta läinud, 
kui istutatud alal on 
kooskõlastamata 
heina tehtud. Selle 
ohu vältimiseks  
kasutatakse teavitus- 
silte.

Hiirte kahjustusi pole ka mujal 
kui heinamaade metsastamisel – 
hiired närivad koore noore puu 
ümbert ära ja puu kuivab ära.

Pott-põld-kasega 
uuendamine on edu-
kas. Siin on kasuta-
tud ka mätastamist, 
et luua kasele kas-
vuks paremad tingi-
mused – mullakiht 
on õhuke.
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Siiski on see ka kui kaja viimasest 
sõjast, kuna Päästeameti demineerijatel 
on teisest ilmasõjast pärit laskemoona 
kahjutuks tehes siiani käed-jalad tööd 
täis. Eriti hull on olukord Kirde-Eestis, 
kuna teadupärast seisis 1944. aastal 
rinne Sinimäe ja Narva piirkonnas pea 
aasta aega ning taplused olid seal eriti 
verised. Sestap pole imestada, et maa-
pind annab tänapäevani välja nii sõja-
moona kui hukkunud sõdurite säilmeid.

Erand polnud ka eelmainitud plahva-
tus. Tegemist oli RMK metsakinnistul 
asuva uuendusraielangiga, mis ilmsel-
gelt ootas istutust. Maapõue peitunud 
Prantsuse päritolu 220 mm mortiiri 
mürsk lebas aga vaid labidasügavusel ja 
on hirmus mõelda, kui maapinna ette-
valmistuse käigus oleks masin koge-
mata vigastanud sütikut. Kuna mürsu 
demineerimisel jäi maapinda kahe ja 
poole meetri sügavune lehter, siis 
poleks metsamasinal ja selle juhil eriti 
palju võimalusi olnud.

Kui varem oli demineerijatel kõige kii-
rem aeg kevadel, mil külmakerked tõid 
pinnale uut ohtlikku laskemoona, siis 
nüüd on demineerijatel käed-jalad tööd 
täis aasta ringi. Ida-Eesti pommigrupi 
juhi Toomas Stroo sõnul on nende pom-
migrupp ainuüksi selle aasta oktoobri 
lõpu seisuga kahjutuks teinud 4550 ühi-
kut laskemoona, samas kui möödunud 
aastal tegid Ida pommigrupi demineeri-
jad kahjutuks 5120 ühikut laskemoona. 
2019. aastal oli Ida-Eestis leide 805. Eel-
mine aasta oli ohtlike leidude suhtes 
rekordaasta, kuna üle Eesti demineeriti 
kokku 9047 ühikut lahingumoona.

Töömahu kasvamise taga on paljuski 
ohtrad detektoristid, kes on Ida-Viru-
maal endised lahingualad sõna otseses 
mõttes auklikuks kaevanud. Paraku 
jätavad nii mõnedki neist vastutustunde-
tult laskemoonast teatamata ning see on 
juba otsene oht näiteks metsatöölistele. 
Kändudele jäetud mürsud ja granaadid 
on reaalsus, millega metsatöötajad pea-

vad aeg-ajalt kokku puutuma. Seetõttu 
tuleb eriti Ida-Virumaal metsas töötades 
silmad eriti lahti hoida.

„Koostöö detektoristidega on aasta- 
aastalt paremaks läinud ning tulemused 
räägivad enda eest,“ lisas aga Toomas 
Stroo, kelle sõnul on neil nüüd hea 
koostöö ühe detektoristist ajaloohuvi- 
lisega, kes teavitab peaaegu iga päev 
leitud laskemoonast. Ja seda laske-
moona pole vähe. Nii näiteks leidis ta 
ühel ilusal maikuu päeval korraga pea-
aegu 500 miinipildujamiini.

Lõpmatu laskemoonakogus
Kui Metsamees Vaivara metsandiku 
Ida-Eesti pommigrupi demineerijate 
juurde jõudis, olid kaubiku järelkäru, 
millega demineerijad viivad laske-
moona Sirgala karjääri hävitamisele, 
laskemoona juba tihedalt täis laotud.

Demineerijad olid metsast välja jõud-
nud tuua mõlema vaenupoole moona: 
Nõukogude päritolu 82 mm miinipil-
duja miine, granaate, kuulsaid nn mor-
kovkasid ehk miinipilduja miinidest 
valmistatud käsigranaate, tankitõrje-
miine ning Saksa poole kasutuses olnud 

Leiad metsas laskemoona, 
ära näpi, vaid teavita!
Korraga kerkis õhku hele suitsupilv ja alles siis jõudis kohale ka 
plahvatuse heli. Veel väike hetk ja metsas valitses samasugune 
sügisene vaikus nagu enne plahvatust. Tegemist polnud siiski mitte 
sõjakõmina, vaid Päästeameti Ida-Eesti pommigrupi argipäevaga.
Tekst: Sander Silm   Fotod: Sander Silm, Päästeamet

Ida-Eesti pommi- 
grupi juhataja  
Toomas Stroo.

Ainuüksi poole 
päeva jooksul on 
demineerijad 
metsast välja 
jõudnud tuua 
niipalju mõlema 
vaenupoole 
moona, et sel-
lega saaks maha 
pidada väiksema 
lahingu.

Kuna mürsu 
metsast väljatoo-
mine oli liialt ris-
kantne, siis õhiti 
see kohapeal.

Rekordpäeva 
kogusaak.
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220 mm mürsu. Põhimõtteliselt oleks 
tollel päeval demineerijate poolt  
kogutud moonaga saanud maha pidada 
väiksema lahingu.

Muide, vähe sellest, et demineerija 
töö on ohtlik, on see ka füüsiliselt raske. 
220 mm mortiiri mürsk kaalub ligi  
113 kg ning seda pidid kaks demineeri-
jat kahekesi, aeg-ajalt puhates, metsast 
välja sikutama.

Mõnikord on laskemoona metsast 
väljatoomine liialt riskantne, mistõttu 
see õhitakse kohapeal. Nii läks ka eel-
mainitud 220 mm mürsuga, mille demi-

neerijad olid sunnitud õhkima raiesmi-
kul. Metsas demineerimisel julgestavad 
demineerijad kõigepealt ala, seejärel lii-
gutakse ise ohutusse kaugusesse, õhku 
tõstetakse droon, jälgimaks, et juhusli-
kud metsas liikujad plahvatuse lähedale 
ei satuks. Seejärel, kui perimeeter on 
kindlustatud, õhitakse mürsk.

Ära puutu ja teavita päästjaid!
Toomas Stroo sõnul kehtib metsas  
laskemoona leides ainult kaks reeglit. 
„Esimene reegel on „Ära näpi!“, sest 
oskamatul ümberkäimisel roostes laske-
moonaga võivad olla fataalsed taga- 
järjed,“ rääkis ta. Nii ei saa Toomas 
Stroo siiani aru, mis toimus selle täis-
kasvanud mehe peas, kes mõni aasta 
tagasi läks mürsu kallale ketaslõikuriga. 
Südame läbistanud kild ei jätnud talle 
mingit võimalust.

Teine reegel laskemoona leides on 
teavitada sellest kindlasti häirekeskust. 
„Helistage kindlasti 112, käituge saada-
vate juhiste järgi, võimaluse korral 
tehke laskemoonast pilt ning andke ka 
asukoha koordinaadid,“ pani ta inimes-
tele südametele.

Pildistamine on oluline seetõttu, et 
demineerijad saaksid teha ka etteval-

mistusi enne sündmuskohale sõitu. 
„Mõnikord on pildilt tuvastatav roo-
miksõiduki lint, maaüksuse piirikupits 
jne. Sellisel juhul võtame ise ühendust 
teatajaga ning selgitame, millega tegu, 
ja väljasõit ei ole vajalik. Tihti leitakse 
metsast roostes mürsuhülsse, mis ise-
enesest on kahjutud, kuid teisalt võib 
metsast leida ka väga ohtlikku moona. 
Nii näiteks kasutati sõjas tehases eelvin-
nastatud granaate, mis on piisavalt roos-
tes ja võivad lõhkeda juhusliku puudu-
tuse peale,“ lisas ta.

„Kuigi sõjast on varsti möödas pea  
80 aastat, on metsades alles veel  
teadmata arv, kuid ilmselt kümneid 
tuhandeid ühikuid laskemoona ja mida 
aeg edasi, seda ohtlikumaks see muu-
tub,“ rääkis Toomas Stroo. „Kaitse- 
mehhanismid võivad katki roostetada 
ning võivad toimuda erinevad keemili-
sed reaktsioonid lõhkeaine ja metallide 
vahel jms. Seega olge lahingumoonaga 
kokku puutudes ettevaatlikud ning tea-
vitage kindlasti häirekeskust ja käituge 
vastavalt saadud juhistele.“

220 mm 113 kg 
kaaluv Prantsuse 
päritolu sakslaste 
poolt lastud mürsk.

220 mm mürsu 
plahvatus jättis 
endast maha 
kahe ja poole 
meetri sügavuse 
kraatri.

Kuigi sõjast on möö-
das varsti 80 aastat, 
peidavad meie met-
sad jätkuvalt oht-
likku laskemoona.

Vähe sellest, et 
demineerija töö on 
ohtlik, on see ka 
füüsiliselt raske, 
kuna päästjad pidid 
113 kg kaaluva 220 
mm mortiiri mürsu 
metsast kahekesi 
välja sikutama.

F1 käsigranaat,  
harvesteri poolt  
lahti saetud.
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2019. aastal korraldas Tiia Stroo Sinimägede piir-
konnas valgustusraieid ning sealkandis metsas lii-
kudes hakkas piltlikult öeldes juhtuma. „See, et 
mina aumärgi sain, oli puhas juhus,“ on Tiia Stroo 
tagantjärele tagasihoidlik. „Töö tõttu pidin ma 
sealkandis üsna palju liikuma ja nii jäidki mulle 
mõned lõhkekehad silma, millest ma teada 
andsin.“

Kuid lõhkekehadest andsid veel teada nii taksaa-
torid kui ka praakerid. Alltöövõtjatega oli Strool 
kokkulepe, et kui nad leiavad mõne lõhkekeha, siis 
märgistavad koha ära ning annavad temale teada. 
Stroo lisas siis leiukohale koordinaadid ja saatis 
need demineerijatele.

„Need metsad on laskemoona paksult täis ja tun-
dub, et laskemoon justkui kerkiks maapinnast üles, 
sest lõhkekehad pole üldse sügaval. Ma hoian 
kogu aeg hinge kinni, kui meil mõni metsamasin 

sealkandis töötab. Kui raske ketas peaks sinna 
hooga vastu minema, siis on hirmus mõelda, mis 
võib juhtuda,“ räägib ta.

Lisaks sellele, et sealne maapind peidab lõhke-
kehi, on ka metsaalune pommiauke täis, mistõttu 
on ka nende tõttu sealkandis üsna raske tööd teha.

Tiia Stroo ütleb ka, et parajat peavalu valmista-
vad detektoristid, kes lihtsalt tõstavad leitud oht-
liku moona välja ja lähevad minema. Nii ei osanud 
tänavu juulis Auvere ja Sirgala vahelises metsas 
töötanud harvesterijuht teada, et keegi oli puu 
najale toetanud granaadi. Tegemist oli õnneliku 
õnnetusega, sest kui sädemeid hakkas lendama, 
peatas mees töö, läks vaatama ja teavitas ta kohe 
häirekeskust. Seekord läks õnneks, kuid oleks või-
nud juhtuda midagi hoopis koledamat.

Kuigi Tiia Stroo on kokku puutunud kõikvõima-
liku ohtliku laskemoonaga, on tema hinnangul 
emotsionaalselt raske leida metsast sõdurite isik-
likke asju, mille on läbistanud kuulid või killud. 
„Kõige nukramad on sõdurisaapad, mille on detek-
toristid välja kaevanud ja lihtsalt eemale visanud, 
või läbilastud kiivrid, neid ma ei tahaks üldse 
leida, sest siis hakkad mõtlema, et kellele see kuu-
lus, ja siis hakkab peas juba kõik keerlema.“

Päev, mil Metsamees Tiia Strooga rääkis, oli 
Tiia jaoks tavaline sügisene tööpäev. Väljas ulus 
kõle tuul ning hommikul oli ta häirekeskust juba 
teavitanud leitud 155 mm mürsust. 

METSAKASVATAJA: 
ma hoian hinge kinni, 
kui metsamasin töötab
RMK Kirde regiooni metsakasva- 
taja Tiia Stroo pälvis eelmisel 
aastal Päästeameti Rinnamärgi. 
Aumärgi saamise põhjus seisnes 
selles, et Tiia Stroo teavitas 2019. 
aastal Päästeametit enam kui 
sadakonnast leitud lõhkekehast.

Euroopa metsaomanike ühispöördumine Viinis

Uus toetus vähendab ebaõiglust looduskaitseliste 
piirangute hüvitamisel 

Järgmise aasta riigieelarvesse on planeeritud täienda-
vad 1,1 miljonit eurot looduskaitseliste piirangute hüvita-
miseks eramaadel. Kui seni oli kompensatsioon ette  
nähtud vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade 
omanikele ja väljaspool võrgustikku asuvate sihtkaitse- 
vööndis asuvate metsade eest, siis järgmisest aastast  

Euroopa Komisjon avaldas 16. juulil 2021 
uue Euroopa metsastrateegia. 

Hoolimata asjaolust, et strateegias on mõningaid 
positiivset esiletoomist väärivaid põhimõtteid (näi-
teks puidu kasutamise edendamine ehitussektoris või 
maaelu arengu rahaliste vahendite kasutuselevõtu 
suurendamine metsastrateegia elluviimiseks), valmis-
tab tulemus Euroopa metsaomanike jaoks paraku pet-
tumust ning tekitab metsade majandamise tuleviku 
suhtes muret. Seetõttu allkirjastasid Euroopa metsa-
omanike esindusorganisatsioonid 4. oktoobril Viinis 
strateegia nõrkused esile toova deklaratsiooni. Lisaks 
deklaratsioonis nimetatud üldisemat laadi tähelepane-
kutele märgib Eesti Erametsaliit ära järgmised konk-
reetsed puudujäägid Eesti erametsanduse vaates. 
• Strateegias nimetatud paljud terminid on 

defineerimata.
• Küsitav on kaitsemetsade pindala suurendamise 

vajadus nendes riikides, kus kaitsemetsade pindala 
on niigi suur, nagu ka Eestis.

• Strateegias on kavandatud tegevusi, mis oluliselt 
suurendavad bürokraatiat ja mittetootlikke kulutusi 
ning vähendavad sektori konkurentsivõimet.

• Küsitav on EL-i oma sertifitseerimissüsteemi loo-
mine lisaks senistele toimivatele säästliku metsa-
majandamise indikaatoritel tuginevatele sertifitsee-
rimissüsteemidele (PEFC, FSC jt).

• Strateegias on elurikkuse vähenemise ja süsiniku 
emissiooni vältimise meetmena nähtud ette 
lageraiete kasutamise piiramine. Selline lähene-
mine ei ole teaduslikult põhjendatud. Eesti oludes 
on lageraie tavapärane, aastasadu praktiseeritud 
ning teaduslikult heaks kiidetud metsade uuenda-
mise viis.

Erametsaliit leiab, et nii käesoleva strateegia kui ka 
mitme teise Euroopa Komisjoni poolt juhitava prot-
sessiga (nt LULUCF, RED III jt) on Euroopa Liit 
taganemas metsanduse jaoks olulisest alusväärtusest 
– subsidiaarsuse põhimõtte rakendamisest metsapolii-
tikas. Komisjoni sammud viivad otsustuspädevuse 
liikmesriikidelt keskvõimu tasandile.

Erametsaliit on veendunud, et metsade eripärast 
tulenevad metsade kasutamise praktikad on ja jäävad 
Euroopa eri piirkondades niivõrd erinevaks, et met-
sanduse suunamine Euroopa-ülese ühtse poliitikana 
on ilmvõimatu. Otsustusõigus oma metsade tuleviku 
üle peab jääma igale liikmesriigile endale. 

laieneb hüvitis ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku 
piiranguvööndites asuvate metsade omanikele. 

Uus toetus – 60 eurot hektari kohta – puudutab ligi 
tuhandet erametsaomanikku, kellel on piiranguvöön-
dites 14 000 hektarit metsa. Endise keskkonnaministri 
Tõnis Mölderi sõnul saab järgmise aasta eelarvega 
likvideeritud ebaõiglus ja omanikele hüvitatakse  
saamata jäävat tulu kõikide looduskaitseliste piiran-
gute korral. „Erametsanduse toetuse saajate ring laie-
neb ja sellega väheneb ka raiesurve looduskaitsealade 
piiranguvööndites,“ ütles ta. „See motiveerib metsa-
omanikke oma kaitsealuseid maid endale hoidma ja 
müügisurvele mitte alluma.“ 

14 000
hektarit metsa on erametsaomanikel 
piiranguvööndis.
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Kuna Hiiumaa pole just väga suur 
saar, siis pakub Heltermaa sadama 
juurest algav rada võimalust Hiiu-
maa sõna otseses mõttes risti-põiki 
läbi käia.

Rada saab alguse Heltermaa 
sadamast ning kulgeb mööda 
külavahe- ja maanteid Kärdlani. 
Kärdlast saab omakorda alguse 
üle saja kilomeetri pikkune  
loodusrada, mis läbib Hiiumaa 
kõige põnevamaid ja kaunimaid 
maastikke: Tahkuna poolsaare 
metsi, põhjaranniku luiteid ja 
paradiisirandu ning Tahkuna ja 
Ristna kaitserajatisi. Seejärel 

suundub rada Hiiumaa sise-
maale, möödudes Kaibaldi liivi-
kust ning läbides Määvli raba, 
pöördudes seejärel ranniku poole 
tagasi. 

Jõudes uuesti tagasi ranniku 
lähedale, teeb matkatee ringi 
peale Kõpu poolsaarele, pärast 
seda suundub taas saare keskosa 
poole, läbi Vanajõe oru ja üle 
Leemeti mägede, kuni jõuab 
metsade sügavustes oleva Tihu 
metsaonnini. Tihu metsaonni 
juurest algab ka matkatee lisa-
haru, mis viib Hiiumaa lõuna- 
tipus oleva Sõru sadamani. 

Tihu onni juures lõpeb metsik  
loodusrada ning edasi kulgeb  
matkatee peaasjalikult mööda põllu-
majandusmaastikke ja kohalikke 
maanteid, kuni jõuab Kassari saarele.

Kassarilt tagasi Hiiumaale suun-
dub matkatee üle mere: matkateele 
jääb Õunaku Silma mereületus, kus 
kuivade ilmade korral on merepõhi 
üsna kuiv, kuid tugeva tuule või 
kõrgema veeseisu korral võib vesi 
ulatuda põlvini. Väga halva ilma 
korral saab Hiiumaale tagasi minna 
mööda maanteed. RMK plaanib 
mererajalõigule Kassarist Õuna-
kusse alternatiivvarianti neile, kes 

Risti-rästi matkatee 
kutsub Hiiumaad avastama

Septembri alguses avas RMK Hiiumaal 234 kilomeetri pikkuse 
Heltermaa–Ristna–Sarve matkatee, mis on jätkuks populaarsele 

RMK Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkateele. 

Tekst: Sander Silm   Fotod: Pääro Metsand

osa puhul ei ole sõiduki või rat-
taga liigelda lubatud. 

Kuidas on siiski võimalik 
Hiiumaale, mis pole ülemäära 
suur saar, rajada pea veerand 
tuhande kilomeetri pikkune mat-
katee? Andre Kaur vastab muhe-
ledes, et tegelikult on Hiiumaa 
suur saar, ja kui vaadata, kuivõrd 
rikas on saar looduse ja ajaloo 
poolest, siis on matkalistel saarel 
avastada küll ja veel. „Mind 
isiklikult üllatas, kuivõrd mägine 
on Hiiumaa,“ lisab ta.

Suurim proovikivi:  
omanike nõusse saamine
234 kilomeetri pikkuse matkatee 
rajamine on paras katsumus, kus 
Andre Kauri sõnul oli kõige suu-
rem töö saada nõusse eraomani-
kud. „Kuna matkatee läbib ka era-
maid, siis tuli meil väga palju 
suhelda maaomanikega. Meie 
põhitöö käis eelmisel aastal, mil 
Eestis möllas koroona, ning maa-
omanikud olid väga umbusklikud, 
kui nende aia taha ilmusid võõrad 
mehed ja palusid luba matkatee 
rajada,“ meenutab Kaur.

Kui maaomanikud said aru, et 
läbi nende maade ei hakka kul-
gema suured rahvamassid, siis 

vees sumbata ei soovi, seda enam, 
et igal aastaajal pole see ka 
läbitav.

Tee lõpeb Suuremõisa külas 
ning Sarve loopealsel, kus Sarve 
telkimisalal ongi selle matkatee 
haru lõpp-punkt. Heltermaa 
sadam jääb siit kõigest kolme 
kilomeetri kaugusele – ja nii ongi 
kogu Hiiumaale ring peale tehtud.

RMK külastuskorraldusosa-
konna loodusradade spetsialisti 
Andre Kauri sõnul teebki Hiiu-
maa raja omapäraseks asjaolu, et 
see on rada, mille lähedusse jääb 

Kuna Hiiumaa pole just 
väga suur saar, siis pakub 
Heltermaa sadama juurest 
algav rada võimalust 
Hiiumaa sõna otseses 
mõttes risti-põiki läbi käia.

palju eriilmelisi ja nii Eesti kui ka 
maailma mastaabis haruldasi loo-
duslikke, kultuuriloolisi ja militaar- 
ajaloo paiku. Teekond läbib muu-
hulgas ka 12 kaitstavat ala, kus 

"Rajameistrite hinnangul on iga järg-
mine rada saanud eelmisest parem," 
tõdes Kaleste telkimisalal 234 kilo-
meetri pikkust Hiiumaa matkarada 
avades RMK juhatuse esimees Aigar 
Kallas.

Matkatee viib matkaja 
ka Hiiumaa kõige kau-
nima jõe Vanajõe kallas-
tele ning selle paiguti  
6 meetri kõrguse oru 
nõlvapealsetele.

Hiiumaa matkatee 
haru on mõeldud 
eelkõige jalgsimatka-
jale, et hoida rajale 
jäävaid õrnu maas-
tikke ja sealseid 
loodusväärtusi.
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andsid nad üldjuhul ka nõusoleku. 
Paraku mõni maaomanik siiski 
keeldus, mõnega ei saadud ühen-
dust, mistõttu kulgeb osa matka-
teest asfaldil.

Looduses raja märkimine palju 
aega ei võtnud, kuid looduses raja 
tegemisel tuli rajameistritel arves-
tada kaitsealuste liikidega – nagu 
öeldud, läbib matkatee tosinat 
kaitseala.

Üheks suurimaks puuduseks 
matkateel peab Andre Kaur aga 
seda, et tee ääres puuduvad loo-
duslikud veekogud ja matkajad 
peavad arvestama, et vajaminev 
vesi tuleb kaasa võtta. „Tegeleme 
praegu teenusepakkujate leidmi-
sega, kes aitaksid veeprobleemile 
lahendust leida, seda enam, et 
Kõpu ja Tahkuna kandis pole ka 
poodi,“ räägib Kaur, kes loodab, 
et järgmiseks matkahooajaks saab 
ka see mure murtud.

Ühe matkatee eripärana tõi ta 
välja ka selle, et kuna rannikul 
kasvatatakse palju lihaveiseid, siis 
tuli matkajatele rajada karjaaiaüle-
tuskohti. Praegu pole kõik veel 
valmis ja aedu saab ületada aju-
tiste ületuskohtade abil.

Hiiumaa külastusala juht Üllar 
Soonik lisab, et tänu matkateele 
avastavad inimesed Hiiumaad 
hoopis teisest küljest. „Kui muidu 
tullakse Hiiumaale päevaks-paa-
riks, sõidetakse saarele tiir peale ja 
öeldakse, et siin pole midagi vaa-
data, siis matkatee pakub võima-
lust saart lähemalt avastada,“ rää-
gib Üllar Soonik, kelle sõnul tunti 
juba rajamise käigus tee vastu 
suurt huvi ja paljud huvilised käi-
sid sõna otseses mõttes rajameist-
ritel kannul.

Kuigi matkatee avati sügise 
hakul, on juba praegu näha, mil-
lised lõigud on külastajate lem-
mikud: rohkem rahvast liigub 
Tahkuna ja Kõpu ning Kaibaldi 
lõikudel. Üllar Soonik kutsub 
siinkohal matkalisi üles külas-
tama Hiiumaad ka sügisel, sest 
just praegu avab saar oma hästi 
varjatud külje.

„Nüüd, mil lehed on puudelt 
langenud, saab metsas näha 
pärandkultuuriobjekte, nagu 

Õunaku soolakuivatamise auke, 
Kõpu poolsaarel miiliauke, tule-
tõkkekraave, vanu kaevikud 
jms,“ räägib ta. Muide, kas tead-
site, et aastasadade eest olnud 
Õunakul allikas, kust tulnud 
mereveest märksa soolasemat 
vett ja millest siis aurutati soola 
välja? Seda meenutavadki Eestis 
täiesti ainulaadsed soolakuivata-
mise augud. Tõsi, Vaemla-Õu-
naku soolakuivatamise augud 
jäävad küll raja lähedusse, kuid 
nende leidmiseks tuleb ka raagus 
metsas vaeva näha ning siinkohal 
on abiks Maa-ameti reljeefikaart. 

„Matkatee planeerimisel lähtu-
sime põhimõttest, et hõlmatud 

saaks alad, kus kajastuks suurem 
osa RMK-s tehtavast tööst: 
loopealsete taastamised, alade 
rentimine karjatamiseks ja roo-
niiteks, jääksoode taastamine, 
karjatatavad rannaniidud, metsa-
teed, kuivendussüsteemid, 
raielangid, metsakultuurid, noo-
rendikud ning lisaks kaitsealused 
metsad ja ajalooline pärand,“ 
lisab ta.

Nagu öeldud, kulgeb Tihu 
metsaonni juurest matkatee lisa-
haru Sõru sadamani, kust saab 
minna edasi Saaremaale. Millal 
on oodata matkatee jätku Eesti 
kõige suuremale saarele? 

Andre Kauri sõnul on see haru 
plaanimisjärgus, kuid avamiseni 
järgmisel aastal veel tõenäoliselt 
ei jõuta. „Saaremaa on võrdle-
misi suur saar ning tööd sellega 
üksjagu, lisaks tahame lähiajal 
tõsta valmis oleva matkatee võr-
gustiku kvaliteeti,“ lisas ta.

Rannikul kasvatatakse 
palju lihaveiseid ja seetõttu 
tuli matkajatele rajada 
karjaaiaületuskohti.

RMK matkatee Hiiumaa 
haru juures asuvad 
huviväärsused
Kallaste pank on ainus pangaastang Hiiumaal. 
Kallaste pank on umbes 400 meetri pikkune ja 
kuni 10 meetri kõrgune paepaljand, millel kas-
vab vana männik. Panga lõunapoolses osas pal-
jandub korallidest jt mereselgrootutest moodus-
tunud biohermne riff, mis on üks esindus- 
likumaid omataoliste seas Eestis.

Tahkuna ja Kõpu paradiisirannad.
Tahkuna ja Ristna kaitserajatised. Hiiumaad 

on nimetatud Eesti suurimaks merekindluseks, 
mistõttu militaarne ajalugu on saarele jätnud 
hulga mälestusi. Matkatee äärde jäävad ka  
Tahkuna ja Ristna rannakaitsepatarei suurtüki- 
alused ja tulejuhtimistornid. 

Kõpu, Tahkuna ja Ristna tuletornid. Tule- 
tornid on Hiiumaa maamärgid ja matkateel saab 
nende tuletornidega tutvuda.

Kõpu metsastunud rannaluited olid veel sada-
kond aastat tagasi lahtised ning meretuultele 
avatud. 20. sajandil on luidete kinnistamiseks 
ning tuiskliivade pealetungi piiramiseks mets lui-

detele peale istutatud. Rada kulgeb paljudes 
kohtades mööda kõrgeid luiteharju, mis mõnel 
pool võivad tõusta isegi puulatvadest kõrgemale.

Kaibaldi liivik asub Pihla-Kaibaldi looduskaitse-
alal, kauni männimetsa keskel asub poolkuukuju-
line lahtiste liivadega väli. Ligi 12 hektari suurune 
liivik on tekkinud teise maailmasõja ajal metsa- 
põlengute ning hilisema tankide harjutusväljakuna 
kasutamise tagajärjel. Liivased metsarajad, oma-
laadsed nõmmemännid ja valge samblikukate 
pakuvad matkajale täiesti erilaadset kogemust.

Määvli raba on suurim lageraba otse Hiiumaa 
südames.

Mereületus läbi Õunaku Silma. Kassari saarelt 
läheb matkatee Hiiumaale läbi madala mere 
Õunaku Silmaks kutsutud kitsas väinas. Suvisel 
ajal vaikse ilmaga saab sinna kuiva jalaga, ent 
muul juhul tasub kummikud jalga panna, sest 
vesi võib seal ulatuda põlvini.

Kassari saarel saab tutvuda väikesaarele 
omaste maastike ning kohaliku kultuuriga.

Sarve-Heltermaa alvarid ehk loopealsed. 
Tegemist on suurimate loopealsetega Eestis, kus 
võib märgata kasvamas näiteks käpalisi ning 
teisi haruldasi liike.

Vaata lisaks: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee/hiiumaa-matkatee
Allikas: RMK, hiiumaa.ee

Hiiumaa külastusala juht Üllar Soonik (fotol vasakul) on kindel, et uus rada 
meelitab matkajaid Hiiumaad avastama ka külastushooaja välisel ajal. 

Rajameistrid Andre Kaur (vasakul) ja Alar Sikk jagamas matkatee avamisel 
soovitusi Hiiumaa raja parimate palade kohta. Andre Kauri sõnul üllatas 
teda kõige enam see, kuivõrd mägine Hiiumaa on.

Imelisi merevaateid 
saab uuel matkatee 
harul nautida omajagu.
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Arborist Roland Lessing
Pärast tippspordist lahkumist treenib Roland Les-
sing Elva Suusaklubis noori laskesuusatajaid, kuid 
vähesed teavad, et ta õpib ka Luua Metsanduskoo-
lis arboristi erialal teisel kursusel. Laskesuusata-
mise ja arboristitöö sarnasusi kirjeldab Lessing 
nõnda: „Arboristitöös, nagu ka laskesuusatamises, 
on nii, et üks vale näpuliigutus, ja päev võib untsus 
olla – laskesuusatamises lõpetad võistlejate rivi 
tagumises osas, arboristina võid lõpetada haiglas. 
On mõlemal alal mõõdukalt riski ja hulga 
distsipliini.“ 

Sportlaskarjääri kõrvalt õppis Roland Lessing 
Eesti Maaülikoolis metsatööstuse erialal, kuid nen-
dib, et tol ajal oli põhitöö laskesuusatamine ja kool 
teisejärguline. Uue eriala valimisel oli ta palju 
teadlikum ning näeb ennast tulevikus ka arboris-
tina töötamas – liikuv ja füüsiline töö talle meel-
dib. „Lapsed on hommikupoole koolis, see oleks 
aeg, mil saaksin arboristina töötada,“ selgitab Les-
sing, kes ei plaani ka treeneritööd kõrvale jätta. 

Mõte minna uut eriala õppima mõlkus Lessingul 
peas juba pikemat aega, kuid kunagi ei tundunud 
olevat õige aeg. Kui ühel kevadel tulid tema elu-
koha kõrvale tööle arboristid, mõjus see kui äratus-
kell. „Sisseastumine polnud veel lõppenud, esitasin 
dokumendid, katsetel läks hästi ja nüüd õpin teisel 
kursusel.“ Samas annab Lessing endale aru, et kui 
ta praegu poleks õppima asunud, siis hiljem poleks 

seda sammu enam ette võtnud, sest ei jaksaks õpi-
tut elus rakendada. 

Lessingu jaoks on arboristiks õppimine loogiline 
jätk või isegi sisemine kutse. Ta meenutab, et oma 
esimese teenistuse kolhoosi ajal sai ta heki püga-
mise eest. „Praktilise poole pealt: kuna puude istu-
tamised koduaias ebaõnnestusid tihti, tekkis huvi, 
mis valesti läheb. Õpingutega on vaade puudele 
küll muutunud, päris tihti vaatlen jalutades puude 
võrasid, et mis neil võiks viga olla ja mida teha 
annaks, kui puud on kiduravõitu.“

Ettekujutus arboristi erialast on samuti mõnevõrra 
muutunud. Kui esialgu nägi Lessing seda lihtsalt 
puuhooldusena, siis nüüd teab ta, et arborist vastu-
tab puu kogu elukaare eest, mullast mullani. „Roni-
mine tundus proffide puhul lihtne, tegelikult on see 
väga raske, vähemalt minule. Lisaks töövõtted, mis 
tuleb korrektselt teha, et puule viga ei teeks. Köitega 
ronimisest ei teadnud ma varem midagi, see on 
olnud väga huvitav ning ronimise õpetajad Einar 
Must ja Tiit Pajuste on olnud väga heal tasemel.“

Luua kooli õpetajate kohta jagub Lessingul 
ainult kiidusõnu. „Eks õpetajad annavad õppuritele 
noodiread ette ja õpetavad märgid selgeks, aga 
oma viisijupp tuleb igaühel ise kirjutada. Mõnel 
õnnestub paremini, teisel vähem, saab näha, kuidas 
meie kursusel läheb,“ sõnab Lessing ja ütleb, et 
tema kursusel on mitu inimest, kelle puhul on 
arboristiks õppimine märksa suurem pööre metsa 
poole. 

Tõmbab metsa poole? 
Kunagi pole hilja!

Teha oma elu jooksul karjääri kahel või isegi kolmel-neljal erialal –  
see pole tänapäeval enam sugugi haruldane. Tugevast tõmbest  

metsa poole räägivad tuntud sportlane, muusik ja fotograaf, kes  
selle tunde ajel ka taas koolipinki nühkima hakkasid.

Tekst: Susanna Kuusik   Fotod: Scanpix, erakogu, Kaido Haagen, Tiina Paltser
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Metsatehnik Mikk Saar
Mikk Saar ütleb, et see oli üksjagu juhuslik, et ta met-
satehnikuks õppima asus. Nüüdseks on ta selles eri-
alas leidnud oma võlu. Suvel lõpetas Saar Luua met-
sanduskoolis metsatehniku eriala kaheaastase õppe 
(tase 4) ning jätkas samas veel aastases õppes (tase 
5). „Kool on hobi, ennekõike olen muusik,“ ütleb 
Saar selgelt, kuid vaadates viimaseid aastaid meelela-
hutussektoris, ei välista ta siiski midagi. Kooli vali-
kuga on Saar väga rahul, sest räägitakse „asjast“. Saar 
tunneb, et pärast ülikooliõpinguid sobib talle kutse-
kooli süsteem: „Luual igavaks ei lähe, sest kõik on 
vajalik ja praktiline.“

Luua kooli leidis Mikk Saar enda jaoks retkejuhist 
sõbra kaudu. Esialgu kaalus Saar sedagi eriala, kuid 
tema plaanidega ei käinud kokku inimestega tööta-
mine. „Mingil moel oleksin retkejuhina ikkagi meele-
lahutaja,“ toob Saar võrdluse. „Metsatehniku eriala 
kirjeldus oli väga kutsuv. Igasuguse ilmaga, üksi met-
sas. Ja keegi maksab selle eest,“ meenutab Saar too-
naseid mõtteid. Sõbrad on Saarega matkates juba 
märkusi teinud, et mees ei hoia Luualt saadud tead-
misi ainult endale. „Kõige suurem muutus ongi sel-
les, et ma tunnen rohkem loodust. Oskan pungade 
järgi liike öelda, näen eemalt erinevaid kasvukohti. 
Metsatöid vaadates tean, mis toimub.“ 

Mikk Saar on veendunud, et loodusest pildi ette 
saamine on inimese elutöö. „Mul on kahe aastaga 
liiga vähe teadmisi, et öelda, mis on õige või vale. 
Loodan teadlastele, mitte enda või teiste emotsiooni-
dele. Minust kindlasti ei saa inimest, kes veendunult 
ütleb, kuidas looduses asjad on ja mida peaks 
tegema.“ Saar leiab, et kui poleks nii palju must-val-

get, hea-halb-tasandil emotsionaalset arutelu, siis 
oleks loomadel parem ja me saaks puidust majades 
elada. „Vaja on suurt pilti. Teadlased ja inimesed, kes 
on metsa ja loodusega eluaeg tegelenud, peavad 
jõudma kokkuleppele.“ 

Pere ja töö kõrvalt kooli
Täiskasvanuna uue eriala õppimine nõuab pingutust, 
sest koolis käiakse töö ja pere kõrvalt. „Paras nuputa-
mine, kuidas kõik korda ajada selleks, et pere kõrvalt 
saaks kooli minna,“ kirjeldab Lessing enda ja oma 
kursusekaaslaste ühist muret. Saar ütleb, et praktilise 
poole pealt on keeruline, kuid vaimselt on palju liht-
sam kui varem. Jarek Jõepera jagab oma kogemust: 
„Kirjas võib olla, et kool on kolmel päeval kuus, kuid 
tegelikult lisanduvad sellele iseseisvad ülesanded. Ma 
pakun, et lisaks tuleb vähemalt viie tööpäeva jagu 
iseseisvaid ülesandeid. Samas nendest õppisin kõige 
rohkem.“

Nii Jarek Jõepera kui ka Roland Lessing räägivad, 
et õpingute käigus on nad teada saanud, kui palju on 
veel seda, mida nad ei tea. Jõepera ütleb, et isegi 
0,0001% ei kahetse, et õpingud said ette võetud, ja 
soovitab enne sisseastumiskatseid ära vaadata vii-
mase viie aasta „Osooni“ saated. 

Retkejuht Jarek Jõepera
Fotograaf Jarek Jõepera ütleb, et on viimased  
20 aastat olnud „metsa poole“, kuid Luua kool 
andis teadmised ja oskused, et end rohkem loo-
dusega siduda. Loodusfotograafia koolitused vii-
vad teda sageli inimestega metsa, kuid retkeju-
hiks õppimine annab võimaluse teha seda 
enesekindlamalt ja kindlasti põnevamalt, kuna 
lisaks fotograafiateadmistele on lisandunud palju 
väärtuslikku infot looduse ja selle toimimise 
kohta. Kui keskkooli järel läks klassivend 
Luuale õppima, siis Jõepera vaatas teda kui opa-
kat, kuid aastakümneid hiljem retkejuhiks 
õppima asudes leidis enda ümber täpselt „oma 
inimesed“ ja väga head sõbrad. „Pildistasin 
Ida-Virumaal ühes väga inimtühjas paigas kooli 
herbaariumi jaoks taimi, kui kohtusin juhuslikult 
ühe kohaliku mehega, kellega vesteldes selgus, 
et temagi on Luual õppinud. Meie vestlus lõppes 
tema kodus teetassi taga. Luua kool on nagu 
omaette klubi,“ kirjeldab Jõepera üht seika.

„Õpetajatel on sisemine põlemine, kirg vald-
konna vastu, mis paistab välja,“ kiidab Jõepera 
Luua kooli õpetajaid. Kui ta teeks nimekirja, 
mis on kõige olulisem, mida ta koolist sai, olek-
sid koolikaaslased ja teadmised ühel ja samal 
pulgal. „Ma õppisin kaaslastelt palju. Meie kur-
suse keskmine vanus oli 42 aastat, kõigil oma 
erialad ja põnevad tööd. Meie hulgas oli giid, 
keeletoimetaja, IT-valdkonna esindaja, ajakirja-

nik, kinnisvaramaakler, kvaliteedijuht, õpetaja ja 
isegi metsataksaator – need olid päris inimeste 
kogemused, mida saime jagada,“ sõnab ta. 
„Õpingute käigus sain aru, et mu teadmised loo-
duskeskkonnast on üsna puudulikud – sain aru, 
kui vähe ma tean. Lisaks eri liikide tutvustami-
sele õpetati Luual nägema looduse suuremat 
pilti, kuidas liigid on üksteisega tihedalt seotud,“ 
kirjeldab Jõepera kogetut ning lisab, et nüüd on 
iseõppimise aeg. Pole ka välistatud, et Jõepera 
on ühel päeval uuesti Luua sisseastumiskatsetel, 
näiteks arboristi või metsatehniku erialal.

Ideaalne töönädal tähendaks Jarek Jõepera 
jaoks seda, et pool aega töötaks ta inimestega 
fotograafina ning teise poole nädalast viiks ini-
mesi metsa. Retkejuhi ametis saab inimesi naka-
tada loodusega ja panna neid märkama detaile, 
mida enne tähele ei pandud. Uute inimeste 
kaudu saab ise uusi kogemusi ja lugusid, kuid 
ega see kerge leib ole – peab kõvasti vaeva 
nägema, et end retkejuhi tööga ära elatada. Mees 
on kimbatuses, vastamaks, mis piirkond on talle 
retkede korraldamiseks kõige kodusem, sest töö 
ja huvid viivad teda igal nädalal üle Eesti, kuid 
toob siiski välja Kõrvemaa ja Lahemaa. 

Õpetajatel on sisemine põlemine, kirg 
valdkonna vastu, mis paistab välja.

Kõige suurem muutus ongi selles,  
et ma tunnen rohkem loodust.  
Oskan pungade  järgi liike öelda,  
näen eemalt erinevaid kasvukohti. 
Metsatöid vaadates tean, mis toimub. 
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Eesti esitab oma kandidaadina 2022. aasta 
Euroopa puu konkursile väärika ajalooga 
Kuningamänni, mis kasvab Eesti metsa-
meeste Mekas Järvseljal. Suurendamaks 
meie puu šansse kõrgetasemelisel võistlusel, 
ootavad korraldajad meenutusi ja lugusid 
inimestelt, kelle elutee neid Kuningamän-
niga kokku on viinud. 

 Looduse- ja rännumees Hendrik Relve, kes on 
palju põlispuid uurinud, toob Kuningamänni puhul 
välja nii selle mõõtmed kui ka kultuurilise väärtuse. 
„Praegu umbes 380-aastane puuvana on teadaolevalt 
mahult Eesti suurim puu – tüve ruumala ulatub 13 
kuupmeetrini. Kõrguselt ja jämeduselt on Eestis ka 
suuremaid puid, kuid Kuningamänni eriline väärtus 
on seotud metsandusharidusega, mida sealkandis 
sada aastat on jagatud,“ sõnas Relve. „Kindlasti on 
paljudel inimestel selle võimsa sümbolpuuga seotud 
mälestusi, mida jagada. Just see on põlispuude väga 
eriline roll – kanda mälestusi,“ lisas ta ja kutsus kõiki 
üles Kuningamänniga seotud meenutusi jagama. 

 Lood, videod ja fotod on oodatud selle aasta 
lõpuni e-posti aadressil aastapuu@loodushoiufond.ee. 
Saabunud lugude põhjal pannakse kokku Kuninga-
männi lugu, mida esitletakse Euroopale.

Euroopa aasta puu konkursi eesmärk on tõsta esile 
hoidmist väärivaid puid, kel on täita tähis roll kogu-
konna ühendaja ja kultuuripärandi kandjana. Sel aastal 
korraldab Eesti kaasalöömist Euroopa aasta puu vali-
misel Loodushoiu Fond, tehes selleks koostööd loodu-
semees Hendrik Relve ja arborist Heiki Hansoga. 

 2021. aastal loodud Loodushoiu Fondi eesmärk 
on aidata kaasa vabatahtliku loodushoiu arengule 
Eestis. Fondi tegevusse panustavad vabatahtlikult 
maaomanikud. Partneritena saavad kaasa lüüa nii 
eraisikud kui ka era- ja kolmanda sektori organisat-
sioonid. 

2 uut 
videoklippi valmis RMK-l  
selle kohta, miks on just  
puit tulevikumaterjal. Vaata  
www.rmk.ee/kliimakangelane.

Jaga oma mälestusi ja aita  
Kuningamänd Euroopasse

Foto: Ingmar Muusikus

Tarmo Tuule on tuntud kui ristsõnameister, laua- 
mängude looja ja lastekirjanik. Mees elab Mahtra  
looduskaitseala läheduses metsas, raba servas ning  
juba seetõttu on loodus tema loomingusse jõudnud. 
„Kaks lasteraamatut kolmest on puhtalt looduseteema-
lised, järgmine võib tulla mesinduskallakuga,“ räägib 
filoloogi taustaga Tuule, kes pööras näoga veelgi enam 
metsa poole ja lõpetas Pärnu Kutsehariduskeskuses 
metsanduse eriala Tihemetsa filiaali viimases lennus.

Tuulel on väike metsatükk, mida saab majandada 
püsimetsana. „Sain Tihemetsas praktikal olles aru,  
et oma töötempo juures ei suudaks ma saemehena 
peret toita, olen selleks liiga aeglane ja nõrk. Pigem 
otsin loovamaid väljakutseid. Olen väga rahul, et  
filoloogi kõrgharidusele lisaks olen omandanud ka 
praktilise eriala. Kasutan metsanduseriala teadmisi 
oma metsas praktikas, aga ka suures pildis 
filosofeerimiseks.“

Jalutades ree peale
Tuule harrastab „probleemjalutamist“. „Lähen viie- 
kilomeetrisele metsateele kõndima ja võtan kaasa 
idee või probleemi, mida tõstan teadlikult kogu aeg 
tähelepanu keskpunkti. Tavaliselt on esimese paari 
kilomeetriga olukord loovalt lahendatud ja saab 
hakata ümbritsevat avatud meelega nautima,“  
selgitab Tuule tehnikat. „Teinekord on tuju *itt ja  
ma lähen lihtsalt metsa. Kogemus näitab, et hiljemalt  
20 minuti pärast olen saja-aastaste puuelukaaslaste 
seas aru saanud, et mu seekordne „määratult suur 
mure“ leiab üsna kergesti lahenduse. Mastaabi  
tajumine aitab jalad maas hoida.“

Tuule on mõelnud teistegi endaga metsa arendava-
tele jalutuskäikudele kutsumisest. „Võib-olla olen 
varsti valmis võtma endaga metsa kaasa gruppe, kus 
ma natuke aitan näha, kuulda, tunnetada. Inimesed  
saavad võib-olla rohkem enda ree peale ning  
hakkavad paremini mõistma nii loodust kui ka  
iseenda suhet loodusega ning kui hästi läheb, siis  
ka iseennast. Ma väga ei kipu veel õpetama, sest ma 
pole piisavalt elutark ega ka metsatark. Aga nagu 
Fred Jüssi mulle kord ütles: „Tarmo, soovitan teil  
jätkata enda rajal liikumist“.“

Tihemetsa metsakoolis
„Enne Pärnu Kutsehariduskeskuse metsanduse eri-
alale õppima asumist olin oma metsatööde võtted 
omandanud eelkõige vanade iseõppinud metsameeste 
pealt ja ise katse-eksitusmeetodil. Oi, kui valesti ma 
saega töötasin! Praegu on hirmus mõelda, kui ohtli-
kus olukorras ma tihtipeale olin ilma seda ise tead-
mata!“ meenutab Tuule ja ütleb, et esimesest esma- 
abiloengust peale pargib ta alati auto ninaga välja-
sõidu suunas, hoiab telefoni ja esmaabikomplekti ligi. 
Mees nendib, et ohtlikke olukordi on saega metsas 
töötades ette tulnud ka täiesti õigesti tegutsedes.

„Ma ei välista, et ma omandan millalgi ka retkejuhi 
eriala ning neid teadmisi ja oskusi hakkaks ma ilmselt 
inimestele rõõmu valmistamiseks ja tarkuste jaga- 
miseks kasutama. Kuna elan metsas, siis on mets mul 
ju otsekui kodukontor,“ sõnab Tuule naerusui. 

Loovhing Tarmo Tuule  
andis välja metsaraamatu

Tarmo Tuule viimane metsast inspireeritud raamat on 
„Mets on kodu“. Helge sisu ja õhulise vormiga raamatu 
kingib RMK kõigile esimestele klassidele üle Eesti. Raamat 
tuleb müüki ka Apollo ja Rahva Raamatu poodidesse. Nii 
lastele kui ka täiskasvanutele paslik raamat. Iga peatükk 
puudutab ühes kalendrikuus looduses toimuvat.

Foto: Rein R. Seppius
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Vaadeldud seitsmest töörahulolu kompo-
nendist oli stabiilselt kõrge töötajate 
rahulolu oma otsese juhi, RMK töökorral-
duse ja organisatsioonikultuuriga. Nen-
dele järgnesid hinnangud koostööle ja info 
liikumisele, mis olid üldtulemusena jää-
nud eelmise uuringuga samale tasemele. 
Kõige vähem ollakse rahul RMK-s paku-
tavate arenguvõimalustega ning motivat-
siooni puudutavate näitajatega. 

Töötajate hinnangutes oma motiveeritu-
sele eristus selgelt rahulolematus RMK-s 
pakutava palgaga: tajutakse, et see pole 
enam konkurentsivõimeline, võrreldes sel-
lega, mida mujal teenida võiks, ega vasta 
tehtud pingutustele ja töö tulemuslikku-
sele. Hinnangud motiveeritusele olid vii-
mase kahe aasta jooksul langenud pea kõi-
gis tegevusvaldkondades. Palga suhtes 
laekus näiteks sellist tagasisidet: 

Rahulolu-uuring 
tõi esile palgamure

Tekst: Sille Ader

Iga kahe aasta tagant töötajate seas tehtav rahulolu-uuring tõi esile RMK tugevad 
alustalad, ent valgustas ka suurimaid arengukohti.

Hinnangud töörahulolu komponentidele 5 palli skaalal 2013 2015 2017 2019 2021

Juht 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1

Töökorraldus 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0

Organisatsioonikultuur 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9

Motivatsioon 3,6 3,9 3,8 3,8 3,5

Koostöö 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Info liikumine 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6

Töö sisu ja arenguvõimalused 3,2 3,4 3,5 3,6 3,4

Hinnangud veidi ühtlustunud
Siiski nähti arengukohta selles, kui tööandja 
tunneks huvi ja aitaks parandada ka kodukon-
tori töökoha ergonoomikat. 

Vaadates koondtulemusi valdkondade lõi-
kes, on keskmisest veidi rahulolevamad loo-
duskasutuse, puiduturustuse ja metsakorral-
duse töötajad. Keskmisest kriitilisemad on 
maakasutuse töötajad. 

Vastajate tööstaaži arvestades on hinnangud 
võrreldes 2019. aastaga ühtlustunud: toona 
olid 5–10-aastase tööstaažiga inimesed teis-
test rahulolevamad, nüüd on nende hinnang 
ühtlustunud teistega. Vanust arvestades on 
kuni 35-aastased teistest rahulolevamad ning 

Töö sisu ja arenguvõimalused
Langus võrreldes kahe aasta taguse uuringuga 
tuli sisse ka rahulolus töö sisu ja arenguvõi-
malustega. Selle näitaja viis alla koroonaaeg, 
mis ei ole lubanud korraldada tööks vajalikke 
koolitusi piisavalt, samuti pole saanud pidada 
ühisüritusi. Muu hulgas toodi välja, et 
koroona ajal tekkis üksiku hundi tunne  
ning vähenesid kontaktid kolleegidega. 

Vabades kommentaarides tööga rahulolu 
kohta toodi esile ka ühiskonnas valitseva 
lõhestatuse negatiivne mõju töömoraalile. 
Toonitati, et RMK peab lahendama prob-
leeme, mille eest peaks vastutust kandma 
valitsejad (vt kommentaare kõrvalt). Näib, et 
heitlik koroonaaeg, mis mitme teise Eesti 
uuringu kohaselt on töötajate üldist stressi- 
taset kõrgemale nihutanud, pole RMK-s suuri 
raputusi põhjustanud. Ju on tähtis roll sellelgi, 
et paljud saavad tööd teha kõige ilusamas 
kontoris – Eestimaa looduses. 

nende hinnangud on võrreldes 2019.  
aastaga enamikus aspektides tõusnud. 
35–54-aastaste hinnangud on jäänud 
samaks või langenud ning 55+ vanuses 
vastanute hinnangud jäänud samaks või 
paranenud (kahe aasta eest olid selle  
vanuserühma hinnangud langustrendis,  
see trend on peatunud ja pöördunud). 

Täpsemad uuringutulemused teemade  
ja valdkondade kaupa leiab põhjalikumast 
ülevaatest RMK intranetis. 

RMK töötajate rahulolu-uuring tehti 
2021. aasta oktoobris ja sellele vastas 
327 inimest ehk 48 protsenti RMK töö-
tajatest. 

„Kui paar aastat tagasi oli RMK 
palgatase tugevalt konkurentsivõimeline, 
siis täna paraku enam ei ole, ka 
maapiirkondades.“ 

„Meie palk on kuidagi ajale jalgu 
jäänud, seda isegi maapiirkondades.“

„Pean ausalt tunnistama, et viimase 
10 aasta lõikes ei ole ma RMK-s 
töötades nii väikest palka saanud 
suhtena riiklikku keskmisse palka.“

„Viimasel aastal tõesti olen sunnitud 
mõtlema töökoha vahetusele just 
töötasu tõttu. Aga mulle töö meeldib! 
Eks pean vahel lisaotsi tegema, aga 
ega ei tahaks! Pigem pühendaks end 
väärilise tasu eest RMK-s.“

„Seoses ühiskonna arvamuse 
muutusega metsamajandamisse on töö 
huvitavus oluliselt langenud.“

„Järjest enam tekitab pingeid üldsuse 
arvamus metsast. Vahel tundub töö 
tuuleveskitega võitlemisena. Vaja oleks 
selgeid seisukohti üldsusele. Seisukohad 
peaks selgeks rääkima ministeerium, 
mitte RMK.“

„RMK tegeleb paljuski 
probleemidega, mis peaksid olema riigi 
ülesandeks.“ 

„Koroonaaja töökorraldus on olnud 
väga paindlik, juht on olnud mõistlik ja 
arusaaja.“

„Koroonaaeg ei mõjutanud minu tööd 
mitte kuidagi, töö on nagunii värskes 
õhus ja enamasti kodukontoris.“

Muu hulgas toodi välja, et koroona ajal tekkis üksiku hundi tunne ning 
vähenesid kontaktid kolleegidega.
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Gunnar Lepasaare metsad asuvad 
Ida-Virumaal Oonurme kandis ja ta on 
neljandat põlve metsatalu peremees. Oma 
metsa on ta saanud nii pärandusena kui 
ka paarkümmend aastat tagasi riigilt 
hüpoteegiga ostes, kunagisest mõneküm-
nest hektarist talumetsast on tänaseks 
saanud umbes 185.

Oma metsades majandab Gunnar ise. 
Olles metsamajandamisega tegeleva ette-
võtte omanik, on tehnika ja oskuslikud 
töötajad endal olemas. Vajalikud teadmi-
sed on ta saanud nii töö käigus kui ka 
Sagadis, kus lõpetas 1980. aastatel metsa-
vahtide kooli. Metsavahina on ta tööta-
nud Oonurme metskonnas. 

Maaelu raskendab  
linnainimese õpetus
Pärast talumaade tagastamist Eesti taas-
iseseisvumise järel tegeles Gunnar hoopis 
loomapidamise ja põllumajandusega. 
Kuna piima kokkuost lõpetati, siis tuli 
talule leida uus tegevussuund ning et tal-
viti oli Gunnar metsas tööd teinud, siis 
tundus metsamajandamine uue suunana 
ainuke loogiline valik. Gunnar on elanud 
terve oma elu maal ning ütleb, et talle lin-
nas ei meeldi, kuna seal kaob aeg lihtsalt 
käest ära. Kuigi maal on mõnes mõttes 
raskem elada kui linnas, ei näe ta prob-
leemina ajutist teede täistuiskamist või 
elektri puudumist. Küll aga teevad maal 
elamise raskemaks linnainimeste õpetus-
sõnad. „Palun laske meil lihtsalt rahuli-

kult elada ja toimetada, mitte ärge tulge 
linnast õpetama, kuidas maal elada tohib! 
Peremehel peab oma maal ikka otsustus-
õigus säilima, sest selline ühiskonnakord, 
kus kõik kuulus kõigile, on meil juba 
olnud ja see lõppes teadagi kuidas,“ ütleb 
Gunnar.

Hetkel on metsandus Eestis tuline 
teema ning palju levib ka valearvamusi ja 
müüte. Gunnari sõnul häirivad need teda 
väga, eelkõige arusaam, justkui metsas 
tehtaks vaid lageraiet. Inimesed ei saa 
aru, et enne lageraiet tuleb metsas kõvasti 
vaeva näha ning selle eest hoolt kanda. 
Metsameeste maine on viidud alla ning 
nimed, mis metsameestele antud, on peh-
melt öeldes solvavad, sõnab Gunnar. 

Palju õnne,  
tegime sulle kaitseala
Probleem ei ole tema sõnul vaid ühiskonna 
suhtumises, vaid ka riigis. Gunnar tõdeb, 
et praegu ei kaasata maaomanikke abso-
luutselt ja metsaomanikel puudub võima-
lus öelda ei. „Palju õnne, tegime sulle 
kaitseala, ja aitäh, et oled kasvatanud 
metsa, mis meie arvates võiks mõnele  
liigile sobida!“ illustreerib mees valitsevat 
suhtumist. Teavitustöö sisaldab tema hin-
nangul vaid teada andmist, et mis otsused 
on omaniku maa peal tehtud, ning neid 
enam muuta ei saa. Lisaks sellele, et piira-
takse maaomanike õigusi, ei kompensee-
rita neid õiglaselt. Gunnar leiab, et selliste 
probleemide lahendamiseks võiksime 

Gunnar Lepasaar: 
metsaomanikega tuleb teha 
koostööd, mitte pidada meid 

looduse vaenlaseks
Eesti Erametsaliidu korraldatud parima metsamajandaja konkursil 

tänavu võitjaks valitud Gunnar Lepasaar tõdeb, et elu on pärast 
võitu päris kiireks läinud, kuna kõik tahavad ju oma silmaga 

veenduda, kas ta ikka tiitlit väärib.
Tekst: Mari Tuvikene   Fotod: Erlend Štaub, Kertu Kekk-Reinhold

Gunnar ei tee metsas ainult 
tööd, vaid käib seal ka vabal 
ajal. Olgu selleks siis 
ringiuitamine, seenel 
käimine või lastelastele 
metsast kuuse toomine.
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võtta eeskuju Põhjamaadelt, nagu näiteks 
Soome, kus eramaal asuvaid kaitsealasid 
luuakse vaid maaomanikuga kokkuleppel. 
Üks võimalus olukorda leevendada oleks 
maadevahetuse taastamine, sõnab Gunnar. 
Kuigi tema piirkonnas on ka see kaitsealuste 
metsade rohkuse tõttu keeruline. Gunnar 
leiab, et metsaomanikega tuleb teha koos-
tööd, mitte pidada neid looduse vaenlaseks. 

Mitukümmend hektarit Gunnari metsast 
on range kaitse alla võetud, sest seal on väi-
detavalt sobiv elupaik lendoravale, kuigi 
neid tema metsades leitud ei ole. Ebaõiglaste 
piirangute ja kompensatsiooni puudumise 
tõttu on pere Eestis läbi käinud kõik kohtu-
astmed ja jõudnud koos naabruses elava 
perega nüüd ka Euroopa Kohtusse. Siinkohal 
leiab Gunnar taas, et eeskuju tasuks võtta 
Soomelt, kus lendoraval läheb vaatamata  
sellise agressiivse kaitse puudumisele üsna 
hästi. Eestis tuleks tema meelest tegeleda 
kisklussurve vähendamisega, mitte võtta  
üha enam metsi kaitse alla. Praeguseks on 
Alutagusel võetud lendorava olukorra paran-
damiseks kaitse alla nii palju metsa, et sellest 
piisaks 500–1000 emasloomale. Küll aga 
pole selline praktika vilja kandnud ning  
loomakese olukord pole senini kaitsealadel 
paranenud ja uued leiukohad paiknevad kõik 
väljapool kaitsealasid asuvates majandus-
metsades, tõdeb Gunnar. Mees on Rakvere 
Metsaühistu liige ja pidevas suhtluses ka 
Eesti Erametsaliiduga. Viimasel ajal on  
„looduskaitsega“ võitlemine Gunnari iga- 
päevane tegevus ning ta tõdeb, et eriti hea  
on tunda, et seljatagune on olemas.

Omanik panustab  
vabatahtlikku loodushoidu
Gunnari sõnul panustab iga metsakasvatu-
sega tegelev metsaomanik vabatahtlikku 
loodushoidu. Just metsaomanikud tagavad 
oma tööga metsade elurikkuse, samas kasva-
tades järeltulevatele põlvedele terved ja elu-
jõulised metsad. Metsade õigeaegne hoolda-
mine ja uuendamine loob mitmekesisuse, 
vastupidiselt kümnetel tuhandetel hektaritel 
metsa mädanema laskmisele, kuna eri vanu-
sega metsad võimaldavad rohkematel liiki-
del leida just neile sobivat elukeskkonda. 

Gunnar ei tee metsas ainult tööd, vaid käib 
seal ka vabal ajal. Olgu selleks siis ringiuita-
mine, seenel käimine või lastelastele metsast 
kuuse toomine. Ta on väiksest peale metsaga 
tihedalt kokku puutunud ning juba veidi suu-
remana võttis isa Gunnari ka jahile kaasa. 
Praegugi on üheks Gunnari hobiks jahil käi-
mine, aga ka kalapüük, milleks tal küll töö 
kõrvalt kipub kahjuks aega napiks jääma. 
Kuigi hetkel on metsamehe maine mutta 
trambitud, loodab Gunnar, et ühel päeval on 
see amet taas au sees ja töö võtavad üle tema 
lapselapsed.

Gunnar on alates Tudu tormist 2001. aas-
tal osutanud teeneid ka RMK-le, olles RMK 
lepinguline partner. Mõni aasta hiljem tegi  
ta RMK-le ka masinatega harvendusraiet. 
Gunnari sõnul on ta selle aja jooksul väga 
palju õppinud ning kasutab saadud teadmisi 
ka oma metsas. Samuti leiab ta, et RMK  
lähtub praegu oma tegevustes parimatest 
teadmistest, mille on andnud meile sada  
aastat metsanduslikku kõrgharidust. 

Gunnar  
Lepasaar metsa-
majandajate 
konkursi tule-
muste välja- 
kuulutamisel 
kogu pere  
metsapäeval 
Pärnus. Vasakul 
Erametsaliidu 
juhatuse liige 
Meelis Matka-
mäe ja paremal 
Jaanus Aun, 
toonane Era- 
metsakeskuse 
juht, nüüdne 
Erametsaliidu 
tegevjuht.

Lisaks mädanikku tekitava patogeeni 
juurepessu uuringutele hinnatakse 
katsealadele istutatud puude ellujäämust ja 
kasvukiirust. Arukask on välitingimustes 
kasvanud kolm vegetatsiooniperioodi ning 
puuliikide võrdluses (arukask, harilik mänd, 
harilik kuusk) olnud parima ellujäämusega 
ning kõige kiirema kasvuga.

Süstlad puus

Tekst ja foto: Tiia Drenkhan

Eraldunud vaigu- 
koguse mõõtmine 
kaalumise meetodil. 

Arukask 
esikohal

Projekti käigus mõõdetakse regulaarselt vaiguvoolu,  
hindamaks kasvukoha ja ilmastikutingimuste mõju vaigu 
produktsioonile ning selle seost puude kasvuga. Fotol on 
näha vaiguvoolu mõõtmiseks paigutatud süstlad mudel-
puudele, millel mõõdetakse ühtlasi ka muid füsioloogilisi 
ja kasvuga seotud näitajaid. 

Vaigukorje on  
olnud hea, arvesta-
des, et erinevalt  
näiteks harilikust 
männist on kuusel 
vaigu produktsioon 
üsna tagasihoidlik. 
Seda mõistagi het-
keni, mil tekib prak-
tiline vajadus vaik 
kui füüsilis-keemi-
line kaitsevahend 
käiku lasta (näiteks 
reaktsioonina kuuse- 
kooreüraski hulgi- 
ründele). 

Selles rubriigis 
annavad RMK 
rahastatavate 

teadusprojektide 
juhid ülevaate oma 

töö käigust.

Tekst ja fotod: Priit Kupper

Hariliku kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravad 
tegurid puht- ja segapuistutes: kliimamuutuse ja 
kasvukoha mõju

Biotõrje efektiivsus ja antagonistlike seente 
kasutamine juurepessu tõrjes hariliku kuuse 
puistutes ning erinevate taimetüüpide nakatu-
mine viljakates kasvukohatüüpides
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Nii on ka RMK alustanud oma 
kontorite jalajälje vähendamist  
jäätmete liigiti kogumisest. Selleks 
moodustati jäätmemajanduse 
töörühm ja augusti lõpus paigutati 
alustuseks Metsamaja kontori igale 
korrusele sorteerimisjaamad paken-
dile, paberile, pandipakendile ning 
olme- ja biojäätmetele.

Praegu kinnitab RMK kinnis- 
varaosakonna Põhja piirkonna  
haldusjuht Uno Koppelmaa, et  
detsembri alguseks peaksid sortee-

rimiskapid jõudma veel mitmesse 
RMK kontorisse ja kõikidesse 
külastuskeskustesse.

„Alustasime metsamajast, et 
näha, kuidas sorteerimine toimib ja 
kuidas liigendatud prügikapid 

meile sobivad. Töötajate esmane 
tagasiside on igatahes positiivne,“ 
tõdeb Koppelmaa.

Prügi liigendamise kunst
Praktika on nüüdseks näidanud, et 
inimeste teadmised prügi sorteeri-
misest on veidi piiratud. Nii näi-
teks pannakse biolagunevad jäät-
med tavalistesse kilekottidesse, 
kuhu need kindlasti ei sobi.

Samuti ei teata näiteks laialda-
selt, et köögipaberi võib vabalt 
biojäätmete hulka visata, eriti kui 
see on märg, sest köögipaber kom-
posteerub kenasti. Õues olevatest 
paberi-papikonteineritest on silma 
jäänud ka näiteks klaaspudeleid – 
need on sinna poetanud tõenäoli-
selt mõni mööduja, kuid üldpildis 

rikub see RMK prügi liigiti 
kogumist. 

„Inimestel on kindlasti juba ole-
mas harjumused laias laastus prügi 
sorteerida – need võimalused on ka 
kodudes olemas. Eks hakkame nüüd 
järjest praktika järgi vaatama, mis 
need kitsaskohad on. Haldurid käi-
vad kindlasti kontorites ja selgitavad 
töötajatele, mis täpsemalt kuhugi 
võiks sobida,“ sõnab Koppelmaa.

Seejuures rõõmustab ta, et RMK 
inimesed on prügi sorteerimisele 
avatud ja teadlik huvi seeläbi konto-
rite jalajälje vähendamiseks on töö-
tajatel igal juhul olemas.

Kõige olulisem on  
prügi vältida
Koppelmaa rõhutab, et kõik algab 
mõtlemisest – kõige esimene ja 
kõige tähtsam samm on mõelda sel-
lele, kuidas tarbimist ja jäätmete tek-
kimist vähendada. Igaüks peaks 
mõtlema enda tarbimisharjumustele, 
alustades korduvkasutatavate paken-
dite kasutamisest, lõpetades jäätme-
tekke vältimisega hangete 
läbiviimisel.

Nii näiteks võiks hankida kaupu 
tarnijatelt, kes võtavad kaupade 
pakendid tagasi. See ei ole pakendite 
enda kaelast äraandmine, vaid jäät-
mete kogumine sinna, kus on sama-
laadset rohkem koos. Nii on otstar-
bekam käitlust korraldada.

pigem väikesed ning laiali üle Eesti. 
Ainult kontorikasutajate jäätmeid 
tekib vähe – Käru kontori näitel 
kokku viis liitrit kuus.

Seega ei vaja kontorite jäätmejaa-
mad sagedat tühjendamist. Pärast 
sorteerimiskappide kasutuselevõttu 
vaadatakse üle ka senised jäätme-
veolepingud ning plaanis on prügi-
kappe tühjendada kord kuus, mõnel 
pool ka kord kvartalis. Seetõttu rõhu-
tab Koppelmaa, et äärmiselt oluline 
on prügi sorteerida võimalikult puh-
talt, et vältida ebameeldivat lõhna.

„Kui pakend ei ole konteinerisse 
puhtalt pandud, võivad ka välikon-
teinerid haisema hakata ning see 
meelitab ligi närilised ja linnud,“ 
toob Koppelmaa välja.

Milline jälg on prügi 
äraveol? 
Oluline samm kontorite keskkonna-
jälje vähendamisel on analüüsida ka 
jäätmemahte ning käitlemise 
võimalusi.

„Praegu on jäätmeseaduse poole 
pealt surve, et ettevõtted sorteeriksid 
prügi võimalikult liigendatult,“ mär-
gib Koppelmaa. Ta toob näiteks, et 
kui varem koguti lihtsalt ühtekokku 
segapakendeid, siis nüüd soovitakse, 
et papist-paberist, metallist, plastist ja 
klaasist pakendid oleksid kõik eraldi 
sorteeritud. „Meie kontorites on need 
prügikogused aga nii väikesed. Kui 
kõiki neid pakendeid selliselt liigen-
datult üle Eesti kokku koguksime, 
siis millise jälje see keskkonnale 
jätab,” mõtiskleb Koppelmaa.

Sestap tuleb analüüsida jäätmete 
liigiti kogumisel ning äraveol tekki-
vat keskkonnamõju ehk milliste 
koguste ja kauguste juures on see 
väikseima jalajäljega. Analüüsi pin-
nalt tuleb alustada läbirääkimisi 
kohalike omavalitsuste ja jäätme-
käitlejatega. Muidugi mõista võtab 
see veel aega.

Kokkuvõttes on RMK kontorite 
jäätmevähendamise projektiga het-
kel veel päris alguses. „Niipea, kui 
sorteerimisjaamad on laialdaselt 
kontoritesse jõudnud, suudame esi-
mese kvartaliga suure sammu sinna-
poole astuda, et RMK on eeskujulik 
prügisorteerija,“ usub aga Koppel-
maa. 

„Suur eesmärk on meie kontorite 
olmejäätmete kogust vähendada. 
Prügi liigendamise ruumi on meil 
küllaga, aga kõige olulisem on just 
need biolagunevad jäätmed muude 
jäätmete hulgast välja sorteerida – 
see on väga oluline samm,“ ütleb 
Koppelmaa.

Seejuures märgib ta, valdavalt ei 
ole RMK kontorites mõtet biojäät-
meid eraldi konteinerisse koguda, 
sest nende äravedu ei ole mõttekas 
korraldada. Võimaldab ju suurem 
osa kontorite asukohtadest paigal-
dada aianurka hoopis biojäätmete 
kompostri. Nii väheneb käideldava 
prügi kogus ja tekkinud mulla saab 
hiljem keskkonnasõbralikult oma 
lillepeenardes ära kasutada.

Sorteerida tuleb  
võimalikult puhtalt
RMK-l on üle Eesti kokku 55 kohta, 
kus tekivad jäätmed. Tallinna ja 
Tartu kontorid on küll suuremad, 
kuid on ka palju punkte, kus on 
vaid mõni üksik töötaja. RMK kon-
torid on jäätmetekke poolt vaadates 

Kuidas läheb jäätmete 
sorteerimise juurutamine 
RMK kontorites?
Keskkonnajälje vähendamine võib tunduda 
esmapilgul keeruline ülesanne, kuid väikeste 
sammudega saab igaüks selleks oma panuse 
anda. Alustades näiteks prügi sorteerimisest.

Tekst: Liis Ilves
Foto: Igor Tee

Suurem osa kontorite 
asukohtadest võimaldab 
paigaldada aianurka 
hoopis biojäätmete 
kompostri.Kõige esimene ja kõige 

tähtsam samm on mõelda 
sellele, kuidas tarbimist ja 
jäätmetekkimist vähendada.

RMK äpis ja loodusegakoos.ee lehel saab 
mängida RMK prügimängu ja nii kinnistada 

oma teadmisi, missugune prügiliik 
missugusesse konteinerisse visata tuleb. 

Eraldi tasemed on nii algajale kui ka 
rohenäpule, nii et põnevus on garanteeritud! 
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Üks mu lemmikraamatuid on läbi 
aegade olnud nõukogude ajal sar-
jas „Maailm ja mõnda“ ilmunud 
Eric Collieri „Kolmekesi kõnnu-
maal“. Raamat on ühe inglase 
autobiograafia, kes enne Teist 
maailmasõda rändas Kanadasse, 
rajas pere Põhja-Kanada kõnnu-
maal ja elas õnnelikult kütina. Ta 
võttis oma südameasjaks tuua 
tagasi karusnahaloomad ja just 
eriti koprad, kes olid sealkandis 
täielikult hävitatud. Et väheseid 
karusloomi oma jahiterritooriumil 
säilitada, võttis ta oma valdustes 
ette pikki patrullretki. Üks meelde-
jäävamaid hetki raamatus on see, 
kuidas Eric Collier tabas indiaan-
laste jahiseltskonna oma maadel 
järves ondatraid salaküttimas. 
Edasi tuleb huvitav stseen, mille 
avastamise ma jätan nendele, kes 
raamatut veel lugenud pole. 

„Kolmekesi kõnnumaal“ ja 
terve plejaad taoliseid raamatuid 
vormisid minus huvi Arktika, tema 

looduse ja põlisrahvaste vastu. 
Esimest korda sattusin ma Sibe-
risse, täpsemalt öeldes Handi-
maale Obi jõe äärde 1990. aastate 
keskel ning sellest ajast saadik 
olen regulaarselt Venemaa Põhja-
las käinud, alates 2000. aastast 
Jakuutias, eriti aga Põhja-Jäämere 

äärse ranniku tundratsoonis. Kogu 
nähtu ja kogetu on mind pannud 
kõvasti kahtlema kõigis legendi-
des, mida räägitakse põhjarah-
vaste kohta. Üks nendest legendi-
dest on postulaat „loodusrahvaste“ 
loodushoiust. Loodusrahvad 
panen ma siin jutumärkidesse, sest 

see on tegelikult 19. sajandi kont-
septsioon n-ö õilsast metslasest, 
kes elab ümbritsevaga harmoonias 
ja suhtub loomadesse või lindu-
desse kui vendadesse ja õdedesse. 
Aga see on hoopis teine teema.

Soomeugrilase müüt
Selles suhtes oli eespool mainitud 
juhtum Collieri raamatust väga 
kõnekas. Sisserännanud valge 
mees üritab säästa ja päästa säili-
nud karusloomi, ent needsamad 
õilsate loodusrahvaste hulka kuu-
luvad indiaanlased vilistavad sel-
lele ja panevad teise mehe jahi-
maadel lõksud üles. (Kusjuures 
kõigi kütirahvaste juures on ilma 
loata teise mehe maadel küttimine 
kuritegu, millest hullem on ainult 
teise mehe saagi lõksudest varas-
tamine.) Siin pole tegemist raama-
tus kirjeldatud indiaanlaste erand-
likkusega, vaid reeglipärasusega. 
Eks igaüks on kuulnud fraasi 
„Eestlased on metsarahvas!“ ning 
vast ka puutunud kokku kasvõi 
Valdur Mikita kirjutistega soome- 
ugrilaste eriliselt harmoonilise 
suhte kohta metsaga. 

1990. aastate keskel sattusingi 
nende „päris“ soomeugrilaste 
sekka, kelleks olid Pimi jõe han-
did. Elasid nad perekonniti taigas, 
kasvatasid väikestviisi põhjapõtru 
ning tegelesid küttimise ja kala-
püügiga. 1990. aastate alguses 

tekkis Eestis uus põlvkond etno-
looge ja folkloriste, kes läksid 
Siberisse otsima eestlaste soome- 
ugri juuri. Lähimad ja kergemini 
kättesaadavad soomeugrilased 
olid handid nendes piirkondades, 
kus töötasid legendaarsed eesti 
teedeehitajad – nende lennukitega 
saadi otse Surgutti ja sealt edasi 
juba muude vahenditega. Üks asi, 
mis mulle hantide juures silma 
torkas, oli nende jahikirg. Liha või 
kala võis olla lademes, ent jahile 
mindi ikka. Protsess oli sel juhul 
olulisem kui tulemus, sest jahiks 
saadud lind visati pärast mõnda 
päeva vedelemist koertele. See 
kohe kuidagi ei haakunud soome- 
ugri loodusrahva kuvandiga, mille 
järgi kütitakse vaid niipalju, kui 
vaja läheb.

Lõputu jahikirg
On üks teema, millest „õilsate  
loodusrahvaste“ kontseptsiooni 
kultiveerijad eriti rääkida ei taha. 
See, et enamiku Arktika karus-
loomi püüdsid eri aegadel kinni 
just kohalikud põlisrahvad. Kohati 
võib sellest ka aru saada. Nii oli 
Tsaari-Venemaa peamiseks valuuta- 
allikaks sajandeid karusnahad ja 
Vene võim maksustas Siberi rah-
vad karusnahamaksuga. Ent Põhja- 
Ameerikas sellist poliitikat polnud 
ja sealsed põliselanikud tegid seda 
ainult – tänapäeva mõistes – tarbi-

jalikel kaalutlustel. Karusnahkade 
vastu vahetati tulirelvi, nuge, kir-
veid, teed, jahu ja riiet. Lõpuks tek-
kis sõltuvus nendest kaupadest ja kui 
karusloomad olid välja püütud, siis 
sattusid osa hõime väljasuremise 
äärele, sest ilma valgetelt ostetud 
kaupadeta enam elada ei osatud. 

Hiljem tundras elades nägin, et 
jahikirg oli seda suurem, mida suu-
rem oli saakloom. Kus metsik põhja- 
põder laskekaugusele sattus, seal ta 
ka üldjuhul otsa leidis. Tundraelani-
kud jagunevad küttideks ja põhja- 
põdrakarjasteks. Esimeste puhul on 
lausküttimine mõistetav, sest nad 
elavad liha müügist, mida suvel  
säilitatakse igikeltsa kaevatud jää-
keldrites. Ka teised elavad enamasti 
metsikute põhjapõtrade lihast, ent 
püss võeti ka siis kaasa, kui laagris 
oli liha. Laustapmiseks läks metsi-
kute hanede rännu ajal kevadel ja 
sügisel. Suured haneparved lendasid 
üle küla ning mehed kõmmutasid 
nii, mis jõudsid. On olemas reegel, 
et rohkem kui 99 hane lasta ei tohi. 
Ühest küljest võib seda pidada ju 
loodusrahvaste reegliks looduse  
säilitamise eesmärgil. Ent need  
99 hane on paras mägi, mis küll 
aasta jooksul ära tarbitakse, ent  
mida aeg edasi, seda vastumeelse-
malt, sest hanelihast on kõigil pärast 
jahihooaega kõrini. 

Niisiis – loodusrahvad ei kipu üld-
juhul loodust säästma. Loodus on 
neile elukeskkond, kust võetakse, 
mida vaja on. Loodus pakub ka 
adrenaliini, seda eriti jahipõnevuse 
kaudu. Nii kummaline kui see ka 
pole, siis tegelikult mõistavad loodus- 
rahvad väga halvasti suhet ülekütti-
mise ja saakloomade vähenemise 
vahel. Üks põhjus võib olla selles,  
et loomade arv kõigub läbi aegade. 
Tegelikult morjendab loomade ja 
muu eluslooduse hing ja vägi  
Arktika põlisrahvaid palju vähem 
kui Mikita või teised müüdiloojad 
endale ette kujutavad. Üldse on nii, 
et boreaalsete rahvaste hingelisusest 
kipuvad rääkima need, kes elavad 
linnades. Olgu nad siis oma rahva 
seast pärit intellektuaalid või Eesti 
hõimuliikumise tegelased. 

Etnoloog ja antropoloog Aimar Ventsel lükkab ümber naiivsevõitu 
arusaama loodusrahvastest ning seab kahtluse alla eestlase kui 
soomeugrilase eriliselt harmoonilise metsasuhte.

Loodusrahvad 
ja loodushoid

Tekst ja fotod: Aimar Ventsel

Kõige olulisem transport 
käib Arktikas jõgesid 

pidi. Jana jõgi, 
Verhojanski mäed, 

Ida-Siber.

Traditsiooniline põhjajakuutide 
toit: kala ja isetehtud pirukad.

Kütid Ida-Taimõri tundras.
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Milles seisneb RMK ja 
keskkonnaagentuuri koostöö?
Iga asja, mida vaja, saab RMK põhimõt-
teliselt meiega arutada. Põhiline on see, 
et peame metsaregistrit, kuhu ka RMK 
kannab kõik oma metsa inventeerimise 
andmed. Meie kontrollime neid.

Teine oluline asi, mida teeme, on 
uuendusraieplaanide iga-aastane ülevaa-
tamine ja heakskiitmine. Seadus nõuab, 
et kõik riigimetsa majandajad, kellel on 
vähemalt 1000 hektarit metsa, peavad 
oma uuendusraiepinnad meiega kooskõ-
lastama, enne kui minister selle kohta 
määruse välja annab.

Kes veel peale RMK riigimetsa 
majandavad?
RMK on mõistagi kõige suurem ja 
majandab ka kaitseministeeriumi metsi. 
Lisaks on koolid: Järvselja õppe- ja kat-
semetskond ning Luua Metsanduskool, 
kes tegeleb nüüd ka Tihemetsa aladega.

Kuidas sünnib RMK raieplaan?
Seda nimetatakse arvestuslangiks ning 
see arvutatakse vastavalt valemitele, mis 
on ära toodud metsa korraldamise 
juhendis. RMK metsakorralduse osa-
konna juhataja Veiko Eltermann teeb 
asjakohased arvutused RMK metsa tak-
seerandmete põhjal ning saadab meile 
ülevaatamiseks. 

Kui seda arvutatakse kindla valemi 
järgi, kuidas on siis võimalikud 
vaidlused RMK raiemahu üle?
Arvestuslank on eksperthinnang vahe-
mikust, kuhu valemi järgi arvutatakse 
küll numbrid, aga nende seast teeb 
valiku ikkagi inimene. Nii et seal on ka 
subjektiivsust.

Ühes äärmuses on valida ühtlase 
kasutuse lank, mis oleks umbes 7000 
hektarit aastas, see on kõige minimaal-
sem. Maksimaalne oleks küpsuslank, 
mis on 14 000 hektari kanti. RMK on 
sinna vahele valinud, umbes 10 000 
hektarit.

Milline neist kõige tõhusamalt 
metsade vanuselist koosseisu 
ühtlasemaks vormib?
Kõik variandid lähendavad metsi ühtla-
sele jaotusele, lihtsalt eri kiirusega. Kui 
raiet 10–20 aastat edasi lükata III–IV 

boniteedi männikutes, ei juhtu midagi 
hullu. Hoopis teine asi on kuusikutes, haa-
vikutes, kaasikutes, kus lõpuks jääb alles 
ainult risu ja küttepuit. Nii majanduslikus 
kui ka süsiniku sidumise mõttes oleks vil-
jakate kasvukohtade metsi vaja raiuda 
õigel ajal. Kui raiet edasi lükata, siis juur-
dekasv ja vastavalt süsiniku sidumine lan-
geb, ning langeb ka puidu kvaliteet koos 
süsiniku säilitamisvõimega.

Ka metsakorraldust ei saa vist ilma 
teieta teha.
Tõesti, kontrollime ka RMK metsakorral-
dust. Teeme pistelist järelkontrolli, valime 
objektid või RMK metsakorraldajad välja, 
käime metsas, teeme mõõdistamisi ja siis 
anname RMK metsakorraldusosakonnale 
teada, kas kõik on korras, mis on problee-
mid, kas olukord on paremaks läinud või 
mitte. Varem tuli ette, et mõni mees selleks 
tööks hästi ei sobinud, aga nüüdseks on 
asjad paika loksunud.

Agentuur korraldab metsakorraldajatele 
ka eksameid, nii et kõik RMK 70 metsa- 
korraldajat on siit läbi käinud. Lisaks on 

Keskkonnaagentuur aitab 
RMK-l raieid planeerida ja 
kogu Eesti süsinikuarvestust 
pidada Tekst: Mari Kartau   Fotod: Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuuri metsaosakond on üks RMK olulisemaid koostöö-
partnereid. Nende roll pole avalikkusele ehk väga nähtav, kuid agentuuri 
andmetest ja ettepanekutest sõltub riigimetsa saatus tegelikult üsna suu-
resti. Metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt selgitab, miks ja kuidas.

Arvestuslank on eksperthinnang 
vahemikust, kuhu valemi järgi 
arvutatakse küll arvud, aga nende seast 
teeb valiku ikkagi inimene.

Keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuur on keskkonnateabe ja -analüüsi 
pakkuja ning partner rahvusvahelistele teabevõrgus-
tikele. Keskkonnaagentuuri tegevusvaldkonnad on 
keskkonnaseire, looduskaitse, ilm, mets, välisõhk, 
vesi, ulukid ja jäätmed.

Keskkonnaagentuur täidab riikliku keskkonnaseire 
programmi, koostab keskkonnavaldkonna riigisise-
seid ja rahvusvahelisi aruandeid, annab hinnanguid 
keskkonnaseisundile ja pakub elutähtsaid teenuseid 
(sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, 
-vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine).

Keskkonnaagentuur loodi 2013. aastal Keskkonna- 
teabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel.

Enn Pärt (paremal) koos 
Keskkonnaagentuuri 
metsaosakonna peaspetsialisti 
Tarmo Tolmuga. 
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seal veel kümmekond inimest, kes on 
varem saanud tunnistuse, aga kes igapäe-
vaselt metsakorraldusega ei tegele. 
Praegu võtab RMK sellele tööle vaid 
üksikuid inimesi ja tavaliselt neid, kellel 
juba tunnistus olemas.

Ka erametsanduses tegutseb ligi 90 
tunnistusega metsakorraldajat, kes on 
samuti meil eksamitel käinud.

Kas võib juhtuda, et tehnika 
arenedes polegi enam 
metsakorraldajaid varsti vaja?
Kõike ikkagi taevast ei näe, kuigi oleme 
ju teinud igat sorti kaugseireprojekte. Kui 
puu on ära kuivanud, siis näeb, aga väik-
semaid metsakahjustusi ei näe – kui näi-
teks põder on koort närinud või on mõni 
muu vigastus. Ka puu diameetrit otseselt 
ei näe, kuigi seda on võimalik tuletada 
läbi metsa tiheduse ja kõrguse. Kaugseire 
abil on võimalik otseselt mõõta metsa 
kõrgust ja üldjoontes tagavara. Kõike 
seda, mis jääb võra alla, näiteks rindeli-
sust, enam mitte. Samuti pole metsa kas-
vukohatüüpi kindlasti kaugelt võimalik 

leks on suured manuaalid, mille järgi neid 
arvestusi tehakse. Põhimõte on teada 
saada, kuidas muutuvad maakategooriad 
ja vastavalt sellele ka süsinikuvaru. Lisaks 
puidule seovad süsinikku ka metsamullad, 
varis, põllumullad, aga põhiline osa süsi-
nikku talletub ikkagi metsas ja on puitu 
seotud, seega olulist mõju avaldab ka 
raiemaht.

Metsa juurdekasv omakorda näitab süsi-
niku sidumist. Ümmarguselt 50 protsenti 
puidust on süsinik. Seega kui ütleme, et 
meie metsade juurdekasv on 16 miljonit 
tihumeetrit, siis pool sellest on süsinik. 
See arvutatakse ümber megatonnideks.

Bilansi arvutamisel võetakse aluseks 
muidugi tegelik tagavara muutumine. 
Lihtsustatud näide: kui aastas raiutakse  
11 miljonit tihumeetrit ning 2 miljonit 
sureb ja jääb metsa mädanema, siis juurde- 
kasvul 16 miljonit tihumeetrit suureneb 
metsa tagavara ainult 3 miljoni tihumeetri 
võrra. Arvutus on muidugi märksa keeru-
lisem, tulemust võrreldakse referents- 
perioodiga. Kui emiteerimine läheb  
suuremaks kui sidumine, siis on halb.

LULUCF-i graafikus on mets seni 
olnud ainus siduja, aga see läheneb 
ka nullile ja võib varsti muutuda 
emiteerimiseks. Mida teha?

Nii palju, kui mina kõrvalt olen näinud, 
siis arvutuseeskirjades puudub kohati 
terve mõistuse loogika, need on tehtud 
väga üldiselt ja peaks kehtima enam- 
vähem kogu Euroopas.

Puittoodetes säilitatav süsinik läheb 
LULUCF-i arvestusse sõltuvalt toote 
liigist. Paberil on see aeg kõige 
lühem, ehituspuidul pikim. LULUCF 
ei arvesta aga asendusefekti ehk seda, 
et kasutades puitu, mis on taastuv, 
jätame kasutamata osa taastumatuid 
suure süsinikujäljega loodusvarasid 
(metallid, betoon, plastid, mis tehakse 
valdavalt naftast).

Hiljuti tegime koos Eest Maaüli- 
kooliga LULUCF-i uuringu, saamaks 
teada, kuidas oleks võimalik metsa-
sektoris süsiniku sidumist parandada.

Mida me siis nüüd peame tegema 
nii raie kui ka metsa kasvatamise 
suhtes, et see graafik ikka 
negatiivsele poolele jääks?
Lühivaates aitaks see, kui me raiet 
kõvasti vähendaks, siis hüppaks  
graafik automaatselt mõne aastaga 
suuremasse miinusesse ehk süsiniku 
suuremasse sidumisse.

Üks stsenaarium uuringus oli uuendus- 
raie umbes viis miljonit tihumeetrit, sel 

määrata. Lidariga ei näe isegi puuliike, 
aga satelliidipildilt annab neid tuletada.

Miks siiamaani ei ole tehtud süsteemi, 
et me teaks, kui suur osa raieteatisi on 
realiseeritud?
Sellest on juttu olnud kogu aeg. Minu 
arvates ei oleks mingi küsimus, et uuen-
dus-, harvendus- ja sanitaarraie puhul esi-
tada teatis ka selle kohta, kas raie teostati 
või ei. See seisab ühelt poolt poliitilise 
tahte taga.

Samas on ka administratiivseid prob-
leeme. RMK-l on niikuinii taoline arves-
tus olemas. Aga erametsanduses tähen-
daks see bürokraatia suurendamist. Nagu 
RMK, nii ka suurte metsafirmade puhul 
oleks lihtne, et sa ei saa enne uut teatist 
esitada, kui eelmise kohta on deklarat-
sioon tehtud. Nii saaks teada raiepinda-
lad, aga tihumeetrid poleks ilmselt alati 
usaldusväärsed.

Aga füüsilistel isikutel ei pruugi olla 
huvi seda teha. Kui inimene näiteks esi-
tabki teatise korra kümne aasta jooksul või 
korra elus, siis teda see ei huvita, et ta ilma 
deklaratsioonita uut teatist esitada ei saa.

Mingil osal füüsilisest isikust metsa-
omanikel tekitab elektrooniline asjaaja-
mine probleeme. Siiamaani esitatakse 
palju teatisi paberil ja Keskkonnaamet 
peab need sisestama. Või siis saadetakse 
teatis küll arvutiga, aga digiallkirjastatult 
PDF-failina, mitte ei kanta otse 
metsaregistrisse.

Teatud firmadel on jälle see probleem, 
et kuna omanikud on välismaalased, siis 
neil ei ole Eesti ID-kaarti, nad ei saa 
elektroonilisi toiminguid teha ega isegi 
kohalikule esindajale neti kaudu volitust 
anda. Ka sellised firmad esitavad paber-
teatisi ja kui neile lisanduks hilisemad 
deklaratsioonid, oleks see lisamure nii 
neile kui ka lisatöö Keskkonnaametile.

Kas ka süsinikuarvestus käib teie 
kaudu?
Jah, ka LULUCF-i süsinikubilansi arvuta-
mine toimub meie osakonnas. Alusand-
med selleks tulevad valdavalt samuti meie 
korraldatavast statistilisest metsainventuu-
rist (SMI). Tegelikult mitte ainult metsa, 
vaid kogu maakasutuse kohta, sest SMI 
traktid ja juhupunktid satuvad igasugus-
tele maakategooriatele.

LULUCF-i arvestamise ja raporteerimi-
sega tegeleb meil kaks-kolm inimest. Sel-

Esimene riiklik ilmaäpp ILM+
Omanik: Keskkonnaagentuur
Alates augustist 2021
Üle 40 000 kasutaja

  asukohapõhine ilmaprognoos
  vaatlusandmed ilmajaamadest
  kaugseire tulemused
  jääkaart
  välkteated ohtlike ilmastikunähtuste kohta
  vabatahtlike ilmavaatlused 
  ja paljud teised funktsioonid

Andmed tulevad Keskkonnaagentuuri vaatlus-
võrgu ilmajaamadest ja radaritelt. Äpp on eesti, 
inglise ja vene keeles. Leiab nii Apple Store’i kui 
ka Google Play äpipoest.

Uuri lisa ja korduma kippuvad küsimused: https://keskkonnaagentuur.ee/ilmpluss/

Teeme pistelist järelkontrolli, valime objektid  
või RMK metsakorraldajad välja, käime metsas, 
teeme mõõdistamisi ja siis anname RMK 
metsakorraldusosakonnale teada, kas kõik on 
korras, mis on probleemid, kas olukord on 
paremaks läinud või mitte.
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juhul oleks järgmised 30 aastat efekt 
väga tugev.

Nii metsa tagavara kui ka puidus 
seotud süsinik suureneksid hoolega. 
Suurenemine jätkuks ehk viieküm-
nenda aastani, siis pidurduks, jääks 
samaks ning lõpuks hakkaks langema. 
Puu ei ole igavene – kui ei raiu, siis ta 
hakkab ikka lõpuks lagunema.

Ja pinnaühikule ei saa ka Eestis  
lõpmatult metsa tagavara kasvatada. 
Praegu on meil keskmine metsamaa 
hektaritagavara umbes 200 tm/ha. Ei 
oleks bioloogiliselt võimalik, et Eestis 
kasvaks igal hektaril 500 tihumeetrit 
metsa, sellele seavad piirid kasvõi 
kasvukohatüübid ning puuliigid.

Ehk selle 30 aastaga olekski 
võimalik planeet ära päästa?
Kui vaadata süsiniku kõrval ka muid 
aspekte, siis raiemahu kukkumine 

peaaegu kaks korda tähendab, et pui-
dusektoris on tooret vähem. Uurin-
gus arvutati ka välja, kui palju võib 
kaduda töökohti.

Metsa- ja puidutööstus hakkab või-
maluse korral siis puitu lihtsalt sisse 
vedama, emissioon kandub piiri taha. 
Mingil hetkel võib juhtuda, et ei jätku 
isegi küttepuitu. See on kõik valikute 
küsimus. Kui otsustataks ühiskonna 
tasandil, et meil ei ole metsamajan-
dust ega puidutööstust vaja, siis võib 
ju nii teha. Lõpuks elab mets ikkagi 
oma elu edasi.

Teine küsimus on, kuidas raiemahu 
vähenemist saavutada. RMK raie-
mahu puhul on põhimõtteliselt või-
malik, et otsustatakse raiuda pool-
teist korda vähem või et RMK 
lõpetab üldse raiumise ära. Eramet-
sas peaks raie piiramiseks näiteks 
tõstma raievanuseid 20 aastat, kuid 
seegi ei pruugi aidata.

Praegu on kuusikutes palju 
kahjustusi, puud surevad 
massiliselt. Väga raske on uskuda, 
et kui otsustatakse kuusikuid mitte 
raiuda, seovad need 30 aasta 
pärast veel süsinikku.
Raiet saab edasi lükata keskmisest 
vähem viljakates männikutes ja 
võib-olla ka madalaboniteedilistes 
kaasikutes, kus tõesti paarkümmend 
aastat siia-sinna ei ole näitaja. Aga 
kuusikute puhul, mida meil on 20 
protsenti, tekivad kas risuväljad või 
siis tehakse neis ikka seisukorra alu-
sel sanitaarlageraied. Seadusega 
võiks ju öelda, et tõstame siis kuuse 
raievanuse 90 aasta peale, aga vilja-
kad metsad selle vanuseni ei jõua, 
need kukuvad enne lihtsalt kokku.

Mitte küll kõik, eks osa jääb ikka 
püsti ka. Ürask ju samuti ei võta 
igalt poolt. Siiski on kuusega kõige 
suurem probleem, ülejäänud metsad 
lihtsalt kasvavad oma bioloogilise ea 
lõpuni. Hall lepp peab 60–70, kask 
ja haab 120 aastat vastu. Või vähe-
malt püsib püsti. Kindlasti mingil 
hetkel selline mets enam süsinikku 
ei seo ning hiljem hakkab emitee-
rima, sest sureb rohkem kui juurde 
kasvab. Ja looduslikul teel ei teki 
väga lihtsalt vana metsa asemele uus 
metsapõlvkond. 

Mälestuste  
tummad tunnistajad

Tekst: Jürgen Kusmin, RMK Läänemaa metsaülem   Fotod: RMK

Tahes või tahmata tekivad mingi teemaga tegeledes aja 
jooksul omad lemmikud. Nii on minult saanud pärandkul-
tuuri objektidega toimetades suuremat tähelepanu mäles-
tuskivid. Huvi nende vastu on viinud sinnani, et tänavuse 
aastaga on kõik väljaspool linnu asuvad Eesti põhikaar-
dile märgitud mälestuskivid jõudnud ka pärandkultuuri 
objektide hulka. Eesti põhikaart aga on saanud täiendust 
mitmesaja seni sealt puudunud mälestuskivi kohta.

Muistse vabadusvõit-
luse sümbolpaik,  
Lõhavere linnamägi 
Põhja-Sakala vallas  
sai graniitrahnudest 
koosneva monumendi 
1969. aastal. Neilt  
rahnudelt võib lugeda 
tekstikatket Hendriku 
Liivimaa kroonikast 
eesti ja ladina keeles. 
Tegu on RMK halduses 
olevatest monumenti-
dest mastaapseimaga.

Kõike ikkagi taevast ei näe, kuigi 
oleme ju teinud igat sorti 
kaugseireprojekte.

Metsaosakonna 
inimesed välitööl. 
Kokku töötab 
osakonnas  
27 inimest.
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Mälestuskivid teeb minu meelest erili-
seks kaks asjaolu. Esmalt on mälestus-
kivide puhul võrreldes muude pärand-
kultuuri objektide kirjeldamiseks 
valimisega vähem subjektiivsust, sest 
nende paigaldamine on olnud kollek-
tiivne otsus ja töö ning seeläbi on 
tähistamiseks valitud isik, paik või 
sündmus juba laiemalt oluliseks tun-
nistatud. Teiseks on mälestuskivi alati 
infokandja maastikul, olgu siis kui 
tahes lakoonilisel moel – küla nimi 
koos esmamainimise aastaga, isiku-
nimi koos ametinimetuse ja eludaatu-
mitega sünnipaigas jms. Sageli võib 
kivi kõrvalt leida teabetahvli koos 

pikema tekstiga. Samuti võib esteetili-
selt hinnata kivi kujundamise kunstilist 
poolt ja teda ümbritseva maastiku- 
kujunduse rolli.

Spetsiaalselt monumentidele- 
mälestuskividele on pühendatud kaks 
raamatut. Kapitaalne teos on välis- 
eestlase Ly Lehtmetsa 2004. aastal 
ilmunud „Kivid kõnelevad“. Arhitekti 
pilguga vaatab neid Raul Vaiksoo  
oma 2018. aastal ilmunud raamatus  
„101 Eesti monumenti“. Järgnev on 
minu subjektiivne ja võimalikult eri-
palgeline pildivalik nende tuhatkonna 
mälestuskivi hulgast, mis on kirjelda-
tud pärandkultuuri andmebaasis. 

Stiilinäide, kus elumaja korstnajalast on saa-
nud alus mälestustahvlile. Asub Rapla vallas 
Uuskülas.

Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva tähistati 
pikalt ja mitmekesi-
selt. Sündmusel oli 
ka oma logo, millega 
märgistati paljud ob-
jektid, sh aastapäe-
vaks istutatud 
tammesalud. Mõel-
des mälestuskivide 
igikestvusele loodus-
mõjude võtmes, 
tekib küsimus, kas 
plaadikestena esita-
tud info on loetav ka 
aastakümnendite 
pärast? 

Selle mälestuskivini jõudmiseks Alutaguse vallas Taga-Roostoja külas 
tuli teha poolekilomeetrine jalgsimatk. Nõukogude perioodist pärinevate 
mälestuskivide tugev ideoloogiline sisu teeb nendesse suhtumise vastu-
oluliseks. Niivõrd unustatud paigast Georgi lindiga värske leinapärja 
leidmine on märk riikliku sisejulgeoleku hoidmise tähtsusest igal 
ajahetkel.

Taasiseseisvumisaja algus tõi oma juurte ja kodupaiga väärtustamise 
laine. Peeti külakokkutulekuid ja avati külade tähiskive. Paljude nende 
juures on külaplatsid kokkusaamiskohana käigus tänini, ent on ka 
unarusse jäänud mälestuskive, mis ootavad taasavastamist. Kõrve-
metsa küla kivi Mustvee vallas.

Alutaguse valla Roostoja küla talude skeem on 
raiutud kivisse. Teist nii detailset kaardina esi-
tatud mälestuskivi kohanud ei ole.

Ilusa kujundusega ja ajas püsivana teostatud 
mälestuskivi kirjanik Jaan Lattiku sünnikohas 
Valga vallas Koobassaare külas.

Tänuväärne aines mälestuse maastikul talletamiseks on ka mälestustahvlid. Nende õnnetuseks võrreldes mälestuskividega 
on tahvli kinnituskoha ebastabiilsus ajas (puithoone, millele tahvel kinnitatud, laguneb) ja sageli piiratud ligipääs eraõuede 
tõttu. Kirjanik Raimond Kolki mälestustahvel Rõuge vallas Saru külas endise vallamaja seinal.

Maaparandajatel on suuri kive alati käepärast 
olnud ja mitmel pool on need paigutatud tähis-
tama valminud kuivendusobjekti. Päris mäles-
tuskivideks neid pidada ei saa, pigem ühe 
ajaperioodi märkideks. Sellise toreda karuga kivi 
võib leida Põhja-Sakala vallast Karjasoo külast.

Metsavendade lahingu- ja hukkumispaiku on Eesti Endiste Metsaven-
dade Liit ja teised organisatsioonid tähistanud mitmeid. See on oluline 
osa meie ajaloost. Pildil Kohila vallas Rabivere külas asuv mälestuskivi.
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Esimesel võimalusel tulin õhtul 
pukki ja hakkasin rebast ootama. 
Esimene tund möödus kiiresti – 
mets oli looduse hääli täis. Ja siis 
äkki nägin põõsaste vahel midagi 
suurt ja tumedat liikumas. No 
muidugi – karu! Tuli istus kor-
juse juurde maha ja hakkas 
maiustama. Pani käpa üle lehma 
teisele poole ja teise käpaga tõs-
tis korjuse maast lahti. No on 
ikka jõud! Siis kõndis natuke 
eemale pissile ja kadus mõneks 
hetkeks silmist. Ja siis nägin sil-

ta eemale peletada. Kaua sa ikka 
seda imet imetled! Isa tõi mind 
autoga puki juurde. Ja nii juh-
tuski. Karu tuli alla. Lasin tal 
pool tundi esimese kõhutäie ära 
süüa ja hakkasin siis kive loo-
pima. Esimene kivi kukkus poo-
lele maale ja karu ei pannud 
seda tähelegi. Paar katset läks 
veel raisku ja siis sain ühe kivi 
visatud talle nina ette umbes 
poole meetri kaugusele. Karu 
nuusutas seda. Tundis arvata-
vasti inimese lõhna, tõusis taga-
käppadele ja vaatas metsatee 
poole. Sai aru, et asi ei ole õige, 
ja kõndis minema. 

Läks umbes viis minutit, kui 
lehma korjuse juurde tuli 
rebane. Lasin ära. Mõtlesin, et 
mida nüüd teha – isa kokku 
lepitud tulekuajani oli veel tun-
nike ja rebast ei tahtnud küll 
karu saagiks jätta, kui ta peaks 
otsustama tagasi tulla. Ronisin 
siis puu otsast alla ja koos reba-
sega puu otsa tagasi. Järele jää-
nud tunnike möödus kiiresti ja 
vaikselt. Karu ei tulnud. Ega ta 
loll ole, et paugu juurde uudis-
tama tuleb. Igatahes see pukk ja 
lõpnud lehm pakkusid mulle 
kogu eluks meeldejääva 
jahielamuse.

Sündmusterohke 
põdrajaht
2013. aasta põdrajahi hooaja 
lõpp. Olin siis jahtkonna esi-
mees ja jahi juhataja. Kõigil 
jahtkonna liikmetel ei olnud 
veel raadiojaama ja osa jahi 
korraldamist käis ka mobiili 
teel. Kütiliin oli metsateele üles 
rivistatud ja aju hakkas tulema. 
Kuskil käisid paugud. Mõne aja 
pärast helises mul taskus 
mobiil. Võtsin telefoni ja üks 
ilma raadiojaamata jahikaaslane 
küsis, et millist looma lasti. Asi 
selles, et viimaste loomade küt-
timisel on vaja kiiresti infot 
edastada, et teada, millist looma 
veel küttida tohib. Ma ei jõud-
nud veel aga vastatagi, kui 
nägin, et põdrapull jookseb kõr-

val olevale lagendikule. Viska-
sin mobiili maha, tõstsin püssi 
ja tabasin. Võtsin maast mobiili, 
kuid kõne oli juba lõppenud. 

Mõne hetke pärast helises 
telefon uuesti. Võtsin kõne 
vastu ja andsin info edasi, keda 
kütiti ja keda enam küttida ei 
tohi. Ei jõudnud veel kõnet 
lõpetada, kui nägin, et teiselt 
poolt tuli põdralehm metsateele. 
Viskasin jälle mobiili maha, 
põdralehm jooksis üle metsatee 
ja lasin vasika tagant ära. Edu-
kas aju oli sellega lõppenud. 

Esimeste paukudega lastud 
loom oli metsast päris pikalt 
vaja välja vedada. Lõpuks olid 
lastud loomad ühes kohas koos 
ning ühe looma nülgisime ja 
jagasime kohe metsas ära. Kui 
liha oli laiali jagatud, juhtus 
see, mida pole kunagi võimalik 
ette ennustada. Üks vanem jahi-

kaaslane oli vist looma väljave-
damisel liialt pingutanud ja 
kukkus kokku. Elustasime 
kahekesi ja kutsusime kiirabi 
metsa. Abi tuli umbes kümne 
minuti pärast. Kui me poleks 
elustanud, oleksime jahikaasla-
sest arvatavasti ilma olnud. 
Õnneks mees tervenes ja on 
tänaseni aktiivne. Olen sageli 
mõelnud, et kas saab veel roh-
kem jahisündmusi ühte päeva 
mahtuda …

Esimene kohtumine 
karuga
Õppisin aastal 1982 EPA-s met-
sandust. Otsustasin kursuse-
kaaslastele tutvustada Ida-Viru-
maa ühte kaunimat, Muraka 
raba. Selle serval oli üks rända-
jatele avatud vana mahajäetud 

metsavahimaja Varessaares. 
Koht oli ka tuntud fotograafi 
Edgar Kase ja loodusmehe Fred 
Jüssi peatuspaigaks.

Sõitsime väikse seltskonnaga 
bussiga Tartust Iisakusse, kust 
metsavahimajani oli umbes 15 
kilomeetrit jala kõndida. Algul 
metsateed mööda Saareväljale 
ja edasi raba serva kraavi 
mööda Varessaarde. Esimesed 
lõbusad jutud olid aetud, jalad 
kõndimisest nats juba väsinud 
ja olime jõudnud rabaäärsele 
kraavile. Juttu oli vähem ja kes-
kendusime rohkem kraavipervel 
kõndimisele. 

Äkki nägin, kui umbes 100 
meetri kaugusel tuli karu kraavi- 
pervele. Nuuskis seal natuke 
ringi ja kõndis siis lähedal  
kasvava kuuse alla. Ajas seal 
ennast püsti ja asus selga vastu 
kuuse tüve sügama. Pea ulatus 
alumiste oksteni. Vaatasime 
kõik seda sündmust ammulisui. 
Kohtusime kõik karuga esimest 
korda. Läbielatut elavalt kom-
menteerides kõndisime karu-
kuuse juurde. Mida lähemale 
jõudsime, seda kõrgemale kuu-
seoksad läksid. Puu juures sel-
gus, et karu pea oli ulatunud 
umbes 2,5 meetri kõrgusel ole-
vate oksteni. Kuulsin hiljem 
Iisaku loodusmehe Heino Saa-
rela käest, et see oli suur isa-
karu, keda seal vahel varemgi 
nähtud oli. 

Halenaljakaks tegi aga loo 
see, et kogu karuvaatluse aja 
rippus mul kaelas fotoaparaat 
Zenit teleobjektiiviga Tair-3, 
tolle aja üks paremaid telesid. 
Mina aga vaatasin ammulisui 
karu ja fotoaparaat ununes hoo-
pis. Meelde tuli alles siis, kui 
karu oli juba metsa kadunud. 
Esimese karupildi sain sama 
objektiiviga alles 28 aastat hil-
jem Tudu karuvaatlusonnist 
(lisatud foto). Varessaare metsa-
vahimaja on praegu aga RMK 
hoole all, kenasti kohendatud ja 
valmis vastu võtma rabarändu-
reid. 

Karu kividega loopimine
Oli sügav nõukaaeg ja mina värske jahimees. Sel ajal viidi lehma- 
laudas lõpnud loomad tavaliselt metsa, kus need siis mõne nädalaga 
metsloomade poolt nahka pisteti. Avastasin metsast sellise lõpnud 
lehma ja otsustasin selle juurde puu otsa istumiskoha ehitada, et  
rebaseid ja kährikuid lasta. Pukk koos lõpnud lehmaga oli metsateest 
umbes 50 meetri kaugusel.

manurgast, et karu tuli selja 
tagant otse minu puki alt läbi 
tagasi korjuse juurde. Ta sam-
mus nii vaikselt, et ei kuulnud 
ühtegi krõpsu ega sahinat. Mõt-
lesin veel, et ei julge vist enam 
lähedal olevate turbaaukude 

äärde parti passima tulla – paneb 
veel käpa õlale ja mine tea … 
Vaatasin seda imelist pilti umbes 
poolteist tundi. Siis tuli meelde, 
mille pärast tegelikult siia tulin. 
Aga ega midagi, lasin karul oma 
tegemised ära teha ning kui ta 
lõpuks ära läks, kiirustasin ka ise 
puu otsast alla ja sõitsin koju.

Järgmisel päeval mõtlesin, et 
nagunii tuleb karu jälle, ja korja-
sin tasku kive täis. Et kui tuleb, 
katsun pärast esmast imetlemist 
tagasihoidlikul moel kive loopides 

Aga ega midagi, lasin karul 
oma tegemised ära teha 
ning kui ta lõpuks ära läks, 
kiirustasin ka ise puu 
otsast alla ja sõitsin koju.

Halenaljakaks tegi aga loo 
see, et kogu karuvaatluse 
aja rippus mul kaelas 
fotoaparaat Zenit 
teleobjektiiviga Tair-3, tolle 
aja üks paremaid telesid. 

Uues  
rubriigis jagavad  

RMK töötajad oma 
meenutusi ootamatutest 

kokkusaamistest loomadega. 
Otsa teeb lahti RMK  

Ida-Virumaa metskonna 
metsaülem  
Alar Süda. 

Tekst ja foto: Alar Süda
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„Vereta jahil“ sai sarved 
pähe Enel Lepik
Loodusfotovõistluse „Vereta jaht“ tänavuseks võidutööks kuulutati 
üksmeelselt Enel Lepiku foto liuglevast oravast. Fotonäituse avamisel 
RMK metsamaja hoovis tunnustati parimate loodusfotode tegijaid 
ning tutvustati võidupilte. 

Tekst: Tiit Hunt
Fotod: Igor Tee

„Vereta jahi“ peakorraldaja Tiit Hundi 
sõnul peeti fotojahti sarnaselt eelmise 
aastaga ka tänavu kaks korda. Kevadise 
eriolukorra ajal püüdis iga fotograaf 
parimaid hetki kaamerasse just talle 
meelepärases piirkonnas, septembri eel-
viimasel nädalavahetusel aga toimus 
ühine traditsiooniline fotovõistlus. See-
kord jäädvustati Viljandimaale omaseid 
liike ja maastikke Alam-Pedja loodus-
kaitsealal ja Võrtsjärve ümbruses.

RMK ja Overalli korraldatavast foto-
jahist võttis osa kokku 39 fotograafi, kel-
lel õnnestus jäädvustada nii suur- ja väi-
keulukeid, linde, roomajaid, 

kahepaikseid kui ka putukaid ja 
ämblikke.

„Häid pilte oli palju, kuid seekord oli 
žüriil tavapäratu üksmeel parima „Vereta 
jahi“ pildi valikul. Peaauhinna ehk sarvi-
lise viikingimütsi ning auhinna Overallilt 
pälvis Enel Lepik pildiga liuglevast ora-
vast, kellel käbi suus ja kärbsed kannul. 
Jah, ega orav pole meie metsades harul-
dane loom, aga silma jääb ta suures met-
sas oma väheldase koguga ikka pigem 
harva ja enamasti tüvel ronides või oksal 
istudes. See dünaamiline oravapilt koos 
oma lisadega käbi ja kärbeste näol väärib 
igati esiletõstmist,“ lausus Tiit Hunt. 

RMK auhind – 
Ingmar Muusikus, 
müravad karud.

Ajakirja Eesti 
Loodus auhind – 
Heiko Kruusi, suur-
kirjurähn röövikuga.

Ajakirja Eesti Mets 
auhind – Jüri 
Etverk, händkakk.

Tiit Hunt ja  
Enel Lepik.

Rebane. Autor Tõnu Noorits.

Põldohakas, krabiämbliklane ja õiekärbes. 
Autor Arto-Randel Servet.
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Looduse Omnibussi auhind – Jüri Etverk, pardipere.

Tallinna loomaaia 
auhind – Taavi Nagel, 
susi põllul.

Eesti Jahimeeste Seltsi auhind – Andres Ennok, põdrad, kellest üks 
nagu vasarhai.

Ajakirja Horisont 
auhind – Peeter 
Sink, metskitse 
lend.

Ajakirja Eesti 
Jahimees auhind 
– Jüri Etverk, 
kobras.

Hotell Pesa auhind – Tõnu Noorits, 
Kakupalu nõgikikkad.

Näitust „Vereta jahi“ 
parimatest piltidest 
saab näha esimest 
korda välinäitusena 
RMK metsamaja 
(Toompuiestee 24) 
hoovis kuni veebruari 
lõpuni. Seega saab 
näitust külastada 
ööpäev ringi ning 
kaamoseajal on abiks 
ikka taskulamp – nii 
nagu pimedas 
matkarajalgi.Siisike. Mati Hiis.
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Loodusblogi Loodusblogi

RMK loodusblogi annab ülevaate RMK eest vedamisel tehtavatest loodus kaitsetöödest. 
Kaamera vahendusel saab jälgida ka lindude ja loomade toimetusi ning tutvuda 
uudistega looma-, taime- ja linnuriigist. Hoidke pilk peal – rmk.ee/loodusblogi.RMK loodusblogi RMK loodusblogi sirvis Kaidi Jõesalu

Fotod: Tiit Hunt, Ants Animägi

Salapärased 
mägrad
Sel kevadel sai RMK mägrakaamera üles 
seatud Saaremaale Koimla kanti. Paaril kor-
ral suutsid loomad aga kaamerapaigaldaja-
tele tünga teha, kolides oma tegemistega 
eeldatavast asukohast hoopis läheduses 
paiknevatesse linnakutesse. Ajal, mil kaa-
merasilm jälgis ühte kohta, tegid mägrad 
kõvasti tööd hoopis teises, 32 uruavaga 
urusüsteemis. Nimelt ühe teooria kohaselt 
vahetavad mägrad suvel talvekorteri uute 
urgude vastu välja. 

Muidugi võis kaamera paigaldamine 
urgude juurde loomi lühiajaliselt häirida. 
Samas meenub Tiit Hundile üks varasem 
mägrakaamera paigaldus, kui vaevalt kolm-
veerand tundi pärast urgude juurest lahku-
mist toimetasid ja uudistasid loomad seda-
moodi, nagu poleks seal keegi käinudki.

Tiit Hunt teab, et Inglismaal lähevad 
mägrad suvel seiklema, emasmägrad poega-
dega, isasloomad omapäi. Nad võivad kuni 
300 hektari suurusel maa-alal liikuda näda-
laid nii, et loomad urge ei külasta. Ehk tuligi 
mäkradele rännukihk peale just siis, kui kaa-
mera uute urgude juurde sai paigaldatud. 
Saaremaa mäkrade puhul võib varasemate 
kogemuste põhjal väita, et augusti keskpai-
gas on neil pikemad reisid läbi ning taas on 
kodu üks turvaline ja mõnus paik. 

Metsas võib kasvamas leida ka maksa

„Inimene tahab ikka rohkem. Ei piisa privaatsest kohast linna ser-
vas, metsa sees ja mere ääres. Vajalik on ka privaatne rada randa. 
Inimene ilmselt tahtis parimat – loodust veidi korrastada ja inimsõb-
ralikumaks muuta. Kus seda siis ikka kõige parem teha on kui riigi-
maal ja looduskaitsealal. Kes tegi? Nagu ikka, ei tea seda keegi!“

Just nii võib kokku võtta Ants Animägi poolt kirja pandud loo 
Valgeranna hoiualale ebaseaduslikult rajatud pinnastee ja kraavide 
kohta. Nimelt sai RMK 2018. aasta lõpus kirja Keskkonnaametilt, et 
Valgeranna hoiualale „Audru metskond 173“ katastriüksusele on 
ehitatud pinnastee kogupikkusega 197,2 meetrit ning kaevatud kolm 
kraavi. Kaks kraavi asuvad mõlemal pool teed ning kraavid on pik-
kustega 21,7 meetrit ja 63,8 meetrit. Kolmas kraav pikkusega 302,1 
meetrit kulgeb osaliselt pinnastee kõrval ning tee lõpust suubub 
2012. aastal ebaseaduslikult kaevatud 238,5 meetri pikkusesse 
kraavi. Pinnastee ja kraavid olid rajatud ilma Keskkonnaameti ja 
RMK nõusolekuta.

Keskkonnaamet oli seisukohal, et ebaseaduslike kraavide ja  
pinnastee rajamine on vastuolus looduskaitseseadusega ega toeta 
hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist ja nende soodsat seisundit. 
Kraavide rajamise tulemusena oli ümbritsevat ala kuivendatud ja 
alandatud seeläbi kooslustel veetaset.

Kuna Keskkonnainspektsioon ei olnud suutnud tuvastada kraa-
vide ja pinnastee rajajat, palus Keskkonnaamet, et RMK kui maa-
omanik likvideeriks hoiuala kaitse-eesmärke kahjustavad kraavid ja 
pinnastee.

Kraavid said täidetud ja tee likvideeritud 3. novembril 2021. Poo-
litatud ja kahanenud kooslused saavad nüüd hakata taastuma. 

Omavoli  
Valgeranna hoiualalJust taolise põneva seene Tiit Hunt 

metsast leidiski. Eesti keeles on 
selle seene nimi maksak ehk rusuk 
(Fistulina hepatica), mis viitab tema 
võikale sarnasusele metsa alla visa-
tud suurele verisele maksatükile; kui 
teda lõigata, siis ajab ta välja vere-
taolist punast ollust.

Maksak kuulub maksakuliste 
sugukonda ja maksaku perekonda 
ning teist sellist torikseent Eestis ei 
ole, nii et teda on väga raske millegi 
muuga segi ajada.

Inglise keeles kannab see kaunitar 
nime beefsteak mushroom või beefs-
teak fungus (’veiseliha seen’) või ox 
tongue (’härja keel’). Nimi ei tulene 
üksnes välisest sarnasusest verise 
lihatüki või suure loomakeelega, vaid 
ka sellest, et traditsiooniliselt on teda 
nii Briti saartel kui ka Mandri-Euroo-
pas kasutatud lihaasendajana.

Ehk jah, see seen on söödav ja 
seda süüakse. Eestis vastav komme 

puudub ja pole ka infot, et keegi teda 
meil kunagi toiduks tarvitanud oleks.

Samas ei ole tegu ka meil massili-
selt levinud liigiga, pigem kohtab 
teda harva siin-seal Eesti põhja-, 
loode- ja läänepoolsetes metsades 
ning puisniitudel ja pargitammedel.

Peamiselt pargitammedel teda 
näiteks Briti saartel näha võibki, 
kus ta on üsna sage ja tuntud liik. 
Tuleb välja, et sealkandis on tegu 
lausa hinnatud söögiseenega. Inter-
netiotsing pakub kümneid retsepte 
ja serveerimissoovitusi – mõni 
kasutaja soovitab kindlasti koore-
kastmes ja teiste seentega koos, 
teine eelistab seene enda puhast, 
kergelt happelist maitset, kolmas 
eelistab oma maksakut punase veini 
kastmes väikse musta pipraga. 
Samuti leiab maksakut Prantsuse 
gurmeeturgudelt koos paljude teiste 
seeneliikidega, mida Eestis söögi-
kõlbmatuks peetakse. 

Samuti leiab maksakut 
Prantsuse gurmeeturgudelt 
koos paljude teiste 
seeneliikidega, mida Eestis 
söögikõlbmatuks peetakse.

Puisniitudest ja 
nende taastamisest

Loodusblogis on juttu olnud mitmest RMK loo-
duskaitseosakonna eestvõttel taastatud puisniidust. 
Ants Animägi kirjutab, et 20. sajandi alguses hin-
nati Eestis puisniitude ja puiskarjamaade pindalaks 
850 000 hektarit, ligi 18% maismaa pindalast. 
Tänapäeval on neist maailma kõige liigirikkama-
test kooslustest Eestis hoolduses pisut üle 700 hek-
tari. Kadu on rohkem kui tuhandekordne. Puisnii-
tude hooldamise katkemine sai alguse pärast Teist 
maailmasõda, kui töökäte vähesuse ja ühismajan-
dite loomisest tulenevate piirangute tõttu jäid puis-
niidud kasutusest kõrvale. Peamiseks põhjuseks 
puisniitude kadumisele peetakse käsitsi niitmise 
asendumist masinatega niitmisega. Masinatega 
varuti talvesööta peamiselt kultuurrohumaadelt.

Viimastel aastatel on RMK siin-seal, kus veel 
midagi taastamisväärset säilinud, puisniite taasta-
nud. Paraku jäävad need paar-kolmsada hektarit 
taastamistöid üsna piskuks võrreldes kunagiste hiil-
geaegadega, kui nõudlus rohumaade järele oli väga 
suur. Sellest hoolimata annab RMK puisniitude 
taastamisele oma väikese, kuid olulise panuse. 
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1920. aastate teisel poolel lahvatanud konflikti võib pidada iseseisva 
Eesti esimeseks suureks metsasõjaks. Poliitikute ja metsameeste 
aastaid kestnud vägikaikavedu, mis peaasjalikult keerles raiemahtude 
üle, kulmineerus 1929. aastal avaliku ja kohati üsna inetu tüliga.

Iseseisvuse esimesel kümnendil oli kor-
raldatud mitu erakorralist raiet Eesti 
metsades. 1919. aastal anti mõisnikele 
võimalus oma endistes metsades teha 
erakorralist raiet, 1925. aastal tehti suure- 
mahuline raie riigi rahanduse pääst- 
miseks ning aasta hiljem otsustati anda 
mõisnikele õigus teha oma valduste  
riigistamise eest kompensatsiooniks 
raiet riigimetsades. Viimasel puhul oli 
tegemist välismaise survega, mille taga 
seisis Saksamaa, kes Rahvasteliidus 
Eesti peale baltisakslaste tagakiusamise 
pärast pidevalt kaebamas käis. Tegelike 
raieteni jõuti küll mõni aasta hiljem. 
Kõige enam küttis aga kirgi asuniku- 
talude omanike ehk asunikega seotud 
probleemistik.

Riik jagab maad ja metsa
Mõistmaks konflikti tausta, tuleb minna 
ajas tagasi Vabadussõja aegadesse ning 
vaadata sel ajal antud lubadusi. Sõja 
algul oli Eesti rahvaväe olukord väga 
kriitiline. Mobilisatsioon ei toonud 
vajalikul määral mehi noort riiki 
kaitsma ning juba püssi alla jõudnutest 
deserteerus karjakaupa sõdureid. Olu-
kord muutus, kui valitsus kuulutas välja 
otsuse, et iga riigi eest relvaga võitleja 
saab pärast sõja lõppu tasuta maad. Kui 
algul suhtuti sellisesse lubadusse kõhk-

levalt, siis 1919. aastal aset leidnud 
radikaalne maareform, mis riigistas 
mõisad, lõi lubaduse täitmiseks vajaliku 
baasi ning tekkis usk, et ongi võimalik 
võiduka sõja korral maad saada.

Riik pidas oma lubadust ning pärast 
sõja lõppu mõõdeti riigistatud mõisa-
maadest peamiselt endistele rahvaväe 
võitlejatele välja umbes 56 000 talu, 
mida hakati nimetama asunikutaludeks. 
Kuna maasoovijaid oli palju, kujunes 
ühe asunikutalu suuruseks keskmiselt 
10–15 hektarit. Seega oli tegemist väike- 
taludega ja nende maa väljamõõtmisel 
prooviti lõigata siilud selliselt, et iga 
asunik saaks ka tüki metsa. Praktikas 
see kõigi puhul küll ei õnnestunud.  
Kõigil asunikutaludel oli aga üks ühine 
joon: puudusid hooned. Need pidi asu-
nik ise ehitama. Ja siit algas problee-
mide sasipundar, mis viis poliitikute ja 
metsameeste tõsise konfliktini, mille 
käigus sai poliitikute survel järjest ame-
tist priiks mitu metsanduse kõrgeimat 
juhti ning mis viis metsameeste maine 
rahva silmis üsnagi madalale.

Poliitika sekkub 
metsamajandusse
Asunikutalude omanikud kuulusid ühis-
konna kõige vaesemasse kihti, kellest 
enamikul polnud hinge taga suurt 

Poliitiline metsarüüste 
riigimetsas – asunikud 
contra metsamehed

Asunike tehtud raied 
riigimetsast kvalifit-
seerusid pigem rüüs-
tamiseks kui 
heaperemehelikuks 
metsakasutuseks.

Asunike hasartne ja läbimõtlematu 
küttepuude ületootmine viis hinnad 
alla ja toodang ei leidnud enam ost-
jat. 1930. aastate keskpaigaks olid 
asunike metsad raiutud ja tekkis 
küttepuude puudus.
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midagi. Riigijuhid said väga hästi aru, 
et ilma abita ei suuda ükski asunikutalu 
ehitada endale hooneid ega koos sel-
lega muuta majapidamist normaalselt 
toimivaks. Raha polnud võimalik asu-
nikele jagada, seda nappis noorel ja 
sõjast räsitud riigil palju olulisemate 
teemade tarvis endalgi, ning nii tuli 
leida muid võimalusi. Pärast mõningat 
kaalumist otsustas valitsus, et tarvilike 
hoonete ehituseks saavad asunikud 
materjali riigimetsast ja suuresti riigi 
kulul. Selle taga seisis 1926. aasta vali-
mistel Riigikokku pääsenud Asunik-
kude, Riigirentnikkude ja Väikepõllu-
pidajate Koondis, kelle kätte läks 
metsandust kureerinud põllutööministri 
portfell. Asunike kätte jäi see ministri-
tool mitme järgneva valitsuse vältel ja 
nagu peatselt selgus, oli metsameeste 
seisukohalt tegemist üsna halva vali-
kuga. Mitmes järjestikuses valitsuses 

nimetatud ministriametit pidanud Oskar 
Kösterist, asunike partei ühest juhist, 
kujuneski metsameeste peamine 
oponent.

Ahnus ja hoolimatus saadab 
asunikke
Kuna riigil puudus võimekus teha asu-
nike tarbeks mineva ehitusmaterjali saa-
miseks oma jõududega raiet, anti asuni-
kele võimalus ise oma materjal metsast 
võtta. Peatselt selgus, et tegemist oli 
tõsise veaga, mille tagajärjeks korralik 
rüüstamine riigimetsas. Mingist loodust 
säästvast või metsasõbralikust mõtesta-
tud käitumisest polnud juttugi. Võeti 
endale sobivad paremad palad ja muu 
jäeti nii, nagu omal lihtsam oli. Metsa-
meeste ägedad protestid jäeti poliitikute 
poolt tähelepanuta, ajakirjanduses hak-
kasid aga ilmuma lood, mis asunike 
teguviisi otsesõnu hukka mõistsid. 
1928. aasta metsateadlaste päeval pee-
tud ettekandes pidas professor Oskar 
Daniel asunikele tehtavaid soodustusi 
põhjendamatuks, tuues välja, et lisaks 
ehitusmaterjalile said nad tasuta raiuda 
kõiki puid, mis paiknesid heina- või 
karjamaal, võtta maha ilma erandita 
puid, mille kännu diameeter jäi alla  

10 cm, lisaks saada veel tuulemurrust 
tasuta küttepuid ning igapäevatarbeks 
100 latti ja 200 teivast. Arvestades asu-
nikutalude hulka, oli Danieli pahameel 
igati õigustatud. Samaks aastaks oli 
tema hinnangul riigimetsast raiutud ette 
kümne aasta tagavara. 

Ministeerium probleeme ei näinud, 
vastupidi, seal andis arvudega mängi-
mine tulemuseks, et raiutakse hoopis 
vähem kui võiks. Kui valitsus seejärel 
otsustas, et asunike metsast saadavaid 
puidunorme tuleb tõsta 20 protsenti, 
ajas see metsamehed täiesti marru ja 
ütlemised ministeeriumi suunas läksid 
aina teravamaks. Mitmes sõnavõtus 
rõhutati, et Eestis on peale puidu ka 
teisi ehitusmaterjale, miks ei kasutata 
neid? Ammendavat vastust sellele ei 
saadudki. Vastupidi. Valitsuses küpses 
hoopis plaan, et riigimetsast peaks 
tasuta ehitusmaterjali saama ka kogu- 
dused ja koolid.

Minister näitab võimu
Tüli üks kulminatsioone oli VII metsa-
teadlaste päev Tartus 1929. aastal, kus 
Riigikontrolli revident Edgar Vester 
ründas teravalt nii valitsust kui ka põllu-
tööministrit, süüdistades viimast Eesti 
metsade hävitamises. Elavat vastukaja 
leidnud ettekanne tõi sekeldusi nii sünd-
muse korraldanud metsaseltsile kui ka 
Vesterile endale. Veel 1932. aastal, kui 
Köster uuesti ministriks sai, nõudnud ta 
ajakirjanduse andmetel Vesteri pagen-
damist Petserisse. Seda siiski ei sündi-
nud. Sakutada sai ka Oskar Daniel, kes 
lootuses metsade eest seista oli võtnud 
1925. aastal vastu Metsade Peavalitsuse 
juhataja ametikoha, jätkates samal ajal 
Tartu ülikooli metsaosakonna dotsen-
dina. Temast vabaneti 1927. aastal seo-
ses süsteemi ümberstruktureerimisega 
ning nimetatud ametikoha kaotamisega. 
Tema järglane Albert Vaharu pidas met-
sandusjuhi ametikohal vastu napi aasta, 
enne kui ministriga teravasse konflikti 
sattununa ameti maha pani. Vaharu tee-
neks saab lugeda seda, et ta suutis ära 
hoida ministri plaani erastada asunikele 
suures mahus riigimetsa.

Asunikud jäävad jänni
Kuidas aga asunikud neile eraldatud 
metsaga käitusid? Suuremalt jaolt üsna 
halvaperemehelikult. Õnneks oli siiski 

ka teisiti käitunuid. Asunike hulgas oli 
üsna erineva taustaga tegelasi. Oli neid, 
kes tõsiselt oma majapidamist arendada 
tahtsid, oli aga ka linnast tulnud tege-
lasi, kes maamajapidamisest midagi ei 
taibanud ega suurt ka hoolinud. Kuna 
kapitali nappis, nägid asunikud metsas 
üht võimalust, kuidas kiirelt oma seisu 
parandada. Mets raiuti maha ning proo-
viti peaasjalikult küttepuudena maha 
müüa. See omakorda lõi aga turu sassi, 
hinnad läksid alla ja puudele ei jätku-
nud ostjaid. Mõnel pool ka põletati küt-
tepuid otse langil. Pahameelt põhjustas 
ka asunike käitumine riigimetsast saa-
dud ehitusmaterjaliga. Nimelt üritasid 
üsna paljud seda lihtsalt rahaks teha. Ja 
ostjaid jagus. Kuna asunike väljaraied 
riigimetsast olid sellise mahuga, et  
teistele soovijatele naljalt enam ei jät-
kunud, siis oli olemas nii pakkumine 
kui ka nõudmine. Metsameestele see 
kõik muidugi ei meeldinud, õli lisas 
tulle asjaolu, et rahvas kippus kogu  
toimunu süüdlasena nägema ikka neid, 
seda täiesti alusetult.

Saabunud majanduskriis ja sellele 
järgnenud kiire tõus vähendasid asu-
nike partei toetust ja lõpuks ühines see 
Põllumeestekoguga. Üleraietele suudeti 
panna piir ning olukord metsas hakkas 
stabiliseeruma. Pikalt kestnud kaklu-
sest poliitikutega jäid metsameestele 
aga halvad mälestused ning sõna asu-
nik pani tõsise metsamehe veel pikalt 
pead vangutama. 

Valitsuses küpses plaan, et 
riigimetsast peaks tasuta 
ehitusmaterjali saama ka 
kogudused ja koolid.

Edgar Vester 1939. aastal metsains-
pektori vormis. Oma julgete väljaütle-
miste pärast oli tema üks peamisi 
ministrite viha alla langenuid.

Metsateadlane Oskar Daniel, 
juhtiv metsameeste eestkõneleja 
tülis asunikega.

VII metsateadlaste 
päevast osavõtjad 
Tartus 1929. Palju 
vastukaja leidnud 
sündmus oli üks  
asunikega peetud 
metsasõja kulmi- 
natsioone.
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DETSEMBER
45 Aavo Toming

03.12 
Kirde regioon, 
praaker

50 Janno Põldsepp
03.12
Kagu piirkond, 
raietööline

60 Aarne Pupart
08.12
Kinnisvaraosakond,
remondi-hooldusspetsialist

65 Valdek Kilk
09.12
Külastuskorraldusosakond,
loodusvaht

55 Valmar Kauber
11.12
Edela piirkond, 
raietööline

65 Tiia Ilmet
14.12
Külastuskorraldusosakond, 
külastusala juht

45 Priit Kõresaar
19.12
Edela piirkond,
metsakasvatusjuht

50 Margit Adamson
21.12
Raamatupidamisosakond,
raamatupidaja

50 Sven Soomets
14.03
Edela regioon, 
varumisjuht

50 Mart Enel
15.03
Puiduturustusosakond, 
turustusspetsialist

55 Aivar Heinla
16.03
Edela piirkond, 
raietööline

40 Tauno Piho
20.03
Kagu piirkond, 
metsakorraldusjuht

65 Lembit Neidra
24.03
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

45 Evelyn Pähn
30.03
Külastuskorraldus- 
osakond, 
teabetöötaja

35 Meelis Tamm
30.03
Kagu piirkond, 
raietööline

45 Arno Ahi
31.03
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

45 Kristjan Väli
26.12
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja 

JAANUAR
60 Mirje Kelgo

04.01
Raamatupidamisosakond, 
raamatupidaja

60 Andres Annuk
20.01
Kagu piirkond, 
raietööline

50 Jaanus Käärma
24.01
Külastuskorraldusosakond, 
piirkonnajuht

35 Olavi Andres
25.01
Metsamajandusosakond, 
metsamajanduse 
peaspetsialist

45 Andri Plato
31.01
Külastuskorraldusosakond, 
külastusala juht

VEEBRUAR
35 Andreas Kurta

06.02
Edela piirkond, 
raietööline

60 Arvi Olo
11.02
Edela piirkond, 
raietööline

50 Janek Sildvee
16.02
Edela piirkond, 
raietööline

50 Tarmo Korsten
16.02
Kirde piirkond, 
raietööline

60 Maldon Tominga
20.02
Edela piirkond, 
metsakasvataja

75 Ene Saadre
23.02
Põlula kalakasvatustalitus, 
kalakasvatusnõunik

35 Edvard Eelsalu
27.02
Juhtimisarvestuse osakond, 
kvaliteedispetsialist

MÄRTS
30 Kim-Ly Hoang

04.03
Teabehaldusosakond, 
teabehaldusspetsialist

40 Kaspar Murumets
13.03
Kagu regioon, 
praaker

TIIA ILMET
külastusala juht

14.12
65

On üsna ootuspärane, et suuremad ja väiksemad 
juubelid meid kindla regulaarsusega külastavad, 
lisaks on igal tähtpäeval täiesti tõsiseltvõetav  
eeldus olla ainukordne. Ja näe imet, sellel korral  
on ümmarguste tähtpäevade järg jõudnud kolme 
külastuskorraldajani. 

Esmalt teeme sügava kummarduse juubilar  
Valdekule, kelle tähelepanelikku ja üdini posi-
tiivset hoiakut on heal meelel imetlenud loodeta-
vasti kõik meie hulgast. Tulles metsamehe perest 
ning olles andekas ja mitmekülgne, pole ta oma 
andeid vaka all hoidnud, vaid lasknud neil rahva 
rõõmuks vabalt voolata. Samas nõuab tema  
igapäevatöö tähelepanu ja täit pühendumist ning 
lausa sedavõrd, et kõige meelepärasega toime- 
saamine kipub kokkuvõttes üpris pingeliseks.  
Aga raskustega edukas maadlemine ongi ju  
üks ärksa inimloomuse lahutamatu osa ja Valdek 
on selle omaduse suurepärane esindaja. Kõike 
kaunist Sulle!

Justkui ootamatult, kuid siiski ootuspäraselt on 
lisaks Valdekule külastanud juubelid veel kahte 
väärtuslikku ja olulist inimest meie hulgast. Kuna 
daamidel on õigus ja isegi eesõigus, nimetagem 
järgmisena Tiiat, kelle vitaalsust ja tegutsemis-

valmidust võivad teised üksnes imetleda. Kes on 
sõnakas ja võitlusvalmis igasuguse arusaamatuse 
ilmnedes? Kes on agar ja toimekas mistahes üles-
ande täitmisel? Kes teeb üritustel osalejate näri-
vatele kõhumuredele kiire ja maitsva lõpu, olgu 
siis maal või linnas? Küllap on see üks põhjus, 
miks ta on jätkuvalt meil kõigil meeles oma vär-
vika olemuse ning heatujulisuse ja tegutsemisval-
midusega. Ole terve ja mingu Sul ikka hästi!

Juubelijutukese kokkuvõtteks räägime mehest, 
kes on ühena vähestest aastate jooksul näinud ja 
kogenud nii puhkemajanduse, loodushoiu kui ka 
külastuskorralduse vähem või rohkem värvikaid 
lugusid. Mehest, kes on säilitanud oma positiivse 
hoiaku, samas stoilise rahu ja oskuse väljendada 
end äärmiselt lakoonilisel viisil. Mäletate seda 
lugu? Vaenuväe saadik seletas veerand tundi, mis 
kõik juhtub, kui linna kaitsjad alla ei anna, ning 
linna kaitsja vastas lihtsalt „kui ...“. Küllap pei-
dab nüüdki napp väljenduslaad endas niisama sel-
get ja kindlat tegutsemisviisi. Ole terve, Jaanus! 
Olgu Sul kõrv erk, silm täpne ja käsi kindel! 

Südamlikud õnnesoovid  
tähtpäevalistele külastuse korraldajatelt!

VALDEK KILK
 loodusvaht

9.12
65

JAANUS KÄÄRMA
piirkonnajuht

24.01
50
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Saame tuttavaks!
1. Mida varem teinud oled?
2. Milline on varasem kokkupuude RMK-ga?
3. Mida sulle vabal ajal teha meeldib?
4. Soovitus kolleegile ehk palun üks ilus mõte lõpetuseks!

KATRIN AAVIK
külastuskorralduse 
teabejuht Soomaal
1. Oma tööelu alustasin 
tähtajalise spetsialistina 
Eesti Maaülikoolis, kus 
osalesin magistritöö 
koostamisega seoses ka 
RMK toetatud uurimis-
projektis „Metsakuiven-
duse mõju potentsiaalselt ohustatud elustikule“. 
Seejärel siirdusin Raplamaale, kus töötasin tol-
lases Keskkonnainspektsioonis eluslooduse 
suuna inspektorina. Mõni aasta hiljem asusin 
tööle Keskkonnaametis kaitse planeerimise 
spetsialistina. Viimasel kohal oli mu ülesan-
deks Ida-Pärnumaal olevate kaitsealade uute 
kaitse-eeskirjade menetlemine ja Pärnu maa-
konna kaitsealuste looduse üksikobjektide mää-
ruse korrastamine.
2. RMK-ga olen peamiselt suhelnud kirja teel, 
sest varasema töö käigus olen määruste eelnõu-
sid kooskõlastanud RMK kui maaomanikuga. 
Veel hiljuti suhtlesin ka metsaülem Heiki Ärmi 
ja metsakorraldaja Kuido Jänesega, kes tegid 
ettepaneku võtta kaitse alla Kikepera külas rii-
gimetsas asuvad kaks muljetavaldavat ränd-
rahnu. Lähiajal peakski sealsetele uhketele 
kividele rakenduma riiklik kaitse. 
3. Vaba aja kulutan perele, koduloomadele,  
150 aastat vana talumaja taastamisele-renovee-
rimisele ja rahvatantsule. Kui veel aega üle 
jääb, siis koon, õmblen, teen taimparknahast tarbe- 
esemeid, loen ja õpin ukulelet mängima.
4. Sul on ainult üks elu. Ära raiska seda oota-
misele või asjadele, mis sulle rõõmu ei paku. 

TIMMO TUUL
Kagu piirkonna 
metsakorraldaja
1. Pärast Tihemetsa lõpe-
tamist läksin õppima met-
sandust Eesti Maaülikooli. 
Enne bakalaureuseastme 
lõpetamist olin kuus kuud 
praktikant Ingka Invest-
mentsis metsatööde koor-
dinaatorina. Olen Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi 
liige aastast 2015 ning aastatel 2018–2019 oli au 
olla seltsi juhatuse koosseisus organisaatorina. 
Kahel aastal on mind valitud esindama Tšehhis 
rahvusvahelistel metsanduslikel võistlustel Eesti 
Maaülikooli. Tänu koolile ja seltsile olen saanud 
näiteks käia nii Tšehhi kui ka Ukraina Tšornobõli 
metsades. Praegu olen Eesti Maaülikoolis metsa-
majanduse ja metsaökoloogia magistrant. Enne 
RMK-sse kandideerimist töötasin aktiivselt kahel 
rindel, suvel põllul ja talvel metsas raietöölisena. 
Taksaatori ametist ja metsamajanduskavade tege-
misest unistasin juba kutsekoolis. Varem otsene 
metsakorraldaja kogemus puudub. 
2. Olen käinud mitu korda RMK korraldatud jah-
tidel Saaremaal ja Valgamaal. 
3. Mitu aastat olen tihedalt tegelenud fotograa-
fiaga. Samuti on hingelähedane tegevus matka-
mine ning nii-öelda loodusturism, hing puhkab 
samblavaibaga männikutes. 
4. Minu lihtne soovitus inimestele on see, et 
minge üksi metsa jalutama ja õppige loodust enda 
ümber tundma. (Metsaga seotud kolleegid mui-
dugi käivad tihti metsas, kuid pean silmas lihtsalt 
puhkamist ja rutiinist väljumist.) 

MÄRT KAPSTA
loodusvaht Nõval
1. Olen 20 aastat elanud 
Ruhnu saarel ja sellest 15 
aastat olnud sealse muu-
seumi juhataja ning valla-
valitsuse liige. Saarel ela-
mine karastas ning õpetas 
leidlikkust. Tekkis mõte 
minna õppima Haapsalu 
kolledžisse käsitöötehnoloogia ja tootedisaini eri-
alale, mille 2017. aastal lõpetasin. Hiljem olen 
töötanud mööblitislerina, ehitajana ning sisevii-
mistlejana nii Eestis kui ka Norras.
2. Minu senine kokkupuude RMK-ga on olnud 
läbi puhkealade, neid külastades ning telkides. 
Saatuse tahtel olen kõige rohkem külastanud just 
neid kohti, kus ise praegu tööl olen.
3. Vaba aega meeldib sisustada lugemise, ristsõ-
nade lahendamise, koorilaulu ning reisimisega.
4. Mind on aidanud elus edasi teadmine, et oluline 
pole töötatud tundide arv, vaid töö tulemus. 

KATRIN KALDMA
ebapärlikarbi 
spetsialist
1. Ülikooli lõpetasin genee-
tikuna ja kaitsesin magistri-
töö molekulaarbioloogias. 
Selles uurisin Euroopa 
mustlasnaiste (nad ise 
eelistavad romadeks nime-
tamist, palun vabandust 
nende ees) päritolu ja ajaloolisi liikumisi. Ligi 
kümme aastat töötasin Soome biotehnoloogiafirma 
Eesti filiaalis, kus tegelesime DNA-põhise 
HIV-vaktsiini väljatöötamisega. Sealt pöördusin 
tagasi nende teemade juurde, miks üldse kunagi 
bioloogiat õppima läksin – rohelise bioloogia 
valdkondadesse. Viimased kümmekond aastat olen 
uurinud lindude (must-toonekurg, kotkad, soo-
kurg) geneetikat, õpetanud molekulaarset ökoloo-
giat Eesti Maaülikoolis ning tegelenud liigikaitse 
ja kaitseplaneerimisega Keskkonnaametis, enne 
RMK-sse tulekut ebapärlikarbi ja jõgedega Ran-
niku LIFE projektis. 
2. Sattusin tööle Keskkonnaametisse, sest eelkäija 
Leevi Krumm lahkus RMK-sse. Sealt edasi on 
olnud üksjagu tööalaseid kokkupuuteid loodus-
kaitseosakonna inimestega, viimasel paaril ebapär-
likarbi-aastal Põlula toredate inimestega.
3. Vabal ajal meeldib nautida kultuuri ja liikuda 
ringi lähedal ja kaugel, vaadata linde ja sportida.
4. Üks 1990. aastate alguses Eestisse sattunud ja 
siia elama jäänud briti kunstnik ütles meie elu 
kohta, et kuigi meil siin on elu läinud väga palju 
paremaks, on ta märganud, et Eesti inimesed on 
ära kaotanud AJA. Olen temaga täiesti päri ja soo-
vitan kõigil võtta hetk, et sellele mõelda ja oma 
aeg jälle üles leida. 

LEMBIT ALLIKSAAR
Edela piirkonna 
metsakorraldaja
1. Olen lõpetanud Luua 
Kõrgema Metsanduskooli 
metsamajanduse eriala, 
samuti Eesti Põllumajan-
dusülikooli metsakorral-
duse erialal. Seejärel alus-
tasin tööd metsa 
spetsialistina Pärnumaa Metsaametis, mis on 
praeguse Keskkonnaameti eelkäija. Seal tööta-
sin metsahoiu spetsialistina. 
2. Oma varasemas ametis puutusin ma RMK-ga 
kokku iganädalaselt mitmesugustes 
metsandusküsimustes. 
3. Vabal ajal suusatan, sõidan maastikujalgrat-
taga ja tegelen oma koduaias aiakujundusega. 
Võimaluse korral osalen Worldloppeti sarja 
suusamaratonidel. 

Minu lihtne soovitus inimestele on see,  
et minge üksi metsa jalutama ja õppige 
loodust enda ümber tundma.

Sul on ainult üks elu. Ära raiska seda 
ootamisele või asjadele, mis sulle  
rõõmu ei paku.

Uued töötajad Uued töötajad
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Veiko Eltermanni  
herbaarium
Herbaarium on hea võimalus talletada oma 
rännakuid ja õppida tundma Eestimaa loodust. 
Botaanikahuviline Veiko Eltermann tegi 
herbaariumiga algust 1978. aastal. Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

Mõnikord piisab taimede 
nimekirja ettevõtmisest ja 
kõik tuleb meelde. 

Uues rubriigis 
paljastame RMK 

andekate töötajate 
põnevaid hobisid.

Koolitööst hobiks
Kõik, kes õppisid metsandust, 
pidid esimesel kursusel tegema 
sajast soontaimest koosneva 
herbaariumi. Teisel kursusel 
lisandus dendroloogia praktiku-
mis sada liiki puid ja põõsaid. 
Eltermannil oli huvi taimede 
kogumisega jätkata ja kooli 
lõpuks oli tal herbaariumis 500 
taime. Edasi täiendas Eltermann 
oma herbaariumi vastavalt sel-
lele, kuidas uued liigid talle tööl 
või puhkeajal teele sattusid. 
Praeguseks on RMK metsakor-
raldusosakonna juhataja herbaa-
riumis 996 Eestist kogutud liiki 
112 sugukonnast. Puid ja põõ-
said on 248. 

„Paraku olen viimased 
kümme aastat olnud passiivne 
huviline, kuna liigid said otsa. 
Muidugi on mul veel palju 
puudu, aga nende juurde saa-
mine ja tagaajamine tähendaks 
liiga suurt kulu selle sõna kõiki-
des tähendustes,“ kirjeldab 
Veiko Eltermann, miks hobi on 
soiku jäänud. Põhja-Eesti on 
mehel läbi käidud, kuid puudu-
vate liikide saamiseks tuleks 

õigel ajal minna saartele või 
Kagu-Eestisse. 

Muutus ajas
Taimede kuivatamise võtted ja 
herbaariumi ülesehitus on sama-
sugune nagu koolitöös. Herbaa-
riumi lähemalt vaadates on näha 
väikseid jälgi aja muutumisest: 
käsitsi kirjutatud nurgaetiketid on 
asendunud laserprinteriga tehtud 
kleebistega. Vanematel siltidel on 
näha kummiliimijälgi. Taimede 
alusele kinnitamiseks kasutab 
Eltermann algusest peale üht ja 
sama akende teipi – rull pole otsa 
saanud. Kui taimed on korralikult 
kuivatatud, siis püsivad nad her-
baariumis muutumatult, ei tuhmu 
ega muuda värvi. Kiiremini kui-
vavad veelembesed liigid, kuivas 
kasvanud liikide kuivatamine 
võtab rohkem aega. Eltermanni 
sõnul pole tal selliseid liike, mis 
herbaariumi morfoloogiliselt ei 
sobi, näiteks hundinui või 
vesiroos. 

Bioloogi juturaamat
Põnevaks lugemiseks ja taimede 
tundmaõppimise põhiliseks abi-

liseks peab Eltermann „Eesti 
NSV floora“ 11-köitelist kogu-
mikku. Talve jooksul kaks-kolm 
korda võtab Veiko Eltermann 
herbaariumi ette, lehitseb, tule-
tab meelde, kus üht või teist 
taime toomas käis, mis loodus 
seal ümberringi oli. „Oma-
moodi ajaviide. See on nagu 
lugeda meeldivat raamatut teist 
või kolmandat korda. Mõnikord 
piisab taimede nimekirja ette-
võtmisest ja kõik tuleb meelde.“ 
Eltermann tunnistab, et on käi-
nud hiljem mõnes põnevas 
kohas kõndimas ja vaatamas, 
kuidas mingil populatsioonil 
läheb.

Leiukohad
Põhilise osa herbaariumist moo-
dustavad Põhja-Eesti liigid. 
Heaks leidude kohaks on loo-
mulikult puisniidud, kus ühe Viimasel kümnel aastal pole Veiko Eltermann aktiivselt herbaariumi  

täiendamisega tegelenud.

Vahtrad. Kõik herbaariumis esindatud liigid on Eestist kogutud, kuid mitte kõik ei kasva siin looduslikult. 

Herbaariumi hoiustamine.

Praeguseks on RMK 
metsakorraldusosakonna 
juhataja herbaariumis  
996 Eestist kogutud liiki 
112 sugukonnast. Puid ja 
põõsaid on 248.
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pinnaühiku kohta on hästi palju 
eri liike. Eltermann hoiatab, et 
puisniidust alustades võib pea 
hakata ringi käima. Lääne-Eesti 
loopealsed ja Saaremaa on 
samuti põnevad. Tavaline metsa- 
maastik ei paku kodu eriti pal-
judele liikidele. Põnevaid leide 
on ühest maastikust teise ülemi-
nekul, näiteks metsaservades ja 
isegi raudteede ääres. 

„Liik on inimese poolt välja 
mõeldud kokkuleppeline 
mõiste, seda ei ole objektiivselt 
looduses olemas. Mingid liigid 
eristuvad hästi arusaadavalt, tei-
sed väga raskelt – see on kokku- 
lepe, kas me neid eristame 
mitusada liiki või mitte. Näiteks 

võilill või hunditubakas. Mina 
pole niimoodi võilillega mitme-
saja liigi kaupa tegelenud.“

Maakodu
Eltermann nendib, et herbaariu-
miga samaväärset hobi tal ei ole 
tekkinud. Mööndustega võib 
öelda, et maakodu on Elterman-

Eltermanni herbaariumis on hetkel 51 tarna.

nile hobi eest, seal on palju 
tegemist. Seal on suhteliselt 
väikese pindala peale umbes 
240 liiki. Mitmekesine kesk-
kond tuleb sellest, et maakodus 
vahelduvad rannavallid nõgu-
dega, mis on väga vahelduva 
niiskusrežiimiga. Lisaks aitab 
kaasa valikuline niitmine. 

„Neidsamu taimi vaatan seal 
ehedamal kujul. Neid ei pea ära 
korjama, näen seal nende aren-
gut, kuidas taimede levik muu-
tub. Loodus ei püsi kunagi ühte-
moodi sama koha peal. Populat- 
sioonid liiguvad natuke sinna- 
tänna sõltuvalt sellest, mis ilm 
möödunud suvel oli,“ võtab 
Eltermann nähtut kokku. 

Liik on inimese poolt  
välja mõeldud  

kokkuleppeline mõiste, 
seda ei ole objektiivselt 

looduses olemas.

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 Samm. Palju õnne! 

Ristsõna
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 Märts
9  1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31   

   

 Jaanuar
52      1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

 Veebruar
5  1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28

 Mai
17       1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31    

 Aprill
13     1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

 August
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31

 

 Juuni
22   1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30   

 September
35    1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30   

 Juuli
26     1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

     

 Detsember
48    1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  

 Oktoober
39      1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31

 November
44  1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30    

     

2022

Projektijuht: Katre Ratassepp 
Pildiallkirjad: fotode autorid
Tõlge vene keelde: Krabu Grupp OÜ 
Kujundus: Pult / Trükk: Paar
Paber: sisu Galerie Art 170 g, alus Invercoate Creato Matt 350 g
Kaanefoto: Vaade Munamäe tornist vahetult enne vihma.  
Autor Meelika Meenov.

Kalendris kasutatud fotode  
autoriteks on RMK töötajad:  
Alar Süda,  
Meelika Meenov,  
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Hardo Becker.  
Suur aitäh teile!

  Fotode autorid on RMK enda talendid: Meelika Meenov, Alar Süda, Marina Poltavtseva, Hardo Becker

  Kingituseks kõigile töötajatele

  Valmib detsembris, küsi oma eksemplari oma juhilt

2022. aasta lauakalender


