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Märtsis kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt kujunes RMK 
käibeks 2021. aastal 221,3 miljonit eurot ja ärikasumiks 84,4 miljo-
nit eurot. Võrreldes aasta varasemaga kerkis käive 18 protsenti ja 
kasum 2 protsenti, sealjuures müüdi puitu vähem kui 2020. aastal.

RMK kasum on suurem olnud vaid ühel korral, aastal 2018, kui see 
ulatus 88,9 miljoni euroni. 

Traditsiooniliselt andis RMK käibest suuremas osa ehk 218,8 miljonit 
eurot puidu müük. Kui 2020. aastal maksis müüdud puidu kuupmeeter 
keskmiselt 45,8 eurot, siis eelmisel aastal 57,1 eurot. Puitu müüs RMK 
2021. aastal 3,8 miljonit kuupmeetrit, 2020. aastal aga 4 miljonit kuup-
meetrit. Müüdud puit jagunes mullu järgmiselt: palk 45 protsenti, pabe-
ripuit 32 protsenti, küttepuit 16 protsenti ja hakkpuit 7 protsenti.

RMK nõukogu esimees Randel Länts hindas majandusaastat tervi-
kuna edukaks. „Hinnatõusu puiduturul suutsime ära kasutada ja seeläbi 
teenisime riigile 50 miljonit eurot enam tulu, kui aasta alguses oskasime 
prognoosida. Samas tuleb tunnistada, et meil on veel arenguruumi koha-
like elanike ootuste ja metsa majandamise praktikate omavahelises sobi-
tamises,“ sõnas Länts.

Vastavalt riigieelarve seaduses ette nähtule otsustas RMK nõukogu 
teha ettepaneku maksta dividendideks 32,7 miljonit eurot. Koos dividen-
didelt tasutud tulumaksuga ulatub see summa 38,8 miljoni euroni.

Puidu müügist teenitud rahast kulus metsa uuendamisele ja hooldus-
töödele 19,5 miljonit eurot, metsateede ehitamisele ja hooldamisele 23,5 
miljonit eurot, metsakülastuste korraldamisele ja loodusharidusele 8,7 
miljonit eurot ning looduskaitsetöödele 4,1 miljonit eurot. Tööjõumakse 
tasus RMK 2021. aastal 7 miljonit eurot. 

Väiksem puidukogus, 
kuid suurem kasum

40 532 
objekti koondab RMK eestvõttel koostatud  
pärandkultuuri andmebaas, eelmisel aastal  
kosus see 1374 objekti võrra. RMK maadel  
asub pärandkultuuri objektidest umbes viiendik, 
eelmiste põlvkondade jälgedega maastikul saab 
tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses.

Foto: Kaupo Kikkas

Ilmus RMK 
aastaraamat
Valmis on saanud 2021. aastat 
kokku võttev RMK aastaraa-
mat. Lisaks tavapärastele  
teemapeatükkidele (metsade 
majandamine, looduskaitse, 
looduses liikumine ja loodus-
teadlikkus, teadus) esitletakse 
seekordses aastaraamatus ka 
RMK süsinikuraportit, mille 
kohta saab lähemalt lugeda ka 
Metsamehest lk 8. 

Aastaraamatule lisavad  
silmailu Jarek Jõepera kaunid 
fotod Eesti puude pungadest, 
mille äratundmist saab ka iga-
üks ise testida. Aastaraamatut 
saab lugeda nii paberil kui ka 
elektrooniliselt. 
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AASTARAAMAT
2021

152 
tonni prügi koristas 
RMK mullu riigimet-
sast. Kõige rohkem 
tuuakse prügi loodu-
sesse Harju- ja Ida- 
Virumaal, kust pärineb 
kokku 92 tonni ehk 
üle poole koristatud 
jäätmetest.

Need Vladislav Koržetsi poolt 
kirja pandud ning nii mõnelgi 
RMK-d ja metsandust tutvus-
taval sündmusel välja öeldud 
sõnad leidsid järjekordselt kin-
nitust siis, kui kliimamuutus-
tega võitlemise ja maailma 
rohelisemaks pööramise tuules 
hakkasime metsa rolli välja 
arvutama. Nii nagu tänapäeval 
ikka, on ka selles teemas või-
malik leida (vähemalt) kaks 
rahvusvaheliselt tunnustatud ja 
teaduskirjanduses avaldatud, 
kuid üksteisest 180 kraadi eri-
nevat „tõestust“. Küll sellele, 
et noorem mets on „parem“ 
kui vanem, kaitsmine parem 
kui kasutamine, kask parem 
kui kuusk jne.

Loomulikult on ka teadlastel 
oma huvid ja veendumused, 
aga õnneks on Eesti Maaüli-
koolis kõrgeima akadeemilise 
tunnustuse pälvinud professor 
Veiko Uri selle valdkonna 
vedamise omale südameasjaks 
võtnud ning jõudnud oma aas-
taid kestnud uurimistööde käi-
gus tulemusteni, mida ka meie 
praktikutena usaldada võime ja 
seetõttu ka kasutada julgeme. 
Oleme möödunud aasta kohta 
kokku pannud RMK ajaloo 
esimese süsinikuraporti, milles 
võtame kokku ja hindame ära 
nii metsas talletunud süsiniku 
kui ka kliimamuutuste põhi-
põhjuseks olevate süsihappe-
gaaside ringe riigimetsas.

Tulemus, tuleb tunnistada, 
on koolis käinud metsakasva-
taja jaoks ootuspärane – kas-
vav mets seob atmosfäärist 
süsihappegaasi rohkem, kui ta 

seda hingamise teel välja 
annab. Aga et tulemused nii 
head on, sh meie oma toimi-
mise jalajälg on metsa kasva-
misele kaasa aidates nii väike, 
oli ka minu jaoks üllatuseks. 
Metsamehes on süsinikurapor-
tile sissejuhatus tehtud, põhja-
likumat teema lahtikirjutust 
saab igaüks ise RMK kodulehe 
vahendusel raporti täistekstist 
uurida ning tahtmise korral 
arvutuskäigu ka oma metsa 
peal ära proovida.

Süsinik, ehkki oluline, ei ole 
siiski ainuke metsahüve, mille 
saamisele-pakkumisele kes-
kenduma peame. Nagu ei ole 
RMK jaoks ka varem olnud 
vaid üht eesmärki, mille nimel 
oleme tööd teinud. Õige tasa-
kaalu leidmine on lihtsalt ühe 
eesmärgi võrra veel keerulise-
maks muutunud.

Aga uued teadmised loovad 
tulevikusihtide kujundamisele 
uued alused. RMK ja Eesti 
metsanduse jaoks tervikuna on 
tänavune aasta üsnagi märgi-
line – paika peaks saama nii 
riiklik metsanduse arengukava 
kui ka RMK tulevikusuunad 
aastani 2030. Kindlasti saavad 
need mõlemad dokumendid 
olema oma koostajate nägu. 
Ootused on kõrgele aetud, 
järgmises Metsamehes saab 
uutest suundadest kindlasti 
juba ka lugeda.

Meie teeme vahepeal rahuli-
kult oma tööd edasi, sest lume 
alt välja sulavad langid taha-
vad istutamist, matkaradadel 
käijad vastuvõtmist, mets 
hooldamist ja, üllatus-üllatus, 
ka linnarahvale toasooja and-
miseks puit metsast väljatoo-
mist. Metsas ei saa töö kunagi 
otsa. Seetõttu soovin meile 
kõigile töökat kevadet! Ning 
kui meiega koos tahavad 
metsa tulla, õla alla panna 
ning ka omale leiva lauale  
teenida inimesed, kes praegu 
oma kodumaal seda teha ei 
saa, siis võtame ka nende töö-
käed lahkesti vastu – ka see  
on abi, mis praegu väga ära 
kulub! 

Aigar Kallas, 
RMK juhatuse esimees

Et tulemused nii head 
on, sh meie oma 

toimimise jalajälg on 
metsa kasvamisele kaasa 
aidates nii väike, oli ka 
minu jaoks üllatuseks.

Mets on rohkem kui mõistame mõõta

Juhtkiri
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RMK rajas ja rekonstrueeris mullu 22 külastus- 
objekti Loodeninast Taevaskojani. 

„Eelmisel aastal panime erilist rõhku uute ja täna-
päevaste külastusobjektide rajamisele, näiteks valmi-
sid Järvamaal Simisalu vaatetorn, Tartumaal Tiksoja 
lõkkekoht ja matkarajad, Harjumaal Keila-Joa pargi 
taristu ning Põlvamaal Suure-Taevaskoja sild,“ sõnas 
RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge 
Rammo. „Uuenenud ilme said teiste hulgas ka  
Kõnnu-Suursoo ja Loodenina vaatetornid Harjumaal 
ja Saaremaal, Endla järve ja Selisoo loodusraja  
laudteed Jõgevamaal ja Ida-Virumaal ning Tilleoru 
matkarada ja Palojärve telkimisala Põlvamaal.“

Täiesti uue sisu ja vormi sai mullu tulekahjus 

õnnetult hävinud ning külastajate armastatud Kilingi- 
Nõmme metsamaja. Muidugi jääb eelmist aastat 
meenutama RMK matkatee 234 kilomeetri pikkuse 
Hiiumaa haru valmimine.

RMK pakutavaid looduses liikumise võimalusi 
kasutati eelmise aastal 2,85 miljonil korral. Puhkeala-
dest olid mullu kõige külastatavamad Tallinna ümb-
ruse puhkeala (sh Keila-Joa park, 377 000 külastust), 
Peipsi põhjaranniku puhkeala (sh Oru park, 288 000 
külastust) ja Nõva puhkeala (218 000 külastust). 

Inspiratsiooni eriilmeliste matkaradade ja puhke-
kohtade leidmiseks ning juhised vastutustundlikuks 
looduses liikumiseks leiab RMK äpist „Loodusega 
koos“ ja kodulehelt loodusegakoos.ee. 

Keskkonnaministeerium koos valitsemisala asutustega saatis  
Ukrainasse tehnikat ja varustust, millega abistatakse nii tsiviil- 
isikuid kui ka sõjaväge.

Kokku saadeti ukrainlastele 21 väikeveokit ja maastikusõidukit, lisaks 
13 kuulivesti, 13 arvutit, elektrigeneraatoreid, öövaatlusseadmeid, raa-
diojaamu, mobiiltelefone, radiaatoreid, tööriideid, valgusteid ja muid 
vahendeid. Sõidukite tehniline seis on üle kontrollitud ning need on heas 
töökorras.

Humanitaarabi saadetise panid kokku RMK, Keskkonnaamet, Keskkonna- 
agentuur ning Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Saadetise kohale  
toimetamist korraldasid Välisministeerium ja Kaitseministeerium.

Varem on Keskkonnaministeerium annetanud Ukraina päästjatele  
300 000 euro eest varustust ja tehnikat tuleõnnetuste ennetuseks ning 
ohjeldamiseks. RMK lõi aga juba märtsi alguses kampa Eesti Jahi-
meeste Seltsiga, kes kutsus jahiseltse ja jahimehi üles koguma konserve 
või annetama nende soetamiseks raha. RMK otsustas sel puhul teha 
konservideks lõppenud jahihooajal varutud põdraliha. „Algul oli meil 
plaanis müüa põdraliha Saaremaal ulukiliha kokkuostvale ettevõttele 
Saare Uluk, aga nüüd lasime liha seal hoopis konservideks teha,“  
rääkis RMK jahindustalituse juhataja Kalev Männiste. Nii saadeti 
Ukrainasse 2064 konservi. 

Uuendatud vaatetornid ja  
matkarajad ootavad külastajaid 

500 kaitsealust liiki on registreeritud RMK maal, neist 
viis avastati RMK maal esimest korda eelmisel aastal. Kokku on Eestis 
kaitse alla võetud 568 taime-, seene-, sambliku- ja loomaliiki. Liikide arvu 
kõrval kirjeldab kaitsealuste liikide olukorda sisulisemalt leiukohtade arv. 
Neid on RMK maadel 43 062, neist 2285 lisandus 2021. aastal.

Keskkonnaasutused 
toetavad Ukrainat

80 598 
külastajat käis  
mullu RMK  
Elistvere  
loomapargis,  
uudistamas karu  
Karoliinat, põder 
Tuulet, hunt  
Korooniust ja  
hulka teisi looma-
pargi elanikke. 

RMK hinnati rohemeelseimaks 
ettevõtteks
Eesti inimesed hindavad enda isiklikku keskkonnale pühendumist 
kõrgemaks kui siinsete ettevõtete ja valitsuse pühendumist, selgub 
värskest Kantar Emori uuringust. Kõige rohemeelsemaks taristu- 
ettevõtjaks nimetati RMK-d.

Kui ennast usub olevat keskkonnahoiule väga pühendunud 46%, siis 
valitsust vaid 19% ning oma elukoha kohalikku omavalitsust 23%. Usk 
Eesti suurettevõtete keskkonnahoiule pühendumisse on madalam, siin-
seid ettevõtteid peab keskkonnahoiule väga pühendunuks umbes iga 
kümnes Eesti elanik.

Kantar Publicu läbi viidud uuringu „Our Planet Survey“ põhjal kaldu-
takse ka teistes riikides iseenda keskkonnahoiule pühendumist suurette-
võtete ning valitsusega võrreldes kõrgemaks hindama. Küll aga on ini-
mesed Eestis oma keskkonnahoidlikkusest märgatavalt paremal arva- 
musel kui näiteks Rootsis, Saksamaal ja Hollandis. Iseenda pühendumist 
keskkonnale hindavad mehed veidi madalamaks kui naised, noored on 
enda suhtes pisut kriitilisema hoiakuga kui vanemad inimesed. Kolmvee-
rand Eesti elanikest on valmis keskkonnasõbralike toodete-teenuste eest 
rohkem maksma, kuid enamasti tähendab see valmidust kuni 5% kalli-
maks hinnaks. Kõige rohemeelsemaid ettevõtteid kaardistati neljas sektoris ‒ 
tootmine; kaubandus; IKT, finants, telekom ja meedia ning taristu.  
Viimasest kategoorias edastas RMK Enefit Greeni ja Ragn-Sellsi. 

Allikad:  
Kantar Emor. Rohekuvand 2022 | 
Kantar Public. Our Planet Survey 2021
Kantar Emor 
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Süsinikuraportit koostades on välja 
arvutatud kogu RMK valduses oleva maa 
ja metsa süsinikutagavara ning see, kui 
palju RMK 2021. aastal süsihappegaasi 
sidus ja kui palju õhku paiskas. 

„Kuivõrd kliimamuutusi seostatakse 
süsihappegaasi kontsentratsiooni tõusuga 
atmosfääris, aitab oma süsiniku jalajälje 
teadmine teha otsuseid, kuidas seda 
vähendada,“ selgitab raporti vajalikkust 
selle kokkupanija, RMK kliimamuutuste 
osakonna spetsialist Hardo Becker, kes 
on metsandusteaduste doktorikraadi saa-
nud Eesti Maaülikoolis Veiko Uri käe all. 

Eesti liikumisel süsinikuneutraalsuse 
poole ei saa RMK rolli kuidagi alahinnata, 
sest RMK hoole all on ligi kolmandik Eesti-
maa pindalast – 47 protsenti meie metsadest, 
aga lisaks ka rohkelt muid maid, näiteks 
sood, rohumaad, põõsastikud jne. „Metsad 
on põhilised süsnikusidujad ning puit mater-
jalina keskkonnasõbralik, see annab meile 
võimaluse olla kliimamuutustega võitlemisel 
eestvedajad,“ lisab Hardo Becker.

Süsinik maa sees hoiul
Esimese sammuna asus Hardo Becker arvu-
tama seda, kui palju on RMK metsades ja 

maades süsinikku juba „lukus“. Selgus, et 
2021. aasta seisuga oli RMK metsades ja 
maadel süsinikutagavara 258,9 miljonit 
tonni. Sealjuures oli 2/3 süsinikust talletatud 
mullas ning 1/3 puudes. „Mulda seotakse 
süsinik väga pika aja jooksul, kuid puitu 
saame süsinikku siduda oluliselt kiiremini,“ 
tõi Becker välja. Metsas ja metsamaal oli 
seotud 85 protsenti süsiniku tagavarast ja 
mittemetsamaal 15 protsenti.

„Süsiniku tagavara puhul on võetud 
arvesse nii mullas sisalduv süsinik kui ka 
puudes leiduv süsinik – seda nii tüves, 
võras kui ka juurtes,“ selgitas Hardo Bec-
ker. „Laias laastus on puitsest biomassist 80 
protsenti maa peal ja 20 protsenti maa all. 
Puidu kuivmassist moodustab süsinik oma-
korda 50 protsenti.“ Tasub ka üle korrata, et 
et puud küll seovad süsihappegaasi, kuid 
puudesse ja teistesse taimedesse talletub 
süsinik. Üks tonn süsinikku on võrdne 3,7 
tonni süsihappegaasiga.

Pool seotud süsinikust  
puiduna kasutusse
„Süsihappegaasi sidumine oleneb metsa 
kasvukiirusest,“ toob Hardo Becker välja 
üldpõhimõtte, mis metsamehe jaoks mui-
dugi kordamist ei vaja. „Seda seovad roh-
kem noored ja keskealised metsad, seevastu 
küpsed ja üleküpsenud metsad kasvukiiruse 
vähenemise tõttu vähem.“ 2021. aastal 
sidus RMK valduses olev mets, metsamaa 
ja mittemetsamaa atmosfäärist 5,67 miljonit 
tonni CO2. Suurema osa sellest sidus kas-
vav mets, muudest maadest olid põhilised 
sidujad sookooslused, mis lukustavad süsi-
niku turbasse.

Riigimets kompenseerib 
veerandi kõigist Eesti 
süsinikuheitmetest

Tekst: Katre Ratassepp
Fotod: Hardo Becker, Lauri Kulpsoo

Vastvalminud RMK süsinikuraport 
annab ülevaate sellest, kuidas RMK 
metsad, maad ja tegevused aitavad 
kaasa kliimamuutuste leevendamisele. 
Eelmisel aastal sidus RMK valduses 
olev mets, metsamaa ja mittemetsamaa 
atmosfäärist 5,67 miljonit tonni 
süsihappegaasi. 

Hardo Becker.
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Aasta jooksul seotud süsinikust umbes 
poole – 2,89 miljonit tonni CO2 – tõi 
RMK metsast uuendusraietega puidu 
kujul välja. Pikaajalistes puittoodetes 
püsib see süsinik lukus pikki aastaküm-
neid, lisaks on oluline puidu pakutav 
asendusefekt ehk see, et puidu ja puidul 
põhinevate materjalidega saab asendada 
fossiilseid kütuseid, plasti, terast ja 
betooni. Erinevalt puidust ei põhine need 
materjalid taastuval loodusvaral ning 
avaldavad seetõttu keskkonnale ja klii-
male karmimat mõju.

Olles läbi metsamajandmise puitu 
lukustatud süsniku kasutusele võtnud, on 
oluline mets uuesti kasvama saada, et 
süsinikku uuesti siduda. Eestis tehtud  
teadustööd on näidanud, et raiejärgselt 
küll langilt süsinik läbi mullahingamise 
vabaneb, kuid juba seitsmeaastane puistu 
on siduv metsaökosüsteem. „Ja 12-aasta-
sena on puistu sidunud tagasi selle, mis ta 
vahepeal langina emiteeris,“ lisab Becker. 
Süsinikuringlust metsades uuritakse Ees-
tis järjepidevalt, samuti metsamajanduse 
mõju sellele. Ka raiesmikele pööratakse 
Beckeri sõnul metsateaduses aina rohkem 
tähelepanu, et ikka paremaid otsuseid 
teha lähtuvalt nii metsamajandamisest  
kui ka süsinikuringest.

Seotud süsinikust 1 protsent 
oma toimimisele
Puidu varumine on paratamatult seo-
tud töödega, millel on mõju kliimale. 
Raporti mahukas töölõik oli Beckeri 
sõnul seotud sellega, et mõõta üle 
RMK metsatööde ehk istutuse, hool-
duse, raie, energiapuidu hakkimise ja 
puidu veo käigus tekkiv süsiniku-
heide. Sellele lisaks ka süsinikuheide, 
mis seotud looduskaitsetööde, kraa-
vide ja teede hoolduse, töötajate sõi-
tude ja RMK kontorite, külastuskes-
kuste, taimlate ning eraldi isegi Põlula 
kalakasvandusega.

RMK tegevuste käigus paiskus aasta 
jooksul õhku 0,065 miljonit tonni CO2 
ehk umbes 1 protsent sellest, kui palju 
RMK valduses olevatel maadel aastas 
CO2 seoti. Süsinik paiskus õhku peami-
selt metsamajandamistöödel, täpsemalt 
seal kasutatud mootorikütustest. RMK 
erinevate tööde mõju on toodud tabelis 
lk 10 ja täpsemalt saab nende arvude 
kujunemise kohta lugeda süsiniku-
raporti täistekstist RMK kodulehel. 
Sealsamas on ülevaade ka täpsemast 
arvutuskäigust ja raportit koostades 
kasutatud teadustöödest.

Kliimamuutuste leevendamisel 
tähtis roll
Arvestades RMK metsa, metsamaa ja 
muude maade poolt seotud süsinikust 
(5,67 miljonit tonni CO2) maha puiduna 
metsast välja viidud süsiniku (2,89 miljo-
nit tonni CO2) ja RMK tegevustega seo-
tud süsinikuheitme (0,065 miljonit tonni 
CO2), on tulemuseks positiivne süsiniku 
jalajälg – 2021. aastal seoti atmosfäärist 
2,71 miljonit tonni CO2. 

Keskkonnaministeerium on välja and-
nud 2020. aasta kasvuhoonegaaside 
inventuuri andmed, mille kohaselt emitee-
ris Eesti 2020. aastal 12,82 miljonit tonni 
CO2. Enamiku sellest emiteeris energee-
tika- ja transpordisektor. Nende arvude 
võrdlemisel nähtub, et RMK maadel seo-
tud süsinik katab ära enam kui veerandi 
Eesti aastasest süsinikuheitmest.

„Seega on metsa jätkusuutlik majanda-
mine Eestis üks, kui mitte ainuke viis, 
kuidas atmosfäärist suuremahuliselt  

Süsiniku emiteerimine RMK tegevuse 
käigus (CO2, t)  

Metsamajandamistööd 47 442

Metsaparandustööd 8206

Metsaistutus 668

Looduskaitsetööd 1152

Töötajate sõidud 1908

Kontorid 1779

Taimlad 1342

Muu kinnisvara 2294

Põlula kalakasvandus 250

Kokku 65 041

süsinikku siduda ja aidata kaasa kliima-
muutuste mõju leevendamisele,“ ütleb 
raporti lõppsõna. „Targa metsamajanda-
mise, sh õigeaegse raie abil, suunates 
puitu pikaajalistesse toodetesse ning 
uuendades metsi kvaliteetselt ja kiiresti, 
suudab RMK panustada oluliselt kliima-
muutuste leevendamisse.“ 

Süsinik ja 
kliimamuutused
Süsinikku leidub kõikjal meie ümber. See on alalises ring-
luses. Suur osa süsinikust on ookeanides, palju on süsi-
nikku peidus maapõues, mingi osa hõljub atmosfääris. 

Taimed, sh metsas kasvavad puud, omastavad süsi-
happegaasi õhust ja salvestavad selle endasse. Probleem 
tekib siis, kui atmosfäär täitub sellega kiiremini kui tai-
mestik ja ookean seda omastada jõuavad. Liigne kasvu-
hoonegaaside kogus õhus tekitab kasvuhooneefekti ja tõs-
tab atmosfääri temperatuuri – kliima soojeneb.52 53süsinikuRAPORT süsinikuRAPORT
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RMk kliimamuutuste osakond on koostanud 
RMk süsinikuraporti ehk ülevaate sellest, kui 
palju RMk 2021. aastal süsinikku sidus ja kui 
palju õhku paiskas. Välja arvutati ka kogu RMk 
valduses oleva maa ja metsa süsinikutagavara.

Väärt sahver

RMk hoole all on ligi 1/3 Eestimaa pindalast, 
lisaks metsadele ka muud maad (nt sood, rohu- 
maad). süsiniku tagavara näitab, kui palju on 
sellel alal süsinikku talletatud. 2021. aasta seisuga 
oli RMk maadel lukustatud süsinikutagavara 
258,9 miljonit tonni. sealjuures oli 2/3 süsinikust 
talletatud mullas ning 1/3 puudes. Metsas ja 
metsamaal oli talletatud 85% süsiniku taga- 
varast ja mittemetsamaal 15%.

süsiniku tagavara puhul võeti arvesse nii mullas 
sisalduv süsinik kui ka puude maapealses osas 
(tüves, võras) ja maa-aluses osas (juurtes) leiduv 
süsinik.

Oluline teada 

 Põhilised kasvuhoonegaasid on süsihappe- 
 gaas (CO2), metaan (CH4) ja dilämmastik- 
 oksiid (n2O), mis on raportis ühtsuse 
 huvides välja toodud CO2 ekvivalent- 
 väärtusena (edaspidi CO2).

 Puud küll seovad õhust süsihappegaasi   
 (CO2), kuid neisse ja teistesse taimedesse 
 ning mulda talletub süsinik (C). 3,7 tonnis  
 süsihappegaasis on 1 tonn süsinikku. 

Aastas kinni püütud süsinik

suure süsinikuvaru kõrval, mis on valdavalt maa  
all juba lukus, püüab mets igal aastal atmo- 
sfäärist kinni uusi süsihappegaasi molekule. 
süsiniku sidumine oleneb metsa kasvukiirusest. 
süsinikku seovad rohkem noored ja keskealised 
metsad, vähem vanemaealised metsad.

2021. aastal sidus RMk valduses olev mets, metsa-
maa ja mittemetsamaa atmosfäärist 5,67 miljonit 
tonni CO2. suurema osa sellest sidus kasvav mets, 
muudest maadest olid põhilised sidujad soo- 
kooslused, mis lukustavad süsiniku turbasse.

Aasta jooksul seotud süsnikust umbes pool –  
2,89 miljonit tonni CO2 – tõi RMk metsast 
uuendusraietega puidu kujul välja. Pikaajalistes 
puittoodetes püsib see süsinik lukus pikki aasta- 
kümneid, selliste toodete valmistamine pakub seal-
juures tööd paljudele Eestimaa inimestele. Lisaks 
on väga oluline puidu pakutav asendusefekt ehk 
see, et puidu ja puidul põhinevate materjalidega 
saab asendada fossiilseid kütuseid, plastikut, 
terast ja betooni. Erinevalt puidust ei põhine 
need materjalid taastuval loodusvaral ja avaldavad 
seetõttu keskkonnale ja kliimale karmimat mõju.

 

Süsinik ja kliimamuutused

 süsinikku leidub kõikjal meie ümber. see  
 on alalises ringluses. suur osa süsinikust  
 on ookeanides, palju on süsinikku peidus  
 maapõues, mingi osa hõljub atmosfääris. 

 Taimed ja sealhulgas ka metsas kasvavad  
 puud omastavad süsihappegaasi õhust ja  
 salvestavad selle endasse. Probleem tekib  
 siis, kui atmosfäär täitub sellega kiiremini 
 kui taimestik ja ookean seda omastada   
 jõuavad. Liigne kasvuhoonegaaside kogus  
 tõstab atmosfääri temperatuuri – kliima  
 soojeneb. 

RMK CO2 emissioon

Puiduna metsast välja veetud CO2

2,89 mln t 

Puhas seotud CO2

2,71 mln t 

0,065 mln t

Aastaga
RMK metsas,
metsamaal ja

mittemetsamaal
seotud CO2

5,67 mln t

Palumännikud on 
vilkad süsiniku 
sidujad. Aastate 
jooksul sinna 
talletatud 
süsinikust 2/3 
peitub mullas ja 
1/3 puudes.

Enam kui pool aasta 
jooksul õhust kinni 
püütud süsihappe- 
gaasist talletub  
kuuskede-mändide 
puhul juurtesse,  
okstesse, okastesse ja 
käbidesse. Lühidalt: 
orava toidulauale.
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Olete elupõline metsamees ja töötanud 
kogu elu Võrumaal. Kuidas te aasta- 
kümned tagasi Kubija metskonda 
sattusite?

Olen Haanjamaalt pärit, mistõttu Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias (EPA-s) 
metsandust õppides olin juba kaks aastat 

sest pidin varsti vanalt metsaülemalt 
ameti üle võtma. Kui hiljem metskondi 
liideti, siis metskond muudkui laienes  
ja nüüd olen ma Võrumaa metskonna  
metsaülem. Kui omal ajal oli Kubija 
metskonna suurus 4000 hektarit, siis nüüd 
katab Võrumaa metskond 56 000 hektarit. 

Aastakümnete tagust metsaülema tööd 
on praegusega vist raske võrrelda?
Metskond on praegu üks territoriaalne 
üksus, kus metsaülema roll on olla platsi 
peremees, leida igale maatükile parim 
eesmärk. Kui mina 1980. aastatel tööle 
tulin, oli olukord sootuks teine. Kuna töö-
jõudu oli metsanduses vähe, pidin esime-
sel töökevadel ise taimi istutama. Istuta-
sime tookord metsa masinaga, mida vedas 
Vene tanki baasil ehitatud linttraktor TDT 
55. Päev läbi istutusmasinas rappumist oli 
paras katsumus. See kolakas kaalus pool-
teist tonni ning kui seda mööda kände 
veeti, raputas see meeletult ja pärast küm-
netunnist tööpäeva olid ise korralikult läbi 
klopitud. Masin oli tõhus, taimed läksid 
hästi kasvama ning praegu on Haanja 
suusaradade ümbruses kuus hektarit 
42-aastaseid 20 meetri kõrguseid kuusi-
kuid, mis seovad rohkesti süsinikku ja ka 
elurikkusest pole seal puudu. Olen uhke, 
et selle metsatüki kõik istutatud taimed on 
minu käte vahelt läbi käinud. 

Meil oli toona Võrumaal ka palju taime- 
aedu, kus kasvatasime kvaliteetseid kuuse-  
ja männitaimi, mida istutasime ise ning 
müüsime ka teistele. Seetõttu on mul väga 
valus kuulata, kui metsamehi süüdista-
takse ahnuses ja ainsas soovis metsa lõi-
gata. Metsamehed on kogu aeg olnud hin-
gelt looduse kaitsjad, ega asjata polnud 
omal ajal metsamajanduse ja looduskaitse 
ministeerium koos. Metsa kasvatamine ja 
looduse kaitse käivad käsikäes, kuid äär-
muslikud looduskaitsjad ei pea metsamehi 
enam kellekski ja seda on väga valus 
kuulda. Ma ei saa aru, kuidas ei nähta 
seda, millised uhked noored metsad meil 
kasvavad, ega mõisteta, milline töö on 
nende kasvatamise taga ja millise päran-
duse jätame tulevastele põlvedele. 

Asjata ei võrrelda metsa kasvatamist 
lapse kasvatamisega...
Täpselt. Esimesed 20 aastat majandad 
metsa nagu last kasvatades. Vaatad, et ta 
käest ära ei läheks ja tulevastele põlvedele 
jääks hiljem väärt mets. Kui me kasva-

AGU PALO – põlisest 
metsamehest keskkonnatäht
RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo pälvis Rõuge vallalt oma 
mulluste tegemiste eest keskkonnatähe tiitli. Ajal, mil metsameestele 
saab sageli osaks kriitika, on selline kohaliku kogukonna tunnustus 
väga tähtis, tõdeb 42 aastat riigimetsas mütanud mees.

Tekst: Sander Silm
Fotod: Sander Silm,  
Sagadi metsamuuseum

suviti Võrumaal praktikal. Pärast EPA 
lõpetamist tahtsin Võrumaale tagasi tulla, 
seda enam, et naine oli juba võetud ja esi-
mene lapski ilmale tulnud. Nii tulingi 
Kubija metskonda abimetsaülemaks ja 
Võrumaale olen ka jäänud. Kubijal ma 
väga kaua abimetsaülem olla ei saanud, 

Agu Palo sõnul on 
metsamehed kogu 
aeg olnud hingelt loo-
duse kaitsjad ning ta 
ei saa aru, kuidas ei 
nähta seda, millised 
uhked noored metsad 
meil kasvavad, ega 
mõisteta, milline töö 
on nende kasvata-
mise taga.

tame oma last, siis mõtleme ka sellele, et 
temast tuleks korralik inimene, ja selle nimel 
ei loe me kulusid. Võtame näiteks Võru 
külje all olevad ilusad männimetsad. Need 
pole siia ise kasvanud, vaid rajatud enam kui 
sada aastat tagasi ümberkaudsete mõisnike 
poolt kehvadele liivamaadele. Muide, Võru-
maal külvati männiseemet kaera allakülvina, 
et see kuivadel liivapinnastel korralikult ida-
neks ja kasvama läheks. 19. sajandi keskpai-
gas hakkasid Liivimaa mõisnikud jõukust 
koguma, pandi tööle piiritusevabrikud, telli-
setehased, söepõletus- ja tõrvaahjud, vajadus 
metsa järele kasvas ning põllumajandus pol-
nud enam sissetuleku mõttes nii oluline. Siis 
hakkasid mõisnikud rajama männikuid, et ka 
tulevikus oleks kvaliteetset puitu. Neid 
mõisa ajal rajatud uhkeid männimetsi on 
Võru ümbruses kasvamas veel praegugi, 
kuid igavesti need ei kesta. Asendame neid 
tasahilju uute metsadega, et ka saja aasta 
pärast kasvaks siin samaväärsed metsad.

Raiumise jutt pole just väga populaarne?
Metsa tuleb hooldada ning raiumine on 
metsahoolduse ja majandamise loomulik 
osa. Kui ma 42 aastat tagasi oma metsa-

Metsa kasvatamine ja looduse 
kaitse käivad käsikäes, kuid  
äärmuslikud looduskaitsjad ei  
pea metsamehi enam kellekski  
ja seda on väga valus kuulda. 

Umbes sellisel masi-
nal rappudes istutas 
Agu Palo oma esi-
mesel töökevadel 
taimi Haanja suusa-
radade ümbruses. 
Istutusmasinat 
vedas toona Vene 
tanki baasil ehitatud 
linttraktor TDT 55, 
Sagadi metsamuu-
seumist pärit pildil 
veab seda TDT 40.
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mehekarjääri alustasin, ei pidanud 
me mingeid töid kohalike inimestega 
kooskõlastama. Nüüd on ajad teised 
ja kõrgendatud avaliku huviga aladel 
ehk KAH-aladel peame oma tege-
vuse kogukonnaga läbi rääkima. 
Meil pole midagi selle vastu, sest 
saame väga hästi aru, et mets on olu-
line ka teiste väärtuste, nagu näiteks 
sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste 
kandjana ning inimestega rääkimine 
on väga tähtis. 

Toon näite. Ütleme, et inimesed soo-
vivad, et KAH-ala võetaks loodus-
kaitse alla, mistõttu pole seal tulevikus 
võimalik enam mingeid metsandustöid 
teha. Kas nad annavad endale aga aru, 
et paarikümne aasta pärast hakkab see 

mets sõna otseses mõttes ümber kuk-
kuma ja muutub küll kõdunevaks elu-
rikkaks metsaks, kuid seal pole enam 
võimalik jalutada? Kui inimesed räägi-
vad metsast, siis 90 protsenti mõtleb 
selle all ilusaid parkmetsi, kus saab 
jalutada ning seeni ja marju korjata. 
Iga kord ei pea mõne seene või samb-
liku pärast metsa range kaitse alla 
võtma. Kui oleme seda kogukonnale 
selgitanud, siis nad ütlevad, et teeme 
õiget asja. Võrumaal on juba praegu 15 
000 hektarit ehk ligi kolmandik RMK 
metsadest range kaitse all. Kes tahab 
imetleda metsikut loodust, võib seda 
teha kas Venemaa või Läti piiri äärse-
tes metsades, Haanja looduspargis või 
Karula rahvuspargis.

Olite ka looduskaitsja, seistes omal ajal 
Vällamäe raadamise vastu?
1990. aastatel taheti Vällamäele (Eesti kõrgeim 
küngas: suhteline kõrgus 84 meetrit, absoluutne 
kõrgus 304 meetrit) rajada suusakeskus ning sel-
leks oli vaja raiuda mägi osaliselt lagedaks. Seisin 
looduskaitsjate poolel. Kohalikud inimesed lolli-
tati ära ja tüli oli nii suur, et isegi peaminister käis 
kohal ja lubas, et suusakeskus toob siia tööd ja 
leiba, mis kolhooside lagunemisel oli otsa saa-
nud. Arendajad lubasid tuhandeid Läti ja Vene-
maa turiste ning Sotsiaalministeeriumile saadeti 
saja allkirjaga pöördumine suusakeskuse rajamise 
toetuseks. Suusakeskused Kütiorus ja Väikesel 
Munamäel olid juba olemas ja seal oli näha, kui 
palju neid turiste tegelikult tuleb. Lõpuks tulid 
appi ka teadlased ja akadeemikud ning mäge 
lagedaks ei raiutud. 40 aastat pole Vällamäel 
inimtegevusega sekkutud ja seal on võimalik 
kaeda, kuidas looduslikud protsessid metsas  
toimuvad. Kindlasti ei peaks aga Haanja suusa- 
radade ümbruse mets sarnanema Vällamäe met-
saga. Kui Vällamäel on esikohal loodusväärtuste 
säilitamine, siis Haanja metsas peaks esikohal 
olema sotsiaalsed ja kultuurilised väärtused.

Olgem ausad, Eesti meediaruumis ei kõla 
märksõnad metsamees ja keskkonnasõber 
praegu kuidagi kokku. Teie pälvisite aga 
Rõuge valla keskkonnatähe tiitli. Mis siis  
nüüd juhtus?
See on mulle kõige tähtsam tunnustus üldse. Olen 
ju praeguses Rõuge vallas sündinud ja kohalik 
inimene ning mõista kõnõlda ka võro kiilt. Kui 
ma räägin kohalike inimestega, siis ma ei saa 
valetada. Kui ma midagi luban, siis ainult seda, 
mida olen suuteline tegema. Lõppude lõpuks on 
Võrumaa ka ju minu kodu. Nii lihtne see ongi. 

Seetõttu on kohalike inimestega lihtsam: ma 
räägin neile ausalt ära RMK plaanid, mõnele ei 
pruugi need ehk meeldida, kuid nad usaldavad 
mind. Teine lugu on nendega, kes ei ela siin ja 
kes on n-ö elukutselised eri kogukondade liikmed 
ja on põhimõtteliselt raiete vastu. Nemad kirjuta-
vad igale poole pöördumisi, ütlevad ka otse väga 
halvasti ja see teeb haiget. Olen mõnikord öösel 
üles ärganud ja mõelnud, et mida ma olen inime-
sena halvasti teinud, et keegi noor inimene mind 
oma e-kirjas sõna otseses mõttes sõimab. See 
teeb haiget, mistõttu olen väga liigutatud sellest 
tunnustusest.

Oli see tunnustus Haanja suusaradade äärsete 
metsade majandamise eest?
Tegelikult olid möödunud aastal Võrumaal kahe 
olulise KAH-ala metsade tuleviku arutelud. Esi-
mene puudutas Võru külje all olevaid vanu män-

nikuid, mida on ühtekokku 180 hektarit ja mis 
on väga suure külastatavusega ala. See on väga 
populaarne tervisesportlaste seas, seal on rolleri- 
ja suusarajad, discgolf’i-rada, Kubija hotell, 
Lõuna-Eesti Haigla jms. Teisel alal on Haanja 
suusaradade äärde jäävad metsad, mida tuleb 
samuti majandada. Kaasarääkijaid oli mõlemal 
puhul väga palju, kui mu mälu ei peta, tuli 
mõlemale KAH-alale kõige enam ettepanekuid 
vabariigis. Kohalike ettepanekul tehti metsakoh-
tumistest videod ja pandi YouTube’i üles, neid 
vaadati päris palju. Ettepanekuid oli seinast 
seina: alates sellest, et tehke, kuni selleni, et 
neid metsi ei tohi üldse puutuda. Siiski leidsime 
kompromissi. 

Haanja metsad on teile eriti 
südamelähedased küllap ka seepärast, et 
suusamehena olete seal elupäevad 
suusatanud.
Kui olin väike poiss, kinkis ristiisa mulle Pioneeri 
suusad ja sealt sai alguse armastus suusatamise 
vastu. Kooliajal kuulusin Eesti noortekoondisse 
ning Haanjamaal on läbitud tuhandeid suusakilo-
meetreid. Haanja metsade majandamine on tõesti 
katsumus, kuna siin põrkuvad mitmed huvid. 
Haanja on looduspark kõigi sellest lähtuvate pii-
rangutega ning ka radade ääres on metsad, mida 
me ei tohi puutuda. Teisalt korraldatakse Haanjas 
rahvusvahelisi suusavõistlusi, mis seavad suusa- 
trassidele sootuks teised nõuded. Näiteks on  
trasside ääres vanad kuused, mille oksad kipuvad 
aga tormides murduma ja mis kukuvad suusa- 
rajale või langevad kuuseokkad rajale. Rahvus- 
vahelistel võistlustel ei tohi selliseid asju aga  
juhtuda. Suusaradadel peab olema tagatud  
ohutus nende kasutajatele, seega peab olema  
trassikoridor laiem. 

Peame vaatama, et lisaks neile vääriselupai-
kadele, mis suusaradade kõrvale jäävad, oleks 
peale kasvamas ka noort metsa, sest on kurb 
vaadata, kuidas mets lihtsalt pikali kukub. 
Noor mets muudab maastiku mitmekesisemaks 
ja annab kindlustunde tuleviku suhtes. Metsa-
tööde tegemine on Haanja suusaradade ääres 
samuti väga keeruline, sa pead valima aja, mil-
lal tööd teha. Talvel ei saa, sest siis kasutavad 
ala tuhanded suusatajad ja puidu väljavedu 
lõhuks suusarajad. Kevadel kuni suve alguseni 
on linnurahu ja suvel algavad noorte treening-
laagrid ning rolleri- ja jooksurajad on aktiivses 
kasutuses. Seega on väga raske leida metsama-
jandamiseks õiget hetke, kuid oleme seni hak-
kama saanud. Ma loodan, et kõik saavad aru, 
et kui me Haanjas raiume, siis pole see mingi 
tihutootmine, sest nendes tingimustes on väga 
keeruline töötada.

Rõuge valla  
keskkonnatäht 
2021
Rõuge vald tunnustas eelmisel 
aastal Võrumaa metsaülemat 
Agu Palo tiitliga „Rõuge valla 
2021. aasta keskkonnatäht“. 
Rõuge vald põhjendas tunnus-
tamist nii: Agu Palo on Võru-
maa staažikas metsaülem – 
tema tööle asudes 1980. 
aastal istutatud puud on prae-
guseks sirgunud uhkeks met-
saks, mida saame imetleda 
Haanjas suusaradade ääres. 

Ta on väga palju panustanud 
Haanja suusaradadesse ja 
nende ääres kasvava metsa 
hooldusesse. 2021. aastal pla-
neeris ja tegi RMK Agu eestve-
damisel töid suusaradadega 
piirnevatel aladel, et uuendada 
täiskasvanud metsi ja väärtus-
tada puhkeala võimalusi. See 
oli keeruline ja ajamahukas 
tegevus, kuid koostöö oli väga 
hästi juhitud ning tööd laabu-
sid – see näitab, et Agu teeb 
alati rohkem, kui temalt ooda-
takse. See on keskkonnategu, 
mis on oluline juba praegu ja 
mille väärtust hakkame hin-
dama kümne aasta pärast.

Kui inimesed räägivad metsast, siis 90 protsenti 
mõtleb selle all ilusaid parkmetsi, kus saab  
jalutada ning seeni ja marju korjata. 

Rõuge vald tunnustas 
Agu Palo valla  
keskkonnatähe  
tiitliga. Põlisele  
metsamehele on  
see kõige olulisem 
tunnustus üldse. 
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Kuuseoksad
Aiapidajad kasutavad kuuseoksi külma- 
õrnade taimede katmiseks ning riigimet-
sast võib oksi oma tarbeks võtta. Selleks 
ei pea küsima luba ega kellelegi teatama. 
Jutt käib muidugi väikesest kogusest ja 
enda jaoks võetavatest okstest. RMK  
puiduturustusosakonna juhataja Ulvar 
Kaubi sõnul tuleb tegutseda mõistlikult: 
võtta oksi näiteks raielangilt vaaludest  
või kuuskedelt, mis kasvavad teede ääres, 
kraaviservades, liinide all. „Kindlasti ei 
tohi nii, et teed hiljuti istutatud kuuse 
täiesti okstest paljaks,“ hoiatab Kaubi. 

Kui aga on soov kuuseokstest näiteks 
matusepärgi müügiks teha, siis on lugu 
teine: see on juba äri ning oksamaterjali 
saamiseks tuleb osta RMK-lt raidmete 
isevarumisõigus. Sellisel puhul näitab 
RMK spetsialist juba kätte, kust võib  
oksi varuda. 

Vahtramahl, jaanikased 
ja seened-marjad
ehk kuidas kasutada 
riigimetsa hüvesid?

Tekst: Kristina Traks   Fotod: RMK, Shutterstock

Riigimets pakub eestimaalastele kaugelt enam hüvesid kui võimalusi  
jalutada RMK matkaradadel või kasutada lõkkeplatse. Näiteks võib RMK 
metsast enda tarbeks varuda kasemahla või korjata muidki loodusande 
kui vaid marjad ja seened, rääkimata eraisikutele tasu eest pakutavatest 
võimalustest endale ise kodulähedasest metsast küttematerjali varuda.

Mets aastatel 1970 ja 2019
Agu Palo on võrrelnud metsa kohta käivaid andmeid aastatel 1970 ja 2019. 1970. aasta 
andmed pärinevad Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi väljaandest 
„Ajaloolisi ja statistilisi andmeid Eesti NSV metsamajandite tegevusest aastail 1947–1972“ 
ning 2019. aasta andmed aastaraamatust „Mets 2019“. Andmed on selles mõttes võrrel-
davad, et metsamajanditele kuulusid ka tookord põlised riigimetsamaad ja mingi osa ka 
õigusvastaselt võõrandatud maid. Vahepeal on toimunud küll maade edasi-tagasi liikumist, 
kuid metsamaa pindala jäänud samaks. 

Agu Palo: “Toon mõne näite. 2019. aastal raius RMK riigimetsast 3,77 miljonit tihu- 
meetrit puitu, mida on 45 protsenti enam kui 50 aastat tagasi (1970. aastal 2,6 miljonit 
tihumeetrit). 1970. aastate vähese raiumise põhjus peitus selles, et puitu polnud kellelegi 
vaja ja puidul puudus ka väärtus. Majad ja laudad ehitati kivist ja betoonist ning see vähe-
negi vajaminev puit toodi Eestisse Karjalast. Praegu on meil Eestis olemas maailmatasemel 
puidutööstus ja meie puitu väärindatakse väga kõrgelt. Miks peaksime laskma puidul metsas 
mädaneda? Teiseks, kui praegu on Eesti metsasus 53,7 protsenti, siis 1958. aastal oli see 
vaid 32,7 protsenti, seega meil on metsamaa pindala pidevalt kasvanud. Kolmandaks, kui 
1970. aastatel oli riigimetsas metsa juurdekasv 2,89 tm/ha aastas, siis praegu on see näitaja 
5,5 tm/ha. Kõige selle taga on meie metsameeste ja -teadlaste töö. Kui ringi sõita, saab isegi 
visuaalselt aru, milline on riigi- ja milline eramets. Riigimetsad on meil korralikud, hooldatud 
ja korraliku juurdekasvuga ning see võimaldab toota rohkem kvaliteetset puitu. 

50 aastaga on kasvanud ka riigimetsade keskmine vanus (1970 – 48 a vs. 2019 – 61 a). 
Samas vaatame, mis on juhtunud Eestis kaitsealadega. Pool sajandit tagasi oli neid  
Eestis 34, praegu aga 450, seega on väga palju metsa, kus ei tohi midagi teha.“  

Riigimetsade statistilised andmed 1970–2019 ja  
Eesti kaitsealad 1975–2019

1970 2019 muutus %

Metsamaa pindala (tuh ha) 1005,6 1072 6,6

sh II grupi metsad (tuh ha) 691,3 656,9 -5,0

sh I grupi metsad (tuh ha) 314,3 415,1 32,1

sh mittemajandatavad I grupi metsad 145,6 415,1 185,1

Peakasutusraie (LR) (mln tm) 1,4 3,16 125,7

Vahekasutusraie (HR, PÕM, SR) (mln tm) 1,2 0,61 -49,2

Kokku raie (mln tm) 2,6 3,77 45

Raie metsamaa hektari kohta (tm) 2,58 3,52 36,4

Keskmine juurdekasv  aastas (tm/ha) 2,89 5,5 90,3

Riigimetsade keskmine vanus 48 61 27,1

Riigimetsade tagavara (tm/ha) 120 188 56,7

Kaitsealade pindala kogu Eestis (tuh ha) 137,7 592,8 330,5

Kaitsealade arv kogu Eestis 34 450 1223,5

Metsamaa pindala ha %
Metsamaa pindala (tuh ha) 1942 1473,1 33,9
Metsamaa pindala (tuh ha) 1958 1420,3 32,7
Metsamaa pindala (tuh ha) 1975 1777,2 40,9
Metsamaa pindala (tuh ha)  2019 2332,6 53,7
Eesti üldpindala 4346,8

Riigimetsa hüvede tasuta kasutamise õigus on 
kõigil eraisikutel, kuid siin on mõned tingimu-
sed ja põhimõtted. Tasuta on õigus seni, kuni 
metsahüve kasutatakse vaid oma tarbeks ning 
hüve tekkeks ei ole metsaomanik teinud min-
geid kulutusi või ei vähene teiste metsakasutuse 
viisidest saadav tulu. Loomulikult on kõige täht-

sam reegel loodusandide kasutamisel see, et 
püsivaid jälgi sellest jääda ei tohi. Ühtviisi puu-
dutab see marjade ja seente korilust, kuuseokste 
võtmist, aga ka puudelt mahla kogumist või ka 
taimede ja samblike korjamist. 

Vaatame lähemalt, milliseid riigimetsa hüve-
sid kasutada võib ja mismoodi seda tuleks teha. 

2019. aasta andmed aastaraamatust „Mets 2019“
1970. andmed Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi trükisest  
„Ajaloolisi ja statistilisi andmeid Eesti NSV metsamajandite tegevusest aastail 1947–1972“

Riigimetsast võib oksi võtta oma 
tarbeks väikeses koguses.
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Jaanikased
Eestimaalastele on hästi tuttav võimalus tuua 
endale riigimetsast jõulukuusk, kuid täpselt sama-
moodi saab suvisel ajal osta riigimetsast jaani-
kaski. Nendega kaunistatakse juunikuus koolide 
aulaid ja kirikuid ning nende metsast võtmisel on 
sama põhimõte, mis jõulukuuskede puhul: kõige-
pealt osta luba ja siis võta metsaservast, liinide alt 
või kraavikallastelt. 

Kasemahl ja vahtramahl
Need on samuti metsahüved, mida oma tarbeks 
võib riigimetsast varuda. Põhimõte on see, et tik-
kad ühe puu. Mõnikord on RMK-lt küsitud, kas 
võib ka voolikutega mahla tööstuslikes kogustes 
ning müügiks võtta, kuid siis on lugu teine. „Sel-
line mahlavõtmine hakkab puudele mõju aval-
dama. Kui kasepuu on mahla võtmisega ära kurna-
tud, langeb puidu kvaliteet. RMK aga kasvatab 
kaske ikkagi puidu müügi eesmärgil. Seega ei tohi 
päris suvalisest kohast küll niimoodi mahla võtta. 
Küll aga on võimalik ka äritegemise eesmärgil 
meie kaasikutest mahla varuda, kuid sellele tege-
vusele arvestatakse hind ning seda saame lubada 
kaasikutes, mis lähevad lähiaastatel uuendus-
raiesse. Viimastel aastatel selliseid lepinguid me 
sõlminud pole,“ selgitab Kaubi. „Eraviisiline oma 
pere tarbeks mahlavõtja aga ei pea meile oma tege-
vusest teatama ja kui mahla võtta mõistlikus kogu-
ses, siis puu sellest hukka ei saa.“ 

Seened ja marjad
Marjade ja seente korjamine ei maksa samuti 
midagi, kuid eriti siis, kui kasutada korjamisel abi-
vahendit – marjakühvlit –, tasub veenduda, kelle 
metsas sa korjad. „Põhimõte on jälle selles, et loo-
dusesse ei tohi korjamisest püsivat jälge jääda,“ 
ütleb Kaubi. Kui inimene korjab kühvliga marju ja 
müüb neid näiteks turul, siis selle tegevuse regu-
leerimine on maksuameti rida. 

Põhimõte, et jälgi jääda ei tohi, kehtib ka taimede 
ja samblike kogumisel. „Kui soovid näiteks põdra-
samblikust kaunistusi valmistada, siis tuleks samb-
likku koguda hajusalt nõnda, et õrna liivikut ei kah-
justa, mitte aga koorida ühes kohas ruutmeetrite 
viisi samblikke pinnalt ära,“ õpetab Kaubi. 

Endine laskesuusataja Janno Prants on 
Võru lähedal Kubijal aastaid ostnud RMK-lt 
sanitaarraieõigust ja nõnda endale kodu- 
lähedasest metsatukast ise küttepuud 
varunud. 

Prants ütleb, et selle raja käis tema jaoks 
sisse kunagine laskesuusatreener  
Ants Joonas, kes sidus iga-aastase puude  
tegemise treeningutega. „Oligi meeldiv ja kasu-
lik tegevus üheskoos. Nii jäingi seda võimalust 
kasutama ning sellest sai minu jaoks tradit-
sioon,“ räägib Prants. Ta teeb igal talvel lähe-
dasest riigimetsast oma maamajapidamise 
jaoks küttepuud ning ütleb, et kuigi töö on füüsiliselt raske, on tore ka. Näiteks kutsub ta ka lapsed appi 
puid tegema ja ATV-ga välja vedama ning nii täidab koos metsas toimetamine ka töökasvatuse eesmärki. 
RMK metsatukake, kus Prants toimetab, on tal kodu lähedal ning ta liigub selles metsas palju ringi. „Vaa-
tan ringi selle pilguga, et milline puu on haige või millel on üraskid kallal. Annan selle info RMK-le, nende 
spetsialist tuleb kohale ja märgib ära puud, mille võib maha saagida,“ selgitab ta. „Töö tuleb loomulikult 
teha korralikult ja vastavalt ohutusnõuetele. Selles metsas liigub palju inimesi ja nii mõnigi kord on tuldud 
ka uurima, mis ma seal saen. Inimesed on saehääle suhtes hästi tundlikud.“

Prants ütleb, et ta jälgib tööde tegemisel ilma ja ka seda, et linnurahu algamise ajaks oleks kõik tehtud. 
Puid teeb ta tavaliselt 15–17 tihumeetrit, millest jätkub kenasti üheks kütteperioodiks. „Kui tempokalt 
teha, siis on see paari nädala töö,“ sõnab ta. 

Must pässik
Musta pässiku ehk chaga korjamine ja kasutamine 
on muutunud väga populaarseks ning seda loodus-
andi ostetakse ka kokku. Kaubi sõnul on pässiku 
kogumine sama nagu seenekorjamine: võib kor-
jata, kuid loodust ei tohi seejuures rikkuda. „Kui 
löödki pässiku kaselt maha kirvega, siis nii, et kase 
tüve ei kahjusta. Pässiku õige eemaldamine ei too 
kaasa kase surma,“ selgitab Kaubi. 

Küttepuit
Ulvar Kaubi selgitab, et tihti küsivad inimesed metsas 
mõnd pikali kukkunud puud nähes, kas selle võib ära 
viia. „Vastus on üldjuhul ei. Käsitleme maha kukku-
nud puid kui looduse mitmekesistajaid, mille peal 
seavad end varsti sisse samblikud ja seened. Kui aga 
tegemist on tormimurruga, siis müüme seal võima-
luse korral sanitaarraie õigust nendele puudele, mis 
kahjustatud, kuid veel püsti,“ selgitab ta. 

Eraisikutel on kolm varianti, kuidas osta RMK-lt 
küttepuitu. Võimalus on osta kolmemeetrist kütte-
puitu, kuid praegusel ajal on see toode Kaubi sõnul 
lausa defitsiit. „Energiakriisi ja julgeolekuhirmude 
tõttu on tekkinud teatav paanika või stress ka kütte-
puidu turul. See ei väljenda mitte ainult hinnatõusus, 
vaid igaks juhuks tahetakse osta rohkem ja tuleviku-
varusid kasvatada. On majapidamisi, mis pöörduvad 
tagasi puidukütte juurde. Sisuliselt saabub meile iga 

viie minuti järel soov osta küttepuitu ning praegu ula-
tub järjekord juba augustini,“ sõnab Kaubi. 

Eriti Kagu-Eestis on levinud traditsioon, et inime-
sed teevad endale ise riigimetsast küttepuud. RMK 
müüb sanitaarraieõigust üldjuhul metsakuivale kuu-
sele. „Märgistame puud, mille võib maha võtta. Olu-
line on, et töödel jälgitakse kehtivaid ohutusnõudeid, 
kasutatakse ohutuid töövõtteid ja kaitseriietust. Ühele 
inimesele oleme seni müünud sanitaarraieõigust 
keskmiselt 20 tihumeetrit aastas, mis on ühe kesk-
mise maamajapidamise küttepuude vajaduse jagu,“ 
räägib Kaubi. 

Eraisik saab osta ka õiguse korjata raidmeid (kän-
nupakke, ladvaronte, murdunud tüvejuppe, oksi jms) 
lankide pealt. Hind on kalkuleeritud hektaripõhiselt 
ning langilt võib korjata raidmeid nii palju, kui sealt 
on võimalik kätte saada. Materjal on taskukohane, 
kuid ega see töö lihtne ole. 

Toa saab soojaks, 
mõnusa treeningu 
ja kauni kodumetsa 
kauba peale

Kase- ja vahtra-
mahla võib riigi-
metsast oma 
tarbeks varuda.

Must pässik 
ehk chaga.

Marjade ja 
seente korjamine 
ei maksa midagi, 
kuid tasub veen-
duda, kelle met-
sas korjad.
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Ei ole vaja olla detektiiv, et märgata üht läbivat joont 
kõigis Relve tegemistes – need on puud ja puude taga 
olev mets. Nende taga omakorda on inimene. Ainult 
inimesega suheldes saame loodust ja inimest lepitada. 
Inimest vaenates või teda ignoreerides on tulemus vas-
tupidine. Seda lihtsat tõde võiks meeles pidada ka tei-
sed, kes looduse hea käekäigu nimel toimetavad.

***

Mis vanusest alates on puu põlispuu?
Põlispuu on see, kes on vanem kui meie. Teiseks,  
tal on kaks poolt: kultuuriline ja bioloogiline. Ta on 
maamärk looduses, maastikus ja inimese mälus.

Inimese vanus on siin üks väga aus ja inimlik mõõ-
dupuu. Kui üks olend elab kauem kui meie, siis ta on 
auväärt.

Olen inimestega sellest nii palju rääkinud. Väga tüü-
piline on, et põlispuud võetakse nagu igavest puud. 
Näiteks praegu 70-aastane inimene näitab oma puud ja 
ütleb, et kui ma olin väike, siis ma mängisin selle okste 
peal ja see puu oli siis täpselt sama suur. Tegelikult ta 
ilmselt ei olnud.

Mõni puu kasvab kiiremini, mõni aeglasemalt, aga 
inimese eaga võrreldes on nad justnagu igavesed. See 
tekitabki aukartust. Nii et puu, mis on kestnud mitu 
inimpõlve, ongi põlispuu.

Mis vahe on põlispuul ja pärimuspuul?
Põlispuu on laiem mõiste. Pärimuspuu on minu välja 
mõeldud asi. Pärimuspuu on seotud pärimuskultuu-
riga, see on põlispuu kultuuriline pool. Lähedased sel-
lele on  pärandkultuuri objektide hulgas olevad 
pärandpuud.

Aga kui kuulutan näiteks mõne  
naabri metsas oleva puu pühaks ja ütlen,  
et seda ei tohi puutuda?
Pärimus peab olema pärit vanemalt põlvkonnalt, mitte 
kõneleja või kirjutaja enda leiutis.

Seda ehk paljud ei teagi, et pärandkultuuri 
objektide hulgas on ka puud.
RMK pärandkultuuri andmebaasis Maa-ameti kaardil 
leidub üle 300 põlispuu. Lisaks on maausuliste hiie-
puud, osa neist kattub kaitsealuste puudega, osa 
pärandkultuuriobjektidega, aga osa ei ole see ega teine. 
Neid kobaraid, mis omavahel veidikene nagu kattu-
vad, on palju.

Põlispuu on huvitav sõna. Inglise, soome või vene 
keeles ei saa sedasama mõistet öelda ühe sõnaga, alati 
tuleb öelda kaks sõna. Eesti keeles on olemas üks 
täpne sõna, ja meie oma keelest pärit, mitte kunstlik 
leiutis.

Kas eriliste puude esiletõstmisest tähtsam 
pole see, et meie tavaline igapäevane 
looduskasutus oleks heas korras?
Loomulikult on. Kuid need on täiesti erinevad kate-
gooriad, mida annab muidugi ideoloogiliselt seostada. 
Põlispuu on väga selge märk, millest inimesed hästi 
aru saavad.

Kui me räägime loodushoiust laiemalt, siis seal on 
erinevad arvamused, asi on hästi keeruline ja vahel ka 
udune. Põlispuu on konkreetne, tal on see eelis.

Miks seda algatust vaja on, kas tõesti keegi 
tahaks põlispuid maha võtma hakata?
Mina sõnastasin selle algatuse mõtte niimoodi, et siin 
on piltlikult öeldes malelaud teistpidi pööratud. Oleme 
harjunud, et algatus puude kaitsmiseks tuleb kusagilt 

ülaltpoolt ja maaomanikule tehakse ettepanek võtta 
puu riikliku kaitse alla. Siis kehtestatakse ka vastavad 
piirangud. See võib tekitada maaomanikus trotsi.

Aga nüüd läheneme asjale teisest otsast. Omanik ise 
ütleb, et minu maa peal on jube kihvt puu, ma tahan 
sellest teistele teada anda ja luban, et ma hoian seda 
puud. Seejuures ei ole vaja puud üldse looduskaitse 
alla võtta.

Eestis on see uudne, Euroopas laiemalt mitte. Näi-
teks kui olin Rootsis, siis seal oli üle 20 aasta tagasi 
täpselt seesama teema päevakorras.

Miks Eestis sellist liikumist  
varem pole olnud?
Ida-Euroopal on kogu eelmise ühiskonna taak seljas. 
Kui inimesed said oma isikliku maaomandi, siis nad 
hakkasid seda kramplikult hoidma. See oli aeg, kui 
paljud kasutasid tagastatud metsa selleks, et hakata 
metsa raiest saadud rahaga oma talu üles ehitama. 
Looduskaitse oli viimane asi, millele mõelda. Suhtu-
mine maaomandisse oli sõjakas ja on seda mõnikord 
ka praegu. Siiski usun, et praeguseks on kasvanud 
nende maaomanike hulk, kes suhtuvad oma maasse 
lahedamalt ja avatumalt. Nad on uhked, kui nende 
maadel leidub loodusväärtusi, mida tasub teistele tut-
vustada. Ja nad on valmis neid väärtusi ise vabatahtli-
kult hoidma.

Mis maaomanike kogutud põlispuude 
andmestikust edasi saab?
Kujutan ette, et meil on kaart ja andmekihid, umbes 
nagu praegu pärandkultuuri objektidel, need käidi 
päris korralikult läbi. Aga jällegi teised käisid, mitte 
omanikud ise. Igatahes saadi mingi andmestik.

Pärandkultuuriobjektid ei ole automaatselt loodus-
kaitse all, need on pigem teadmiseks võtmiseks ja soo-

Hendrik Relve:

Tekst: Piret Müürsepp   Fotod: Scanpix

Hendrik Relve pulbitsevat energiat 
on põhjust kadestada. Ta jaksab 
reisida lähedal ja kaugel, teha pilte 
ja kirjutada raamatuid, mängida 
pilli ja jutustada lugusid. Lisaks 
sellele on nüüd täitumas Relve 
suur unistus: põlispuude andme-
baas, kuhu iga maaomanik saaks 
oma vägevad puud kirja panna.

elu on huvitav sellepärast,  
et see on keeruline

Koos Heigo Tuttelbergiga 
Kataveski hiiekadakat 
mõõtmas.
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vituseks. Minu meelest võib maaomanike poolt vaba-
tahtlikult registreeritud põlispuudega midagi 
ligilähedast olla. Iga omanik saaks sinna kaardile ise 
andmeid juurde kanda nii, et see täieneb kogu aeg. 
Lõpuks võiks tekkida ühine andmekogu kõigi Eesti 
põlispuude kohta, olgu ta siis looduskaitse all, 
pärandobjekt või teada tänu liikumisele „Hoiame 
põlispuid“.

Kui maaomanikud ise seda registrit  
täidavad, siis kust me teame,  
et andmed on usaldusväärsed?
Korrektne on teha nii, et kui keegi midagi teatab, siis 
spetsialist läheb kohale ja mõõdab üle. Enne seda see 
ongi natuke kahtlane värk. Praegune idee on umbes 
selline, et inimesed saavad panna sinna oma andmed 
üles ja kui spetsialist näeb, et on tekkinud midagi väga 
erilist, näiteks paistmas on mõni rekord, siis ta läheb 
kohale ja täpsustab. Kuid usaldus inimeste vastu peab 
säilima, niisugust suhtumist ei tohi olla, et iga mats 
seda asja ei jaga.

Kas praegu on teada, kui palju  
meil on väga vanu puid?
Puid, kelle vanuseks on mõõdetud üle 400 aasta, on 
teada päris mitu. Tavaliselt on siis vanus mõõdetud 
juurdekasvupuuriga. Ka korba aastarõngaste järgi on 
saadud usaldusväärseid tulemusi. Selle meetodi leiutas 
eestlane Mart Rohtla. See toimib nende puude puhul, 
kellel korp kasvab kogu aeg juurde, näiteks mänd ja 
tamm. Mikroskoobiga saab lugeda korba kihte. See on 
asendamatu meetod siis, kui enamik puidust on hävi-
nud, aga korp on alles.

Kõige algelisemalt ja lihtsamalt käib aga vanuse 
määramine nii, et hinnatakse ligikaudselt välise vaat-
luse põhjal. Näiteks korba välimuse ja paksuse, puu 
võra kuju ja muude tunnuste järgi. Kui paistab, et 
vanus on juba rekordihõnguline, võiks täpsema meeto-
diga üle mõõta.

Kui meil on palju 400-aastaseid puid,  
siis miks siis tavaline mets ei võiks 
400-aastaseks kasvada?
Keegi ilmselt ei vaidle vastu, et kusagil võiks kasvada 
mõningaid männikuid, mis võiks elada 400-aastaseks, 
ilma et keegi neid puutuks. Ainus vaidlus käib selle 
üle, kui palju neid männikuid peaks olema.

Selle üle vist ka väga ei vaielda, kas kõik männid 
peaksid kasvama 400-aastaseks. Kuigi osa inimesi vist 
nii isegi arvab, on enamus ilmselt nõus, et kusagil 
võiks midagi ikka ka varem raiuda. Põhiküsimus on, 
kuhu see piir tõmmata ja mis kriteeriumi järgi.

Ja nüüd me satume poliitikasse. Eesti on demokraat-
lik riik ja kui enamik inimesi tõesti päriselt nii tahaks, 
et üldse metsa maha ei võetaks, ja kui poliitikud seejä-
rel otsustavad raieid piirata, siis põhimõtteliselt võikski 
ju nii teha ja vaadata, mismoodi siis hakkama saame. 

Tegelikkuses teavad poliitikud, et see ei vii mitte 
kuskile.

Kui see otsus päriselt vastu võetaks, siis satub riiki 
ülimalt täbarasse olukorda. Kust saada see majandus-
lik tulu, mis metsandusest saamata jääb? Tõenäoliselt 
ei saagi, kusagilt otsast läheb elu kehvemaks. Järgmis-
tel valimistel ei saa see poliitik enam ei parlamenti ega 
valitsusse.

Ometi ütlevad paljud, et nad on  
keskkonna päästmise nimel valmis  
tarbimist kokku tõmbama.
Tüüpiline näide tegelikkusest oli kollavestide liiku-
mine Prantsusmaal. Selle peamisi algpõhjusi oli, et 
kütusehinnad tõusid. Olukord, kus rohelisema ühis-
konna nimel tulnuks kütuse eest hakata rohkem 
maksma, tekitas väga ulatusliku protesti.

Valdav osa heaoluühiskonna inimestest on ära helli-
tatud ja mugavad. Väliselt justkui pooldatakse rohelisi 
hoiakuid, kuid kui see peaks omaenda rahakoti peale 
hakkama, siis öeldakse neist kiiresti lahti. Tüüpiline 
tarbijaühiskonna liige tahab ikkagi kahjuks elada täna 
vähemalt sama hästi ka homme, aga parem oleks, kui 
veel natukene paremini.

Praegu rohepöörde puhul on ju ka palju kriitikat ja 
torisemist. Inimesed ei saa aru, ajavad elektri hinna-
tõusu ja rohepöörde segamini. Eks need olegi keeruli-
sed asjad ja elu on üldse keeruline. Lihtsaid lahendusi 
pole. See just teeb elu huvitavaks.

Kuidas te plaanite põlispuude  
registri teoks teha?
Sellise andmebaasi ülalpidamine on suur ja pidev töö. 
Ei ole nii, et teeme kampaania korras ära. Praegu on 
lootused unistuse teostamiseks suuremad kui kunagi 
varem.

Kas tänu sellele, et Loodushoiu Fond  
võttis selle asja ajada?
Jah, nad on andnud nõusoleku, et neid see huvitab, ja 
me juba liigume väikeste sammudega selles suunas. 
Ma olen kaua otsinud partnerit, seda ei saa üksi teha. 
Nad ise tulid pakkumisega välja. See oli esimene põh-
jus, miks ma nendega koostööle asusin.

Kas on ka teine ja kolmas?
Kogu metsanduse vikerkaares siin Eestis on igasugu-
seid huvirühmi ja erinevaid suhtumisi. Nendest, kes 
räägivad metsast, omamata metsandusest halli aimugi, 
hoian ma eemale.

Loodushoiu Fondi puhul mulle tundub, et neil on 
metsanduse aabits selge. Selles seltskonnas räägitakse 
päris metsast, mitte sellest metsast, mis on ainult kel-
legi enda peas.

Kui inimesel on kallis puu õue peal,  
aga puu on vanaks jäänud ja muutub 
ohtlikuks, mida siis oleks õige teha?
Kui ise ei oska realistlikult ohtu hinnata, siis kutsu 
asjatundja. Esimene asi, mida vaadata: kas ta on nii 
pikk, et kukkudes võib maja peale langeda. Seejärel 
tuleks vaadata, kuhupoole ta kaldu on.

Meil siin oli üks kuusk, mis oli kukkumas, aga ta oli 
selgelt just majast eemale kaldu. Läkski ümber, aga 
läks just selles õiges suunas. Kui on aga oht, et ta võib 
maja poole kukkuda, siis tuleb hinnata, kui terve või 
mäda ta tüvi on. Selle üle otsustamiseks võib kohale 
kutsuda arboristi, kes võib vajaduse korral ka oksi ja 
võra kärpida. Mul endal on otse siin maja kõrval üks 
suur mänd, mille oksad ulatuvad katuse kohale. Kuid 
arborist n-ö suges ta soengu ilusasti ära ja puu võib 
rahulikult edasi kasvada.

Mis on saanud metsameeste hümnist  
ja selle kodulehest?
See on arenenud päris võimsaks. Sellest tõukudes on 
nüüd ilmunud üle 300-leheküljeline raamat. Hakka-
sime Mart Erikuga seda asja ajama, sest 1990. aastate 
järel lõpetanud noored metsamehed küsisid: misasi see 
metsameeste hümn on? Nad olid sellest ainult kuul-
nud, kuid ise ei teadnud.

Nende innustusel me salvestasime hümni, Mart tegi 
kodulehe metsameestehymn.ee ja nüüd on see seal üle-
val. Ühtlasi kutsusime üles saatma sinna oma mälestusi 
Järvseljast, tudengielust. Neid hakkas tulema nii hullult 
palju, et tekkis julge mõte koostada raamat. Ivar Sibu-
laga kahekesi tegime. Järvseljal sai möödunud aastal ka 
sada aastat täis, seepärast koostasime raamatu nii, et 
see sisaldab üliõpilasmälestusi terve sajandi jagu.

Selleks puhuks üks raamat ju juba tehti.
See oli teadusartiklite kogumik. Meie väljaande kohta 
võiks öelda, et see on üsna terviklik mäluraamat peal-
kirjaga „Järvselja aeg ja inimesed“, mis sisaldab Järv-
seljal olnud üliõpilaste ja õppejõudude mälestusi nii 
sõjaeelsest, nõukaaegsest kui ka Eesti taasiseseisvuse 
ajast. Raamatust selgub, et Järvselja on olnud nagu 
suur ajaloo näitelava, kus „lavakujundus“ ehk metsad, 
keskusehooned ja Selgjärv on püsinud enam-vähem 
samasugusena. Seevastu „näitlejad“ ehk üliõpilased ja 
õppejõud on aina vahetunud. Samuti on selle saja aasta 
jooksul korduvalt ja drastiliselt vaheldunud ühiskonna-
kord. Väga põnev on asju niimoodi tervikuna 
vaadelda.

Kuidas olete rahul RMK tegevusega?
Ma ei pea RMK-d kuritegelikuks organisatsiooniks.

Mida nad võiks paremini teha?
KAH-metsade teema on RMK-le paras proovikivi. 
Tegelikult ei ole see nende jaoks lihtne, sest see pole 
nagu nende ampluaa, aga nad teeniksid ohtralt pluss- 
punkte, kui suudaksid Eestis luua päriselt toimiva 
KAH-metsade võrgustiku.

See on siiski niivõrd endastmõistetav, et asulates 
elavate inimeste jaoks on lähim mets hinnaline 
nende endi puhkevajaduste jaoks. Sellega peab 
arvestama. 

Nendest, kes räägivad metsast,  
omamata metsandusest halli aimugi, 
hoian ma eemale. 

Hendrik Relve  
viimase aja  
suurem kirjatöö,  
Ivar Sibulaga 
kahasse kirjutatud 
raamat "Järvselja 
aeg ja inimesed" 
sisaldab sajandi 
jagu üliõpilas- 
mälestusi. Raamat 
on äsja jõudnud 
poelettidele.
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Soojenduseks – millega kodu kütate?
Minu toasooja eest hoolitseb Utilitas. 
Eeldan, et ettevõte kasutab selleks hak-
kepuitu ja gaasi. Olen üles kasvanud 
ahiküttega majas Viljandis. Seal käies 
on õpitud oskused endiselt alles, võib-

olla isegi paranenud, nii et ahju süüta-
miseks vajan üldjuhul vaid ühte tikku.

Olete RMK nõukogu esimees olnud 
nüüd juba kümme kuud. Kuidas on 
sujunud sisseelamine ning kas olete 
jõudnud ka näiteks metsa istutama, 
mõnele KAH-koosolekule või RMK 
looduskaitsetöötajatega metsiseseirele?
Sisseelamisele aitas kaasa vahepealne 
suvi, kus sai rahulikult mõelda ja aru-
tada. Oleme nõukoguga käinud välja-
sõidul Järvseljal ning eelmise ministriga 
ringreisil Lõuna-Eestis. Metsa lähme 
istutama maikuus, seda olen muidugi ka 
varem iseseisvalt teinud.

Tõite ametisse asudes välja, et 
kuivõrd ühiskonna ootused RMK-le 
on muutunud, peaks ka RMK neile 
ootustele paremini vastama nii 
metsamajandamisel kui ka 
suhtlemisel kohaliku kogukonnaga. 

Kuidas olete rahul seniste 
arengusuundadega? 
Ühiskondliku ootuse defineerivad meie 
jaoks ennekõike poliitikud. Koalitsioo-
nilepingus on selgelt sõnastatud ootus 
dividendisurve vähendamiseks. RMK 
on organisatsioonina astunud viimasel 
ajal palju olulisi samme. KAH-alade 
kaasamisprotsess on selle parimaks näi-
teks. Loomulikult ei saa eeldada, et 
kõik alati õnnestub, aga suund on õige. 
Praegu koostame RMK-le arengukava. 
Anname parima, et ka uues kavas oleks 
ühiskondlikele ootustele vastamine 
üheks eesmärgiks.

Millises graafikus RMK uue 
arengukava koostamine liigub?
Protsessis on meil abiks vastava ala 
professionaalid Jane Oblikas ja Margus 
Zuravljov. Nende suunamisel jõuame 
loodetavasti esimese versioonini sügise 
alguses. Meie eesmärk on tagada, et 

Nõukogu esimees  
Randel Länts: „RMK esindab 
riiki. See kohustab.“
Praegusest tundlikum ühiskonna 
ootuste tajumine ja neile vastamine on 
see, mida RMK nõukogu esimees Randel 
Länts tähtsaks peab. Samas möönab ta 
ka metsanduslike protsesside 
mitmetahulisust ja tõstatab küsimuse, 
miks tahame metsa kaitsta vaid 
inimtegevuse eest. 

Tekst: Katre Ratassepp
Fotod: Jarek Jõepera

Praegu koostame RMK-le arengukava.  
Anname parima, et ka uues kavas oleks 
ühiskondlikele ootustele vastamine  
üheks eesmärgiks.

Randel Länts.
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RMK oleks tänapäevane organisatsioon 
ning vastaks nii meil kui ka Euroopa Lii-
dus laiemalt poliitikainitsiatiividele ja 
-suundadele, näiteks rohepööre.

Kas viimase aja suundumused – 
eeskätt sõjast tingitud tarneraskused ja 
üldine ebakindluse suurenemine, aga 
ka energiahindade tõus – muudavad 
midagi ka RMK-le pandud ootustes?
Jällegi, see on ennekõike küsimus vastava 
ala ministrile või valitsusele. RMK saab 
opereerida talle ette antud raamides. Kind-
lasti on võimalusi pakkuda omapoolseid 
lahendusi nii tooraine- kui ka energiakriisi 
lahendamiseks, kuid see ei saa tulla ühis-
konna arvelt. Eelmisel nõukogu koosole-
kul seda ka arutasime ning juhatus sai mitu 
suunist, mis suunas tegutseda. Näiteks 
üraskikahjude likvideerimine kavandatust 
suuremas mahus, koostöö omavalitsustega.

Milline on RMK nõukogu 
tööõhkkond ning kui tuliseks  
lähevad arutelud?
Tööõhkkond on väga töine, võib-olla 
ehk isegi liiga töine. Eks seda tingib 
koosseis ja ärevad ajad – varem 
COVID-19, nüüd sõda Ukrainas.  
Kolleegid on väga professionaalsed. 
Rõõmu teeb, et nõukogu koosolekuteks 
valmistutakse tõsiselt ning seal aruta-
takse sisu üle. Tuliseks need vaidlused 
ei lähe. Loomulikult on eriarvamusi, 
kuid nendes peitubki ju kollektiivide 
võlu – erinevus rikastab.

Kas on midagi, mis on teid RMK 
tegutsemist lähedamalt näinuna 
üllatanud? Kas olete pidanud oma 
seisukohti ka ümber hindama?
Alustan natuke filosoofilisemalt – ma 
olen alati valmis oma seisukohti ümber 
hindama, kui selguvad uued või täien-
davad teadmised või faktid. Teiseks – 
proovin esialgu ikka eelarvamusteta 
suhtuda ja olukorraga tutvuda. Loomu-
likult on väljastpoolt kujunev arvamus 
sisemisest erinev, teisiti ei saagi see vist 
olla. Ikka ja jälle üllatavad inimesed, 

kes lähemal tutvumisel on üldjuhul 
meeldivad ja asjatundlikud. Nii ka 
RMK puhul.

Palun tooge kommunikatsiooniinime-
sena välja kolm soovitust, mida RMK 
võiks oma positsiooni ja maine tugev-
damiseks ette võtta.
Proovin! Alustuseks tuleb probleemi 
tunnistada. Antud juhul siis esitada 
küsimus, kas praegune metsade majan-
damine vastab ühiskonna ja poliitikute 
ootustele või mitte. Kui mitte, siis miks. 
Teiseks – vajalikud muutused ei saa olla 
kosmeetilised, vaid sisulised. Paralleel 
mujalt – kui maja laguneb, siis fassaadi 
värvimisest ei pruugi piisata, vaid tuleb 
näiteks hoopis vundamenti toestada. Ja 
kolmandaks – muutusi pole vaja karta, 
pigem on need alati võimalused.

Milline on teie tunnetus, kas kohati 
väga tuliseks läinud metsadebatti, et 
mitte öelda metsasõda, saab veel 
juhtida väärikamale pinnale? 
Millisena näete RMK rolli selles? 
RMK esindab riiki. See kohustab. RMK 
peab olema oma asjaajamises korrektne. 
Sellega on minu hinnangul kõik hästi ka 
praegu. Probleem seisneb aga metsan-
duse eripäras. Esiteks, metsade majan-
damine (raie ja juurdekasv) on pikaaja-
line protsess. Kui kuskilt puud maha 
võtta, siis on inimesele keeruline selgi-
tada, et vaata, 30 aasta pärast on siin 
taas elujõuline metsatukk. 

Kindlasti ei lihtsusta protsessi poolte 
vägagi erinev esialgne seisukoht ja taus-
tateadmised. Ühel pool on metsandust 
õppinud inimesed, kelle teadmised ja 
žargoon erineb üldjuhul nendest, kes 
muretsevad liigse raiumise või oma 
kodukoha metsade pärast. See ongi 
keeruline.

Kolmandaks on metsade majanda-
mise ja looduskaitseliste eesmärkide 
vahel erinevused. Ka see suurendab 
vaid keerukust. Ega siin muu ei aita, kui 
suhelda, suhelda ja veel kord suhelda.

Kui hästi on praegu teie hinnangul 
paigas looduse kaitsmise ja selle 
kasutamise vahekord Eestis?
Kui arvestame kasvõi seda, kui palju 
metsast on Eestis looduskaitse all, siis 
on ju selles vallas tegelikult päris hästi. 
Minu hinnangul tuleks esitada aga küsi-

mus, et kui soovime metsa kaitsta, siis 
kelle või mille eest? Praegu on see  
pigem ühedimensiooniline kaitsmine 
inimtegevuse eest. Aga näiteks tormi- ja 
üraskikahjustused või põlengud?

Kus on teie kodumets, lemmikpuud, 
meelismaastikud?
Olen väikelinna poiss, tõsi, puust väikese 
linna, nagu ütlevad laulusõnad. Mul ei  
ole kodumetsa ega lemmikpuid. Viljandi 
pakub sellele vaatamata õnneks kauneid 
maastikke ning loodusliku ja linnalise 
keskkonna koosmõju. Välismaalt on 
kindlasti jätnud kustumatu mulje 
sekvoiad ja Redwoodi rahvuspark.

Kui hästi oskate hoida töö- ja eraelu 
tasakaalu ning mida armastate teha 
vabal ajal?
Praegu on see keeruline, sest olen liiga 
palju ja korraga ette võtnud ning vahe-
pealsed elukorralduslikud muutused on 
olnud suured. Tegin karjääris kanna-
pöörde ja eelmisel aastal astusin järgmise 
sammu – lõin oma ettevõtte. Lisaks  
õpin Tartu Ülikoolis magistriprogrammis 
muutuste juhtimist ühiskonnas. Õnneks 
saavad õpingud juunis ühele poole ning 
olen endale lubanud nendeks kulunud 
aega mitte täielikult asendada uute tege- 
mistega.

Vaba aeg kulub, nagu ka teistel, perele 
ja hobidele. Kui aga saaksin üksi n-ö 
laisklemispäeva veeta, siis mööduks see 
diivanil jalgpalli vaadates. 

Kindlasti on võimalusi pakkuda omapoolseid lahendusi 
nii tooraine- kui ka energiakriisi lahendamiseks, kuid 
see ei saa tulla ühiskonna arvelt.

RMK nõukogusse kuuluvad (alates laua paremast otsast) Mihkel Undrest, Hardi Tullus, Ülo Needo, Mihhail Korb, Margit 
Martinson, Ando Leppiman, Yoko Alender, Merike Saks ja Randel Länts. RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase kõrval istuvad 
tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu, puiduturustuse osakonna juht Ulvar Kaubi ja juhatuse liikmed Tavo Uuetalu ja 
Kristjan Tõnisson. Viimase taga RMK õigusosakonna juht Mare Hiiesalu.

„Õhkkond on 
töine, võib-olla 
isegi liiga,“ 
tõdeb Randel 
Länts, tundes 
siiski heameelt 
selle üle, et  
nõukogu koos-
olekuteks  
valmistutakse 
tõsiselt.
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Laboritingimustes sirguvad ebapärlikar-
bid aga seetõttu, et jõevees saab suurem 
osa karbivastsetest mingil põhjusel oma 
esimesel eluaastal hukka. Omajagu sureb 
neid pisikesi olevusi ka tehislikes tingi-
mustes, ent märksa vähem. Praegu veel 
võib Lahemaa rahvuspargi selle ühe jõe 
põhjast leida vanu ebapärlikarpe, aga kui 
jätta kõik üksnes looduse hooleks, võib 
see liik Eesti loodusest täiesti kaduda. 

Ebapärlikarbid paljunevad üsna keeru-
lisel moel. Lihtsalt seletatuna eritavad 

lõpuste küljest jõe põhja. Kui veab, juhtub 
see liivase põhjaga kohas, siis on noorel 
karbil elulootust. Kuni kuus aastat elavad 
nad põhjakruusa kaevununa, suuremaks 
saades tulevad pindmisse kihti ja jätkavad 
oma elu nagu vanadki karbid. 

Vaja on inimese abi
Kahjuks kogu see protsess Eestis loodusli-
kul teel viimasel poolsajandil enam ei 
toimu, tõdeb RMK ebapärlikarbi spetsialist 
Katrin Kaldma. Toimub küll viljastu-
mine, glohiidide heitmine ja kala lõpuste 
külge kinnitumine, kuid edasi ei juhtu 
enam midagi. Seetõttu võtabki kalatead-
lane suvel kätte kahva ja läheb karpide elu-
paigaks olevasse jõkke karpidega ohtralt 
nakatunud forelle püüdma. Niisuguseid 
kalu tuleb püüda vähemalt 120. Edasi viib 
nende tee Põlula kalakasvandusse, kus 
kalad elavad, kuniks pisikesed karbid 
lõpuste küljest maha pudenevad. 

„Osa karpe pole juba siis lõplikult välja 
arenenud,“ märgib Katrin, selgitades, et 
looduslik valik toimub ka siis, kui inimene 
olukorda parandada püüab. Karbid, kes 
pole suuremad kui kärbsemust, jaotatakse 
Põlulas portsjonitena kasvatusnõudesse 
nende kodujõest toodud vee sisse ja pan-
nakse inkubaatorisse. Jõevette on lisatud ka 
ühest kindlast Lahemaa allikast toodud det-
riiti ehk peeni orgaanilisi pudemeid sisalda-
vat vett, sest just sellises vees kasvavad 
karbid kõige paremini. Lisaks toidetakse 

Põlulas kasvatatakse ebapärlikarpe, 
sest looduses nad ennast praegu  
ise taastoota ei suuda Tekst: Kristiina Viiron

Fotod: Igor Tee

Igal kolmapäeval tõstab RMK Põlula kalakasvanduse töötaja Katrin  
Kaldma oma auto pagasiruumi 60-liitrise tünni ja sõidab Lahemaale  
ühe kindla jõe äärde vett tooma. Ei, see pole imevesi, mis surijale elu või 
vanurile nooruse tagasi annab – seda vett vajavad pisikesed ebapärlikarbid, 
kelle kasvatamisega Katrin Põlula kalakasvanduse laboris tegeleb. 

Katrin võtab vett 
allikast, mis sisal-
dab detriiti ehk 
peeni orgaanilisi 
pudemeid. Seda 
vett lisatakse labo-
ris jõeveele, sest 
just sellises vees 
kasvavad karbid 
kõige paremini.

Kui karpide seisu-
kord on mikroskoobi 
all üle vaadatud, 
paneb Katrin nad 
puhtasse jõevette ja 
seejärel inkubaato-
risse tagasi.

Inkubaator ebapärlikarpidega. Igas plastkar-
bis sirgub „portsuke“ noori ebapärlikarpe. 

Noored karbid on nii 
pisikesed, et nende 
olukorra hindami-
seks tuleb neid vaa-
data mikroskoobi all. 

isasloomad suvel suures koguses seemne-
rakke vette, kust need emaslooma 
sisemusse satuvad ja seal paiknevad 
munad viljastavad. Munadest arenevad 
glohiidid ehk vastsed, keda emasloom 
paarinädalase küpsemise järel vette pais-
kab. Ent sellega ei ole vastsed oma aren-
gus isegi veel poolele teele jõudnud – et 
edasi kasvada, peavad nad kinnituma 
umbes sõrmepikkuse forelli lõpuste külge, 
kus nad arenevad ja teevad kevadeks läbi 
moonde. Seejärel pudenevad nad kala 

neid veel spetsiaalse vetikatest valmistatud 
preparaadiga. Vett tuleb vahetada kord 
nädalas, sestap tulebki Katrinil kolmapäe-
viti võtta ette sõit Lahemaale. Ühes vee 
vahetusega kontrollib Katrin mikroskoobi 
all ka üle, kas hoolealustel on eluvaim sees. 

Laborist jõkke
„Nüüd on saabunud stabiilsuse aeg,“ mär-
gib Katrin plastist karpi, milles vee sees 
hõljuks justkui veidike peenikest puru, 
laborilauale tõstes. Need on möödunudsu-
vised karbihakatised, keda ühtekokku on 
kasvatuses praegu tuhande ringis. Katrini 
vilunud silm näeb ka ilma mikroskoobita 
ära, milline neist purudest on karp ja mil-
line ongi puru. 

Mikroskoobi all pilt aga muutub ning on 
lausa hämmastav, kui palju „elu“ neis nõe-
lapeasuurustes karpides sees on: karbid lii-
guvad, vahetades asukohta, nii et selle käi-
gus mõnda kõrvalolijatki paigast nügitakse. 
Üks karp on päris vaikne. „Aga tema pool-
med on kinni, nii et surnuks me teda veel ei 
kuuluta,“ tõdeb Katrin. „Surnud karbil 
oleks poolmed avatud.“

Karbid saavad uue vee, Katrin paneb 
kirja nende arvu, asetab aluse tagasi kappi 
ja tõstab seejärel välja rohkem kui poole-
teise aasta vanused ebapärlikarbid. Nemad 
on juba märksa suuremad, nii et nende eris-
tamiseks ilma mikroskoobita pole vilunud 
silma tarviski. Neid on sadakond, suurem 
osa nende eakaaslastest on tagasi jõkke vii-
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dud, aga mitte jõepõhja, vaid spetsiaalse-
tele alustele, mida ümbritseb tihe võrk, et 
alused sodi täis ei läheks. „Käime neid 
kontrollimas, puhastamas ja pesemas,“ 
nendib Katrin. Ka praegu laboris olevaid 
karpe ootab kevadel sama tulevik – edasi 
sirguvad nad aluste peal jõevees. 

Jõepõhja, oma päris loomulikku elu 
elama lastakse nad seitsme kuni kümne 
aasta vanuselt sõrmeotsasuurusena – siis 
võib juba eeldada, et nad jäävad ellu ning 
elavad ehk rohkem kui saja aasta vanu-
seks. Ebapärlikarpi peetaksegi kõige pika-
ealisemaks loomaliigiks Eestis. 

Pärleid ei kasvata
Mis siis on aga vahepeal läinud nii viltu, 
et noored karbid ei suuda ilma inimese 
sekkumiseta ellu jääda? „Ega täpseid põh-
juseid ei teagi,“ kostab Katrin. Et paljune-
mise tsükkel õnnestuks, peab väga palju 
asju kokku langema: vee keemiline koos-
tis peab karbile sobima ning kui karbid 
glohiide paiskavad, peab läheduses olema 
noori forelle või lõhesid, kelle lõpustele 
saaksid vastsed kinnituda. Hetkel, mil 
karbid lõpustelt langevad, peab kala 
olema jões karbile sobivas puhta kruusa-
põhjaga kohas. 

Lisaks karpide kasvatamisele tehislikes 
tingimustes püütakse ka jões olukorda 
parandada ja karpidele sobivamaks 
muuta. Näiteks vähendada setete sisse-
kannet, suunata voolu jms. 

Katrin märgib, et eakamad Lahemaa 
elanikud, kes nn karbijõgede ääres elanud, 
teavad rääkida lugusid, kuidas ujuma 
minnes tuli neil sõna otseses mõttes 
astuda jõepõhjas lebavate karpide peale. 
Jalatallale oli see päris terav kogemus. 
Kohti, kus karbid jõepõhjas paistavad, lei-
dub praegugi, aga laiale rahvahulgale on 
see saladus, sest tegemist on esimese kait-
sekategooria väga ohustatud liigiga, kelle 
elupaika meedias avaldada ei tohi. 

Katrin lisab, et eks ole päevakorras 
olnud ka ebapärlikarpide püük – nende 
sillerdava sisekesta pärast, aga ehk ka või-
maliku pärlileiu ihaluses. Sel pole aga 
mõtet, sest isegi kui karbi sisemuses võiks 
leiduda midagi pärlilaadset, ei sarnane see 
sugugi nende pärlitega, millest ehteid 
valmistatakse. 

Loodetavasti ei püüta neid enam 
kunagi, et praegused ja uued ebapärlikar-
pide põlvkonnad saaks auga võimaluse 
säilitada Eesti kõige pikaealisema looma-
liigi tiitlit. 

Jõgi põhjaliku 
uurimise all
Ebapärlikarpide populatsiooni säilimise projektis osaleb 
ka Tartu Ülikool, kaardistades jõe hetkeolukorda ja  
seades üles uuendusliku seirejaamade võrgu.

MARKO KOHV, Tartu Ülikool:
„Nimetu“ jõgi algab suurest soost ning läbib enne Soome 
lahte suubumist ligikaudu 30 kilomeetrit. Oma vee 
kogub ta kokku 130 ruutkilomeetrilt ning ühel või teisel 
moel jõuab kõik sellel alal ehk valgalal toimuv lõpuks ka 
jõkke. Valgalal võib mõni tegevus, näiteks väetamine, 
mõjutada otseselt vee keemilist koostist, mille suhtes on 

ebapärlikarp üsna tundlik. Mõni teine tegevus, nagu kuivendussüsteemide rajamine, mõjutab aga 
tugevalt jõe veerežiimi ja setete sissekannet ning liikumist. Esimest korda püütakse Eestis terves 
ebapärlikarbi elupaigaks oleva jõe valgalas vähendada karpidele negatiivset inimmõju, kuid esmalt 
on vaja selgeks teha, milles see mõju seisneb ning millised on võimalused selle vähendamiseks. 
Selleks on projekti appi kutsutud Tartu Ülikooli geoloogid, kes üksipulgi kaardistavad jõe praegust 
hingeelu ning proovivad jälile saada karpide elutingimuste halvenemise põhjustele. Selleks kasuta-
takse nii automaatseid seirejaamu ja droone koos vana hea „jalad vees“-lähenemisega. Loodav 
seiresüsteem aitab ka suunata ning dokumenteerida projekti käigus tehtavaid töid, nagu kuiven-
dussüsteemide sulgemine.

Kevadisel drooni-
kaardistamisel 
paistavad hästi 
välja põhjavee sis-
sevoolud jõeorgu, 
sest seal on lumi 
sulanud.

21. sajandi kolmandal kümnendil kinnitas 
Keskkonnaamet aga kaitsekava, et selle 
looduskaitsealuse röövlinnu arvukus roh-
kem ei langeks ja et praegusele 400–500 
paarile lisanduks veel teist samapalju. 
Kanakatkukski kutsutud kirjusulgne tege-
lane vilksatab endiselt linnutalude ligidu-
ses, kuid mõnedki selle liigi esindajad on 
asunud elama linnade lähedusse, vaheta-
des oma menüüs kaagutajad välja kluugu-
tajate ehk tuvide vastu.

Ajaleht Tartu Postimees avaldas 14. 
märtsil 2022 üle lehekülje loo RMK Tartu 
taimlasse pesa pununud kanakullipaarist. 
„Nüüd taimlas elava kanakullipaari avas-
tas 2006. aastal röövlinnuhuviline Urmas 

Abel Raadi kaitsealalt Keskkonnaameti 
vihje peale,“ seisab Liina Ludvigi kirjuta-
tud artiklis. „Kuna kanakullid pesitsesid 
Raadil, sai isaslind nimeks Ruudi ja emas-
lind Alla, nii et kokku tuleks kelmikas 
Raadi-Ruudi-Alla.“

2021. aasta pesitsushooajaks olid Ruudi 
ja Alla Raadilt edasi kolinud nende lustliku 
nimelooga igati kooskõlas olevasse paika – 
nimelt Tartu linnas Rõõmu teel asuvasse 
RMK taimlasse, kus paaril õnnestus üles 
kasvatada neli mütakat poega. Isaslind  
sai endale selga ka raadiosaatja, mis  
võimaldas tema lennutrajektoore jälgida. 
Muuseas – raha Ruudile raadiosaatja 
ostuks korjus annetustena loodusteemali-

Tekst: Juhani Püttsepp   Fotod: Ingmar Muusikus, Tiit Hunt

Kanakullipesa RMK taimlas: 
üleeuroopaline huviobjekt
Veel kolmveerand sajandit tagasi oli kanakull Eesti taludes kardetud 
kontvõõras. Pererahvas pelgas tema nime isegi söögilauas suhu võtta, 
et kanarappijat mitte kohale meelitada. 

Kaagutajates kutsu-
vad esile kabuhirmu, 
aga omavahel saavad 
kenasti läbi. Ruudi ja 
Alla oma pesal.
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sest mälumängusarjast osavõtjatelt. 
Mälumängu korraldas aga seesama söa-
kas röövlinnu-uurija, 2012. aastal Eesti 
Maaülikoolis väike-konnakotka elupaiku 
uurides ka magistrikraadi kaitsnud 
Urmas Abel.

Tänavune, 2022. aasta talv tõi Ruu-
di-Alla pesa tuhandete silmapaaride ette 
– nimelt paigaldasid zooloog Tiit Hunt ja 
tehnikaekspert Omar Neiland vabariigi 
aastapäeva eel RMK Tartu taimlasse 
pesakaamera. Nagu võib järeldada pesa-
kaamera kommentaariumist, leidub jälgi-
jaid mitmelt Euroopa maalt ja südameku-
juliste emotikonide rohkus seal väljendab 
vaatajate suhtumist – kõik hoiavad 
vanale kanakullipaarile pöialt.

Kohatud nii surnuaial kui ka 
Pirogovi platsil 
Jürikuu esimene nädal üllatas tänavu 
Eestimaad lumehoogude ja tuisuilma-
dega. Külmad tuulevihinad rapsisid ka 

kanakullide pesapuuks olevat mändi 
Rõõmu teel. Kaamerajälgijad (RMK 
Youtube’i kanalil) võisid näha, et nelja 
muna hauduv Alla tõstis pead vaid 
kõige järsumate iilingute korral. „Pesa 
kõikus tugevasti ja kui seal pesas oleks 
olnud inimene, oleks ta kogenud nagu 
tormi väikses paadis,“ märkis üks 
vaatajaist.

Taimlas endas aga jätkavad üleeuroo-
palise tähelepanu üle rohkem või vähem 
rõõmustades oma igapäevaseid tegemisi 
14 alalist töötajat. Igal aastal läheb 
taimlast välja 10 miljonit noort puud: 
männid, kuused, kased, sanglepad. „Me 
ei ole oma käitumist kanakullide tõttu 
muutnud,“ kõneleb taimlajuht Kristiina 
Pärn. Pesa asetseb sisuldasa keset taim-
lat, kasvatusväljakute kõrval. „Kuigi 
linnaserv, on siin nagu metsas – oravad, 
rebased, jänesed, kitsed.“

Pool sajandit tagasi kloonireserviks 
istutatud männikust, mille Ruudi ja Alla 
elupaigaks valisid, vuriseb mööda kasu-
tatud turba koormat vedav New Hollandi 
traktor. Pesa männiladvas pole võhikul 
siiski kerge silmata, sellele osutab aga 
männisalu serva paigutatud päikesepata-
rei, kust saab voolu pesakaamera.

Töötajate lõunalauas tõusevad taimla-
kullid ikkagi teemaks, nad on nagu 
omad linnud. Kes on näinud Ruudit tii-
rutamas ja kisavaid vareseid taga aja-
mas, kes on leidnud tuvikorjuse, kes 
teatab, et Ruudi tegi rongale tuule alla: 
„Ronk vaatas, et minema sai!“

Kristiina Pärn on oma silmaga märga-
nud kanakullide jahiretki läheduses asu-
vale Rahumäe kalmistule. Teatavasti on 
surnuaiad lindudele eriti eelistatud 
pesitsus- ja varjepaigad. Saatja abil on 
selgitatud, et Ruudile meeldib ka vii-
bida Tartu kesklinnas Pirogovi platsil, 
mida seal aega veetvad tudengid ja koo-
liõpilased ka Piroks kutsuvad. Ilmselt 
on see hea vaatluskoht.

Häda sunnil linnalinnuks
Huvitav, kui palju linnuelu on tähelda-
tud teistes RMK taimlates?

„Ei ole meil oma Ruudit, ei ole,“ tule-
vad nagu ühest suust vastused Räpina ja 
Reiu taimlatest ning Lääne-Virumaalt 
Kullengast.

„Kullake, ei ole meil kedagi sellist,“ 
vastab Tõrva-lähedase Rulli taimla juht 
Astra Viljaste. Iisaku taimla juht Hille 
Reinsalu teatab hallvarestest, kes 

sügise poole käivad põllule istutatud 
kasetaimi välja tõmbamas. „Ma ei tea, 
mida see neile pakub! Sellise vareste 
tegutsemise üle on ka mujal 
kurdetud.“

Raplamaal paikneva Purila taimla 
juht Helen Kaljumäe aga kõneleb, et 
igal kevadel leiavad nad avajuursete 
kuuskede põllult lindude pesi ja pane-
vad neisse kohtadesse kaitseks ümber 
euroaluseid.

Kilingi-Nõmmel asuva Marana 
taimla juht Aive Vahter ütleb, et neil 
pesitsevad juba aastaid kasvatusvälja-
kute killustiku peal tüllid. „Toredad 
pikkade jalgadega tegelased tulevad 
igal kevadel. Mängivad meie ees pei-
tust, teeseldes viskavad pikali, et 
nende pojukesed saaksid ära joosta.“

„Sõnum on lõpuks ikka, et kana-
kulle tuleb kaitsta,“ ütleb röövlin-
nu-uurija Urmas Abel. „Kuigi kana-
kullid ja raudkullid on adaptiivsed ja 
võivad kohaneda linnaeluga, on nad 
ikkagi metsaelanikud. Mitte nemad 
pole heast peast linna tulnud, vaid 
põhjus on selles, et meie, inimesed, 
oleme nende loomulikele elupaikadele 
survet avaldamas.“ 

Kanu mitte keegi teine ei ründa 
kui kanakull ja siis ei aita ka 
luuakontsuga vehkimine.  
(Vana talumehe tõdemus)

RMK Tartu taimla 
juht Kristiina Pärn 
näeb ja kuuleb kana-
kulle iga päev.

Ruudi ja Alla pesa-
paik asub klooni- 
arhiiviks istutatud 
männikus kasvatus-
väljakute kõrval.
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Eesti Maaülikooli poolt on programmi 
selle algusest juhtinud peaspetsialist  
Tiit Maaten, kelle sõnul on programmi 
eesmärk valida välja just need kvaliteetsed 
plusspuud, mille järglasi kasutatakse juba 
uute seemlate rajamiseks.

„Kui hästi lihtsalt seletada, siis näeme 
igal pool enda ümber aretustöö vilju,“ sel-
gitas Tiit Maaten. „Näeme toidupoodides 
õunu, mis on täpselt ühesugused, ja tee 
ääres viljapõlde, mis on kõik aretustöö 
vili. Meie eesmärk on samasugune, kuid 
meie soov pole saada ühesuguseid käbisid 
ega jõuda aretuses sordi tasemeni, vaid 
leida need emapuud, mille järglastest 
saaksime rohkem ja kvaliteetsemat puitu.“

Taoliste plusspuude leidmiseks tuleb 
minna metsa ja otsida esmalt välja puud, 
mida tahaksime näha enda majandusmet-
sas, ehk valitakse välja kõrge kasvuga, sir-
ged ja ilusasti laasunud puud. Tiit Maateni 
sõnul on metsas selgelt näha, kuidas üks 

puu võib teistest kvalitatiivselt ja kvantita-
tiivselt erineda, ning see viitabki asjaolule, 
et puul on tõenäoliselt parem geneetiline 
potentsiaal. „Võtame näiteks mändide 
puhul laasumise, mis on täiesti päritav 
tunnus. Hoolika valikuga saame tulevikus 
istutada mände, mis laasuvad hästi, ja tänu 
sellele saame oluliselt tõsta puidu kvali-
teeti,“ rääkis ta.

Katsekultuurid kui infopangad
Siinkohal tegi Tiit Maaten tähtsa täpsus-
tuse. Kui seni on metsakasvatajad kasuta-
nud väljavalitud plusspuid selleks, et nen-
delt võetud pookeokste pookimise teel 
rajatud seemlatest varutud seemnetest 
taimi kasvatada, siis nimetatud programmi 
eesmärk pole mitte istikute kasvatamine, 
vaid info kogumine. Nii toimub katseala-
del iga viie aasta tagant puude mõõtmine 
ja 15 aasta pikkuse katseperioodi lõpuks 
valitakse iga katsetatava puuliigi kohta 

Kuidas sirgub Eesti metsa 
väärikas järelkasv? 
Hoolikalt valitud plusspuudest!

Tekst: Sander Silm   Fotod: Jarek Jõepera, Kaie Ein, Sander Silm, Tiit Maaten

2011. aasta alguses alustasid RMK ja Eesti Maaülikool 
koostööprogrammiga, mille eesmärk on parimate männi, kuuse, 
arukase ja sanglepa plusspuude järglaste väljaselgitamine, mis 
paneksid aluse riigimetsa tulevasele metsapõlvele.Ootsipalu oru hiiglaselt läks 

pookokste võtmiseks vaja 
arboristi abi.

Põlvamaale Nohipalo 
külla rajatud männi 
katsekultuur.
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välja 30–45 parimate omadustega pluss- 
puud, mille järglased näitasid kultuurides 
parimaid omadusi ja mille poogendeid või 
parimaid järglasi kasutatakse uute seemlate 
rajamiseks. 

 „Erinevalt seemlatest toodame meie 
oma katsealadel infot selle kohta, milliste 
plusspuude järglased on paremad geneeti-
lise info kandjad, “ tõi Tiit Maaten välja 
peamise erinevuse plusspuude programmi 
katsealade ja seemlate vahel.

„Teisisõnu on meie eesmärk teada saada, 
millisel emapuul on oma järglastele suu-
rem mõju ja millistel väiksem,“ selgitas ta. 
„Näeme ju iga päev, kuidas mõni laps on 
võtnud maksimumi oma vanemate geeni-
fondist, aga mõni mitte. Meie eesmärk on 
valida samuti välja need plusspuud, mis 
suudavad oma geenifondi maksimaalselt 
edasi anda.“

Praeguseks on programm kestnud juba 
kümme aastat ning selle aja jooksul on 
valitud männi, kuuse, arukase ja sanglepa 
plusspuud ning rajatud katsealad. Hariliku 
männi katsekultuuride rajamisega jõuti 
lõpuni 2017. aastal. Kuue aasta jooksul 
istutati neljale katsealale kokku 471 pluss- 
puud, nende seas ka Ootsipalu oru hiiglase 
ja Järvselja Kuningamänni järglased. 
Männi katsekultuurid on rajatud Pärnu-
maale Pärnassaarde, Saaremaale Mänd- 

jalasse, Ida-Virumaale Tarumaale ja Põlva-
maale Nohipalo külla.

2017. alustati kuuse katsekultuuride raja-
misega, millega jõuti lõpule 2020. aasta 
kevadel. Istutatavad kuusetaimed pärinevad 
385 plusspuu käbidest kasvanud seemne-
test, mis on välja valitud Eesti eri paikadest. 
Kuuse katsealad on rajatud Viljandimaal 
Pärisse, Kilingi-Nõmme lähistele, Lääne- 
Virumaal Kullengale ja Räpinasse. Arukase 
plusspuude katsealad rajati 2021. aastal 
Kullengale, Mändajalasse, Rasinale ja  
Tarumaale. Tiit Maateni sõnul on kuuse  
katsekultuuride rajamine paras väljakutse, 
sest kuusk ei kanna igal aastal käbi. Seal 
sees on aga seemned, mida on katseks vaja. 
Kuna neid pole piisavalt, siis jääb ka kat-
sesse jõudnud järglaskondade arv plaanitust 
väiksemaks ja näiteks 2019. aastal kuuse 
katseid istutada ei saanud.

Infotootmine vajab aega
Praeguseks on programm kestnud kümme 
aastat, kuid pikk tee on veel ees, sest kuigi 
esimesi vahemõõtmisi on juba tehtud, sel-
guvad esimesed tulemused viie aasta pärast. 
„Kui meie katsekultuurid on 15-aastased, 
siis teeme lõplikud mõõtmised ja hindami-
sed. Selleks on meil olemas täiesti eraldi 
protokollid ja metoodika, sest kui me puu 
kõrgust ja diameetrit saame mõõta, siis 

15-aastase puutaime sirgust tuleb pigem 
hinnata,“ selgitas ta. Maaten lisas, et jooks-
vaid mõõtmisi ja hindamisi tehakse samuti, 
et välistada olukorda, kus mingi ootamatu 
sündmus, näiteks maastikupõleng, võiks 
hävitada aastatepikkuse töö.

Teadlased ei vaata mitte ainult pluss- 
puude järglaste kasvukiirust, vaid ka 
muid omadusi. Tihtilugu on nii, et puu  
on küll kiire kasvuga, kuid kui oksad  
on jämedad, tüvi kõver, siis on selge,  
et kvaliteetset puitu siis ei saa. Seega  
vaadatakse järglaste valikul nii puu kvali-
teeti kui ka kasvukiirust ja siinkohal tule-
vad Eestile appi Põhjamaade kolleegide 
kogemused.

Tiit Maaten ei teinud saladust, et Eesti 
on taolise programmiga oma naaberriiki-
dega võrreldes viimaste seas, kuid teisalt 
annab see võimaluse õppida teiste koge-
mustest ja välistab vajaduse ise jalgratast 
leiutada. Eestis ongi kasutusel Põhjamaa-
des väljatöötatud katsesüsteem, mis 
annab statistiliselt kõige täpsemad tule-
mused ja nõuab samas kõige vähem 
maad. Esimesed tulemused selguvad 
2026. aastaks, mil möödub 15 aastat esi-
mesest katsete istutamisest. 

Programm lubab tulevikus 
miljoneid lisatulu
RMK on rahastanud nelja majanduslikult tähtsama puuliigi 
(harilik mänd, harilik kuusk, arukask, sanglepp) parendamise 
programmi 300 000 euro ulatuses. „Programmi rahastab 
täielikult RMK, kuid tulevikus ei võida sellest mitte ainult 
RMK, vaid ka erametsaomanikud,“ ütles RMK seemnemajan-
duse peaspetsialist Aivo Vares.

Tema sõnul on RMK ülesanne tagada kogu Eesti metsapuu-
seemnete varu ning programmi tulemusel saadakse tulevikus 
rohkem ja kvaliteetsemat puitu. Rääkides tulevikus tõusvast 
tulust, siis on Soomes juba tehtud kalkulatsioone arukase ja 
hariliku männi kohta. Järglaskatsete tulemusel kasvatatakse seal arukaasikuid, mis on tavalistest 
puistutest 29 protsenti tootlikumad ja 13 protsenti parema tüvekvaliteediga. Parendatud männi-
kud on Soomes osutunud ligi 20 protsenti tootlikumaks. 2021. aastal rajas RMK uue metsa-
põlve 12 000 hektaril ja kui tulevikus kasvab iga hektari tootlikkus viiendiku võrra, siis on  
Tiit Maateni sõnul programmi investeeritud 300 000 eurot peenraha võrreldes tulevikus  
saadava tuluga.

Aivo Vares lisas, et kuigi programmi lõpuni on veel aega, on RMK võitnud programmist juba 
praegu. RMK on saanud juurde palju uusi plusspuid, mida saab juba enne järglaskatsete tule-
muste selgumist kasutada 1. astme seemlate rajamisel.  

Tiit Maateni 
sõnul kannab 
Ootsipalu oru 
männihiiglane 
endas ideaalse  
plusspuu sisu, 
kuid kas see ge-
neetiline võime-
kus kandub 
edasi ka tema 
järglastele,  
selgub juba 
katsetes.

Arborist Heiki Hanso 
Kuningamänni otsas.

Aivo Vares.

3736

Partner Partner

Metsamees nr 1 (144) / 2022Metsamees nr 1 (144) / 2022



Erametsakeskuse kaudu saavad 
erametsaomanikud ja metsaühistud 2022. 
aastal metsandustoetusi ligi 11,7 miljoni euro 
ulatuses. Uudse toetusliigina lisandus 
väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate 
erametsaalade looduskaitseliste piirangute 
hüvitamise toetus ehk piirangute toetus.

Piirangute toetust on võimalik saada piirangu-
vööndi, hoiuala või sellise ala kohta, mille suhtes on 

algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskait-
seseaduse § 9 lõike 1 tähenduses ehk osa projek-
teeritavaid alasid. Seni said kompensatsiooni  
vaid Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade 
omanikud ja väljaspool võrgustikku asuvate  
sihtkaitsevööndis asuvate metsade eest.

Hüvitist saab taotleda samal ajal Natura metsa-
toetuse taotlemisega 4.–22. aprillil. Hüvitise määr 
on 60 eurot hektari kohta.

2022. aastal on mõnevõrra suurenenud metsa-
meetme eelarve, küündides kokku üle 2,3 miljoni 
euro. Sellest 426 000 eurot on metsakahjustuste 
ennetamiseks ning kahjustatud metsa 
taastamiseks.

Varasemast mõnevõrra suurem on Natura toetuse 
eelarve, ulatudes üle 5 miljoni euro. Suurenenud on 
ka metsa uuendamise toetuse eelarve, mis kahe 
vooru kohta kokku on 1,48 miljonit eurot. Metsa-
omanike nõustamiseks on sel aastal jätkuvalt  
480 000 ning metsaühistu toetuseks pool miljonit 
eurot. Metsamaaparandustööde toetuse eelarve on 
250 000, üraskitõrje toetuseks 70 000 ning pärand-
kultuuri säilitamise toetuseks 10 000 eurot. 

Erametsanduse toetuseks jagatakse 
tänavu ligi 11,7 miljonit eurot 

Algatus „Hoiame põlispuid“ 
Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua 
Metsanduskool kutsuvad kõiki Eesti 
maaomanikke märkama ja säilitama põlispuid 
ning liituma vabatahtliku algatusega.

Loodushoiu Fondi veebilehel algatusega liituvad 
maaomanikud lubavad, et nad jätavad kasvama 
põlispuud ehk nende maal kasvavad puud, mis on 
rinna kõrguselt mõõdetuna ümbermõõduga 220 cm 
või enam. 

Algatusega saab liituda ja selle kohta saab  
lisainfot Loodushoiu Fondi kodulehel  
https://loodushoiufond.ee/polispuu ning  
maaomanikel, kes lubavad 
vabatahtlikult põlispuid 
säilitada, on soovi korral 
võimalik kasutada ka 
spetsiaalset märgist.

Algatusega on prae-
guseks juba liitunud 
üle 130 metsaomaniku, 
kellele kuulub enam kui 
100 000 hektarit metsa-
maad. 

Metsamajandajate  
konkurss 2022 
Eesti Erametsaliit ja Erametsakes-
kus plaanivad ka sel aastal korral-
dada metsamajandajate konkursi. 
Täpsem info avaldatakse peagi 
konkursi korraldajate infokanali-
tes. Kõik metsaomanikud, kes on 
huvitatud konkursil osalemisest ja 
oma metsamajandamispraktikate 
tutvustamisest, on oodatud  
endast märku andma aadressil  
erametsaliit@erametsaliit.ee.  
Varasemate konkursside kohta 
saab lugeda aadressil erametsaliit.
ee/metsamajandajatekonkurss/. 
Parim metsamajandaja kuuluta-
takse välja augustikuus Jõhvis  
toimuval kogu pere metsapäeval. 

Tekst ja fotod: Priit Kupper Foto 1. Keskkonnaandmete 
mõõtmine ja salvestamine 
toimub ka südatalvel. Ise-
äranis tähtis on omada üle-
vaadet temperatuurist ja 
selle muutustest nii õhus kui 
ka mullas. Paks lumikate 
väldib mulla läbikülmumist 
ning võib arvata, et pind-
mise juurestikuga kuusel 
mõjutavad mulla tempera-
tuuritingimused olulisel 
määral kevadist puude 
kasvu. Temperatuuriandmed 
on vajalikud ka puude aas-
tase juurdekasvu analüüsi-
misel talvel kogutud 
puursüdamikelt.

Foto 2. Lisaks eri aastate kasvutempole on puursüdami-
kelt võimalik hinnata ka vaigukäikude mõõtmeid ning 
nende paiknemise tihedust. Seeläbi saame puursüdami-
kelt täiendavat informatsiooni selle kohta, mil määral on 
juurdekasv seotud kulutustega vaigu tootmisele ning kui-
das seda mõjutavad erinevad kasvukohatingimused.

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

Selles rubriigis 
annavad RMK 
rahastatavate 

teadusprojektide 
juhid ülevaate oma 

töö käigust.

Foto 3. Projekti talviste tegevuste juurde kuulub ka mit-
mesuguste keemiliste analüüside tegemine kogutud 
okka- ja kooreproovidest. Pildil on tegemist vedelikkro-
matograafiga, millega parasjagu mõõdetakse polüfenool-
sete ühendite sisaldust kuuseokastes. Nimetatud 
ühendite rühma kuuluvaid ühendeid sünteesivad puud 
sageli keemilise kaitsevõime tugevdamise eesmärgil, 
võitlemaks kahjustavate organismidega (põdrast koore- 
üraskite ja puiduseenteni).

Valikraiete mõju metsaökosüsteemi  
süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid
Teine projektiaasta oli RMK valikraiete uuringu täitmisel väga töine. Juba  
varakevadel alustati mullahingamise mõõtmistega (foto 1) ja see kulges  
kõikidel aladel igakuiselt kuni esimese lumeni. Et saada adekvaatne hinnang 
puistute aastasest juurdekasvust ja seeläbi süsiniku sidumisest puudesse,  
langetati katsealadel mudelpuid, need mõõdeti, kaaluti ja analüüsiti. Aasta  
lõpuks olid kõik mudelpuud töödeldud ja talvel tegelesid teadlased saadud 
andmete analüüsiga. 

Oluline roll metsa süsinikuringes on võravarisel ja selle hindamiseks koguti 
aasta jooksul katsealadelt proove varisekogujatest. See töö kulges üldiselt edu-
kalt, kuigi nendes kohtades, kus inimesi sagedamini metsa satub, võib varise-
kogujatest leida ka sellist kraami, mis sinna ei peaks kuuluma … (foto 2)

Metoodiliselt üks mahukamaid ja keerulisemaid töid projekti täitmisel on 
peenjuurte biomassi hindamine. Hoolimata nende väga väikestest mõõtmetest 
võib peenjuurte biomass mullas ulatuda metsamaa hektari kohta tonnidesse ja 
seega mõjutavad need puistu süsiniku sidumist olulisel määral. Kõikide sügisel 
kogutud peenjuureproovide väljapesemine, sorteerimine ja kaalumine oli pikk 
protsess, mis vältas kuni tänavu kevadeni. Seni on projekti täitmine kulgenud 
vastavalt kavandatud ajakavale. Algamas on uus hooaeg ja turbulentsete  
kovariatsioonide mõõtmiste alustamiseks püstitatakse ühele katsealadest  
spetsiaalne torn metsa süsinikuvoogude otsemõõtmisteks.

Tekst ja fotod: Veiko Uri
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Tšornobõlis maha jäetud Prõpjati linna ja  
tuumajaama kõrval sai 10 km2 suurune mets 
pärast reaktori plahvatust 1986. aastal suurima 
osa tuumakiirgusest ja -tolmust. Ülisuurest 
radioaktiivsusest saastunud männid muutusid 
kõigest 30 minutiga punaseks. Tegemist on 
siiani kõige radioaktiivsema metsapiirkonnaga 
maailmas. Kiirgusest punaseks muutnud män-
dide tõttu kutsutakse metsa tänini Punaseks 
metsaks.

Tuumajaama avarii tõttu neeldus suur kogus 
kiirgust ümbritsevasse keskkonda, põhjustades 
taimede eluskoe ja radioaktiivsete osakeste 
interaktsiooni. Selle tulemusel hakkasid radio-
aktiivsusele reageerinud puud pimedas helen-
dama ning lagunema. Tšornobõli surnud 

Punane mets jätkas keskkonna saastamist ning 
ala on praegugi ülimalt tuleohtlik.

Punane mets lükati buldooseriga 
kokku
Pärast õnnetust lükati katastroofist tingitud tagajär-
gede likvideerimise käigus surnud Punane mets 
buldooseritega kokku. Üle 4 miljoni m3 radio- 
aktiivset puitu maeti 1,5–2 meetri sügavale maa 
alla, sellest tingituna vähenes piirkonna gamma-
kiirguse näit 4–50 korda. Tšornobõlis kasvavad 
tiheda võraga männid osutusid tõhusateks loodus- 
likeks filtriteks, kuna püüdsid kinni olulisel määral 
radioaktiivset kiirgust ja tolmu. Haabu ja kaski 
peetakse kiirgusekindlamateks puuliikideks, erine-
valt mändidest ei mõjunud kiiritus neile surmavalt.

Pärast Punase metsa likvideerimist tehti samale 
alale metsauuendus männiseemnest, kuid kuna 
maapind oli radioaktiivne, ei suutnud männid kaua 
kasvada. Praeguseks on maapinna radioaktiivsus 
oluliselt vähenenud ning männid hakanud inten-
siivselt uuenema, samas pole haruldane, kui jätku-
valt tekib männiokastele punakas varjund.

Tšornobõli radioaktiivsel postapokalüptilisel 
maastikul võivad kuival pinnasel ja looduslikult 
uuenenud männimetsas kergelt tekkida tulekahjud. 
Aastal 2020 nägid tuletõrjujad vaeva, et hoida 
kontrolli all Tšornobõli ohutsoonis põlevat metsa, 
selleks lisati tuumajaama ümber tõkkeid, et kaitsta 
hoonet tule eest. Ukraina eritsoonide haldamise 
ameti andmeil oli süttinud enam kui 34 km2 metsa. 
Põlemise hetkel oli radiatsiooni tase Tšornobõlis 
märksa madalam kui 1986. aasta kevadel, ent tule-
kollete läheduses oli näit tõusnud üle mitme korra 
normist. Radioaktiivselt saastunud metsa ja maa-
pinna põlemisel on oht, et radioaktiivseid osakesi 
sisaldav suits levib ümberkaudsetele asulatele.

Radioaktiivse lihaga metsloomad
Tšornobõli reisikirjadest võib lugeda julgetest 
metsloomadest. Tuumajaama piirkonnas võib 
kohata hirvi, kitsi, pruunkarusid, piisoneid, 

hunte, ilveseid ning metsikuid Pržewalski 
hobuseid. Kui hundid ei kimbutaks, tunneksid 
sõralised end Tšornobõli erkroheliste mändide 
vahel nagu paradiisis. Lisaks metsloomadele 
pesitseb piirkonnas rohkem kui 200 linnuliiki.

Metsloomade populatsioon on suur, sest 
nende radioaktiivse liha tõttu neid ei kütita. 
Rohkem kui kolme aasta vanused metsloomad 
on salvestanud nii suurel hulgal ohtlikke 
aineid, et isegi salakütid ei ole neist huvitatud.

Tuumajaama reaktorite jahutusjärves ning 
tehiskanalis elavad hiigelsuured forellid, 
sägad ja karpkalad. Nendes veekogudes elavad 
kalad ei ole mitte muteerunud, vaid radioak-
tiivse saaste tõttu on kalastamine keelatud ja 
sellest on ka tingitud nende suurus.

Pärast tuumajaama katastroofi arvati, et 
Tšornobõli piirkond muutub tuumakõrbeks 
ning suur osa elusorganisme hukkuvad. 36 
aastat tehtud vaatluste põhjal tundub siiski, et 
loomastikul ja taimestikul läheb prognoositust 
paremini. Kuidas täpselt mõjub metsale prae-
gune sõjaolukord ja tuumajaama ümbruses toi-
munud pinnast kahjustanud raskeliiklus, on 
veel vara öelda, ent maastikul tolmutamine 
midagi head kindlasti kaasa ei too. 

Mõeldes Ukrainale ja 
Tšornobõli metsadele

Tekst: Timmo Tuul   Fotod: Scanpix

26. aprillil möödub 36 aastat inimajaloo rängimast tuuma- 
katastroofist, Tšornobõli tuumajaama 4. reaktori plahvatusest,  
mille tagajärjel paiskus atmosfääri tohutu radioaktiivsete isotoopide 
pilv. Jälgides praegusi julmi sõjalisi arenguid Ukrainas, muu hulgas 
ka tuumajaama ümbruses, uuris RMK metsakorraldaja Timmo Tuul 
kunagise tuumakatastroofi mõju piirkonna loodusele.
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Uurijad. Töörühma koordineeris loodus-
kaitsebioloog Kadri Runnel (PhD), geoin-
fosüsteemi valmistasid ette ja analüüsisid 
looduskaitsespetsialist Indrek Tammekänd 
ja metsandusteadur Raul Rosenvald (PhD). 
Välitööandmed sisestas maastikuökoloog 
Anneli Palo (PhD). Kõik eelnimetatud 

Mida me teada saime? 
Liigid. Tuvastati, et kaitstavad metsafrag-
mendid on üldiselt väga kõrge loodusväär-
tusega ja väärivad kaitsepingutust. Kesk-
miselt määrati ühes uuritud fragmendis 
13,7 sihtliiki, üldjuhul oli see arv oluliselt 
suurem kui varasemalt raporteeritud. 
Kõige sagemini esinesid kuuse-nublu-
samblik, kännukatik, roomav soomik,  
valkjas tähnsamblik ja sulgjas õhik. Väli-
tööde käigus lisandus uusi leiukohti 22 
looduskaitsealusele liigile: 4 I kategooria 
liigi jaoks (seened poropoorik ja limatün-
nik), 76 II kategooria liigile (taimed: 22, 
samblikud: 45, samblad: 9) ja 176 uut leiu-
kohta III kategooria liikidele. 

Vääriselupaiga tunnusliigid prognoosi-
sid hästi alal leitud ohustatud liikide kogu-
arvu. Eriti tugev oli seos viljakates kuusi-
kutes, männikutes on seevastu vähem liike 
ja igal leiul seetõttu tunduvalt kõrgem kaal. 
Ligikaudu 2/3 varasematest liigileidudest 
leiti inventuuril uuesti. Selgus ka, et ei 
seente ega samblike puhul õhust kinnipüü-
tud eosed spetsialistide poolt tehtud inven-
tuure ei asenda, ning ka kõdutüvedest võe-
tud molekulaarproovides oli üldiselt 
esindatud vaid väike osa inventuuridel 
tuvastatud seeneliikidest. Erineb nii leitud 
liikide arv (olulisem samblike puhul) kui 
ka nimistu (seentel). 

Raie mõju liikidele. Piirnev raie kahjus-
tab metsafragmentide loodusväärtusi. 
30-meetrises servavööndis vähendas piir-
nev raie nii sihtliikidele olulisi elupaiku 
(struktuurielemente) kui ka otseselt sihtlii-
kide ohtrust ja liigirikkust. See tähendab, et 
<3 ha suuruste fragmentide pindalast üle 
poole oli raiemõjune, sellised alad aga 
moodustasid omakorda uurimisalade vali-
mist enamuse. (Joonis 1.)

Teadusprojekt ümbritseva 
raie mõjust kaitstavatele 
metsafragmentidele. 
Lõppjäreldused ja soovitused
Tartu Ülikooli töörühm uuris RMK toel kolme aasta jooksul, kas ja 
kuidas mõjutavad kaitstavate metsafragmentidega (1–15 hektarit) 
piirnevad raied sealsete puistute struktuuri ja ohustatud liike. 
Praktilise tulemusena sõnastati põhjendatud ulatusega 
leevendusmeetmed. 

Tekst: Kadri Runnel,
Anneli Palo
Fotod: Wikipedia

tegid ka välitöid, millesse kaasati veel lih-
henoloog Piret Lõhmus (PhD) ja kraadiõp-
purid (Geili Pütsepp, Artur Reila). 

Uuringualad ja liigid.Välitööalad valiti 
metsa vääriselupaikade seast, vaid 7 prot-
senti aladest asus teistsugustel aladel, val-
davalt sihtkaitsevööndite serval. Alad valiti 

nii, et võrdselt oleks esindatud eri raievõte-
tega (raieliik ja selle toimumise aeg) 
majandatud servad. Foonialad ehk võrd-
lustasemeks olnud põlismetsad asusid ser-
vadest kaugel, sihtkaitsevööndis või reser-
vaadis. Uuringusse valiti varasemate 
oluliste liigileidudega viljakad kuusikud ja 
toitainevaesed männikud. Koostati nn siht-
liikide nimekiri: vääriselupaikade tunnus-
liigid, kaitstavad või punasesse raamatusse 
kantud ohustatud liigid. Lisaks uuriti pro-
jektis ka säilikpuugruppide tüvesamblaid 
ja hinnati nende elujõulisust. 

Välitöömeetodid. Puistu struktuuri kir-
jeldamine ja liikide täppisinventuurid toi-
musid 15 meetri raadiusega uuringuringi-
des, mida oli alade peale kokku ligi 900. 
Metsaservadele paigutati poolringid, täis-
ringid asusid metsaservast eri kaugustel. 
Mõni maanteede kõrval olnud ring tuli hil-
jem liigsete välismõjude tõttu analüüsist 
kõrvaldada. Varem leitud sihtliike otsiti 
kogu alalt juhul, kui neid ringides ei leitud, 
samuti registreeriti kõik uued sihtliigileiud. 
Valitud aladel viidi läbi seente ja samblike 
aeginventuurid, püüti õhust seeneeoseid 
ning uuriti molekulaarsete meetoditega 
seeneniidistikke kõdupuidu sees.

Statistilised meetodid. Sihtliikide ja 
metsa struktuuri seoseid männikutes ning 
viljakates kuusesegametsades, servas toi-
munud raieliigi mõju ja uuringuringi asu-
koha mõju uuriti lineaarsete ja lineariseeri-
tud segamudelitega. Sõltuvalt uuritavast 
tunnusest kasutati mudelites normaaljao-
tust, binominaalset jaotust või Poissoni 
jaotust. Juhusliku faktorina oli sees inven-
teerija identiteet, sest pole võimalik tagada 
võrdset liikide äratundmist ja ülesleidmist. 
Liigimudelid koostati kogu sihtliikide 
valimile ning eraldi kahele ökoloogilisele 
rühmale: epifüütidele ja kõdupuitu asusta-
vatele liikidele, sest võis eeldada nende 
erinevat tundlikkust ja reaktsiooni uuritud 
keskkonnatunnuste suhtes. Lisaks vaa-
deldi keskmisest ohtramate sihtliikide 
arvu, sest liikide täielikule kadumisele eel-
neb nende arvukuse järkjärguline langus. 

Eriti tugev oli seos viljakates 
kuusikutes, männikutes on 
seevastu vähem liike ja igal leiul 
seetõttu tunduvalt kõrgem kaal.

Joonis 1.  
Servamõjulise 
ala osakaal  
sõltuvalt metsa- 
fragmendi pind-
alast ja kujust.

Sulgjas õhik.

Limatünnik.

Poropoorik.
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Raied mõjutasid männikute ja kuusi-
kute sihtliike erinevalt. Männikutes oli 
värsketes lageraieservades lamapuitu 
päris palju, kuid ajaliselt varem raiutud 
ja hooldatud servades seda polnud.  
(Joonis 2.) Mõlemal puhul leidus männi-
kute servades kõdupuidul elavaid siht-
liike harva. Ilmselt männikute servadel 
murdunud ja kahjustunud puud ei ole 
algul substraadiks sobivad, hilisemate 
hooldavate raiete käigus nad aga eemal-
dati ning vajalikku mikroelupaika ei tek-
kinudki. Männikute servades on puistu 
ülarinne hõredam ning alusmetsaliikide 
arv suurem ja ohtrus suurem kui põlis-
männikutes, mis tähendab, et just ser-
vade kaudu jõuavad männikutesse  
kasvukohavõõrad liigid, sealhulgas võõr-
liigid. Uuringualad asusid enamasti 
põlistel metsaaladel ning isegi seal leiti 
üksikud punase leedri, tähk-toompihlaka, 
euroopa nulu ja mägimänni isendid.

Viljakates kuusikutes ja kuuse-sega-
metsades osutus liigirikkuse puhul oluli-
seks faktoriks ala suurus. Keskmine lii-
kide arv kasvas järsult, kui fragment oli 

suurem kui 5 hektarit. (Joonis 3.) Põlis-
metsale iseloomulik liigirikkus on see-
juures tuvastatav alles rohkem kui 70 
meetri kaugusel lähimast majandatud 
servast. Lageraie imiteerib häilhäiringut 
ning epifüütide ohtrus ja arv oli seetõttu 
lageraieservade läheduses kõrgem, kuid 
päris serval siiski väga madal. Eriti vähe 
on neid lõunasuunda avatud servadel. Ka 
kuusikutes oli tuvastatav metsaservade 
hooldamisega tekitatav kahju, millega 
viiakse ära võimalik kõdunev substraat. 
(Joonis 2.) Kõdupuiduliikide jaoks hak-
kasid elutingimused serval taastuma alles 
ligikaudu 40 aastat pärast viimast 
raievõtet. 

Kõikide metsade puhul oleneb serva-
mõjude kaskaadi vallandumine ülarinde 
kahjustustest. See tähendab, et sagene-
vate tugevate tormide puhul on lähitule-
vikus risk senisest ulatuslikumateks  
servakahjustusteks. Hõrenev serv ja 
muutuste eest kaitstud siseosa pindala 
vähenemine aga tähendab ebasoodsaid 
olusid sisuliselt kõikidele põlismetsalii-
kidele, eriti kui see puit eemaldatakse. Säilikpuugruppide samblad. Tund-

like sammalde lühiaegne säilimine 
puugruppides ja hajali asetusega säilik-
puudel ei erine oluliselt, kuid säilikpuu-
degruppidel on selgeid maastikulisi eeli-
seid. Kuivastressi käes kannatavad 
puudegrupi samblad vähem ning sobi-
vate kasvupindade lähedus ja mitmekesi-
sus võimaldab asurkonda aja jooksul 
laiendada. Grupina kasvavad puud olid 
tunduvalt tuulekindlamad ja pakuvad 
sammaldele seetõttu püsivamaid elu-
paiku kui hajali asetsevad säilikpuud. 
Leiti, et tundlike sammalde keskmine lii-
girikkus tüvel ning liikide säilimisedukus 
erinevad puuliigiti. 

Soovitused metsa majandajale
1. Selleks, et väga väikestel vääris- 
elupaikadel (alla 5 ha) välismõjusid 
vähendada,  on soovitatav piiritleda 
võimaluse korral kõrvuti mitu vääris-
elupaika või jätta vääriselupaigale  
puhvervöönd. Selleks sobivad eriti 
hästi väärtusliku alaga piirnevad nn 
potentsiaalsed vääriselupaigad, kus 
loodusväärtused alles kujunevad.  
Puhvervöönd peaks olema minimaal-
selt 30 meetri laiune ja liikidele välti-
matult vajalik on see lõunakaartesse 
eksponeeritud raieservade puhul. 

2. Kui kaitstav mets juba piirneb 
lageraiega, tuleb edasiste hooldavate 
raiete käigus kujundada neile puhver-
vöönd, see tähendab senisest tunduvalt 
väiksema kraadiga valgustavaid ja hool-
davaid raieid, võimaluse korral nendest 
loobumist ja puhvervööndi jätmist loo-
duslikule arengule. 

3. Säilikpuugrupid on efektiivsemad 
kui hajali asetsevad puud. Gruppideks 
tuleb valida võimalikult heterogeense lii-
gilise koosseisuga puistuosad, pöörates 
erilist tähelepanu (vanematele) laialehis-
tele puudele.

Edasised uuringud peaksid kesken-
duma kitsamalt liikide ja funktsionaal-
sete gruppide nõudlustele, et piiritleda 
kõige haavatavam osa metsakooslusest, 
aga ka maastikulistele seostele, mida 
siinses töös ei uuritud. Ometi on teada, et 
metsade järjepidevus ja sidusus on oluli-
sed tegurid, miks põlismetsaelustik on 
kohati paremini säilinud ja ohtram kui 
teisal. Neid nähtusi kirjeldavad põhitun-
nused võimaldaksid modelleerida met-
sade võrgustiku, kus vähimal võimalikul 
pindalal õnnestub säilitada maksimaalne 
hulk inimtegevuse suhtes tundlike põlis-
metsaliikide elujõulisi asurkondi.

Täname RMK-d, Keskkonnaametit 
ja Keskkonnaagentuuri. Lisaks oleme 
tänulikud projekti eri faasides kaasa 
löönud abilistele: Tanel Vahter (eospüü-
niste ehitamine), Mihkel Rünkla (väli-
tööd), Kati Küngas (laboritööd), Liis 
Marmor (samblike määramine), Irma 
Zettur (seente määramine), Kristel Turja 
(andmehaldus). 

Joonis 2. Lamapuidu 
hulk uuringualade erine-
valt majandatud servades 
ja siseosas. Vasakul vilja-
kad segametsad, paremal 
männikud. Punane joon 
on põlismetsatase. ha
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Joonis 3. Seos kõdu-
puitu asustavate 
sihtliikide arvu ja 
metsafragmentide 
suuruse vahel (A) 
ning raiest möödu-
nud aja ja kõdupuitu 
asustavate sihtliikide 
ohtruse vahel uurin-
guringides viljakates 
segametsades (B). 
Must katkendjoon on 
põlismetsatase. Hall 
ala on 95% 
usalduspiirid.

Grupina kasvavad puud olid 
tunduvalt tuulekindlamad ja 
pakuvad sammaldele seetõttu 
püsivamaid elupaiku.
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Just veski varemed said kaalukeeleks, miks Liivika 
ja Kalev selle koha ostsid. Et hoovi peal peidab 
end maa sees „miski“, kuulsid nad siit-sealt üsna 
varsti. Selgus, et seal asub Struve geodeetilise 
kaare Võivere punkt. „See on küll pealtnäha vaid 
üks sissepuuritud auguga kivi, kuid lugu Struve 
kaare taga on hämmastav,“ sõnab Liivika. Struve 
kaar on alates 2005. aastast kantud UNESCO maa-
ilmapärandi nimekirja. Samas nimekirjas on Ees-
tist veel vaid Tallinna vanalinn. 

2009. aastal lõid Liivika ja Kalev MTÜ Võivere 
Tuuleveski ning hakkasid projektide toel veski 
varemeid ellu äratama. Selleks ajaks oli juba selge, 
et maa seest välja tulnud kivi tõttu ei saa nad veskit 

korrastada vaid enda jaoks, vaid sinna on mõtet 
rajada Struve kaart tutvustav külastuskeskus. 
„Huvilised leidsid juba tee meie juurde ja oli üsna 
kehv inimestele keset eimidagit Struve kaare lugu 
jutustada,“ sõnab Liivika. „Maailmas on küllalt 
inimesi, kes rändavadki ühe UNESCO objekti juu-
rest teise juurde. Nad tahavad neid päriselt näha, 
pildistada ja osta kaasa vastava meene.“ 

 
Teistmoodi veski
Võivere veski on tüüpiline Hollandi tüüpi veski, 
mille sarnaseid Eestis leidub siin ja seal. Eriliseks 
teeb veski aga soklikorrus, kus asusid möldri elu-
ruumid. See lisakorrus muutis veski tavapärasest 

Võivere tuuleveskis 
jutustatakse Struve kaare 

hämmastavat mõõtmise lugu

Kui õpetaja Liivika Harjo ja metsamees Kalev Viiksaar ligi 20 aastat 
tagasi Lääne-Virumaale Võiverre kodu rajama asusid, ei osanud nad 

arvatagi, et nende sireliheki all peidab end sama märgilise tähtsusega 
objekt nagu Tallinna vanalinn ning et hoovi peal kõrguvatest 
veskivaremetest kasvab välja suur huvi veskiasjanduse vastu.

Tekst: Kristina Traks   Fotod: Andrus Eesma

Klaasi all on Struve 
geodeetilise kaare 
Võivere punkt.
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kõrgemaks, mis oli tõenäoliselt taotluslik, sest 
mäge, mille otsa võiks rajada veski, Võiveres ju 
pole. 

Praegu on veski ainuke Võivere mõisa osa, mis 
on korda tehtud. Mõisa peahoone on hävinud ja 
alles on vaid mõni kõrvalhoone ja nende varemed. 
Muidugi ei olnud veski kordategemine mingi kiire 
ega odav töö. Kalev ütleb, et oma jõududega 
poleks nad suutnudki veskit korda teha, sest alles 
olid sellest ju sõna otseses mõttes lagunevad müü-
rid. Kogu sisustus oli läinud – veskitalu eelmised 
omanikud kütsid selle lihtsalt ära. „Eks UNESCO 
maailmapärandi nimekirja kuulumine ajas meid 
projekte kirjutama,“ tunnistab Liivika. 

Veski renoveerimine maksis koos sisustuse ja 
Struve-teemalise näitusega kindlasti üle 200 000 
euro ja võttis aega ligi kümme aastat. Ehitustöödes 
tuli ette pause ja nii mõnigi kord tehti töid ebaloo-
gilises järjekorras. Eks ikka sellepärast, et tööd 
käisid projektipõhiselt. Üks keerulisemaid operat-
sioone oli veski pea ehitamine ja paika sättimine. 
See tehti valmis Saaremaal, võeti siis legona lahti, 
transporditi Võiverre, pandi siin taas kokku ja Tar-
tust kohale sõitnud kraana upitas selle üles. 

Kõige suuremad veskiehituse toetajad olid 
Euroopa Liidu Leader-programm, Väike-Maarja 
vallavalitsus, kohaliku omaalgatuse programm, 
Eesti Kultuurkapital ning muidugi kõik inimesed, 
kes laatadel ja külapäevadel on ostnud Struve 
kaare või veski teemalisi meeneid. Võivere tuuliku 

külastuskeskuse avas Võivere Tuuleveski MTÜ 
ülemöödunud suvel. See tegu on Liivikale ja Kale-
vile toonud juba üksjagu tunnustust ning lisas Väi-
ke-Maarja valda ühe uue turismiobjekti. Muinsus-
kaitseamet tunnustas Võivere Tuuleveski MTÜ-d 
tiitliga „Pärandi tutvustaja 2020“. 

Veskit ei saa üksi koju jätta
Liivika töötab Simuna koolis algklasside õpetajana 
ja Kalev RMK-s metsakorraldajana. Kas kodu-
õuele tekkinud külastuskeskuse arendamisest võiks 
kunagi saada nende põhitöö? „Ei usu! Praegu on 
see meil küll nädalavahetuse- ja hobiprojekt. Me 
asume kohas, mis ei ole turistile üldiselt väga 
atraktiivne. Rahvast liigub siin mingil määral vaid 
suvel, aga talviti on väga vaikne,“ sõnab Liivika. 
Kalev lisab, et veskiasjandusest on nüüd kindlasti 
saanud tema huviala, millel ta rõõmuga aina uusi 
teadmisi ammutab. 

Samas soovitab Kalev veskis elamise vahva idee 
põhjalikult läbi mõtelda. Selles on omajagu eri- 
pärasid. Nimelt ei saa veskit sugugi mitte pikaks 

ajaks üksi koju jätta, sest tuulise ilmaga võib ta 
käima hakata ja siis on pahandust palju. „Ma jälgin 
pidevalt tuule suunda ja kiirust. Veski peab olema 
tuulest välja keeratud, sest muidu hakkavad tiivad 
käima ja siis teda juba ei peata,“ räägib Kalev. 

Justkui tema sõnade tunnistuseks kogubki meie 
jutuajamise jooksul hoogu korralik tormituul ning 
veski saab viimasel hetkel tuulest ära keeratud. 
Selle tegemiseks on Kalevil veski küljes kaval süs-
teem, mille abil veski pea keeramisega saab hak-
kama isegi naisterahvas. „Kõige hullem on siis, kui 
tuul keerutab. Ta võib hetkega käima minna. Ega 
teda üksi koju jätta ei saa ja mõnikord käin ka 
öösel kontrollimas, et kuidas on,“ sõnab Kalev. 

Hämmastav Struve kaar
Tulles tagasi Struve kaare juurde, siis selle sattu-
mine otse veski külje alla pole sugugi juhuslik. 
„Simuna-Võivere baasjoone mõõtes pani Struve 
suuna paika Võivere veski järgi, sest 200 aastat 
tagasi paistis veski Simunasse ära ja selle peale oli 
hea suunda hoida,“ räägib Liivika. Suure tõenäosu-
sega on ta üks väheseid, kes suudab rääkida kau-
gest ja pealtnäha igavast maamõõtmise teemast nii 
huvitavalt, et kuulad sõna otseses mõtte suu 
ammuli ja saadki kõigest aru. 

Liivika rändab oma lugudes ajas 200 aastat 
tagasi ja manab kuulajate silme ette pildid, kuidas 
tollane maamõõdutöö käis. Mõtleme, et transport 
toimus hobustega (Tartust Võiverre 13 tundi 
sõitu!), arvutamine pliiatsi ja paberiga, baasjoone 
mõõtmine nelja kahemeetrise mõõdulatiga, min-
geid praeguses mõttes moodsaid abivahendeid pol-
nud olemaski. Isegi ilmaennustust ei eksisteerinud 

ja nii võis vabalt juhtuda, et teadlased ootasid 
nädalate viisi tööks sobiliku ilma saabumist. 

Struve geodeetiline kaar on Friedrich Georg  
Wilhelm Struve eestvõtmisel aastatel 1816–1855 
Maa kuju ja suuruse mõõtmiseks rajatud triangu-
latsiooniahel, mis ulatub Põhja-Jäämere äärest 
Musta mere äärde. Kaar läbib kogu Eestit, kuid 
UNESCO maailmapärandi nimistusse on kantud 
Võivere ja Simuna punktid ning Tartu tähetorn, 
sest nendes punktides asuvad originaaltähised.

Võivere ja Simuna kannavad erilist rolli, sest 
just siin tegi Struve ühe kümnest kogu kaare ulatu-
ses teostatud baasjoone mõõtmisest. Mõõdulatiga 
mõõtmine oli väga aeganõudev töö ning baasjoone 
mõõtmisi oligi võimalik ette võtta vaid hästi tasa-
sel maastikul. Seepärast tehti füüsilist mõõtmist 
vähestes kohtades ning mõõdetud baasjoonee põh-
jal arvutati välja kõigi kolmnurkade küljepikkused 
ja seejärel kaare kogupikkus. Selleks kasutati kõi-
gile tuntud valemit, mille järgi saame kolmnurga 
ühe külje pikkust ning nurkade suurust teades 
arvutada kolmnurga teiste külgede pikkused.

Tänapäeval on Struve kaare mõõtmistulemusi 
võrreldud GPS-mõõtmistega. Sellega on välja tul-
nud Struve hämmastav täpsus – mõelda vaid, 
Simuna-Võivere üle 4,5-kilomeetrise baasjoone 
mõõtmisviga on vaid +/– 13 millimeetrit! Ja kogu 
Struve kaare 2820 kilomeetri kohta tuleb viga vaid 
12 meetrit. „Teadjad inimesed ütlevad, et selline 
täpsus on elementaarne,“ sõnab Liivika. „Küll aga 
imestavad geodeedid selle üle, kuidas tehti ära eel-
töö kolmnurkade paika panemisel, et luua neist 
katkematu ahel. Geodeetide ringkonnas on Struve 
väga lugupeetud isik.“ 

Veski renoveerimine maksis koos 
sisustuse ja Struve-teemalise näitusega 
kindlasti üle 200 000 euro ja võttis aega 
ligi kümme aastat.

Kalev näitab, kuidas käib veski tuulest  
ärapööramine.

Võivere tuuliku sisemusest polnud säilinud midagi. Tuuliku uus pea valmis 
Saaremaa meistrite käe all.

Veskit ei saa pikaks ajaks üksi koju jätta, sest see võib 
tuulise ilmaga käima hakata, tõdevad RMK metsakorraldaja 
Kalev Viiksaar ja tema naine, Simuna kooliõpetaja Liivika 
Harjo. Keskel nende tütar Adeele.
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Rogain on orienteerumismatk, mille 
eesmärk on võistkondlikult (2–5 liiget) 
koguda kontrollaja (3–4 tundi) jooksul 
võimalikult suur punktisumma. Maasti-
kule paigutatud kontrollpunktide väär-
tused on erinevad, sõltudes asukohast 
ja tehnilisest keerukusest. Kuigi igal 
võistkonnal on võimalik planeerida 
endale täpselt nii pikk rada, kui ise 
soovitakse, siis ei unusta rajameister 
kunagi ka alaga tutvuse tegijaid või 
lihtsalt matkajaid – neile on valmis 
joonistatud ca 12 kilomeetri pikkune 
matkaring, mis läbib põnevamaid 
kontrollpunkte. 

Selle aasta esimene rogainisarja  
etapp toimus 19. märtsil Türil. Ees 
ootab Pärnu rogain 11. juunil, Narva 
rogain 24. septembril ja Otepää rogain 
17. detsembril.

Miks tulla rogainile?
On teada-tuntud tõde, et kaardiga mat-
kates kipub aeg sõna otseses mõttes 
lendama – kilomeetrid kogunevad väl-
gukiirusel. Kuna rogaini puhul on tege-
mist pigem orienteerumismatkaga, siis 
on juba puhtalt üritusele registreeri-
mine see väikene lisamotivatsioon, mis 
aitab inimesed õue ja loodusesse tuua 

ka pisut kehvema ilmaga. Lisaks on 
rogain hea võimalus koos pere, sõp-
rade või tuttavatega kvaliteetaega 
veeta, tutvuda Eestimaa vaatamisväär-
sustega ning sattuda kohtadesse, kuhu 
muidu ringi liikudes ilmselt ei juhtuks. 
Suur pluss on ka see, et üritus ei küsi 
vanust. Iga osalev võistkond saab ise-
seisvalt planeerida endale raja ning 
seeläbi valida just neile sobiva 
liikumiskiiruse.

Kuidas planeerida rada?
Eelkõige tuleks enne rajaplaneerimist 
mõelda enda jaoks selgeks, mis ees-
märkidega rajale minnakse. Selleks 
võib olla rahulik tervislik kõnd või ka 
kõikide punktide kiire korjamine. 
Rahulikku liikumist eesmärgiks seades 
tasub tähelepanu pöörata kontrollpunk-
tide legendile ning läbimist vajavale 
maastikule. Kui eesmärk on liikuda 
pigem kuivades jalanõudes ning mööda 
radu, siis tuleb tähelepanelikult jälgida 
maastikku oma valitud kontrollpunk-
tide vahel ning jätta vahele punktid, 
kuhu jõudmiseks ei ole kaardile märgi-
tud rada või milleni jõudmiseks tuleb 
läbida soiseid alasid. Püüa hinnata oma 
liikumise kiirust ning valitud teekonna 
pikkust. Märgi kaardile kontrollpunkt, 
mis asub ligikaudu poole peal planeeri-
tud teekonna pikkusest. Punkti jõudes 
kontrolli, kui palju aega on võistluse 
kontrollajast kulunud ning vajaduse 
korral jäta osa planeeritud punkte ära, 
et õigeks ajaks finišisse jõuda. 

Maksimaalse punktisumma kogumise 
eesmärgil pane kodus paika plaan: mis-
sugune on eeldatav liikumiskiirus ning 
kui pika maa jõuad võistluse käigus 
läbida. Punktide valimisel ei ole ühest 
reeglit orienteerumise taktika valimisel. 
Iga võistlus on erinev, isegi kui see toi-
mub sulle juba tuttaval maastikul. Pööra 
tähelepanu punktidele, mis toovad suu-
rima punktisumma väikseima võimaliku 
kilometraaži juures. 

Rogainima: igas 
vanuses, iga ilmaga
MTÜ Seiklushunt alustas sel aastal seitsmendat rogainihooajaga, kes-
kendudes neljale Eesti linnale: Türile, Pärnule, Otepääle ja Narvale. 

Tekst: Arvi Anton
Fotod: Aldis Toome

On juba vana tarkus, et valu ununeb ruttu, kuid positiivsed  
emotsioonid jäävad. Mitte et rogain just valus oleks, kuid eks 
raskemaid hetki võib kõigil ette tulla. Pärast finišit pakuvad  
korraldajad joogipoolist ning kena kõhutäit, mille kõrval on hea 
kaaslastega muljetada ning teekonda analüüsida.

Rajaplaneerimine on 
rogaini üks lahuta-
matuid ja tähtsa-
maid osi. Rahulikku 
liikumist eesmärgiks 
seades tasub tähele-
panu pöörata kont-
rollpunktide 
legendile ning läbi-
mist vajavale maas-
tikule. Kogenumad 
kasutavad raja  
planeerimiseks ka 
nööpnõelu ja eelne-
valt valmis mõõde-
tud niiti, mis vastab 
planeeritavale 
teepikkusele. 

Punktide otsimine on põnev ka pere kõige väiksematele liikmetele ning punktis 
„piiksutamine“ on kui aardejahis aarde leidmine. 

Korraldajate üks 
suuri eesmärke on 
viia osalejad 
paikadesse, kuhu 
nad muidu kohe 
kindlasti ei satu, 
ning tutvustada ka 
kohalikke 
vaatamisväärsusi. 
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Metsanduse kutsevõistluste tradit-
sioon sai alguse 1950. aastate alguses, 
kui hakati korraldama metsamajandite 
vahelisi spordivõistlusi. Kutsevõist-
lustest on igal aastal osa võtnud arvu-
kalt metsasektori töötajaid ja ette- 
võtteid, kõige arvukama esindusega 
on kohal olnud RMK. Näiteks 2016. 
aastal toimunud kutsevõistluste koond- 
arvestuses kuulusid esimesed kümme 
kohta just RMK võistkondadele. 

Kutsevõistluste kava on mitme-
külgne, sest ühendatud on traditsioo-
nilised metsanduslikud kutsevõistlu-
sed, raiespordivõistlused ning 
legendaarsed metsaüliõpilaste suve-
mängud. Kutsevõistlustel võistlevad 

metsakasvatajad, metsameistrid, noo-
rendike hooldajad, jahimehed, masina- 
operaatorid ning lisaks saab teadmisi 
proovile panna mälumängus. Raie-
võistluste alad on langetamine,  
saeketivahetus, täpsussaagimine, 
kombineeritud järkamine ja laasimine. 
Suvemängude raames võisteldakse 
võrkpallis, jalgpallis, ümber järve 
jooksus, paadirallis, metsamehe ja 
rammumehe aladel. Seega oma lemmik- 
ala peaks leidma küll iga metsasõber. 
Mõlemale päevale on kavandatud 
mõnus meelelahutusprogramm. Loo-
mulikult ei puudu ka saunaelamused 
ja lõõgastusmoment Selgjärves! Maitse- 
elamusi pakub tunnustatud Gustav 

Catering. Võistluspäeva võtab  
17. juuni õhtul tantsupõrandal kokku 
vinge tantsubänd.

Osalema on oodatud kõikide met-
sandusega seotud ettevõtete ja organi-
satsioonide liikmed ja töötajad,  
Luua Metsanduskooli ning Eesti Maa-
ülikooli metsanduse ja inseneeria  
instituudi tudengid, vilistlased ja töö-
tajad, metsandusega seotud füüsilisest 
isikust ettevõtjad, erametsaomanikud 
ja koostööpartnerid. Loomulikult ka 
nende pered ja kõige väiksemad 
metsasõbrad.

Täpsemat infot saab kutsevõistluste 
kodulehelt https://kutsevoistlused.ee/. 

Jälgi ka ürituse Facebooki lehte: 
Metsanduse kutsevõistlused, Järvselja 
suvemängud 2022. 

Kutsevõistlused  
tulevad juunis,  
märgi aeg kalendrisse!
52. metsanduse kutsevõistlused toimuvad tänavu 
17.–18. juunil Järvselja jahilossi ümbruses.

Tekst: Mart Kelk 
Fotod: Reigo Teervalt

Luua Metsandus-
kooli õpetaja Ole 
Hütt noorendiku 
hoolduse võist-
luse saekettava-
hetuses. Peaasi, 
et näpud terveks 
jäävad. Siin pole 
muidugi hinne 2, 
vaid võistlus alles 
algas!

Ei ole midagi 
ägedamat kui 
mootorsaag, 
näib mõtlevat 
see tulevane 
metsamees.

Langetamisel 
võistlustules 
Artistoni esin-
dav Tiit Reitel. 
Järvseljal on 
mürakad män-
nid, tundub, 
et kõik on  
Kuningamänni 
sõbrad!

Järvselja rammumeheks pürgiv Järvselja õppe- 
ja katsemetskonna metsaülem Tanel Piir.

Võrkpall on võrratu, 
eriti Järvseljal.

2022. aasta sügisel toimuma pidanud raiespordi maail-
mameistrivõistlused lükkusid 2023. aastasse ja märtsi 
lõpus tulnud otsuse kohaselt anti nende korraldusõigus 
Eestile. Varem on raie MM toimunud Eestis 2006. aas-
tal, kui maailmameistrid selgitati välja Otepääl. „Kuna 
16 aastat tagasi toimunud võistlused olid märkimisväär-
selt hästi ja edukalt korraldatud, siis seda lihtsam oli sel 
korral uus korraldusõigus saada,“ sõnas võistluse pea-
korraldaja Mart Kelk. Raiespordi meistrivõistlused on 
kavandatud Tartus Maamessiga samale nädalalõpule, 
18.–23. aprillile 2023. Võistlema on oodata enam kui 
20 riigi esindajaid, kaugematest paikadest on teada tu-
lijad näiteks Jaapanist. 
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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: Priit Voolaid, Margus Pensa, 
RMK

RMK ei ole Piritat unarusse jätnud

Kõik hirved said nime
Tiit Hunt annab loodusblogis ülevaate hirvekaamera 
üheksandast hooajast. Tänavu sai punahirvede tege-
misi Saaremaal jälgida reaalajas uuelt söödaplatsilt, 
mis paiknes vanast hirveplatsist umbes 300 meetri 
kaugusel männituka servas. Kui hirvekaamera algus-
aegadel said endale nime vaid kaks võimsat hirve, 
Hubert ja Rudolf, siis tänavusel hirvehooajal läksid 
hirvekaamera fännid nimede panemisega nii lahkeks, 
et nime said endale kõik söödaplatsi külastanud loo-
mad. Nende kõigiga sai tutvust teha aadressil  
hirvecam.blogspot.com. 

See kaunis hirv sai nimeks Harold.

Priit Voolaid teeb ülevaate, kuidas on kulgenud Nigula 
raba taastamistööd. Kohalikud teavad rääkida, et Eesti 
esimene soo heaks tehtud turbapais asub just Nigula 
rabas. Ring on täis ja natuke kiirustades võib öelda, et 
loodud on kõik eeldused eri aegadel rajatud kuivendus-
kraavide mõjude kaotamiseks või leevendamiseks.

Mahult on Nigula raba taastamistööd olnud Eesti  
keskmised. Lõppedes saab raporteerida sookompleksi 
märgamisest 625 hektaril. Tööde otsene mõju on kindlasti 
veelgi suuremal alal. Kraavidele on ehitatud 623 paisu ja 
kraave on täidetud natuke alla 27 kilomeetri. 

Kõigi suurte kraavide sulgemine eeldab mahukamaid 
raie- ja pinnasetöid. Kraavidele rajatavad paisud on mas-

Nigula raba taastamistööde finiš paistab!
Margus Pensa heidab pilgu RMK veeseire andmetesse ja 
toob välja, et RMK on Eestis riigimaadel viimase kümne 
aasta jooksul likvideerinud soodes kuivenduskraave ligi-
kaudu 170 km2 suurusel alal. Kraavide sulgemise tule-
muslikkuse jälgimiseks on RMK rajanud ka sadakond 
seirekaevu, kus spetsiaalsed rõhuandurid registreerivad 
1–4-tunnise ajasammuga anduri kohale jääva veesamba 
rõhku. Arvestades seirekaevu sügavust ja õhurõhku, saab 
veesamba rõhu teisendada veetasemeteks maapinna suh-
tes. Pikimad veetasemete aegread on kogutud Hara, 
Rannu ja Viru jääksoodest ning Endla rabast, kus alustati 
kuivenduskraavide sulgemisega 2013. aastal.

Meie kliimavöötmes on soode süsinikuringe puhul olu-
line jälgida, kui suures ulatuses veetase turbas aasta lõikes 
varieerub ning kui sügavale langevad veetaseme miini-
mumid suvel. Kui veetase on valdavalt sügavamal kui 20 
cm, siis võib olla üsna kindel, et soo pigem eraldab süsi-
nikku, mitte ei seo seda. Näiteks suhteliselt heas seisus 
Öördi siirdesoos paiknevas seirekaevus on veetasemed 
aastate lõikes vägagi stabiilsed ning aasta keskmine vee-
tase ja mediaan jäävad kenasti vahemikku, mille puhul 
parasvöötme sood toimivad süsiniku sidujana. Võrreldes 
Öördi siirdesoo seirekaevu andmeid aga soona väga hal-
vas seisus oleva Ess-soo jääksoo seirekaevu andmetega, 

jääb kohe silma viimases mõõdetud veetasemete suur 
varieeruvus ja asjaolu, et enam kui 75 protsenti veetaseme 
väärtustest jääb palju sügavamale kui Öördi seirekaevus.

Öördi siirdesoos ja teistel kuivendusest vähem mõjuta-
tud sooaladel paiknevate seirekaevude andmed võimalda-
vad hinnata, kuivõrd muutuvad veetasemed mujal soodes 
pärast kuivenduskraavide sulgemist soovitud suunas. 

siivsed, aga vajalikud looduslähedase veerežiimi taga- 
miseks. Nigula raba põhjaosas asunud suure kraavi sulge-
misest sai kaasa võetud ka üks oluline õppetund. Juurde-
pääsutrassid läbisid seal kraavipervele kasvanud vanu 
metsaosi. Puitu tekkis palju ja suur tegu oli palkideks lõi-
gatud materjali metsa alla peitmisega. Nimelt raiete läbi-
viimise üks tingimusi oli, et trasside rajamisel tekkinud 
puitu välja vedada ei tohi ja kõik jäetakse metsa elurikkust 
toetama. Surnud puiduga seotud mitmekesisusele tuleb 
kahtlemata tähelepanu pöörata, aga selliste mahtude juu-
res kannatas seetõttu pinnasetööde kvaliteet. Raidmetega 
kaetud kraavikaldal on mulde likvideerimine märksa töö-
mahukam ning jalus olev materjal ei võimalda tööala soo-
vitud määral tasandada. Raiumisest aga ei pääse, sest 
kraavide mulded tuleb likvideerida ja kraavid pinnasega 
täita. See on jõukohane ekskavaatorile. Käsitsi ei tee seda 
tööd tänapäeval enam mitte keegi.

Veel üks tehnilist laadi kogemus oli sulundseina paisu 
lahenduse kasutamine kraavidel, mis ei olnud ekskavaa-
toriga suletavad. Nigula rabas rajati sedalaadi paise üksi-
kud. Kahjuks ei tõestanud need ennast sobiva alternatii-
vina turbast tehtud paisudele. Ca 40 cm laiused 
sulundseina moodulid surutakse püstloodis turbasse. 
Moodulite abil saab ehitada mistahes laiusega tõkkeid. 
Selgus, et eri moodulite liitekohad ei ole lekkekindlad ja 
kuival perioodil ei hoia sulundseinad veetaset soovitud 
määral. Tulevikus peaks sellistes olukordades eelistama 
käsitsi tehtavaid turbast paise. Jälle oleme targemad! 

Seirekaevud aitavad hinnata soode kosumist

Pärast ajakirjanduses ilmunud kriitikat, justkui oleks 
RMK Pirita maastikukaitsealal üksnes passiivne oma-
nik, kes oma valdustes midagi ei tee, annab RMK loo-
duskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv loodusblogis 
ülevaate sellest, millega RMK igal aastal Pirital tegeleb. 

RMK on Pirital taastanud poollooduslikke kooslusi – 
niitusid – alates 2010. aastast. 11 aastaga on endisaegse 
ilme saanud 70 hektarit niitusid. Igal aastal teeb RMK 
taastamistöid keskeltläbi 30 hektaril – mõnes paigas on 
vaja maha võtta võsa, niita ja teha muid sarnaseid töid 
korduvalt, et maastik näeks taas välja niisugune, kui seal 
igal aastal heina tehti või loomi karjatati.

Tuleb ka tagada, et taastatud niidud püsiksid. Pirital 
on RMK-l õnnestunud rendile anda 42 hektarit niite, kus 
korraldavad niitmist ja teisi niitude säilimiseks tarvi-
likke töid rentnikud, kel on võimalik selleks riigilt ka 
toetust taotleda. 28 hektaril korraldab töid RMK.

Lisaks niitudele hoiab RMK Pirital avatuna vaate-

kohti ja koristab jõeääri prügist. Seega kõik tööd, mis on 
kaitsekorralduskavaga Pirital loodusväärtuste seisundi 
tagamiseks RMK ülesandeks pandud, on RMK ka ära 
teinud. Keskmiselt kulub RMK-l igal aastal Pirital loo-
duskaitsetööde tegemiseks ligi 15 000 eurot. 
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Selle juures unustatakse ära, et mitte 
väga ammu aega tagasi valitses siin-
mail olukord, kus midagi saada pol-
nud. Loomulikult puudutas see ka 
metsandussektorit ja kõige otsese-
malt vahendeid, millega igapäevast 
tööd teha. 

Jutt käib muidugi nõukogude 
ajast, kui Eestit valgustas särav sot-
sialismipäike. Eestlane on aga leid-
lik, eriti on seda Eesti metsamees. 
Järgnevalt heidame põgusa pilgu 
metsamajandite ajal toimetanud ise-
hakanud leiutajatele, kes lõid päris 
nullist uusi töövahendeid, püüdsid 
Venemaa avarustes üleliidulise plaa-
nimajanduse tingimustes toodetud 
veidrustest midagi inimväärset luua 
või kohandasid oma tarbeks Rootsi 
toodangut. Ja tegid seda hästi!

Taimlad surve all
Eestis pole kunagi olnud metsatöö-
riistade ega masinate suurtööstust. 
Riigi väiksust arvestades oleks seda 
ka palju tahta. Siiski tehti 1930. aas-
tatel mõningaid katsed oma metsa-
tööriistade tööstust luua, neist edu-
kamaks kujunes Pärnus 1935. aastal 
loodud Paul Reimi metsatööriistade 
tööstus, mis tegutses kuni Nõuko-
gude okupatsiooni tulekuni. Suure-
malt jaolt tootis Reim käsitööriistu, 
pannes rõhu taimlates kasutatava-
tele. Enamjaolt oli tegemist koha-
peal välja mõeldud riistadega, mil-
lest nii mõnelegi võeti patentki. 

Reimi valik taimlate tööriistadele kes-
kenduda osutus tuleviku vaates õigeks. 
Nimelt valitses nõukogudeaegsetes 
taimlates spetsiaaltööriistadest suur 
puudus, neid lihtsalt polnud kuskilt 
võtta. Nii kasutati Reimi toodangut veel 
aastakümneid hiljemgi laialdaselt üle 
kogu Eesti. Nõukogude metsatööstusel 
puudus huvi keskenduda sedalaadi töö-
riistade tootmisele, rõhk oli suunatud 
lõpptulemusele ehk raievahenditele. 
Valitseva plaanimajanduse tingimustes, 
kus luges resultaat, oli see ka igati loo-
giline. Kohalikud nupumehed ei tahtnud 
aga olukorraga kuidagi leppida ja nii 
hakati siinmail ise taimlatööriistu konst-
rueerima. Kui lihtsamaid käsitööriistu 
veel jagus, siis külvimasinad konstruee-
riti mitmel pool kohapeal ise. Ja tehti 
seda hästi, nii et neid iseehitatuid peeti 
üldiselt ikka paremaks kui tehase omi. 
Kasutati kõike kättesaadavat, olgu sel-
leks siis vanad jalgrattaraamid, tühjad 
värvipurgid, kuskilt hangitud ketid ja 
muud sellised tavamõistes prügimäele 
kuuluvad asjad. Töö tahtis tegemist ja 
taimlaaiad majandamist.

Taaskasutus ausse!
Nõukogude suurtootmine ei arvestanud 
piirkondlike eripäradega ja nii sattusid 
siia tihti masinad, mis tuli kohapeal 
kasutamiseks kas ümber ehitada või 
saabunu eeskujul sootuks uus luua. Sel-
lised probleemid ilmnesid näiteks istu-
tusmasinatega, mis olid meie metsades 
kasutamiseks liiga kohmakad või eba- 

Metsaistutus Varangu metskonna Priku vahtkonnas. Standardne istutus- 
masin LMD-1 on ise ümber ehitatud mugavamaks ja tulemuslikumaks 
töötamiseks.

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

Maailmas valitseva keerulise olukorra tõttu on vaikselt Eestissegi 
hiilinud probleem, et päris kõike ei pruugi kohe ja kiirelt saada olla. 
Eriti puudutab see materjale, mida kasutada millegi valmistamiseks. 

Kohalikud leiutajad-
ratsionaliseerijad 
metsandust edendamas

praktilised. Lisaks nappis masinaid 
endid. Sotsialistliku plaanimajanduse 
loogika järgi eraldati igale liiduvabarii-
gile üldtoodangust vastavalt fondidele 
ja limiitidele teatud kogus masinaid. 
Tavaliselt oli see arv märksa väiksem 
kui tegelik vajadus. Elu aga tahtis ela-
mist ja nii ehitatigi võimaluse piires 
kohapeal masinaid juurde. Teisalt tingis 
see aga olukorra, kus ühtegi oma aja ära 
elanud masinat sisuliselt maha kanda ei 
saanud. See omakorda tõi kaasa remon-
ditöökodade osatähtsuse märkimis-
väärse suurenemise kogu metsanduse 
masinavärgis. Polnud harvad juhused, 
kui näiteks mõni maha kantud auto või 
järelkäru remonditöökojas sootuks uuel 
otstarbel ümber ehitati. Raisku ei saa-
nud midagi lasta. Sisuliselt oli tegemist 
taaskasutuse musternäidistega, kus utii-
lile anti uus elu.

Järvamaa metsa- 
majandi laiatarbe- 
tsehhi Karjaküla  
tootmispunktis käib 
labidavarte valmista-
mine meister Alfred 
Tesloni konstrueeri-
tud originaalse 
spiraallõikepingiga.

Oma elupäevad lõpe-
tanud veoauto KRAZ 
alusvanker on 1984. 
aastal Järvamaa met-
samajandi mehaani-
kute poolt ehitatud 
ümber traktori järel-
haagiseks. Kõik, mis 
võimalik, võeti 
taaskasutusse.
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Enda eduks, enda tarbeks
Riik ise samas teiselt poolt soosis sel-
liste isehakanud leiutajate või – nagu 
neid toona nimetati – ratsionaliseerijate 
tööd. Ratsionaliseerimisettepanekute 
eest, kui need olid teostatavad ja aitasid 
midagi paremaks teha, olid ette nähtud 
preemiad ja muud soodustused. Need 
olid igal juhul motiveerivad ja ratsiona-
liseerimisettepanekute esitamine üsna 
populaarne. Tuleb arvestada, et tollane 
tüüptootmine polnud võimeline ise 
uuendusi looma ja see lõbu jäigi tavali-
selt isehakanud inseneridele. Üldjuhul 
hindas selliseid ettepanekuid või val-
mis prototüüpi spetsiaalne komisjon, 
kes siis tegi vastava otsuse, kas asjal on 
jumet või ei. Tavaliselt jäid enamik sel-
liseid ratsionaliseeringuid siiski lokaal-

seks, piirdudes prototüüpide või väheste 
koopiatega, ning suurde tootmisse need 
ei jõudnud. See polnud tegelikult tollast 
kohmakat plaanimajanduse süsteemi 
arvestades ka võimalik.

Esivanemad aitavad
Omaette sundseisus olid aga metsa-

majandite laiatarbetsehhid ja tootmis-
punktid, seda eriti 1960. aastatel. Plaani 
täitmine nõudis neilt küll toodangut, 
kuid vahendeid, eriti tööpinke, nappis. 
Tollase loogika järgi varustati esmalt 
tehniliselt linnade suurtootmise ettevõt-
ted ning kui seal läks seadmete vahetu-
seks-uuendamiseks, siis oli võimalik 
sellistel üksustel, nagu metsamajandite 
laiatarbetsehhid, saada vanad pingid 
omale. Lihtne see polnud, sest taolistele 
pinkidele konkureerisid ka kõik põllu-
majandusmajandid, kus oma tootmine 
ja remondiosakonnad olid sarnases 
hädas. Paraku polnud just väiksemate 
laiatarbetsehhide võimalusi arvestades 
tihti võimalik paljusid tööpinke maatin-
gimustes tööle rakendada. Nii ei jää-
nudki leidlikel meestel muud üle, kui 
hakata ise sõna otseses mõttes põlve 
otsas uusi pinke konstrueerima. 

Õnneks jätkus helgeid päid pea kõi-
gisse metsamajanditesse ja koos nende 
looduga tõusid nii toodangu tase kui ka 
arvukusnäitajad. Just 1960. aastatel 
pöörasid need leiutajatest nupumehed 

pilgu esivanemate traditsiooni poole ja 
kasutasid näiteks seal, kus tavapäraselt 
oleks pidanud kasutama metalli, rohkelt 
hoopis puitu. Nii olid paljud iseloodud 
tööpingid puidust tehtud hammasrataste 
ja diferentsiaalajamitega. Muu võimalus 
tegelikult ka puudus, sest metallilõike-
pinke polnud kuskilt võtta.

Valikute küsimus
1970. aastate algul hakkas Eestisse 
aegamisi sisse imbuma Rootsi päritolu 
metsatehnika, mida tuli soetada kõva 
valuuta eest. See oli täiesti teine maa-
ilm, mis kohalikud metsaülemad ja teh-
nikamehed sõna otseses mõttes pahviks 
lõi. Kvaliteedi ja efektiivsuse näitajad 
olid võrreldes suure kodumaa toodan-
guga võrreldamatud. Peamiselt suunati 
siitpoolt rõhk välismaiste mootorsaa-
gide ostmisele, kuid silma jäid ka muud 
agregaadid. Eriti paelusid haaratsitega 
hüdrotõstukid ning kokkuveokärud. 
Neile viimastele puudusid kodumaised 
tõsiseltvõetavad alternatiivid. Siinmail 
kasutati üldjuhul vintsimist ning kokku-
veoplaatide ja lohistitega materjali 
koondamist. See aga lõhkus aluspinnast 
ja kokkupõrgete tõttu kahjustas kas-
vama jäänud puid. 

Mõeldamatu oli osta Rootsist täis-
komplekte, see käis valuutapuudusel 
lihtsalt üle jõu. Üldjuhul arvestasid siin-
sed metsaülemad ja metsamajandite 
juhtkond maksumust printsiibil, kui 
mitu mootorsaagi selle raha eest saab. 
Eriti kokkuveokärude puhul oli see näi-
taja otsustajate vaatest väga paigast ära. 
Mis seal salata, kokkuveokärud olidki 
väga kõrge hinnalipikuga. Ja siin oli hea 
nõu kallis.

Rootsi paneb nuputama
Metsamajandite juhtkonda ahvatlesid 
nii hüdrotõstukid kui ka kärud. Tõstuki-
tega oli asi lihtsam, nende hind oli 
mõnevõrra soodsam kui kärudel, kuid 
probleem oli muus. Kas on selliseid, 
näiteks Fiskarsi toodetud agregaate või-
malik integreerida nõukogude tehnikaga 
ehk kas neid saab monteerida kodu-
maiste traktorite-autode külge? Kõike 
näinud remonditöökodade mehed mui-
dugi teatasid, et mis siin keerulist. Saab 
küll! Selgus, et ega ikka nii lihtsalt ei 
saa. Isegi kui ühendused suudeti valmis 
keevitada, siis palju suurem mure oli 

hüdrovoolikutega. Nõukogude toodang 
polnud mõeldud sellise õlisurve talu-
miseks ja need katkesid pidevalt. 
Kohalikel nupumeestel oli tükk mõtle-
mist, et Rootsi agregaadid korralikult 
tööle saada. 

Omamoodi põnev, samas aga üllatav 
on see, et sama probleemi lahendami-
sega tegeleti paralleelselt mitmes met-
samajandis samal ajal. Tööle suudeti 
saada need lõpuks igal pool, kuid teh-
nilised lahendused olid üsnagi erine-
vad. Nii tekkis omamoodi ebakõla ka 
ratsionaliseerimisettepanekute hinda-
misel, mis püüdsid tegelikult üht ees-
märki, kuid kasutasid selleks eri teid. 
Õnneks ükski leiutaja oma väljateeni-
tud preemiast ilmselt siiski ilma ei jää-
nud. Omaette oopuseks kujunesid sel-
liste Rootsi agregaatide remondi- ja 
hooldustööd, mis nõudsid kohalikelt 
meestelt vägagi loomingulist 
lähenemist.

Kokkuvõttes võib vaid imetleda tol-
laste metsameeste nutikust, entusiasmi 
ja tehnilist taipu, mida kohati saab 
pidada suisa geniaalseks. Eesti metsa-
mees on alati olnud tark ja uuendus-
meelne ning kasutanud kõiki võimalusi 
oma kasuks ära. Teha millestki midagi 
või panna sobimatu enda kasuks tööle 
väärib vaid suurt imetlust. Võime kaht-
luseta öelda, et poleks olnud neid tubli-
sid mehi, poleks Eesti metsandus meie 
vaba riigi tuleku hetkeks kaugeltki nii 
edukas olnud. 

Vanale jalgrattaraa-
mile konstrueeritud 
taimla külvimasin  
Riguldi metskonnas 
1967. aastal. Seeria-
tootmisse ei jõudnud 
sellised iseleiutatud 
masinad paraku 
kunagi.

Mõista-mõista,  
mis see on! See on 
isekonstrueeritud 
lõks sipelgate püüd-
miseks, et neid siis 
kunstlikult aretada.Saaremaa metsama-

jandi ratsionaliseeri-
jad on hüdraulilise 
poollaaduri Fiskars 
5000L suutnud edu-
kalt integreerida 
traktorile MTZ-82 ja 
käib demonstrat-
sioon, saamaks  
komisjoni heakskiitu 
tehtud tööle.
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ANU PÄRNAMÄGI
vanemraamatupidaja 

10.04
60

Anu on Anu. Temaga käib kaasas hea mõnus aura, optimistlik hoiak, 
tasakaalukus. Aga ka väiksed krutskid ning oskus leida väikestest 
asjadest rõõmu ja nalja. Temaga on mõnus suhelda – ikka satub jutu 
sekka ka midagi humoorikat ja tema nakatav naer haarab kaasa ka 
teda ümbritsevad inimesed.

Anu peale saab kindel olla. Ei ole kolleegid teda veel naljalt kuul-
nud kurtmas, ka keerulises olukorras või inimeses oskab ta leida 
midagi head. Anu aitab leida lahenduse kõigile tööalastele muredele 
ning on ikka valmis aitama ja oma teadmisi jagama. Juba tema hääl 
sisendab rahu ja lootust, et iga probleem leiab lahenduse.

Anu on ka kunstilembene ja reisihuviline ning hästi oma pere 
keskne. Suure südamega inimene. Palju õnne sulle!

Kolleegid raamatupidamisosakonnast

 APRILL

70 Anatoli Kaširin
06.04
Marana taimla, traktorist

60 Anu Pärnamägi 
10.04
raamatupidamisosakond, 
vanemraamatupidaja

55 Andrus Rinaldi 
11.04
Edela piirkond, 
metsakorraldaja

65 Hans Lellep  
12.04
Marana taimla, traktorist

65 Villu Alatsei  
13.04
metsaparandustalitus, 
metsaparandaja

60 Harri Tootmaa  
26.04
Kagu piirkond, raietööline

40 Triin Kusmin  
26.04
külastuskorraldusosakond, 
pärandkultuurispetsialist

 MAI
45 Raul Väin  

01.05
külastuskorraldusosakond, 
loodusvaht

60 Andrus Rist  
03.05
Edela piirkond, 
metsakasvataja

50 Janek Kukk  
03.05
Kirde regioon, praaker

45 Rainer Laigu  
03.05
juhtimisarvestuse osakond, 
tootmis- ja finantskontroller

35 Lagle Heinmaa 
05.05
külastuskorraldusosakond, 
kavandamisspetsialist

50 Marika Eha  
09.07
Marana taimla, 
taimlatööline

50 Andres Lind  
10.07
Kagu piirkond,  
raietööline

65 Tiina Neljandik 
12.07
külastuskorraldus- 
osakond, teabejuht

40 Ivo Maidla  
16.07
Kagu piirkond, 
metsakasvataja

45 Koit Kivikas  
16.07
Edela piirkond, 
metsakasvataja

50 Ere Kaaristu  
26.07
kinnisvaraosakond,  
kinnisvaralepingute 
spetsialist

60 Aare Aalja  
28.07
külastuskorraldus- 
osakond, loodusvaht

65 Kaja Neemre  
30.07
raamatupidamisosakond, 
raamatupidaja

35 Kaidi Arak  
31.07
Purila taimla, 
taimlatööline

50 Jaan Laur  
20.06
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

55 Risto Sepp  
21.06
metsaosakond , 
metsaülem

40 Jaan Tammsalu 
25.06
Edela regioon, praaker

30 Päivi-Pääsu 
Kreutzwald-Prii

  25.06
külastuskorraldusosakond, 
teabejuht

30 Elias Paulus  
29.06
Kirde piirkond, 
raietööline

 JUULI  

60 Harry Toomlaid 
02.07
Reiu taimla, taimlatööline

55 Ave Lehtpuu  
03.07
Marana taimla, 
taimlatööline

55 Helle Koort  
07.07
külastuskorraldusosakond, 
teabetöötaja

65 Kersti Jäetma  
07.07
raamatupidamisosakond, 
raamatupidaja

55 Ruth Rajaveer 
07.05
metsaosakond,  
maakasutuse spetsialist

55 Mart Sisask  
11.05
Edela piirkond, 
metsakorraldaja

60 Urmas Puhu  
20.05
Sagadi metsakeskus, 
hooldustööline

50 Ain Vihermets  
22.05
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

60 Velvo Mallene  
22.05
Kagu regioon, praaker

50 Kaupo Eliste  
24.05
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

50 Aivar Lagenõmm 
27.05
Kirde regioon, praaker

60 Heli Liiv  
28.05
Marana taimla, 
taimlatööline

50 Piret Tauer  
29.05
metsaosakond,  
maamüügi spetsialist

60 Taavi Köster  
30.05
Edela piirkond, raietööline

JUUNI  

50 Aivo Hobolainen 
01.06
Kirde piirkond, 
metsakorraldaja

60 Vahur Viik  
16.06
Edela piirkond, 
metsakorraldaja
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Saame tuttavaks!
1. Mida oled varem teinud? 
2. Milline on sinu varajasem kokkupuude RMK-ga?
3. Kas midagi on sind uuel töökohal ka eriti üllatanud?
4. Mida sulle vabal ajal üle kõige teha meeldib?
5. Palun üks ilus soovitus või mõttetera kolleegidele!

MIHKEL JÄRVEOJA
rahvusvaheliste  
looduskaitseprojektide 
koordinaator
1. Hariduselt pean ennast 
geograafiks, kuigi kümne 
aasta tagusele TÜ loodus-
geograafia ja maastikuö-
koloogia magistriõppele 
lisaks lõpetasin eelmisel 
aastal ka IT magistriõppe (infotehnoloogia mit-
teinformaatikutele, TÜ). Tööalaselt olen samuti 
seigelnud nende kahe eriala piirialadel, töötades 
erasektori ettevõtetes kartograafina, GIS-spet-
sialistina, aerofotokaamerate ja aerolaserska-
neerimise seadmete (LiDAR) operaatorina ja 
lendude planeerijana ning viimati kaugseire/IT 
projektijuhina.
2. Varasem kokkupuude RMK-ga on olnud 
pigem kaudne. Olen kasutanud matkaradu ja 
-onne ning toonud riigimetsast jõulude ajal 
mõne kuuse.
3. Üllatanud on töökaaslaste konkreetsus ja vas-
tutustunne, mida kartsin, et riigiasutuses on 
puudu.
4. Mulle meeldib peenema joogipoolise kõrvale 
kaheldava kunstilise väärtusega Briti krimisarja 
vaadata ja selle käigus enne teise kuritöö toimu-
mist langeda õndsasse unne oma turvalisel 
diivanil.
5. Saabuva kevade puhul tuletan meelde kõigi 
aednike rusikareeglit, et istutades tuleb jälgida, 
et juured oleks allapoole suunatud. Kehtib nii 
aianduses kui ka elus üldiselt. 

PÄIVI-PÄÄSU 
KREUTZWALD-PRII
külastuskorralduse 
teabejuht
1. Minu haridustee on loo-
gelnud mööda loomingulisi 
radu. Kunstikallakuga koo-
list jätkusid õpingud üli-
koolis käsitöötehnoloogiate 
ja disaini alal. Lõpetanud 
olen ka Luua metsanduskooli matkajuhi eriala, 
kuid eks see matkajuhtiminegi ole üdini loomin-
guline tegevus – vahendame me ju inimestele ilma 
kõige kaunimat kunstiteost, loodust. Suure loo-
duse, ajaloo, pärimuse, kultuuri, traditsioonide ja 
juurte juurde püüdlemise huvilisena olen püüdnud 
hoida oma elu võimalikult „päris eluna“, viljele-
des ka looduslähedast eluviisi. Oma teadmisi ja 
oskusi olen aastate jooksul jaganud koolituste 
kaudu ka rohketele huvilistele.
2. Tegelikult alustasin ma RMK-s retkejuhina 
töötamist juba aastal 2016. Tohutult armastan 
lapsi ja loodust, seega lapsed + loodus = unis-
tuste töö! 
3. Üllatuseks seda vist küll nimetada ei saa, sest 
teadsin seda juba niigi, aga kolleegid on nii 
ütlemata hoolivad ja abivalmid ja soojad. 
4. Praegu sooviksin ärgata varavalguses, hoidva 
metsa süles, rabavaikuses, iidsel soosaarel, soo-
kurgede hõigete saatel. Olen paras romantik ja 
teadjamate sõnul ka paras metsahaldjas! Vee-
dame koos perega palju vaba aega looduses 
uidates ja laagerdades. Kodus olemise aeg möö-
dub mul enamasti köögis toimetades. Ja kuigi 
loomingulisuse puhangud saavad leevendust ka 
tortide ja muu söödava meisterdamise näol, siis 
siiski tekib vahel ka karjuv vajadus haarata 
kätte pintsel ja midagi ilusat maalida. Olen 
varem tegelenud ka fotograafiaga. Aktiivse 
kaitseliitlasena veedan üsna tihti oma nädala- 
vahetused ka veidi teistmoodi metsaselt.
5. Hoidkem ikka ühiselt väärtusi, mis on päri-
selt väärt! 

SUSANNA KUUSIK
kaasamise spetsialist
1. Viimastel aastatel 
olen õppinud, Pootsis 
pitsakohvikut pidanud, 
lapsi ja kapsausse kasva-
tanud. Kõige paremini 
on välja tulnud laste 
kasvatamine, sest harju-
tasin mitu aastat kätt 
Tõstamaa Keskkoolis eesti keele ja kirjanduse 
tundides.
2. Servamisi kokkupuuteid on olnud nii palju. 
Mu lapsepõlvemälestused on seotud sellega, 
kuidas vendadega Tõstamaa metskonnas tugi-
toolidest onne ehitasime. See on sama koht, 
kus peame suvekohvikut. 2011. aastal oli mul 
tore koostöö Vaike Pommeri ja Jürgen Kusmi-
niga, sest sain inventeerida Tõstamaa valla 
pärandkultuuri. Juba päris kaua olen teinud 
kaastööd ajakirjale Metsamees ja tänu ametilu-
gudele olen justkui läbinud kursuse „RMK 
ABC“. Tean üht-teist jahimaade rentimisest ja 
olen alati valmis käredalt selles vallas arva-
must avaldama. Ennekõike on varasem kokku-
puude seotud ikkagi kogukondade kaasami-
sega. Tugevaid emotsioone tekitanud raieid 
olen ka üle elanud.
3. Vastlapäev Varbla kontoris – väga üllatunud 
olen siiani. Aga ameti poole pealt üllatab 
mind, kui suured ootused on kaasamisele.
4. Vaielda lastega, kui palju multikaid nad 
vaadata tohivad.
5. Pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad. 

JAANUS SUVI
IT-osakonna juhataja
1. Kasvasin Türil, lõpetasin 
Türi majandusgümnaasiumi. 
Edasi läksin õppima Tal-
linna Tehnikaülikooli – esi-
algu ehitusinseneriks, siis 
aga plaanid muutusid ja 
vahetasin eriala informaa-
tika vastu. Juba ülikooliajal 
asusin tööle tarkvaraarendajana. Töötasin IT-ettevõt-
tes, mis tegi projektipõhiseid töid eri ettevõtetele. 
Mõned suurettevõtted, kellele olen tarkvara arendust 
teinud: Eesti Energia, Swedbank, Telia, Tele2, Unibet; 
riigisektoris Maksu- ja Tolliamet. 
2. Esimest RMK projekti – rakendus Traktorist for-
varderitele veetud koguste raporteerimiseks – sattusin 
tegema üle kümne aasta tagasi. Esialgu töötasin teises 
ettevõttes, aga kui minu tähtajaline tööleping läbi sai, 
siis sõlmisin RMK-ga otse lepingu. Olen RMK-le 
väga tänulik, et sain töötada oma kodu lähedal ja näha 
iga päev oma laste kasvamist. Seega olen RMK-ga 
seotud juba pikalt, lihtsalt mitte selles ametis.
3. Suures osas olin RMK IT-teemadega juba varem 
kursis ja tundsin hästi ka kolleege. Juurde on tulnud 
bürokraatlik pool, millega tuleb lihtsalt harjuda ja oma 
tegemisi optimeerida. Praegu on IT-osakonnal kolm 
suurt sihti: IT-meeskonna arendamine, tegelemine 
infoturbega ning rakenduste kolimine pilveserverisse.
4. Vabal ajal tegelen spordiga, lemmikuks on korvpall 
ja golf. Üle 30 aasta olen tegelenud kergejõustikuga. 
Suvel võib mind kohata staadionil, hüpped ja kiir-
jooks meeldivad siiani ning loodan, et see harjumus 
hoiab mind pikalt heas vormis nii vaimselt kui ka 
füüsiliselt.
5. IT-osakonna juhina soovin, et kõik kolleegid saak-
sid oma töö tänu IT-lahendustele nutikamalt tehtud. 
Work smarter, not harder! ELERI LAIDMA

maakorraldus- 
toimingute 
spetsialist
1. Olen lõpetanud Eesti 
Maaülikoolis linna- ja 
tööstusmaastike korral-
duse eriala ning enne 
RMK-sse tulekut tööta-
sin 12 aastat Keskkonnaametis eri ametikohtadel. Viimased viis aastat olin kaitse planeerimise büroo 
juhtivspetsialist, enne seda tegelesin looduskasutuse küsimustega.
2. Tänu tööle Keskkonnaametis oli minu kokkupuude RMK-ga üpris sage. Loomulikult ei olnud me 
alati ühisel seisukohal, aga see oligi normaalne, sest igaüks kaitses oma seisukohti.
3. Eks alguses oli kõik uus (andmebaasid, DHS) ja vajas õppimist. Praegu tunnen end juba kindlamalt, 
kuigi avastamisrõõmu jätkub tõenäoliselt veel ja veel. See pole küll mingi üllatus, aga kolleegid on 
hästi toredad ja abivalmid!
4. Vabal ajal meeldib tegeleda tervisespordiga (kõnnin, jooksen), toimetan koduaias ja praegu on mul 
noor saksa lambakoer, kes vajab harimist.
5. Usalda elu! 

Saabuva kevade puhul tuletan meelde 
kõigi aednike rusikareeglit, et istutades 
tuleb jälgida, et juured oleks allapoole 
suunatud. Kehtib nii aianduses kui ka 
elus üldiselt.

Praegu on IT-osakonnal kolm suurt sihti: 
IT-meeskonna arendamine, tegelemine 
infoturbega ning rakenduste kolimine 
pilveserverisse.

Uued töötajad Uued töötajad
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Tšilliusku 
Mihkel Loks
Kuigi viimased aastakümned on Eesti kööki toonud palju 
uusi põnevaid maitseid, kasutavad paljud meist jätkuvalt 
peamise maitseainena siiski veel pelgalt soola ja pipart. 
RMK metsakasvatustalituse analüütik Mihkel Loks 
otsustas seda traditsiooni murda ning pakkuda siinsele 
köögilauale Eestis kasvatud tšillit.

Ise poetan seda salaja ka laste toidu sisse, kes 
muidu tšillist eemale hoiavad, aga teadmatus on 
õndsus, nagu öeldakse, ja siis nimetatakse väikse 
tšilliga keedetud frikadellisuppi või kanapastat 
maailma parimaks. 

Esimesed kasvuhooned said Põlva-
maal Ihamarus asuvas isatalus püsti 
2019. aastal. Internetist osteti seem-
ned, millest lasti Kanepi aiandis ette 
kasvatada taimed, ja töö võis alata. 
Mihkel toonitab, et tegemist pole 

Tekst: Sander Silm   Fotod: Anni Õnneleid / Ekspress Meedia, erakogu

ihamaru_pipratalu/

pipratalu

mitte ainult tema projektiga, vaid 
Pipratalu tegemistesse panustavad 
kõik pereliikmed.

Praeguseks on Mihkel tšillit kasva-
tanud juba mitu hooaega ning tekki-
nud on kasvatamis- ja turunduskoge-

mus. Suur katsumus on Mihkli sõnul 
olnud kasvatustehnoloogia paikatimmi-
mine. Üks asi on pidada tšillitaime potike-
sega aknalaual, teine aga kasvatada tšillit 
algaja aednikuna kasvuhoonetes. Iga aas-
taga lisandub aga uusi kogemusi.

Teravad piprakastmed
Kui esimesel aastal müüs Mihkel värskeid 
tšillikaunu, siis nüüdseks on ta sellest  
loobunud. Pole lihtsalt nõudlust, värskeid 
kaunu eelistavad pelgalt üksikud hard- 
core-tšillifännid. Ka poelettidel on  
kohalikku värsket tšillit müüa raske,  
kuna Eestis kasvatatud piprahind pole 
konkurentsivõimeline sissetooduga. Siiski 
pole Mihkel maha matnud mõtet jõuda 
oma kasvatatuga kunagi ka poelettidele.

Pipratalus hakati katsetama hoopis hoi-
distega. Turule toodi nii üliteravaid pipra-
kastmeid kui ka eri marjade ja puuvilja-
dega kombineeritud hoidiseid. Nii on 
näiteks praegu pirni-habanero-moos 
Pipratalu üks müüdavamaid tooteid.

Kastmeid valmistab Mihkel fermentee-
rimise ehk hapendamise meetodil, kus 
midagi keeta ega kuumutada pole vaja. 
Samuti ei lisata kastmetesse suhkrut, 
põhitöö teevad ära mikroorganismid. 
„Sisuliselt on tegemist samasuguse tehno-
loogiga nagu hapukapsa valmistamine ja 
tulemuseks on probiootikumidega laetud 
„elus“ kaste,“ selgitab ta.

Eesti köök just erilise maitsestatusega 
ei hiilga ja siin loodabki Mihkel murda 
müüte, seda enam, et järjest enam jõuab 
ka Eesti inimeste toidulauale roogi, mil-
lele on antud kergelt vunki justnimelt tšil-
liga. Tšilli ei pea alati tähendama teravat 
toitu, vaid seda saab väikestes kogustes 
kasutada igas toidus maitsenüansi lisami-
seks. „Ise poetan seda salaja ka laste 
toidu sisse, kes muidu tšillist eemale 
hoiavad, aga teadmatus on õndsus, nagu 
öeldakse, ja siis nimetatakse väikse tšil-
liga keedetud frikadellisuppi või kana- 
pastat maailma parimaks. Praeguses  
soolakriisis ja väiksema soolatarbimise 
soovituste valguses tasub ka teada, et 
tšilli toimib maitsetugevdajana ning toi-
dule polegi vaja nii palju soola panna,“ 
ütleb ta. Küsimusele, kas ta on pööranud 
tšilliusku ka oma lähimad kolleegid, vas-
tab ta naerdes, et seda polnud vaja enam 
teha. Tšillisõbrad olid nad juba varemgi.

Pipratalu tegemisi saab jälgida nii  
Instagramis kui ka Facebookis. 

Mihkli pere lemmik: 
fetaga taidetud 
jalapenod
Mihkli sõnul on esimesest saagist peale,  
kui jalapenot sai pisut liiga palju külvatud, 
nende pere lemmikuks lihtne suupiste –  
fetaga täidetud jalapenod, mida võib ka  
näiteks koos peekoniga küpsetada.

Vaja läheb jalapenot, fetat, musta pipart  
ja peekonit. Poolita jalapenod, eemalda 
seemned (teravamaks ampsuks võib ka 
alles jätta), täida fetaga, purusta peale 
musta pipart, soovi korral mähi peekoniviil 
ümber ja pane umbes 15 minutiks 225-kraa-
disesse ahju.
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Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Saada lahendus Metsamehe toimetusse e-posti aadressil metsamees@rmk.ee 
või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna lahendamise eest võitis auhinna Enn Konsand. Palju õnne! 

Töötan metsakorraldajana ja olin metsas tegemas 
oma tööd. Tegin Bitterlichi lihtrelaskoobiga ära 
mõõteringi ja toksisin tulemusi tahvelarvutisse. 
Järsku kostis selja tagant puuoksa raksatus ja vaa-
tasin üle õla, et mis seal toimub. Nägin endast 
umbes 30 meetri kaugusel karu! Karu seisis, esi-
käpad maha langenud puunoti peal nagu maalil 
„Hommik männimetsas“ ja uudistas mind. Kuidas 
ma Bitterlichi ringi tehes karu ei näinud, seda ei 
oska öelda ... 

Esimese asjana haarasin maast mullasondi ja 

laususin karule paar korda kõva häälega: „Mine 
ära, mine-mine!“ Karu jäi hetkeks mõtlema, et 
mida teha, ning otsustas siis ära joosta. Natuke 
maad eemal jäi karu tiheda latimetsa serva seisma 
ja ilmselt mõtles, kas peab edasi jooksma või 
võsasse ronima hakkama. Karu motiveerimiseks 
ütlesin uuesti: „Mine aga edasi! Mine edasi!“ See-
järel otsustas karu edasi joosta ja kadus minu vaa-
teväljast. Tegin tööd edasi, kuid vaatasin pidevalt 
üle õla. Lumel näen pidevalt sealkandis karu jälgi, 
kuid karu ennast pole õnneks rohkem kohanud. 

Ka karu saab ära rääkida!?
Nagu selgub metsakorraldaja Maret Liekise meenutusest, 
siis saab sõna väega suunata ka karu käike. 

Ivan Šiškin, Konstantin  
Savitski "Hommik männi- 
metsas"  (1889).

Tekst: Maret Liekis 
Foto: Wikimedia Commons

Alustas RMK karukaamera  
Karukaamera vahendusel saab kaasa elada aasta looma tegemistele  
Järvamaal Väätsal, kus möödunud aastal kohati erakordselt palju  
karusid ning nähti ohtrasti nende tegevusjälgi.

„Tõenäosus karukaamera ees karuisendeid näha on siin piirkonnas kindlasti suur. Sel aastal peaks  
Järvamaa metsades veelgi rohkem karusid ringi luusima, sest karuemasid on siin hinnanguliselt kümme-
kond, kellel sündisid pojad nüüd selle aasta alguses. Harilikult on ühe karuoti pesakonnas kaks-kolm 
poega, harvem ka viis. Seega peaks ligi 25 kolme kuu vanust karutitte praegu kuskil siinsetes metsades- 
lagendikel oma ema sabas maailma avastama,“ lausus zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt.

Karu tegemisi saab jälgida Riigimetsa Youtube’i kanalil (www.youtube.com/Riigimets). Looduskaame-
raid haldab ja seal toimuvat vahendab Tiit Hunt, kelle pikemaid postitusi looduses toimuvast saab lugeda 
RMK loodusblogist. 
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PÕNEVAID RMK 
ORIENTEERUMISPÄEVAKUID 
2. mai Linnaorienteerumine Haabneeme

4. mai Võrumaa kolmapäevak Rõuge

4. mai Viljandimaa orienteerumispäevak Ramsi

5. mai Tallinna neljapäevak Paldiski

5. mai Tartu neljapäevak Tehvandi

10. maii Järvamaa teisipäevak Kõrgessaare

12. mai Saaremaa neljapäevak Pöide

17. mai Põlva teisipäevak Hatiku järved

18. mai Lääna-Virumaa kolmapäevak Ilumäe

18. mai Viljandimaa orienteerumispäevak Viljandi Lossimäed

19. mai Pärnumaa neljapäevak Jõulumäe

19. mai Saaremaa neljapäevak Kuressaare

19. mai Tartu neljapäevak Kirikuküla

24. mai Rapla päevak Kaerepere

24. mai Põlva teisipäevak Põlva linn

25. mai Narva kolmapäevak Riigiküla

25. mai Lääna-Virumaa kolmapäevak Ebavere

26. mai Tallinna neljapäevak Aruküla

2. juuni Pärnumaa neljapäevak Vallikäär

2. juuni Tartu sprindipäevak Tartu kesklinn

8. juuni Lääna-Virumaa kolmapäevak Käsmu

9. juuni Tallinna neljapäevak Järvi järved

9. juuni Tartu sprindipäevak Otepää

21. juuni Põlva teisipäevak Kiidjärve

22. juuni Narva kolmapäevak Narva-Jõesuu

23. juuni Tallinna neljapäevak Kloostrimetsa retro


