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Kliimamuutusi tõukavad tagant 
inimtekkelised kasvuhoone- 
gaasid, mille kontsentratsioon 
atmosfääris on alates 20. sajandi 
keskpaigast järjepidevalt tõus-
nud. Kliimamuutuste mõjude 
leevendamiseks on maailma rii-
gid lubanud oluliselt vähendada 
kasvuhoonegaaside õhku pais-
kamist. Euroopa Liit on otsusta-
nud aastaks 2050 saavutada 
kliimaneutraalsuse.

Riigimetsas on õnneks süsini-
kuga asjad hästi. Ükskõik millise 
nurga alt vaadates seob riigimets 
tervikuna rohkem süsinikku, kui 
sealt õhku paisatakse. RMK oma 
tegevusega ei tõuka kliimamuu-
tusi tagant, vaid aitab neid lee-
vendada. RMK 2021. aasta süsi-
nikuraport võtab selle kenasti 
kokku, ja nagu raporti autor 
Hardo Becker on tabavalt öel-
nud: puud on süsinikusidumises 
sprinterid ja metsamuld maratoo-
nar. Et kliimaneutraalsus peab 
saabuma juba 28 aasta pärast, 
ongi meil eelkõige vaja sprinte- 
reid, sest metsamulla süsiniku-
varu kasv on väga aeglane. 

Mida RMK saab teha selleks, 
et tema maakasutus ja tegevus 
aitaks kliimamuutusi leeven-
dada? Kas süsinik, täpsemalt 
puitu, metsamulda või turbasse 
täiendavalt seotud süsinik teeb 
kliimamuutuse talutavamaks? 
Kas efektiivsemad tööprotsessid 
ja väiksem ressursikulu tule-
muse saavutamisel vähendavad 
emissioone? Kõikidele nendele 
küsimustele on vastus „jah“! 
Käesolevas Metsamehes kirju-
tabki Kristi Parro kliimakange-
laste töörühmadest, kus nendele 
küsimustele vastuseid otsiti. 

Metsameestele on avanemas 
huvitav võimalus teenida tulu 
täiendavalt süsinikku siduvate 

algatuste pealt. Asja iva on sel-
les, et rajades uue metsa mitte-
metsamaale või taastades vee- 
režiimi hüljatud turbatootmis- 
aladel, seome esimesel juhul 
täiendavalt süsinikku või teisel 
juhul vähendame kasvuhoone-
gaaside õhku paiskamist. Vähem 
emiteeritud või rohkem seotud 
kasvuhoonegaasid, teisisõnu 
süsinikukrediidi, saab ära mõõta 
ja sellele pannakse külge hinna-
silt. Erinevalt teoreetiliselt välja 
arvutatud ökosüsteemiteenuste 
hinnast, mida keegi tegelikult 
rahas välja ei maksa, on süsiniku- 
krediidil olemas reaalne rahaline 
väärtus ja toimiv turg. 

RMK jaoks on tegemist seni 
kasutamata võimalusega, mis 
minimaalselt võimaldaks katta 
uue metsa rajamise või jääksoo 

tervendamise kulu. Arvestades 
kliimaneutraalsuse saavutami-
seks seatud piiratud ajaraami 
ning väljakutse suurust, on  
üpris selge, et selle teemaga 
tuleb ka meil jõuliselt tegeleda. 
Mari Kartau annabki ajakirjas 
asjaliku ülevaate sellest, kuidas 
toimub vabatahtlik süsiniku- 
kaubandus ning kuidas metsa-
omanik sellest tulu võiks 
teenida. 

Puit on imeline, taastuv ja 
keskkonnasõbralik materjal, 
mille kasutusvõimalusi piirab 
ainult kujutlusvõime. Puit võib 
teatud tingimustel, kuigi mitte 
kõikjal, asendada terast, betooni, 
naftapõhiseid plaste ja mootori-
kütuseid. Puidust saab toota näi-
teks ravimikomponente või pata-
reisid, puidust saab toota isegi 
rõivaid. 

Kliimamuutuste kontekstis 
tuleb endale teadvustada, et mets 
paraku ei suuda kompensee-
rida kõiki kasvuhoonegaaside 
emissioone. Seega tuleb kliima-
neutraalsuse eesmärgi saavuta-
miseks pingutada kõikidel sekto-
ritel. Aga metsal on sellest 
hoolimata võtmeroll kliimakrii-
siga toimetulekuks, kuna oskus-
likul majandamisel mets seob 
kasvuhoonegaase, säilitab elu-
rikkust ja pakub võimalust suu-
rel määral asendada fossiilsetel 
kütustel põhinevad tooted. 
RMK-s alustas 1. novembril 
tööd uus juhatuse esimees Mikk 
Marran. Nagu Miku interv-
juust lugeda võib, peab metsa 
rolli kliimakriisiga toimetulekul 
väga tähtsaks temagi, ning uusi 
algatusi ja värsket lähenemist 
lubab ta mitme kandi pealt. 
RMK jaoks on igal juhul alanud 
uus ajajärk. On aeg asuda atra 
seadma! 

Kristjan Tõnisson, 
RMK juhatuse liige

Uhkustada tahan ka 
sellega, et vaba Euroopa 

riigimetsamajandajad said 
juuni alul meil konverentsil 
käies suure šoki osalisteks. 

Igati positiivses mõttes 
muidugi.

Metsa rollist kliimakriisis

Ebatavaline ebapärlikarbisaak
RMK kalakasvatustalitusel õnnestus tänavu 
koguda 27 000 ebapärlikarbivastset, mis on 
märksa rohkem kui eeldati.
Ebapärlikarbid paljunevad nii, et vastsed, keda 
emasloom vette paiskab, kinnituvad noorte 
forellide lõpuste külge ning pudenevad sealt 
pärast moonde läbitegemist jõe põhja. Kuna jõe-
põhjas enamik vastsetest hukkub, kasvatatakse 
noori pärlikarpe edasi inimese abiga.

„Mitmekordselt rohkem vastseid saime see-
tõttu, et meil justkui veidi ebaõnnestus karbi-
vastsetega nakatunud kalade püük,” nentis RMK 
ebapärlikarbi spetsialist Katrin Kaldma. Ta 
lisas, et valmis oldi umbes 8000 vastse püügiks. 
Karbivastsetega nakatuvad kõige paremini aas-
tased forellid, kuid neid õnnestus tänavu püüda 
vähe ning pigem sattusid kahvadesse kahesuvi-
sed kalad. „Veidi erinevalt teooriast, mille koha-
selt vanemad forellid ei nakatu nii efektiivselt, 
olid praktikas ka vanemad kalad hästi nakatu-
nud. Hea nakatumine suurematel lõpustel tähen-
das ka rohkem karpe,” selgitas Kaldma.

Püütud kalad viidi Põlula kalakasvandusse, 
kus karbivastsed kokku koguti. Edasi asetati osa 
neist laboris alustega inkubaatorisse, osa aga 
spetsiaalsetel plaatidel kasvanduse akvaariu-
misse ja jõkke. Päris oma loomulikku kesk-
konda jõe põhja söandatakse karbid lasta alles 
mitme aasta pärast. 

73,2 
miljonit 

eurot maksab RMK sel aastal 
riigieelarvesse dividende.

Juhtkiri
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210 000
lõhe, siia ja tuura noorkala 
asustas RMK Põlula 
kalakasvatustalitus tänavu 
sügisel Eesti veekogudesse. 
Kevadel täiendati Eesti 
kalavarusid ligi poole miljoni 
siia, forelli, lõhe ja tuuraga.

Suurenes sügisistutuse  
ja masinistutuse maht
Riigimetsa istutati sel aastal 23,9 miljonit taime, millest rekordilised 2,2 miljonit taime sügisel 
käsitsi ja ligi 890 000 taime kogu vegetatsiooniperioodil istutusmasinatega.

„Jaheda ja hilise kevade tõttu 
alustasime istutamisega hiljem 
kui tavapäraselt. Lisaks oli eri-
nevate kriiside tõttu keeruli-
sem leida tööjõudu metsatöö-
dele. Siiski õnnestus meil 
heade koostööpartnerite abiga 
taimed mulda ja kasvama 
saada, kuigi kevadine hooaeg 
venis pikemaks kui tavapära-
selt,“ tegi RMK metsakasva-
tustalituse juhataja Toomas 
Väät kokkuvõtte. 

RMK metsakasvatuslik ana-
lüüs näitab, et kevadise suure 
põuaga taluvad osas kasvukoh-
tades just sügisel istutatud tai-
med kuivust paremini. Lisaks 
aitab sügisistutus leevendada 
kevadist töökoormust suure 
istutusmahuga piirkondades ja 
lihtsustab taimede hoidmist. 
Sügisistutuse riskiks on aga 
külmakergitus, mistõttu saab 
kuuski istutada vaid 
mineraalmullale.

Lisaks metsastas RMK ligi 
300 hektarit selliseid alasid, 
kus pole kunagi varem metsa 
olnudki – väheväärtuslikud 
rohumaad, karjäärid, põõsasti-
kud. Istutustööde tegemiseks 
on sõlmitud enam kui 120 ette-
võttega lepingud ja kevadisel 
hooajal oli igapäevaselt metsas 
enam kui 1700 inimest.

RMK investeerib metsakas-
vatusse 22,7 miljonit eurot, 
millest 11,7 miljonit eurot on 
istutamiseelne maapinna ette-
valmistus, istutustööd ja tai-
mede maksumus ning ülejää-
nud ligi 11 miljonit kulub 
noore metsa hooldamiseks. 

Raamatus on sõnas ja pildis esitatud  
„Vereta jahi“ fotokonkursi ajalugu 25 aasta 
jooksul koos võidupiltide ja 61 jahilise lemmik- 
fotodega Eestimaa kaunitest maastikest ja 
elusloodusest. 

Kokku on raamatus üle 250 ainulaadse 
värvifoto, mis teeb sellest suurepärase kingituse 
nii fotograafia- kui ka loodushuvilistele. Raamatu 
lõpus on ka ingliskeelne kokkuvõte Eesti 
loodusest ja „Vereta jahist“. Raamatu koostas 
Indrek Ilomets ning selle väljaandmist toetas ka 
RMK. Raamat on saadaval raamatupoodides. 

Ilmus „Vereta jaht 25“ 
fotoraamat

Jõulupidustused 
loomapargis
RMK Elistvere loomapark korraldab  
26. detsembril tavaks saanud jõulupeo nii 
kahe- kui ka neljajalgsetele.

Pidustused algavad kell 11.30, kui ühiselt 
lauldakse orava aia nurga juures sünnipäeva- 
laulu karu Karoliinele, kes saab juba 
25-aastaseks. Seejärel suundutakse koos 
jõuluvanadega loomaparki kingijagamise  
ringile. Külastajad saavad head-paremat osta 
Torditoimetuse kohvikuletist ja juua sooja teed. 
Sissepääs tavapileti hinnaga. 

RMK pani 
tanavu mulda
 
10,9 miljonit mändi
10,5 miljonit kuuske
2,2 miljonit kaske
0,3 miljonit sangleppa

10. hooaega 
alustas RMK hirvekaamera, 
mida näeb YouTube'i kanalil 
Riigimets. Kaamera asub  
Lääne-Saaremaal, mis on Eesti 
üks hirverikkamaid piirkondi.
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Võrus sündinud ja kasvanud Mar-
ran arvab, et pealinnas elatud aas-
tad ei ole teda veel päris mereini-
meseks pööranud. „Minu metsad 
on Võrumaal – linnalähedane puh-
kemets Konnamets, kus sai vana-
emaga käidud sinililli ja marju 
korjamas; metsad Paidra järve 
ümbruses.“ Tal on tänaseni mee-
les, kuidas nad pinginaabriga 
pärast üheksanda klassi lõppu sõit-
sid jalgratastega nädalaks Paidra 
metsa närve puhkama ja metsaelu 
elama. „Püüdsime järvest kala 
ning sõime seda vaheldumisi 
„Turisti eine“ konservi ja 
makaronidega.“ 

Marranite praegune kodu asub 
Nõmme mändide all ja ega pere 
merest ja rannaliivastki ära ütle. 
Suvitatakse igal aastal Saaremaal 
Tagamõisa poolsaarel ja igasuvine 
traditsioon on matk Harilaiu tippu. 
Just Harilaiuga seostub Marrani 
isiklik emotsionaalne kokkupuude 
RMK-ga, kus ta sai kogemuse, et 
jalutaja esmamuljele tasub teha 
taustakontroll. „Selgitasime aas-
taid tagasi välja, miks on RMK 
Harilaiult tüki lagedaks raiunud – 
nimelt kõre populatsiooni 
kasvatamiseks.“

Esimese töökuu jooksul olete 
jõudnud RMK-ga lähemalt  
tutvuda. Mis on keskuse iga- 
päevaste tegevuste seas sellist, 
millele te tavalise metsakasuta-

tunne tänu minu eelnevatele  
ametikohtadele Kaitseministee-
riumi valitsemisalas.

Olete tõesti alates 1999. aastast 
töötanud kaitsevaldkonnas ja 
viimati Välisluureameti pea- 
direktorina. Seda huvitavam  
oli kuulda, et astusite sel sügisel 
Luua Metsanduskooli. Kuidas 
see õppetöö toimub ja mis on 
teie õpingute eesmärk?
Õpingud toimuvad individuaal- 
õpingukava alusel parimate oma 
ala spetsialistide juhendamisel. 
Peamiselt diskussioonide vormis 
ja praktilise poolega metsas tutvu-
des. Eesmärk on kasvatada oma 

metsandusalaseid teadmisi ja olla 
paremaks partneriks RMK 
spetsialistidele. 

Lisaks õppejõududele Luua 
koolist olen ka kohtunud teadlas-
tega Eesti Maaülikoolist ja Tartu 
Ülikoolist, kindlasti jätkuvad ka 
need väga harivad kohtumised.

Rahva arvates räägivad Eesti 
Maaülikooli ja Tartu Ülikooli 
teadlased justkui eri keeltes. 
Kuidas leida riigimetsa majan-
damisel kliimaeesmärkide ja 
metsade säilitamise seisukohast 
vajalik tasakaal? 
Üks on selge – kõik teadlased on 
väljas Eesti looduse ja metsade 

hea käekäigu eest, kõik minuga 
kohtunud teadlased on kinnitanud, 
et metsade jätkuv majandamine 
on vajalik. Aga ka seda, et seda 
tuleb teha mõistlikult ja mõõdu-
kalt. Ideaalne oleks loomulikult, 
kui Eesti teadlased jõuaksid ühi-
sele arvamusele või nõule, aga 
seda vist ei saagi oodata.

Paljudele metsaprobleemidele 
näibki olevat mitu õiget vastust –  
lühikeses ja pikas plaanis, 
arvestades liigilist mitmekesi-
sust, paralleelseid keskkonnate-
gevusi, kahjureid, rohepöörde 
eesmärke, aga ka majanduse, 
riigikaitse ja keskkonnahari-
duse vajadusi. Millised võiksid 
teie hinnangul olla RMK järg-
mise arengukava prioriteedid?
Kliimaeesmärkide saavutamisel 
on Eesti metsadel (nii riigi- kui 
ka erametsadel) väga suur roll. 
RMK peaks seda suunda omalt 
poolt kindlasti toetama. Kliima-
temaatika peaks järgmistel aasta-
tel olema RMK-s prominentse-
malt kaetud, ma ei oska veel 
öelda, kas sellest saab meile uus 
ärisuund, aga mõtted selles suu-
nas liiguvad. 

Loodame arengukava koostami-
sel saada tuge uuest metsanduse 
arengukavast. Kui arengukava 
suhtes otsusele ei jõuta, peame 
edasi liikuma ilma selle väga 
tähtsa suunisdokumendita. Peame 
koos Keskkonnaministeeriumiga 
läbi arutama, mis on konkreetsed 
ootused, sest kõike korraga (korra-
likku dividenditulu, rohkem RMK 
metsi kaitse alla, rohkem matka-
radu ja vaateplatvorme, rohkem 
looduskaitsetöid) ei pruugi saada. 
Omanik peab saatma ka selge 
sõnumi selle kohta, kas ja kui olu-
line on puidu väärindamise sektor 
Eesti tulevikumajandusele. Kõigil 
neil suunistel on suur roll RMK ja 
kogu puidusektori tulevikusuun-
dade seadmisel.

RMK juhi ametikoht on täna-
päeva Eestis vist üks keeruka-
maid. Teie plussideks võib 
lugeda, et tulite kõrvalt, n-ö 

riigimetsa uus avalik nägu
Novembrist alates RMK-d juhtiv Mikk Marran on endisele luurejuhile 
kohaselt alustanud põhjalikust ettevalmistustööst. Ta asus õppima 
Luua Metsanduskoolis, püüab enda jaoks kaardistada kogu 
riigimetsaga seotud probleemistiku ning soovib muuta RMK veelgi 
tänapäevasemaks ja avatumaks organisatsiooniks.

Tekst: Anu Jõesaar   Fotod: Sander Ilvest, Margus Ansu / Scanpix

Mikk Marran – 

Omanik peab saatma ka 
selge sõnumi selle kohta, 
kas ja kui oluline on puidu 
väärindamise sektor Eesti 
tulevikumajandusele.

jana ei osanud seni tähelepanu 
pöörata? Mis üllatas kõige 
enam?
Üllatused on olnud ikka positiiv-
set laadi ja seotud eeskätt väga 
professionaalsete, hingega asja 
juures olevate inimestega – üks-
kõik millisel RMK ametikohal. 
Üllatanud on RMK väga lai amp-
luaa, alates traditsioonilisest met-
samajandamisest kuni looduskait-
setööde, matkaradade, 
kalakasvanduse ja Sagadi mõisas 

pakutavate teenusteni välja. Väga 
huvitav on olnud vaadata kõiki-
desse valdkondadesse natuke 
sügavamalt sisse, küsida kõikjal 
miks-küsimusi. 

Sain kuulda, millise surve all 
on viimastel aastatel olnud met-
saülemad ja kui palju nad on 
pidanud selgitusi jagama. Tuhan-
ded kirjad ja kohtumised – müts 
maha nende ees. 

Metsamajandamise pool  
tundub toimivat nagu üks hästi  
õlitatud ja kokku harjutanud patal-
jon: planeerimine, plaanide muu-
tumine, logistika. Väga kodune 
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puhta lehena, ja et teie senised 
ametid on eeldanud väga häid 
juhiomadusi. Siiski – nii palju 
avalikkusega suhelda ei ole ehk 
seni vaja olnud. Kuidas olete 
avaliku suhtluse teemad enda 
jaoks läbi mõelnud? 
RMK peaks olema maksimaalselt 
avatud. Me peaksime vastama kõi-
gile tekkivatele küsimustele, mis 
seostuvad meie aktsionäride (kõigi 
eestimaalaste) vara hoidmise ja 
majandamisega. RMK on seda ka 
kindlasti siiani teinud, aga võik-
sime oma protsesse veelgi rohkem 
avada. Meil ei ole midagi häbe-
neda, RMK teeb väga professio-
naalset tööd, oleme eeskujuks pal-
judele teistele Euroopa RMK-dele. 
Ma arvan, et peaksime senisest roh-
kem tähelepanu pöörama sellele, et 
anda meie tegevusest veelgi parem 
pilt, püüda vajaduse korral teema-
sid lihtsustada, aga tuleb olla val-
mis selgitama ka väga keerulisi 
protsesse. 

Võiksime algatada huvitatud aja-
kirjanikega regulaarsed kohtumi-
sed, kus vaatame eri protsesside 
„kõhtu“ – olgu selleks siis puidutu-
rustus või mõni muu valdkond. 
RMK aastaraamatud võiks  
kujuneda lihtsasti arusaadavaks 
aruandeks meie aktsionäridele, 
mitte tingimata kordama majandus- 
aasta aruandes toodud detailset 
ülevaadet.

Olen ka oma varasemas töö- 
elus pidanud avalikkusega suht-
lema, ma saan sellega kindlasti 
hakkama. RMK-s on mul aga  
võrreldes Välisluureametiga palju 
rohkem tuge ekspertide näol, kes 
saavad mind toetada. Välisluure- 
ametis olin sisuliselt ainuke asutuse 
avalik nägu.

Kas kaitsevaldkonna ametid  
on andnud teile kaasavaraks  
ka värskemat lähenemist  
riigimetsa majandamise 
juhtimisele?
Kindlasti. Mul on kogemusi  
mitmesuguste protsesside juhti- 
misel eri ametites. Ma saan sisse 
tuua elemente, mis on eelmistes 
ametites õnnestunud (näiteks pika-
ajalised arenguplaanid,  

investeeringud inimestesse, sise-
kommunikatsioon), ja vältida  
elemente, mis ei ole õnnestunud. 
Minu väärtuspakkumine meie  
ühisele tiimile on see, et olen koos 
töötanud eri valitsuste, poliitikute, 
tippametnikega. Ma tean, kuidas 
inimestega suhelda, kuidas oma 
ideid esitleda, kuidas asutuse eest 
väljas olla.

Esimesest nädalast hakkasin 
RMK siseveebis pidama iganäda-
last blogi, kus annan ülevaate oma 
tegevustest ja tekkinud mõtetest. 

Loodan käivitada ka regulaarse 
formaadi, kus kõik asutuse juhid 
istuvad ühe laua taga kas siis füü-
siliselt või videosilla kaudu. 
Tahaks igal nädalal vähemalt ühe 
päeva pühendada sellele, et käia 
RMK inimeste juures Eesti eri 
nurkades ja näha oma silmaga, 
„kuidas moos kommi sisse saab“.

Millised RMK igapäevategevu-
sega seotud probleemid või tee-
mad on teie silmis praegu priori-
teetsed? Kus plaanite muutusi?
Fookuses on praegu viis suuremat 

annab ainult 1/3 kogu  
Eestis raiutud puidust. Üle- 
jäänud metsamaa kuulub umbes 
100 000 erametsaomanikule,  
sellest üle 20% suurtele juriidi-
listele isikutele.

Raiemahtusid ei kehtesta RMK, 
seda teeb keskkonnaministri ette-
panekul Vabariigi Valitsus. See on 
poliitiline otsus. RMK esitab 
Keskkonnaagentuurile oma ette-
paneku ja selle põhjal antakse 
soovitus keskkonnaministrile.

Lage- või uuendusraie on üks 
metsamajandamise liikidest ja 
kindlasti jääb see raieliik metsa-
majandajate tööriistakasti ka tule-
vikus. Pigem peame rohkem  
tähelepanu pöörama raiete ruumi-
lisele planeerimisele, pöörama 
tähelepanu nüanssidele, mis või-
vad inimesi ärritada. On selge, et  
inimestele ei meeldi näha suuri 
lageraielanke – peame kohanema.

Inimesed ei tee sageli vahet, 
kelle mets see on, kus nad jalu-
tavad või mida kritiseerivad. 
Kas teie ise teate praeguseks 

teemat. Esiteks kokkulepped koha-
like omavalitsustega metsade 
majandamiseks, majandamine puh-
kemetsades ehk KAH-aladel. Tei-
seks puiduturustusstrateegia muut-
mine suunaga avalikustada senisest 
rohkem infot järgmiste perioodide 
kestvuslepingutes ning töötada 
välja süsteem, millega saaksime 
eelistada lepingupartnereid, kes 
puitu Eestis maksimaalselt väärin-
davad. Kolmandaks RMK uue 
arengukava koostamise alustamine. 
Neljandaks RMK struktuuri ja toi-
mimise, sealhulgas kommunikat-
siooni ülevaatamine, ja viiendaks 
2023. aasta eelarve. 

Kindlasti tahan lisaks sellele 
hoolt kanda, et RMK organisat-
sioonina areneks, et me oleksime 
eeskujuks teistele Eesti ettevõte-
tele ja ka meile sarnastele organi-
satsioonidele mujal Euroopas. 
Peame võitlema ka parimate talen-
tide pärast, samamoodi nagu soo-
vime, et meil oleks erinevaid ja eri 
vanuses puid – mida laiem koos-
lus, seda tugevam. Tahan RMK-
sse tuua rohkem noori,  rohkem 
naisi, ka metsandusvaldkonna 
väliseid inimesi. Ma soovin, et 
RMK poleks ainult hea praktika-
koht, vaid noortel oleks siin ka 
reaalselt võimalik tööd saada. 

Soovin, et RMK oleks veelgi 
tänapäevasem organisatsioon, et 

kolleegide vahelt kaoks praegu 
nähtav pisike meie–teie (metsama-
jandus vs. looduskaitse) võistlus.

Rahvas kurjustab RMK-ga kõige 
enam raiemahu ja lageraiete 
pärast. Olete end nüüdseks tee-
maga kurssi viinud – kas tundub, 
et kriitika on kohati õige?
Pigem tundub, et RMK saab krii-
tikat nii mõnelgi juhul ebaõigla-
selt – mitmed kogu sektori tege-
vused ja patud nuheldakse sageli 
meie kaela. RMK haldab umbes 
poolt Eesti metsamaast, aga 

Kindlasti tahan hoolt kanda, et RMK organisatsioonina 
areneks, et me oleksime eeskujuks teistele Eesti 
ettevõtetele ja ka meile sarnastele organisatsioonidele 
mujal Euroopas.

igal hetkel, kas viibite riigi- või 
erametsas? Kas RMK oma ini-
mene oskaks ainult ringi vaada-
tes mingite tunnuste järgi öelda: 
see on meie mets, meie teeme 
niiviisi, see aga mitte, meie 
poleks kindlasti nii teinud?
Soovitan kasutada Maa-ameti 
kaardirakendust (register.metsad.
ee), kust on võimalik eraldiste 
kaupa vaadata, milline tükk kuu-
lub riigile, milline eraomanikule. 
See kulub marjaks ära ka RMK 
metsast jõulukuuske otsides. Kui 
on laetud akuga nutiseade, on 
üpris lihtne aru saada, kas asu-
takse riigi- või erametsas. RMK 
metsad on majandatud maailma 
parimal tasemel, pakume väga 
kvaliteetset toorainet Eesti puidu- 
tööstusele.

On teil RMK aladel ringi  
liikudes silma jäänud mõned 
lemmikkohad, kuhu kindlasti 
tahaksite tulla varsti tagasi, aga 
vabal päeval ja koos perega?
Suve lõpus sattusin esimest  
korda koos sõpradega matkama 

Norra-Oostriku allikate juurde – 
väga müstiline paik. Sõpradega 
oleme käinud Kakerdaja rabas, 
Mukri rabas, Soomaal. Nendesse 
kohtadesse lähen kindlasti tagasi, 
aga avastamist on veel palju. 
Kevadel on sihtmärgiks Eesti  
väikesaared oma matkaradadega. 
Igal suvel avastame perega 
süvitsi uue jupi Saaremaast.

Millal teil üldse esimene vaba 
päev tekib? Kui osav olete seni 
olnud puhkepäeviti ja tööpäeva 
õhtuti töömõtetest vabanema? 
Ma olen harjunud töötama igas 
asendis ning igal päeval ja kella- 
ajal. Olen õppinud ennast ka  
välja lülitama. Mõnikord õnnestub 
see paremini, mõnikord halve-
mini. Olen valmis ka keset  
koosolekut ütlema, et olen väsinud 
ja jätkame homme. Ei ole mõtet 
aurude peal pingutada. Tuleb 
natuke koguda ja siis uue hooga. 
Mulle meeldib üksi olla, olen 
proovinud arendada ka võimet 
molutada, äkki saan millalgi 
meistrikski. 

8 vähem teada fakti 
Mikk Marranist (44)
1. Harrastab pikamaajooksu. On läbinud kolm maratoni 

ja paar poolmaratoni. „Ma ei ole kindel, kas tahan 
võtta eesmärgiks joosta lähiaastatel maraton alla 
3.30. RMK-s on mitu kolleegi, kes kindlasti mulle 
sellist väljakutset hakkavad esitama.“

2. Abikaasa ja kolm last on temast veelgi sportlikumad. 
Abikaasa Kaisa on praegu Eesti parim pilatesetreener.  
„Meie peres on korralik spordipisik, mille on minusse 
ja lastesse süstinud Kaisa. Lapsed on kõik tegelenud 
tipptasemel ujumisega. Praeguseks on võistlusvormis 
meie noorim poeg, vanim poeg on juba ise 
ujumistreener.“

3. On suurepärane hobikokk, kui inspiratsioon peale 
tuleb. „Arvan, et pardirind taipärases kastmes, pikalt 
küpsetatud lambakints või peedi-ceviche tulevad mul 
täitsa hästi välja. Pärast töötamist NATO peakorteris 
Brüsselis tõin kaasa arvestatava veinikogu, et algust 
teha veinide kollektsioneerimisega, kuni vargad need 
keldrist ära viisid.“

4. Tema öökapil on järge ootamas raamatuvirn. „Loen 
umbes kümmet raamatut korraga. Praegu on virna 

tipus peaminister Kallase kingitud väga põnev Patrick 
Radden Keefe’i „Say Nothing“. Kapo peadirektor on 
varustanud mind väärtuslike ajalooraamatutega, veel 
on siin loomulikult luurekirjandust, Mart Eriku 
soovitatud metsaraamatud, juhtimisalaseid raamatuid, 
RMK 15. aastapäevale pühendatud raamat ja alati 
natuke ilukirjandust.“

5. Ta kogub vinüülplaate. „Fookuses on jazz, 1970. 
aastate funk, 1970.–1980. aastate eesti muusika. 
Keskkooli ajal teenisin taskuraha Võru klubides DJ-na. 
Aeg-ajalt on mind võimalus nüüdki väiksematel 
koosviibimistel plaate mängimas näha.“

6. Laseb katusel sõita. „Mul on olnud paar keskmisest 
võimsama mootoriga paarikümne aasta vanust 
kabrioletti.“

7. Seenel ja marjul käib hektiliselt. „Marjad panen 
abikaasa suunisel otse suhu, mõned karbid jõuavad 
paariks nädalaks ka sügavkülma. Seente 
marineerimisega tegeleb sõber Viiratsis ja kuna tema 
marineeritud seened on maailma parimad, siis ei ole 
mõtteski olnud hakata talle konkurentsi pakkuma.“

8. On värske metsaomaniku abikaasa. „Kaisa sai 
novembrikuus oma isalt kingiks maatüki, kus on ka 
hektar metsamaad. Käisime just eile seal patseerimas 
ja metsamajandamisplaane tegemas. Tõenäoliselt 
tuleb siiski professionaalidelt abi paluda…“
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Toome välja nelja töörühma tulemused, 
mis oma sisult kõige kaugemale tule-
vikku vaatavad.

Mitu töörühma jõudsid oma analüüsis 
järeldusele, et kui eesmärgiks on  
süsiniku suurem sidumine, tuleb  
alustada juba väga varakult. Metsataimi 
tuleb kasvatada kvaliteetsest seemnest, 
aga mitte ainult. Oluline on leida ka 
kvaliteetsed seemnepuud, millel pari-
mad omadused – väiksem okslikkus, 
haiguskindlus jm – ka järglastele edasi 
kanduksid. 

RMK koos Eesti Maaülikooliga  
alustas järglaskatsetega 2012. aastal, 
kuid seemlaseemet sealt veel ei saa. 
„Puud kasvavad aeglaselt, ka järglas- 
katsete puud, mistõttu tuleb kvaliteet-
sema seemne saamiseks oodata vähe-
malt 25 aastat,“ rääkis haiguskindla-
mate puude kasvatamise võimalusi 
uurinud töörühma juht Esko Krinal. 
„Järglaskatsete tulemusena leitakse loo-
detavasti ka juurepessule ja kase 
leheroostele vastupidavamad puud, 
mida seemlate rajamiseks kasutada.“ 

Pikas plaanis annavad seemlaseemnest 
sirguvad metsad 10–15 protsenti 
parema kasvukiiruse.

Rohkem segametsi
Metsakasvatusele keskendunud 
töörühm tegi suuremahulise analüüsi, 
mille tulemusena töötati välja soovitus-
likud kasvukohapõhised metsa koossei-
sud. Töörühma juhtinud Tavo Uuetalu 
sõnul saab neid rakendades suurendada 
riigimetsa hektaritagavara, tüvepuidu 
süsinikusisaldust ja palgi väljatulekut. 
„Otsuste tegemine ei ole aga nii lihtne,“ 
selgitas Uuetalu. „Õhku jäi küsimus: 
millal peaks seotud süsiniku kogus 
olema suurim, kas metsas või puittoo-
tes? Ühel juhul peaksime kasvatama 
okaspuupuistusid, teisel kaske.“

Igal juhul on selge, et lisaks targale 
seemnevalikule tuleb targalt tegutseda 
ka raietöödel. Näiteks tuleks varasemast 
enam soosida segametsade kasvatamist. 
Uueks väljakutseks võiks olla kaherin-
deliste puistute kasvatamine. Kaherinde- 
lised männikud, kaasikud ja haavikud – 
mille tekkimist saab soodustada õige-
aegsete valgustus- ja harvendusraietega – 
on tootlikumad kui üherindelised 
puistud. Lõppraiete suhtes parimate 
lahenduste leidmiseks tehakse koostööd 
Eesti Maaülikooliga, praegu on käimas 
valikraieid uuriv projekt. 

Looduspõhine majandamine
Elurikkuse seisundi parandamise või-
malusi uurinud töörühm pani kõigile 
südamele, et kasvuhoonegaaside emis-
sioonide vähendamiseks ette võetavad 

tegevused peavad toetama elurikkuse 
seisundit. „Maailmas on juba praegu 
järjest laiemalt kasutusel nn looduspõ-
hine majandamine, mis toetab mõlema 
eesmärgi üheaegset täitmist ja ma ei näe 
takistusi, miks RMK ei võiks neid oma 
tegevuses senisest rohkem rakendada,“ 
rääkis töörühma juht Kaupo Kohv. 

Töörühm sõnastas 42 tegevust, mis 
võiks aidata kaasa elurikkuse seisundi 
paranemisele ja mille rakendumist eri 
aspektidest hinnati. Üllatusena selgus, 
et elurikkusele kõige positiivsema 

Tekst: Kristi Parro
Foto: Tiina Drenkhan

Lõpule on jõudnud kolm aastat väldanud süsiniku jalajälje 
kaardistamine RMK-s ehk RMK kliimakangelaste töörühmade 
kokkuvõtlik analüüs. See ei tähenda aga mitte teema lõpetamist, vaid 
vastupidi – nüüd on kaardistatud kõikide valdkondade hetkeolukord, 
loodud mõõdikud ja seatud lävendid, millest lähtuvalt saab edaspidi 
oma tegevusi süsinikku siduvamalt ellu viia.

RMK süsiniku jalajälje
kaardistamine jõudis finišisse

RMK pikaajaline 
eesmärk on kasva-
tada metsa mitte 
ainult kiiremini ja 
tootlikumalt, vaid 
ka haigluskindla-
malt. Fotol juure- 
ja tüvemädanikku 
tekitav juurepess.

Metsatüüp Max tagavara, % Max süsinikku, % Max palki, % Raievanus

Palumetsad 80 mänd, 20 kuusk 80 kask, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80–90

Soovikumetsad 80 kuusk, 20 kask 60 kask, 20 kuusk, 20 haab 80 kuusk, 20 kask 50–60

Kõdusoometsad 60 mänd, 40 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 55–75

Laanemetsad 100 kuusk 80 kask, 20 kuusk 80 kuusk, 20 mänd 50–65

Salumetsad 80 kask, 20 kuusk 80 kask, 20 kuusk 80 kuusk, 20 kask 50–65

Samblasoometsad 100 mänd 100 mänd 100 mänd 90–110

Rohusoometsad 60 kask, 40 haab 80 kask, 20 haab 60 kask, 40 kuusk 70–80

Rabastuvad metsad 80 mänd, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80–90

Tehistüüp 60 kask, 40 kuusk 100 mänd 100 mänd 70–80

Loometsad 60 mänd, 40 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80–90

Nõmmemetsad 80 mänd, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 80 mänd, 20 kuusk 90–100

Metsakasvatust analüüsinud töörühm arvutas välja puuliigilised koosseisud eesmärkide saavutamiseks:  
milline mets annaks suurima tagavara, milline seoks enim süsinikku ja milline tagaks parima materjali väljatuleku.

Elurikkusele kõige positiivsema mõjuga tegevused ei ole alati kõige  
kulukamad. Negatiivne väärtus x-teljel väljendab negatiivse mõju  
suurust kasumile ja y-teljel väljendavad suuremad väärtused positiivset 
mõju elurikkusele. Sinine punktiirjoon eristab n-ö kõige suurema posi-
tiivse mõjuga tegevusi elurikkuse jaoks ja roheline punktiirjoon eristab 
kvalitatiivselt kallimaid tegevusi odavamatest.
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mõjuga tegevused ei ole alati kõige kulu-
kamad. „Meie näitasime oma tööga, et 
lahenduste spekter võib olla väga lai ja 
kindlasti on võimalikke meetmeid roh-
kemgi, kui meie esimese hooga välja 
tõime,“ tutvustas Kohv sõnastatud tege-
vusi. „Näiteks metsakasvatuse töörühm tõi 
majandusliku meetmena välja mitmerinde-
liste puistute kasvatamise. Ka see on ole-
muselt looduspõhine lähenemine, sest toe-
tab nii elurikkust, kuid on ka 
metsakasvatuslikult otstarbekas.“

Kui otsida näidet meetmest, millel oleks 
suur positiivne mõju elurikkusele, kuid 
samas väike mõju RMK kasumlikkusele, 
siis võib välja tuua ettepaneku eelistada 
mahajäetud turbamaardlates tuleviku 
maakasutusena märgalasid või kombinat-
siooni taastuvenergeetikast ja märgalast 
ning võtta alad kümne aasta jooksul 
kasutusse.

Elurikkad ja tootlikud 
ökosüsteemid
Kõik RMK tegevusvaldkonnad sidus oma-
vahel kokku töörühm nimega RMK 2100, 
mille ülesandeks oli seada RMK sihid  
aastani 2100. Sõnastati suur eesmärk: 
RMK mets ja teised ökosüsteemid on elu-
rikkad ja tootlikud, pakkudes kvaliteetset 
puitu ja mitmekülgseid ökohüvesid. Järg-
nevalt pakuti välja koondindeksite süsteem 
ökosüsteemide, metsamajandamise ja  
sotsiaalsete väärtuste seisundi hindamiseks 

ning esitleti hinnangut põhikaardi 5 x 5 km 
kaardiruudustiku vaates.

Ökoloogilise seisundi koondindeks näi-
tas, et riigimetsade olukord on üldiselt 
hea, aga mõnes piirkonnas vajab tähele-
panu. Metsamajandusliku seisundi hin-
nang näitas, et metsakasvatuslikke töid on 
metsas tehtud heal või kõrgel tasemel, aga 
maa potentsiaali kõige paremini ära kasu-
tava puistu koosseisuni jõudmiseks tuleb 
veel tööd teha. Sotsiaalsete väärtuste ana-
lüüs tõi välja, et RMK puhkevõimalused 
järgivad peamiselt pikki matkateid ja asu-
vad külastuskeskuste juures, metsateed 
aga katavad kogu Eesti, mis tagab ühtlase 
ligipääsu metsale.

Koondindeks näitab riigimetsade sot-
siaalset väärtust üldiselt heal tasemel, 
madalama väärtusega on alad, kus kehti-
vad looduskaitsest tulenevad liikumis- 
piirangud. Edaspidi on indeksite alusel 
võimalik hinnata RMK tegevuste edukust 
RMK 2100 eesmärgi poole liikumisel.

RMK 2100 töörühma juhtinud  
Kristjan Tõnissoni sõnul on kliima 
töörühmades seni tehtud töö tulemused 
RMK tegevuste mõtestamisel ja kliima-
muutustega toimetulemisel väga oluli-
sed. „Kliimamuutused ei kao kusagile ja 
RMK peab nendega tegelema. Osa 
töörühmadest tulnud ettepanekuid on 
juba ellu viidud, teiste rakendamist saab 
kaaluda eesseisva RMK arengukava 
koostamise käigus.“ 

Sotsiaalsete väär-
tuste koondindeks.
Sotsiaalseid väärtusi 
hinnati puhkevõima-
luste, metsateede, 
igaüheõiguse ja 
tööhõive alusel. 
Kaardianalüüs näi-
tab, et RMK puhke-
võimalused järgivad 
peamiselt pikki  
matkateid ja asuvad 
külastuskeskuste 
juures, metsateed 
aga katavad kogu 
Eesti, mis tagab ka 
igaühele ligipääsu 
metsa. Koondindeks 
näitab riigimetsade 
suhtelist sotsiaalset 
väärtust kaardi- 
ruudus võrreldes  
kõrgeima ja mada-
laima sotsiaalse 
väärtusega.

RMK korraldas oktoobris läbirääkimised küttepuidu kokkuleppehinnaga müü-
giks. Läbirääkimiste objektiks oli RMK majandatavast riigimetsast novembrist 
2022 kuni märtsini 2023 varutav küttepuit mahus ca 100 000 kuupmeetrit, millest 
pool saadakse lõppeval ja teine pool peatselt algaval aastal. 

Kutsed läbirääkimistel osalemiseks saadeti kõikidele Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte 
Ühingu liikmetele ning lisaks ka teistele kaugkütjatele. Läbirääkimiste tulemusena sõl-
miti lepingud 20 ettevõttega, sealhulgas Eesti suurimate kaugkütjatega. Küttepuidu 
müük otsustati läbi viia, arvestades valitsusliidu koalitsioonilepingu eesmärki pakkuda 
Eesti inimestele turvatunnet energiakriisist väljumiseks. Alates kevadest on olnud päeva-
teemaks energiahinnad ja energia varustuskindlus.

Läbirääkimistel osalesid ettevõtjad, kelle põhitegevuseks on soojusenergia tootmine 
või puitkütuste (küttehalud, hakkpuit) valmistamine ja müük Eestis asuvatele soojus- 
energia tootjatele ja tarbijatele. Müügiprotsessi käigus konsulteeriti täiendavalt Konku-
rentsiametiga, et määratud tingimuste õiguspärasus oleks kindel. Ameti kinnitusel RMK 
ei ole küttepuidu (sealhulgas hakkpuidu) turul turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja 
konkurentsiseaduse tähenduses. Selleks peaks vastaval kaubaturul olema turuosa vähe-
malt 40 protsenti. RMK müüs 2021. aastal 597 000 m3 küttepuitu ja 280 000 m3 hakk-
puitu, kokku 877 000 m3. Statistikaameti andmetel tarbiti 2021. aastal puidutöötlemise 
valdkonnas puitkütuseid 811 000 m3 ja energiatootmise valdkonnas 3 393 000 m3, kokku 
seega 4 204 000 m3. Sellele kogusele lisandub kodumajapidamistes kasutatav küttepuit 
hinnanguliselt 1 600 000 – 2 000 000 m3. Nagu need arvud näitavad, on RMK kütte-
puidu (sealhulgas hakkpuit) osakaal vastaval kaubaturul 15–20 protsenti. Samuti ei ole 
tegemist riigiabi reeglite rikkumisega.

Küttepuidu tarned toimuvad igapäevaselt ja enne uue aasta algust viiakse lepingupart-
neritega läbi teine voor, et täpsustada mahud ja hinnad 2023. aasta esimeseks kvartaliks. 
Kokkuvõtvalt võib väita, et tänu RMK poolt müügiks pakutud küttepuidule maandati 
riskid, mis mõnel ettevõttel varustuskindluse saamiseks olid tekkinud. 

Tekst: Ulvar Kaubi,
RMK puiduturustus- 
osakonna juhataja
 
Foto: Shutterstock

RMK aitas soojusenergia 
varustuskindlust tõsta
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avati uus püsinäitus
Sagadi metsamuuseumis 

Näitus kannab pealkirja „Metsane 
teekond“ ja sellel kulgejad saavad proovile 
panna nii oma teadmised Eesti metsade 
kohta kui ka lustlikumas laadis 
metsaeluga tutvust teha.

Sagadi metsamuuseumi juhi Ain Küti sõnul on eestlaste elu  
kulgenud ikka metsa toel ning metsa mitmekülgseid kasutus- 
võimalusi ja tähtsust meie identiteedis avab ka uus näitus.  
„Heidame küll austava pilgu minevikku, aga vaatame siiski ka 
palju võimalusi pakkuvasse tulevikku,“ sõnas Kütt, avaldades 
lootust, et põnevat tegevust leiavad näitusel nii lapsed kui ka 
täiskasvanud. 

Näiteks saab külastaja oma käega katsuda ja silmaga veen-
duda, kui paljud meid ümbritsevatest asjadest on seotud puiduga 
ning mis suunas see valdkond areneb. Käsitlemist leiavad metsa 
roll kliimasoojenemise kontekstis ning puidu võimalused hubase 
elukeskkonna loojana. Viimase teema avamisel tulevad appi  
virtuaalreaalsuse prillid ning näituse külastaja saab koos Tõnis 
Niinemetsaga teha kiirrännaku eri ajastu puitmajades – alustades 

püstkojast ja lõpetades moodsa ristkiht-
puitmajaga. Tõnis Niinemetsa südikal 
juhendamisel saab proovida teha järgi ka 
loomahääli ning kinnistada looduses lii-
kumise etiketti.

Esimesel korrusel saab videoruumis 
graafilise ülevaate Eesti metsade hetkesei-
sust ning vaadata metsailust inspireeritud 
elamusklippi. Oma osavust saab proovile 
panna harvesteri simulaatoril.

Näitus „Metsane teekond“ on RMK 
Sagadi metsamuuseumis avatud iga päev 
kella 10–16.

Sagadi metsakeskuses tegutseb ka  
looduskool, hotell ja restoran ning  
muuseumina härrastemaja.

Värske näituse kuraatorid on Ain Kütt 
ja Katre Ratassepp. Näituse ruumilahen-
duse lõi ning disaini ja eksponaadid 
kujundas OÜ Pult. Näituse ehitas valmis 
OÜ Riksen. 

Mida vaadata, katsuda, 
proovida saab?
• Puuparlament õpetab ära tundma eestimaiseid 

põhipuuliike.
• Puidukasutus vanal ajal ja tänapäeval annab aimu, 

millisest puust tegi peremees parima labida või pilli  
ning kuidas kasutatakse puitu tänapäeval ilutööstuses, 
lennunduses või kõikvõimalikes olmekaupades.

• Metsabioloogia tutvustab meie põhilisi metsloomi,  
tuulist elu puuvõras ja salapära täis siginat mulla all. 
Kuulata saab ehedaid helisid puu seest ja maa alt,  
joosta võidu loomadega ning harjutada loomade keelt.

• Puit elukeskkonna loojana tutvustab puitarhitektuuri  
näiteid nii ametlikelt autahvlitelt kui ka „põranda alt“, kaasa 
saab teha interaktiivse rännaku eri ajastu puitmajades.

• Mets majanduse mootorina ehk kuidas mets 400 aasta 
jooksul meie toimetulekut on turgutanud – laevaehitusest 
viina valmistamiseni, eestimaisest vineerist rääkimata.

• Meelterännak metsas – võimalus näitusemelust  
eemalduda ja nautida ekraanil Eestimaa aastaaegade 
vaheldumise ilu, saadetuna juhendatud metsa- 
meditatsioonist.

• Metsa roll kliimamuutustega kohanemisel ja pilk 
tuhandete aastate taha ehk kuidas Eesti metsad on  
kliima tõttu aja jooksul muutunud. 

• Metsatööde ABC ehk millal võtta relaskoop ja millal saag 
ning mida tähendab ütlus, et mullast sõltub mets. 

• Mets Eesti koha- ja perekonnanimedes – saad ka uurida, 
kas kaardile mahtus ka sinu talukoht.

• Metsandusliku pärandkultuuri varamu ning metsaga seotud 
tavad meie vaimses kultuuripärandis, eri vaated metsale. 

• Metsakino ehk lustakaid ja mõtlemapanevaid temaatilisi 
katkeid Eesti filmidest.

Tekst: Katre Ratassepp 
Fotod: Jarek Jõepera

Vaata ja imesta, mida kõike puidust tehakse! Muuhulgas saab nuusu-
tada puidupõhise vanilliini aroomi, katsuda seenemööbli pehmust ja 
loksutada purgis puusuhkruid.

Kui metsatööriistad uuritud, saab 
hinge tõmmata metsakino ruumis 
või teritada silma metsanimeliste 
Eesti kohtade kaardil. 

Näituse esimesteks 
külastajateks olid 
metsameeste koori Forestalia 
liikmed, kes läksid koos  
Tõnis Niinemetsaga 
virtuaalrännakule Eesti 
puitarhitektuuri radadele.

Puuparlament aitab meelde tuletada  
15 Eesti enimlevinud puuliiki.

UudisedUudised
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Kuidas teie teekond Eestisse  
alguse sai?
Olen sündinud Luhanski oblastis, kuid 
valdava osa oma elust elanud Harkivis, 
kus ma käisin koolis ning sain keskkon-
nakaitsja ja ökoloogi hariduse. Kuigi 
ma elasin Harkivis, tabas sõda mind 
Ida-Ukrainas, kus me olime parajasti 
minu vanemate juures, ja nii ma pääse-
sin Harkivit tabanud õudustest.

Millega te Ukrainas tegelesite?
Minu tegevus oli seotud nii loodus- 
turismi kui ka teadusega. Uurisin 
turismi mõju looduskaitsealadele.  
Töötasin Ukrainas mitmes rahvus- 
pargis, kus tegelesin teaduse ning 
turismi arendamisega. Eestisse saabu-
nud, saatsin CV rahvusparkidesse,  
näiteks Lahemaale, aga ka RMK-sse, 
kuna RMK tegeleb samuti looduses  

Maksim Ponomarjov koos abikaasaga on üks neist paljudest Ukraina 
inimestest, kes olid sunnitud 24. veebruaril oma koduriigist lahkuma. 
Nad pidid maha jätma kodu ja armastatud töö, kuid õnneks leidis 
Maksim Eestisse jõudes erialase töö RMK-s, kus ta saab muu hulgas 
panustada ka siinsesse Ukraina kogukonda.

Ukraina lastele
teeb ringkäike looduses 
nende kaasmaalane 

Tekst: Sander Silm
Fotod: Igor Tee

liikumise võimaluste loomisega. 
Nädala pärast saingi vastuse, et mind 
oodatakse vestlusele, ning pärast seda 
asusin tööle loodusteabespetsialistina 
RMK külastuskorraldusosakonnas. 
Minu kontoriks sai Viimsi külastus- 
keskus. Mulle pakuti võimalust jagada 
oma kogemusi loodushariduse vallas, 
samuti on minu ülesandeks veebilehe 
loodusegakoos.ee ukrainakeelse osa 
tõlkimine ja toimetamine.

Mis teid praeguse töö juures  
enim võlub?
Väga suur pluss on see, et saan aidata 
oma siinsetel kaasmaalastel tutvuda 
Eesti loodusega, kuna ma teen loodus-
retki nii ukraina lastele kui ka siinse-
tele vene keelt rääkivatele lastele. 
Minu jaoks on see väga põnev, kuna 
saan teha erialast tööd, kuid samas 
aidata ka ukraina lastel tutvuda Eesti 
loodusega ning seeläbi kohaneda  
Eestiga. Me käime metsas ja õpime 
ellujäämist, ma tutvustan lastele 
Ukraina ja Eesti looduse erinevust.

On huvitav, et kui ma varem olen  
teinud ekskursioone täiskasvanutele ja 
nüüd siin Eestis peaasjalikult lastele, 
siis mulle tundub, et lapsed teavad loo-
dusest rohkem kui täiskasvanud. Minu 
meelest ei saa täiskasvanud aru sellest, 
et looduskeskkond kui ökosüsteem on 

väärtus omaette, aga lapsed tajuvad 
seda mu meelest tunduvalt paremini.

Mis on Ukraina ja Eesti looduse 
suurim erinevus?
Kõige suurem erinevus on kindlasti 
Ukraina looduse mitmekesisuses,  
sest Ukraina on suur riik, kus lõunas ja 
idas on stepivöönd, põhjas boreaalsed 
metsad. Läänes on Karpaadid ja võib 
öelda, et Karpaatide kuuse- ja männi-
metsad ning isegi mõned sood meenu-
tavad kõige rohkem Eestit. Ukraina 

Ukrainast pärit  
Maksim Ponomarjov 
leidis Eestisse jõudes 
erialase töö RMK  
külastuskorraldus- 
osakonnas.

„Väga suur pluss on 
see, et saan aidata  
oma siinsetel kaas-
maalastel tutvuda  
Eesti loodusega, 
kuna ma teen loo-
dusretki nii ukraina 
lastele kui ka siinse-
tele vene keelt rääki-
vatele lastele,“ ütleb 
Maksim.
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keskosas on peaasjalikult lehtmetsad ja 
Ukrainas pole maapind nii niiske kui 
Eestis, meil pole seal väga palju soid 
ega rabasid. Kokkuvõtvalt võib öelda, 
et Eesti on külmem ja niiskem. 

Mis on Ukraina lastele Eesti 
looduses kõige põnevam?
Eestisse on tulnud hästi palju lapsi eel-
kõige Ida-Ukrainast ja nende jaoks on 
kõige imekspandavamad sood ja rabad, 
sest nad pole kunagi neid näinud. 
Nende arvates on soo veega kaetud ala, 
kuid kui ma näitan neile kõrgsood, mis 
on kaetud metsaga ja kus vett on näha 
ainult laugastes, siis nad küsivad, et 
kus siin soo on. Ja nii ma ütlen, et  
vaadake, lapsed, soo on teie jalgade 
all. Lastele on see suur üllatus, et vesi 
on kaetud turba ja puudega. Või kui 
ma tegin lastele ekskursiooni Harkus, 
siis oli nendele suur üllatus, et kunagi 
oli seal järv ja nad jalutavad põhimõt-
teliselt järve põhjas.

Kuidas on Ukrainas korraldatud 
loodusturism, kas seal on 
samasugune süsteem nagu Eestis?
Kui RMK ülesanne on nii metsamajan-
damine kui ka looduses liikumise või-
maluste pakkumine, siis Ukrainas on 
selgelt eristatud rahvuspargid ja metsa-

kombinaadid. Metsakombinaadid tege-
levad eranditult ainult metsa majanda-
misega ning loodusturism on rahvus- 
parkide pärusmaa. Rahvusparkides on 
meil samuti olemas kämpingud, öko- 
rajad, lõkkekohad, kuhu on toodud, 
nagu Eestiski, küttepuud. Seega põhi-
mõtteliselt on meil samasugune  
süsteem ka Ukrainas. Eestis meeldib 
mulle aga kõige rohkem, et kuigi  
RMK on eelkõige metsamajandamise 
ettevõte, on RMK suhtumine metsa 
minu meelest Ukraina metsafirmadest 
loodushoidlikum. RMK-s on nii, et 
isegi kui me teame, et see mets võe-
takse kunagi maha, siis suhtutakse sel-
lesse ikka kui loodusvarasse. Ukrainas 
nii ei ole, majandusmets on peaasjali-
kult monokultuur, seda ei kasutata 
puhkamiseks ja seal pole oluline loo-
duslik mitmekesisus. Suhtumine on kui 
köögiviljaaias – istutasime, ja kui tuleb 
õige aeg, võtame üles. Taolist loodus-
hoidlikku suhtumist nagu Eestis, 
Ukraina metsamajanduses pole.

Tuhanded Ukraina lapsed tutvuvad Eesti loodusega
Ukraina noorte kohanemise toetamiseks korraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(KIK) sel suvel loodusretki üle Eesti. Osales ligi tuhat sõjapõgenikku. Sügisel jätkusid 
matkad Ukraina klassidele ja õpperühmadele juba RMK-ga.

Matkade eesmärk oli tutvustada Ukraina lastele ja noortele Eestimaa loodust, selle hoidmist  
ning toetada keelekümbluse põhimõtetele tuginedes lihtsama keskkonnateemalise sõnavara 
omandamist.

RMK pakkus ukraina- ja venekeelset eriprogrammi Aegviidu ja Viimsi külastuskeskuses ning 
ukraina keelde on tõlgitud ka kodulehte loodusegakoos.ee.

„Matkade mõte oli ajendatud sellest, et suur osa Ukraina sõjapõgenikest ei pruugi eesti või 
inglise keelt piisavalt osata. Et tutvustada ukrainlastele Eesti võrratut loodust neile arusaadavas 
keeles ja nende siin viibimist kodusemaks muuta, kasutame Maksimi abi,“ rääkis RMK juhatuse 
liige Kristjan Tõnisson.

Huvi matkade vastu on olnud üsna suur. RMK programmides on alates juulist kuni oktoobri 
lõpuni osalenud 569 ukrainlast. Osa ukrainlasi osalesid KIK-i organiseeritud suvistel väljasõitudel 
(248 osalejat) ja teine osa RMK sügisprogrammides (321 osalejat). Osalejate hulgas oli ka 
täiskasvanuid.

Ukraina ja Eesti erinevustest 
rääkides, mis teid Eestis kõige 
rohkem hämmastas?
Minu meelest on eestlased tunduvalt 
looduslähedasemad kui ukrainlased. 
Inimestele meeldib elada metsas, siin 
on kodud rahvusparkides ja matkara-
dade lähedal. Käisime näiteks Saare-
maal ja seal oli ühe matkaraja kõrval 
majapidamine – see polnud suvila, 
vaid seal elati aasta ringi! Linnades 
võib vabalt kohata metsloomi, nii võib 
näha jänest ja teed ületavat põtra. 
Mulle tundub, et eestlased saavad  
loodusega kõrvuti elamisega kenasti 
hakkama ja minu meelest justkui ei 
sega üksteist. Ukrainas on loodusmaas-
tikud ja linnakeskkond väga selgelt 
eraldunud. Märgata Ukraina linnades 
mõnda metslooma on väga suur harul-
dus. Inimese ja looduse lähedus on 
Eestis selgelt märgatav ja loomulikult 
aitab sellele kaasa seegi, et Eesti pind-
alast on suur osa kaetud metsaga. Põhi-
mõtteliselt – kuhu sa ka ei läheks, oled 
paratamatult ikka metsas.

Ukrainas peab loodusesse jõudmiseks 
päris kaua sõitma, sest Ukrainas on 
tihe inimasustus: linnad, külad, talud. 
Meeletud territooriumid on asustatud, 
kuid Eestis on pidevalt tunne, et asud 
metsas. Isegi siis, kui oled linnas, sest 
ka linna ümbritseb mets. Mis mind 
Eestis positiivselt üllatas, oli kõrge 

looduskultuur ja ma väga soovin, et ka 
Ukrainas oleks keskkonnakultuur sama 
kõrge kui Eestis. Kui aus olla, siis me 
pole Ukrainas jõudnud oma arengus nii 
kaugele, et metsa prügi maha ei jäta. 
Mulle meeldivad Eestis puhtad lõkke- 
asemed ja parkimisplatsid, kus inimesed 
võtavad oma prügi kaasa. Me oleme 
Ukrainas pikki aastaid tegelenud  
keskkonnakultuuri arendamisega ja Eesti 
näitel võin öelda, et see on võimalik.

Teie abikaasa töötab ka Eestis?
Minu abikaasa töötab Keskkonnaagen-
tuuris, kus ta tegeleb geoinfosüsteemi-
dega. Põhimõtteliselt tegeleb ta sama 
tööga, mida tegi Ukrainas.

Laste jaoks on kõige 
imekspandavamad sood  
ja rabad, nad pole neid  
kunagi näinud.

„Kuhu sa ka ei  
läheks, oled parata-
matult ikka metsas,“ 
ütleb Maksim Eesti 
kohta. Fotol õpilas-
tega Aegviidus  
Sõõriksoo rajal.

Võrreldes eestlaste ja 
ukrainlaste suhtu-
mist metsa, toob 
Maksim esile eest-
laste loodushoidliku-
mad hoiakud. 
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Lisaks metsaseadusega paika pandud  
piirangutele tuleb arvesse võtta mitme- 
suguseid kitsendusi, ja seda ka siis, kui 
tegemist on majandusmetsa, mitte loodus- 
kaitse all oleva maaga.

Piiranguid tuleb metsamajandajal sil-
mas pidada juba töid kavandades, mil esi-
mesed plaanid pannakse paika n-ö pabe-
ril. RMK-s on selleks arvutis visuaalse 
planeerimise töölaud (VPT). See raken-

dus näitab iga metsaeraldise puhul täpselt 
ära, missugused piirangud alale kehtivad.

„Esimene asi, millega RMK uuendus-
raieid kavandades arvestama peab, on 
keskkonnaministri uuendusraie arvestus-
lank, millega määratakse RMK aastane 
raiemaht,“ selgitab RMK metsamajanda-
mise peaspetsialist Olavi Andres. Seal-
juures pannakse aastane raiete pindala 
paika ka puuliikide kaupa.

Niisamuti peab riigimetsa haldaja, 
nagu kõik metsaomanikud, arvestama 
metsaseadusest, metsamajandamise  
eeskirjast ja looduskaitseseadusest tule-
nevate piirangutega. Metsa ei saa 
raiuda, kui selleks tuju tuleb, vaid siis, 
kui ta on jõudnud uuenduseks vajalikku 
ikka, miski või keegi on metsa kahjusta-
nud või ka siis, kui mets on liiga tihe-
daks kasvanud.

„Planeerimise a ja o on raievajadus,“ 
tõdeb Olavi Andres. „Uuendusraiet 
teeme esmajärjekorras raieküpses metsas 
või niisuguses metsas, kus on tekkinud 
kahjustused. Liiga tihedas metsas, mis 
küpsusvanusesse veel jõudnud ei ole, 
teeb RMK hooldusraiet.“

Küpses metsas raietöid kavandades 
tuleb vaadata, kas sealsamas eraldise 
kõrval on juba raieid tehtud. Juhul kui 
on, tuleb kontrollida, kas kõrval olev 
lank on uuenenud. „Reeglina ei tohi 
lageraie ala ühes kohas ületada seitset 
hektarit, aga olenevalt kasvukohatüübist 
ka viit või kaht hektarit,“ märgib Andres. 
Arvesse lähevad nii era- kui ka riigi- 
metsas tehtavad uuendusraied.

Erandiks on raied, mida tehakse Kesk-
konnaameti metsakaitseekspertiisi alusel 
– näiteks kui tuleb koristada tormimurdu, 
põlenguala või muid kahjustuskoldeid. 
Siis võib raieala ka suurem olla, kuid 
tegelikkuses tuleb seda siiski harva ette. 
Näiteks neli aastat tagasi tuli Aegviidus 
koristada ligi 150 hektarit põlenud  
metsaala – ilma kahjutuleta poleks suur 
osa sellest niipeagi veel raiesse läinud. 

Metsas leidub nii mõndagi
Erinevas vanuses RMK hallatavaid 
majandusmetsi on 641 756 hektarit. 
Lisaks raieküpsusele ja muudele juba 
nimetatud asjaoludele tuleb metsamajan-
dajal neis töid planeerides ja tehes arves-
tada veel terve hulga piirangutega.

Näiteks veekaitse- ja kaldakaitsepiiran-
gutega, mis keelavad vee- ja kaldakaitse-
alal teatud tööde tegemise. „Kui langi 
eraldis on veekaitsevöödis, siis on uuen-

Metsa majandades 
piirangutest ei pääse

Tekst: Kristiina Viiron   Fotod: Arno Mikkor

„Kas Eestis on metsaseadus?“ imestas mõni aasta tagasi ühe suure 
meediaväljaande peatoimetaja, kui jutuks tuli puude raievanus. Mee-
diajuhile valmistas teadmine, et metsa saab maha võtta siis, kui puud 
on kindlasse ikka jõudnud, suurt üllatust, ent raievanus on vaid üks 
asjaolu, millega raietöid planeerides ja tehes arvestada tuleb. 

Kiireloomulised 
kahjustused
Visuaalse planeerimise töölaual on ka 
hoiatus kiireloomuliste metsakahjus-
tuste kohta, mis tuleb võimalikult ruttu 
likvideerida. „Kui nendega midagi ette 
ei võta, siis on oht, et kahjustus levib 
või on kasvulavaks teistele kahjustus-
tele. Neid on kokku neli: tuuleheide, 
tuulemurd, tuli ja kuuse-kooreürask,“ 
selgitab Olavi Andres. 

Kõige levinum kiireloomuline kah-
justaja on kuuse-kooreürask. 

Kahjustusi leiavad ja markeerivad 
RMK andmebaasides nii metsakorral-
dajad oma töö käigus kui ka metsa-
majanduse valdkonna töötajad. 

Lisaks kiireloomulistele kahjustaja-
tele kirjeldatavad RMK metsakorralda-
jad üle 40 eri kahjustuse alates putu-
kate tekitatud kahjudest kuni sõraliste 
rikutud puistuteni.

Visuaalse planeeri-
mise töölaual on 
näha hoiatused risti-
puude (roheline 
musta ristiga puu), 
kalda- ja veekaitse- 
vööndi (punane ja 
lilla tähistus veekogu 
juures), kiireloomu-
liste kahjustuste  
(punane lõke) ning 
metsloomade sööda-
platsi (must mets-
siga) kohta.

Antsla Kasu-
metsa KAH-ala 
pureb ürask ja 
puud kuivavad. 
Mida teha –  
majandada või 
mitte?
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dusraie keelatud,“ selgitab Andres. „Veekaitsevöön-
disse ei või jätta raidmeid, ka ei tohi mootorsõidukiga 
kahjustada veekogu kaldaid.“

Kui metsaeraldisel asub kultuurimälestis, siis koos-
kõlastatakse tööd Muinsuskaitseametiga, ilma nende 
loata või neid teavitamata Keskkonnaamet RMK-le 
metsateatist ei väljastagi.

„Valdavalt vaatab muinsuskaitseametnik need alad 
meie töötajaga enne üle ning leitakse parim lahendus, 
kuidas mets saaks majandatud ja mälestis säiliks. 
Vahel neis raietöid ei tehta, kuid vahel ongi just 
mälestise säilimiseks vaja raieid teha. Näiteks kää-
baste puhul.“

Transpordiameti (riigiteed) või kohaliku omavalit-
susega (valla teed) kooskõlastatakse uuendusraied, 
mis on plaanis teha teekaitsevööndis.

Sama kehtib maadega, kust jookseb läbi näiteks 
elektriliin, gaasitrass või muu sedalaadi rajatis.

Elektriliini aluseid maid RMK ise ei hoolda, seda 
korraldavad võrguettevõtjad. Kui aga RMK-l on soov 

teha raieid liinide lähedal, tuleb tööd kooskõlastada ja 
teha ettevõtete seatud tingimustel. Näiteks milline võib 
olla tehnika kõrgus, kas tohib liini alt läbi sõita jms.

Maa-alast, kus paikneb gaasitrass, ei pruugi tohtida 
üle sõita või tuleb maapinda enne tugevdada.

„Neid kohti käiakse koos taristuhaldajaga enne ka 
üle vaatamas, et veenduda, kui sügaval trass on,”  
täpsustab Andres, lisades, et praktikas on tulnud ette, 
kus paberite järgi oli trassi sügavuseks märgitud  
meeter, kuid tegelikult paiknes see vaid 20 sentimeetri 
sügavusel.

Ristipuud ja eelmiste põlvkondade jäljed 
Lõuna-Eesti piirkonnas on eriline tähtsus ristipuudel, 
kuhu pärast inimese lahkumist lõigatakse rist. Kõik 
need ristipuud, mis on kantud riiklikku registrisse,  
on teada ka RMK-le ning raie kooskõlastatakse  
Keskkonnaameti või Muinsuskaitseametiga ning risti-
puid maha ei võeta. „Saame arvestada nende puudega, 
mis on registris kirjas,“ toonitas Andres – on väga olu-

line, et info ristipuudest oleks riigimetsa majandajale 
teada. „RMK töötajad muidugi vaatavad piirkonnas, 
kuhu varem on riste lõigatud, puid ka üle, ent riste 
märgata ei ole sugugi lihtne, sest need kipuvad üsna 
kiiresti kinni kasvama.“ 

Piirangud kehtivad ka pärandkultuuri objektidel, 
neid on RMK maadel ligi 10 000. Raieid tehes arves-
tatakse, et eelmiste põlvkondade jäljed jääksid metsas 
alles, olgu selleks vana kelder, karjakaev, kiviaed või 
muu sarnane rajatis. 

Praegu kehtivad piirangud ka vääriselupaiga eel- 
valiku aladel, see on RMK enda seatud piirang vali-
tud metsadele (55 000 hektarit), kus metsakorraldus- 
osakond teeb inventuuri, selgitamaks välja, kas seal 
võiks leiduda vääriselupaiku. Enne seal raieid ei 
tehta, kui alad on üle vaadatud. 

Kui planeerida töid eraldisel, mis on rendilepin-
guga kasutusele antud, selgitatakse eelnevalt välja, 
millega seal raiudes arvestada tuleb. „Enamasti on 
rendil põllumaad ja peame näiteks vaatama, kas ja 
millal saame mööda põldu puitu välja vedada. Kui 
põllul kasvab vili või kartul, siis peame tööd teisele 
ajale planeerima,“ toob Andres näiteks. 

Linna- või vallavalitsustega tuleb kooskõlastada 
raied, mida on plaanis teha omavalitsuste üldplaneerin-
gutega määratud rohealadel. Kõrgendatud avaliku 
huviga alade puhul tuleb kinni pidada tingimustest, mis 
on kohalike elanikega kokku lepitud ning mille järgi 
on koostatud metsamajandamise kümne aasta kava. 

„Enamasti on rohealad ühtlasi ka kõrgendatud ava-
liku huviga aladeks määratud ja kõik sealsed raie- 
plaanid arutatakse kohaliku kogukonnaga enne läbi,“ 
märgib Andres. 

Kui mets asub otse mõne üksiku majapidamise 
kõrval, informeerib RMK selle omanikku ees seis- 
vatest töödest. 

Ülikoolid on riigimetsa rajanud teaduse tegemise 
eesmärgil ka hulganisti katsealasid. Enne töödega 
alustamist võtab RMK töötaja ühendust katse läbi- 
viijaga ja lepib tööde tegemise kokku.

Ja see pole veel kõik …
Nüansse, mis võivad raietöid mõjutada ja millega 
seetõttu arvestada tuleb, on Andrese sõnul tõesti 
rohkelt: karuputk, geenireservmets, RMK puhke-
kohad, eraldise reljeef, mullastik jms. „Näiteks kui 
alal on karuputke koloonia, on raie ja kokkuvedu 
alal lubatud ainult külmunud pinnasega, et taime 
mitte levitada,“ selgitab Andres. 

Geenireservmetsas – see on RMK enda seatud 
piirang – räägib raie planeerija eelnevalt läbi RMK 
seemnemajanduse peaspetsialistiga. Uuendusraie 
planeeritakse võimaluse korral aastasse, mil puud 
annavad rohkelt seemneid.  

„Kui raiet kavandatakse piirkonnas, kus asub 
RMK puhkekoht või muu looduses puhkajaile 
mõeldud rajatis, siis räägime läbi meie külastus-
korraldusosakonnaga ja arvestame nende soovi-
dega,“ lisab metsamajanduse peaspetsialist. 

Väga oluline nüanss raie planeerimisel on Andrese 
sõnul metsamuld, täpsemalt selle kandevõime. 

„Raiume metsi, mida on vaja raiuda, mitte neid, 
mida on lihtsam,“ kinnitab Andres. „Muidugi oleks 
lihtne raiuda ainult kuivi teeäärseid lanke. Aga 
seda tehes oleksime tulevikus olukorras, kus meil 
ei ole metsi, mida oleks võimalik märjal sügisel 
majandada ilma langi pinnast kahjustamata.“

Niisuguseid eraldisi, kus sisuliselt ühtegi piiran-
gut ei kehti, on väga vähe ja siin toodud loetelu ei 
ole sugugi lõplik. Alati tuleb millegagi arvestada, 
on see siis metsamajanduslik, kultuurilooline või 
mõni muu asjaolu. 

Visuaalse planeerimise töölaual on hoiatused ka kalda- ja veekaitsevööndi, metsloomade söödaplatsi ja jahirajatise 
(mustaga) ning üldplaneeringuga seatud piirangute (helepruuniga piiritletud alad) kohta. 

Visuaalse planeerimise töölaual on märgitud hoiatused muinsuskaitselise kultuurimälestise, kultuurimälestise kaitsevööndi 
(punasega) ning kalda- ja veekaitsevööndi kohta. Telefonitoru kujutisega tähistatud eraldiste puhul tuleb ees seisvatest 
töödest informeerida piirinaabreid. 

Olavi Andres uurib üraskite poolt kahjustatud puud. Oma 
silmaga käiakse kindlasti üle vaatamas ka gaasitrassi 
aluseid maid, kust ei pruugi tohtida ülegi sõita.
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Tekst ja foto: Veiko Uri, Eesti Maaülikool

Süsinikuvood, mullahingamine ja peenjuured

Tekst: Priit Kupper, Tartu Ülikool
Fotod: Priit Kupper, Taavi Reinthal

Puursüdamikelt paistavad 
ka anomaaliad 

Valikraiete mõju uurivas teadustöös on käi-
mas viimane kolmandik. Peamine rõhk on 
jätkuvalt mõõtmistel ning andmete kogumi-
sel, et järgmisel aastal oleks saadud tulemuse 
põhjal võimalik teha põhjalik ja sisukas 
kokkuvõte.

Tähtis samm oli mõõtmistorni püstitamine 
ja sellega CO2 voogude mõõtmiste alustamine 
turbulentsete kovariatsioonide ehk nn eddy 
covariance’i meetodil. Meetod võimaldab 
reaalajas mõõta valikraiega majandatud metsa 
kohal sisenevaid ja väljuvaid süsinikuvoogu-
sid ning täpsustada nii süsinikubilansi 
hinnanguid.

Töömahukas oli mullahingamise mõõtmine 
gaasianalüsaatoriga (foto 1). Kuna kokku on 
uuringus viis ala, neist igas kolm eri katseva-
rianti, siis mõõdetakse igakuiselt CO2 emis-
sioone mullast 15 alal.

Veel on selle aasta tööplaanis peenjuure 
proovide võtmine ning analüüs, sest peenjuu-
red annavad olulise süsiniku sisendvoo 
mulda. Käimas on ka esimese teadusartikli 
koostamine, kus analüüsitakse puistu raiejärg-
set arengut võrdluses lageraie vs. valikraie.

Selles rubriigis 
annavad RMK 
rahastatavate 

teadusprojektide 
juhid ülevaate oma 

töö käigust.

Hariliku kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravate  
tegurite uurimisprojektis jätkus ka sellel suvel kuuse-
võrsete füsioloogiliste näitajate analüüs, kasutades 
selleks väga mitmesuguseid portatiivseid mõõte- 
seadmeid (foto 1). Sedapuhku viisime mõõtmised  
läbi suve teises pooles, mil samal aastal moodustunud 
võrsed olid täielikult välja kujunenud. 

Koostöös maaülikooli metsateadlastega asusime 
analüüsima kuuskede puursüdamikke, et hinnata nii 
puude juurdekasvu kui ka vaigukäikude moodustu-
mise sõltuvust keskkonnateguritest (foto 2). 

Puursüdamikest valminud värvitud preparaatidelt 
on võimalik tuvastada ka mitmesugused anomaaliad 
ksüleemi struktuuris teatud konkreetsel aastal. Näiteks 
puul nr 435 (tarna-angervaksa kasvukohatüüp) on 
1990. aastal moodustunud aastarõnga alguses (foto 3, 
pildil keskmine) näha tõenäoliselt hiliskevadist külma- 

kahjustust, millele on järgnenud intensiivsem vaigu-
käikude moodustumine (suured ümarad heleda 
valendikuga moodustised pildil). Preparaadil (foto 4) 
on näha massiliselt moodustunud vaigukäike puul  
nr 1803 (sinilille kasvukohatüüp), mis on nakatunud 
juurepessust ja kahjustatud kuuse-kooreüraski poolt.

1
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Tekst ja fotod: Kuno Kasak, Tartu Ülikool

Kuivenduskraavide 
mõju uurimine 
algas vee uurimisest

Uue RMK toetatud teadusprojekti  
käigus uuritakse, kuidas mõjutavad 
kuivenduskraavide rekonstrueerimis-
tööd kõdusoometsades veekvaliteeti 
ning milline veekaitsemeede on efek- 
tiivseim.

Enne kui kuivenduskraavidele raja-
takse veekaitsemeetmed ja algavad 
kraavide rekonstrueerimistööd, toimub 
aktiivne seire. See on vajalik selleks, et 
saada piisavalt taustinformatsiooni 
kuivendusvee kvaliteedi kohta enne 
rekonstrueerimistööde algust. Taust- 
info kogumine toimub vähemalt korra 
kuus kuni ehitustööde alguseni.
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Kinni maksavad selle need, kes 
oma ökojalajälge rohkem ise 
vähendada ei saa, ja metsaomani-
kult näiteks süsinikukrediiti ostes 
saavad nad oma keskkonnamõju 
vähendada. Näiteks ettevõtte 
Single.Earth ostjate seas on ette-
võtteid, kelle jaoks on see roheline 
turundusargument, aga on ka neid, 
kes kasutavad seda osana oma 
keskkonnamõjude hindamise 
instrumendist. 

Kuidas vabatahtlik 
süsinikuturg toimib
Süsinikukrediit on sertifikaat,  
millega ettevõte tõendab, et ta on 
tasunud teatud koguse CO2 kesk-
konnast eemaldamise või välti-
mise eest. Ta ostab selle maa- 
omanikult, kellel on süsinikku 

siduv mets või maa, mida on või-
malik metsastada ning panna see-
läbi süsinikku siduma. 

Projektiks nimetatakse tegevust, 
mis kokkulepitud reegleid järgides 
seob kiiremini, rohkem või kauem 
süsinikku puitmassi, ülejäänud 
taimkattesse ja mulda. Aina roh-
kem hakatakse arvestama ka elu-
rikkust ning muid ökohüvesid.

Vahendajad hõlbustavad CO2 
krediidi tehinguid ostjate (ette- 

võtjate) ja projektiarendajate (maa-
omanike) vahel. Tutvustame kolme 
neist: üsna sarnase kontseptsioo-
niga EcoBase ja Arbonics ning ise-
moodi Single.Earth.

Olulised on veel sertifitseerijad, 
kes kehtestavad süsiniku kompen-
seerimise kriteeriumid ja metoo-
dika ning tagavad, et kõik toimub 
ausalt ja teaduspõhiselt. 

Sertifitseerimine on pikk prot-
sess. Ecobase’i esindaja Jaan  
Sepping toob näite, et maailma 
suurim vabatahtliku süsinikuturu 
spetsialiseeritud projektiarendaja 
Indigo Ag, millest on šnitti võtnud 
meie põllumaadega tegelev 
eAgronom ja Agreena Euroopas, 
alustas enda süsinikuprojekti 
2020. aastal ning saavutas sertifit-
seerimise alles 2022. aasta juunis. 

Selle aja peale olid nad juba pro-
jekte arendamas 2,2 miljonil hekta-
ril ja müünud krediite paljudele 
suurfirmadele. 

Praeguseks on EcoBase ja Arbo-
nics taotlused sisse andnud ning 
toimetavad suurima sertifitseerija 
Verra reeglite järgi. Teine tunnusta-
tud sertifitseerija on Gold Standard.

Sertifitseerimise raames kontrolli-
takse esimesena, et ühte ja sama 
maad või süsinikku siduvat tegevust 
mitu korda eri süsteemide kaudu 
maha ei müüdaks. Lepingus  
kohustub maaomanik antud maa- 
tükil koostööd tegema vaid ühe 
süsinikuprojektiga. 

Single.Earth süsinikukrediite ei 
vahendagi, vaid on metsamaa põh-
jal loonud täiesti iseseisva MERIT-
ühiku, mille kasutamise läbipaist-
vus on tagatud sarnaselt krüpto- 
vääringutega kolmanda osapoole 
plokiahela kasutusega. 

Nendega liitunud maaomanikul 
on lepinguline kohustus vältida 
sama metsamaa liitmist süsiniku- 
krediidi programmidega. Topelt-
müüki aitab vältida ka kõigi met-
sahindamiste metaandmete hoid-
mine avalikus (GitHub) hoidlas. Ka 
Single.Earth on alustanud oma tee-
nusele kolmanda osapoole validee-
rimist, kohta nad veel ei avalikusta.

Küll aga kinnitab Single.Earthi 
esindaja Tarmo Virki, et nende 
süsiniku- ja elurikkusearvutused 
põhinevad eelretsenseeritud teadus-
andmetel, mis on koos kasutatava 
metoodikaga avalikustatud Single.
Earthi kodulehel (Science White- 
paper). 

Nii saab maast 
keskkonnatulu
Kuidas saab maaomaniku jaoks 
süsinikukrediitidest raha? Arbonic-
sis ja Ecobase’is teenib maaomanik 
krediite, kui pärast uusmetsastamist 
hakkab seal mets kasvama. Kredii-
did annab välja sertifitseerija 
reaalse kasvu ja reaalse süsiniku 
sidumise eest pärast mõõtmist ja 
valideerimist.

Kui krediidid on välja antud, siis 
pakub Arbonics maaomanikule 
kahte varianti. Maaomanik võib 
otsustada hoida krediite enda käes, 

mida on võimalik soovi korral ise 
müüa, hoida investeeringuna või 
kasutada isiklike või ettevõtte  
vältimatute heitmete kompensee-
rimiseks. Pakutakse ka võimalust 
krediite Arbonicsi platvormi 
kaudu müüa – sellisel juhul otsib 
Arbonics turuhinnaga ostjad ning 
maaomaniku rolliks jääb tehing 
heaks kiita.

Single.Earth müüb looduse teh-
tud töö ehk loodushüvede eest 
vermitud MERIT-ühikud investo-
ritele, eraisikutele ja ettevõtetele. 
MERIT on ametlik virtuaalvää-
ring, selle väärtus sõltub looduse 
seisukorrast maailmas ning see 
tähendab arveldusühikuid ökosüs-
teemiteenuste üle arvepidamiseks. 

Turg on põhjatu
Kõik vahendusettevõtted on juba 
nii Eesti kui ka Euroopa turul. 
Ecobase teeb enim projekte 
Suurbritannias, Lätis, Eestis,  
Leedus, Iirimaal, Poolas, Taanis, 
Austrias, Tšehhis, Rootsis.  
Arbonics pakub praegu lahendusi 
eelkõige Baltikumis ja Soomes. 
Pooled Euroopa 20 suurimast  
erametsaomanikust on oma maa-
dega nende juurde jõudnud. 
Single.Earth on ka Brasiilias. 
Kõik soovivad perspektiivis laie-
neda üle maailma.

Ostjad on kõigil eelkõige 
Euroopas, Ecobase’il ka USA-s. 
Oma konkurentidena näevad meie 
süsinikuprojektide vahendajad 

Eestis üksteist, Euroopas ettevõt-
teid Land Life Company ja Future 
Forest Company, Ameerikas NCX 
ja Pachama nimelisi vahendajaid. 
Single.Earthi esindaja ütleb, et 
nemad on ainulaadsed ega konku-
reeri „traditsiooniliste“ vabatahtliku 
süsinikuturu süsinikukrediitidega.

Ecobase’i alt on uusmetsastatud 
9600 hektarit üle 10 riigi. Need on 
maad, kus tegevused on tehtud või 
lubatud järgmiste aastate jooksul 
teha. Arbonicsi klientide portfell on 
kokku kümnetes tuhandetes hekta-
rites. Single.Earthi platvormil on 
praegu 500 000 hektarit.

Mida peab metsas tegema 
või tegemata jätma?
Ecobase ja Arbonics keskenduvad 
eelkõige nende maade uusmetsasta-
misele, mis praegu pole metsa-
maad, aga mida maaomanik  
süsinikuprojektis osalemise ajal 
metsastada soovib. Süsiniku  
sidumist arvestatakse nii mulda  
kui ka taimkattesse. 

Uusmetsastamiseks sobivad 
kõige paremini vähetootlikud põl-
lumaad ja mahajäetud maad, ent 
üldiselt aktsepteeritakse igasugust 
maad, kuhu võib legaalselt metsa 
istutada ja mis ei ole kaitse all. 

Senise metsa lahendus on  
Arbonicsis pilootfaasis ning praegu 
töötavad nad valitud maaomani-
kega otse, et nende metsa sobivust 
hinnata. 

Single.Earthi sihiks on elurikkad 
metsamaad, kus raie on maaoma-
niku jaoks tõenäoline alternatiiv 
metsa säilitamisele. Senise metsa-
maa omanikel on võimalik nende 
platvormi kaudu teenida passiivset 
tulu. Plaanis on laieneda ka loodus-
kaitsealadele ja märgaladele. 

Maa uusmetsastamise kaudu ei 
ole võimalik Single.Earthis tulu 
teenida. Nende lahendus võimaldab 
saada tasu n-ö vabatahtliku loodus-
kaitse eest ning kooskõlastatult ja 
säästlikult metsaressurssi ka enda 
tarbeks kasutada. 

Single.Earthiga liitudes peab 
maaomanik järgima nende kestliku 
metsamajandamise põhimõtteid, 
mis on osa lepingust. See välistab 
lageraie (v.a erandjuhtudel).  

Metsaomanik saab 
süsinikuturul 
teenida lisatulu Tekst: Mari Kartau, Maaleht

Fotod: RMK, Arbonics, erakogu

Vabatahtliku süsinikuturu kõige tähtsam osapool on metsaomanik, 
kuid paljud neist ei tea sellest uuest valdkonnast kuigi palju. Eestis 
on praegu kolm vahendajat, kelle kaudu on võimalik panna oma mets 
kliimat päästma ja ühtlasi ka lisa teenima. 

Vahendajad hõlbustavad 
CO2 krediidi tehinguid 
ostjate (ettevõtjate) ja 
projektiarendajate 
(maaomanike) vahel.
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Lubatud on tegevused, mis ei 
nõua metsateatist. Samuti tekib 
metsaomanikul kohustus Single.
Earthi kõigist majandamistege-
vustest teavitada. 

Ecobase ei sega traditsioonilist 
metsamajandust kuidagi. Peamine 
eesmärk on panna kasutusest väl-
jas põllumajandusmaad tegema 
kasulikku tegevust, seda nii  
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
kui ka majanduslikult. Tavaline 
majandustegevus on lubatud. 

Arbonicsi eesmärk on samuti 
praegust metsamajandust täien-
dada, mitte asendada. Ettevõtte 
asutaja Kristjan Lepiku sõnul 
usuvad nad, et metsatööstus on 
olulise tähendusega nii meie 
majandusele kui ka jätkusuutlik-
kusele üldiselt, sest puit on väga 
oluline materjal, mis saab asen-
dada oluliselt suurema süsiniku- 
jalajäljega terast ja betooni. Siiski 
on traditsioonilise metsamajan-
duse kõrval ruumi tunnustada ka 
metsade väärtust ökosüsteemis 
ning selle väärtuse kasvatamise ja 
hoidmise eest tasustada ka 
maaomanikke.

Uusmetsastamise puhul peab 
maaomanik katma istutus- ja  
hoolduskulud. Planeeritud uue 
metsa täisraie aja valib maaoma-

nik ning sellest tuleneb ka Arbonic-
siga sõlmitava lepingu pikkus. 
Lepingu ajal võib maaomanik oma 
metsa majandada nagu tavaliselt, 
tehes muu hulgas valgustus- ja 
hooldusraieid. Metsas enneaegse 
lageraie tegemine toob aga kaasa 
kohustuse saadud süsinikukrediidid 
tagastada. Maaomanik võib lepingu 
koos maaga edasi müüa, pärandada 
ja kinkida. Arbonics arendab hetkel 
ka lahendust olemasolevale metsale 
(mõjumetsandus), kus senise metsa 
majandustegevuse muutmine toob 
kaasa süsiniku suurema salvesta-
mise üle kasvutsükli, sh raietsükli 
pikendamine, raiemahu vähenda-
mine jne.

Single.Earthi kaudu luuakse 
MERIT-ühikud raieküpse elurikka 
metsa säilitamise eest ehk n-ö 
vabatahtliku looduskaitse eest.

Arvesse võetakse ka 
elurikkust
Unustatud pole süsiniku kõrval ka 
muid loodushüvesid. Ecobase’i 

puhul on kõik muud väärtused 
projektikirjelduses välja toodud ja 
elurikkust mõõdavad nad ka Eco-
base’i biomarkeritega, mis oma-
korda katavad eri puuliikide ja 
nende koosluste mõjule mulla 
DNA-le (ehk bakterite, seente jm 
arvukus mullas, mis on elurikkuse 
vundamendiks). 

Arbonicsis võetakse arvesse 
elurikkust ja teisi lisandväärtusi, 
mida arvestatakse mõõtmis- ja 
verifikatsiooniplaanist lähtuvalt. 

Single.Earthi MERITi vääringu 
peagi käibele minevas uuenduses 
arvestatakse liigirikkust. Arendu-
ses on nii süsinikuvaru kui ka sot-
siaalsete aspektide hindamine.

Maaomanik peaks 
alustama veebist
Kui metsaomanikul on tekkinud 
huvi, siis esimene samm on külas-
tada kõnealuste ettevõtete kodu-
lehti, lugeda tingimusi ning soovi 
korral liituda. 

Arbonics peab esimese sam-
muna vajalikuks potentsiaalset 
klienti tundma õppida, et hinnata 
koostööperspektiivi. Selleks tuleb 
täita tutvumisankeet kodulehel. 
Edasi liigutakse süsinikuanalüü-
sini, mis tehakse maaomaniku 
katastrinumbri põhjal. Arbonicsis 
loodud digitaalse tööriista abil 
kulub maaomaniku ennustatava 
süsinikutulu arvutamiseks vähem 
kui minut. Süsiniku-analüüs annab 
ülevaate, kuhu ja mida sobib istu-
tada ja mis on prognoositav süsi-
nikutulu ehk mitu eurot saab 
konkreetsel maa-alal krediitidest 
teenida lepinguperioodi jooksul. 

Ecobase’i puhul maaomandi 
suuruse miinimumi pole, nagu ka 
Arbonicsis. Arbonicsi esindaja 
nendib siiski, et üldiselt alla kol-
mehektarilise maa puhul ei pruugi 
projekt maaomaniku jaoks piisa-
valt tasuv olla. Pilootfaasis mõju-
metsanduse väljatöötamisel vali-
takse maaomanikke ja praegu 
oodatakse vaid neid, kellel on 
vähemalt 50 hektarit metsamaad. 
Singe.Earth võtab jutule oma-
nikke, kel on metsa alates kolmest 
hektarist. 

Väikeses kirjas 
lepingupunktid
Arbonics ja Ecobase võtavad 
vahendustasu 10% krediitidelt,  
kui need teenitakse. Muud tasu 
pole, see katab kõik monitoorimise, 
süsinikuprojekti kirjutamise, halda-
mise ja sertifitseerimise kulud. 
SingleEarthi teenustasu on 10%. 

Lepingu rikkumisel Ecobasel 
trahve pole, v.a. olukorras, kui 
maaomanik otsustab monitoori-
misperioodi jooksul muuta pro-
jekti antud maa uuesti põllumaaks, 
elamumaaks vms maaks, kus puid 
ei kasva. Sellisel juhul küsitakse 
väljastatud krediidid tagasi. 

Arbonicsis on samad tingimu-
sed ehk kui maaomanik lahkub 
lepingust peale esimeste krediitide 
väljastamist, peab ta need tagasi 
maksma. 

Single.Earthis eemaldatakse 
lepingutingimuste rikkumisel 
maaomanik süsteemist, tema maa-
del põhinevate vääringute emitee-
rimine peatatakse ja ta ei saa enam 
süsteemiga liituda. 

Tähtaja või projekti lõppedes 
maaomanikul mingeid kohustusi 
ega keelde Ecobase’is pole. Ka 
Arbonicsi lepingutingimused ja 
kohustused kehtivad lepingupe-
rioodi jooksul. Lepinguperiood on 
valitud raietsükli pikkuse järgi, et 
teha selle järgimine maaomaniku 
jaoks lihtsamaks. 

Single.Earthi tegevus pole pro-
jektipõhine, see on jätkuv. 

Ecobase’is võib maa omanik 
omal soovil erakorraliselt väljuda, 
mingeid sanktsioone pole. Ka 
Arbonicsist saab maaomanik lah-
kuda sanktsioonideta, kui ta otsus-
tab pärast lepingu sõlmimist, et ei 
saa või ei taha ikkagi istutada. Kui 
maaomanik lahkub pärast istuta-
mist, aga enne krediitide väljasta-
mist, jäävad tema katta Arbonicsi 
poolt juba kaetud halduskulud, 
mis on seotud verifikatsiooni ja 
validatsiooniga. Maaomanikud, 
kes jäävad Arbonicsi projekti, ei 
pea seda tasu kunagi maksma.

Kui maaomanik lahkub pärast 
krediitide väljastamist, peab maa-
omanik tagasi maksma talle antud 

krediidid (või samaväärsed raha-
maksed). Leping tühistatakse het-
kel, kui kõik krediidid on tagasta-
tud. Juhul kui lahkumismõtete 
põhjuseks on krediitide liiga 
madal hind, siis on maaomanikul 
alati võimalus ise krediitidega 
kaubelda või lepingust väljuda 
ning talle väärtusetud krediidid 
tagastada. 

Ka Single.Earth ei seo maaoma-
nikke. Koostöö saab alati lõpe-
tada. Sellega ei kaasne sankt-
sioone, lihtsalt igakuine passiivne 
tulu lõpeb.

Ettevõtted võivad 
kaduda, süsinik jääb
Vahendajad, nagu igasugused ette-
võtted, võivad aga tegevuse lõpe-
tada. Mis saab nende kaudu müü-

dud süsinikukrediitidest siis? 
Ecobase’i esindaja ütleb, et  
süsinikuprojekt ja arendaja ei ole 
üks ühele seotud. Projekt elab 
edasi. Kui Ecobase’iga midagi  
juhtuma peaks, siis nende projekti 
tingimused annavad õiguse maa-
omanikel teha hääletus ja valida 
endale samadel tingimustel uus 
projekti arendaja. Kui Arbonics 
peaks lakkama eksisteerimast, 
võtab nende sõnul uus arendaja 
projekti haldamise üle. Uus aren-
daja leitaks maaomanikega suhtle-
mise teel. Lisaks on maaomanikul 
sellisel juhul võimalus võtta pro-
jektihaldamine enda peale. Varem 
müüdud krediite see ei mõjuta.

Single.Earthi MERIT-eid antakse 
alati välja töö eest, mida loodus on 
juba teinud. Hüpoteetilises olukor-
ras, kus Single.Earthi ei oleks ole-
mas, uute MERIT-ite loomine liht-
salt lõpeks, juba loodud MERIT-id 
eksisteeriksid aga neist sõltumatult 
edasi, sest MERIT-id on plokiahe-
las ja seal on nad ettevõttest sõltu-
matud. Nad võrdlevad seda kulla-
kangi vermisega, mis on olemas  
ka pärast vermija surma. 

PROGNOOSITAV SISSETULEK maaomanikule 

Ecobase Arbonics Single.Earth

Projekti sobib 3,58 ha 
(põllumaa ja muu maa), 
kuhu istutatakse kask. 
Kokku tekib 956 krediiti 
hinnaga 47 800 € + 
puidutulu. Keskmiselt 
43,5 krediiti aastas. 

Keskmine eeldatud 
sissetulek 2172 € aastas 
(eelduse aluseks on hind 
50 € krediit). Krediite 
saab teenima hakata 
esimesest aastast, kui 
istikud on üle 1 m 
kõrged. 

Krediite teenib nii kaua, 
kuni on jõutud maksi-
maalse arvuni. See on 
ca 20–30 aasta pärast 
ehk tavalise rotatsiooni-
metsanduse puhul teenib 
krediite umbkaudu seni, 
kuni rotatsioonist on 
pool läbi.

Projekti sobib 3,27 ha. 
Digitaalne analüüs ütleb, 
et maatükil on ka väike 
oja. Piltidelt ei ole seda 
näha, seega on 0,31 ha 
suurune erinevus Eco- 
base’iga maatüki suuru-
ses, kuhu saab istutada.  
Kase istutamisel prognoo-
sitakse 284–792 krediiti. 

Potentsiaalne sisse- 
tulek kuni 39 600 € + 
puidutulu. 

Konservatiivselt usub 
Arbonics, et maaomaniku 
krediitide arv saab olema 
keskmiselt 538 ehk  
24,5 krediiti aastas. 
Keskmine eeldatud sisse-
tulek 1223 €/a (eelduse 
aluseks on hind 50 €  
krediit). Eeldatud 22 aas-
tat krediitide teenimist.

Tervikliku metsa pindala 
ca 3,01 ha, mille süsiniku 
sidumise võime on 19 
tonni CO2 aastas. See on 
metsaökosüsteemi süsiniku 
sidumise teenuse hinnang, 
mitte müüdav süsini-
kukrediit. Single.Earthi 
süsteemis toodaks see 
maaomanikule, kui ta läbib 
kliendi- ja riskihinnangu, 
aastas 190 MERIT-it. 

Aastane tulu eurodes 
sõltub MERIT-i turuväärtu-
sest, mille tänane hind on 
3 €/tk, kuid mis muutub 
lähikuude jooksul kaubel-
davaks. 

Esimene laekumine maa-
omaniku kontole toimub 
kuu aja jooksul maa 
heakskiitmisest. Edasi on 
maksed igakuised.

Alla kolmehektarilise maa 
puhul ei pruugi projekt 
maaomaniku jaoks 
piisavalt tasuv olla.

Kui maaomanik lahkub 
pärast krediitide 
väljastamist, peab 
maaomanik tagasi 
maksma talle antud 
krediidid.

Ecobase'i esindaja 
Jaan Sepping.

Arbonicsi asuta-
jad Kristjan Lepik 
ja Lisett Luik.
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Alustame definitsioonist.  
Mida kaugseire tähendab?
Kaugseire on eemal asuvate 
objektide kohta informatsiooni 
hankimine mittekontaktsete mee-
toditega. Meie peame silmas pea-
asjalikult kas lennukitelt või satel-
liitidelt tehtavaid mõõtmisi.

Selle vastand metsamõõtmise 
kontekstis oleks kontaktseire, 
kus taksaator läheb metsa, mõõ-
dab seal puu diameetrit ja kõr-
gust, määrab puuliigi, vaatab, 
mis mullastikuga on tegemist 
jne. Kaugseire eesmärgid on sar-
naste andmete kogumine, kuid 
seda juba satelliitidelt, lennuki-
telt ja viimasel ajal ka drooni-
delt. Tõsi, droonide suur miinus 
on praegu veel lühike lennuaeg, 
kuid need tehnoloogiad arenevad 
väga kiiresti.

Kaugseire jaguneb passiivseks 
ja aktiivseks. Milles on 
erinevus?
Passiivse kaugseire puhul regist-
reerivad instrumendid passiivset 
looduslikku kiirgust, mis peegel-
dub uuritavatelt objektidelt või 
nende lähiümbrusest. Aktiivne 
kaugseire on olemuselt vastupi-
dine: me ei vaja enam päikest, 
vaid seade ise saadab välja sig-
naali ning registreerib selle 
tagasipeegeldusi.

Eri tehnoloogiate tulemuseks on 
siiski sarnane pikslitest ehk ruudu-
kujulistest tükikestest koosnev 
andmestik, mis esmapilgul tihti-

likud väärtused, puistu liigiline 
koosseis, keskmine diameeter, 
kasvukohatingimused, rinnaspind-
ala jms. Nüüd võtame need kaks 
andmestikku – kaugseirepikslid ja 
proovitükiandmed – ning paneme 
need kokku ja hakkame modellee-
rima. Kui meil on olemas seosed 
ja seoseid kirjeldavad mudelid, 
siis saame hakata mudeleid raken-
dama aladele, kus tegelikkuses 
metsas mõõtmisi pole tehtud, aga 
on olemas erinevad kaugseire 
andmekihid ehk kokkuvõtvalt saa-
megi „mõõta“ metsa ilma metsa 
minemata.

Mul on 6 hektarit metsa, kus 
omakorda on 14 eraldist, seega 
on metsad väga erinevad. Kui 
suur on veaprotsent, kui proovi-
tükkide andmeid laiendada  
suurematele massiividele?
Veaprotsent on loomulikult ole-
mas, igasuguse hinnangu ja isegi 
mõõtmise puhul tuleb sellega 
arvestada. Samamoodi on ju ka 
klassikalise metsakorralduse 
puhul olemas hinnangu viga ja 
lubatud veamäärad. Kuid metsa 
kõrguse mõõtmisel on lidari tule-
mused sarnased või isegi täpse-
mad kui seda metsas mõõtes. 

See on ka arusaadav – kui  
keegi on näiteks üritanud tiheda 
kõrge metsa all mõõta mõne 
haava või kase kõrgust, siis ta 
teab, kui keeruline see on. Kui 
metsakorralduse juhendi põhjal on 
näiteks metsatagavara puhul luba-
tud veaprotsent 20, siis aerolidari 
põhiste mudelite veaprotsent jääb 
samasse suurusjärku. 

Kaugseire suurim väljakutse on 
puistu liigilise koosseisu määra-
mine, sest lidari puhul eeldaks see 
kordades tihedamat andmestikku 
kui praegu saadaval. Satelliidi 
spektraalsete mõõtmiste puhul on 
oluliseks piiranguks pilvkate ning 
mõõtmisandmete võimekus vahet 
teha eri lehtpuudel. Seega ei võta 
kaugseire taksaatoritelt kindlasti 
tööd käest. Kaugseire muudab 
taksaatorite töö kergemaks ja 
efektiivsemaks, sest taksaatoril on 
juba enne metsaminekut olemas 
eelinfo.

Kas metsade kaugseire  
märksõnaks on aerolidar?
Just, aerolidar ehk aerolaserskan-
ner, mis on paigaldatud lennukile, 
kopterile või droonile, ja millega 
lennatakse üle metsa. Lidari eelis 
seisneb selles, et näeme ka võras-
tiku alla. See on erinevus võrrel-
des näiteks ortofotodega, kus 
näeme ainult puude võrasid ja 
vähesel määral seda, mis kuskilt 
võrade vahedest paistab. Lidar 
suudab aga peegeldusi registree-
rida kuni maapinnani välja, kus 
mõõtmistulemusena arvutatakse 
igale tagasi peegeldunud impulsile 
XYZ-koordinaadid, mille põhjal 
moodustub lidari andmestik ehk 
metsa kujutav punktipilv.

Eesti on selles suhtes edu-
meelne riik, meil on juba alates 
2008. aastast Maa-amet tegelenud 
riikliku programmi raames maa 

aerolaserskaneerimisega ja need 
andmed on kõigile tasuta kättesaa-
davad. 2017. aastal vahetati skan-
ner välja võimekama vastu ja 
punktitihedus läks suuremaks: 
suvisel lennul ~1 punkt ruutmeetri 
kohta ja kevadisel peaaegu kaks 
korda tihedam andmestik.

Sellise andmetiheduse puhul 
pole võimalik luua puupõhiseid 
andmestikke, mistõttu tuleb teha 
üldistusi. Praeguse üleriigilise 
andmestiku puhul on ühe piksli 
optimaalseks suuruseks 10 x 10 
meetrit, siis koguneb sellele piks-
lile juba piisav hulk infot usaldus-
väärsete hinnangute andmiseks. 
Kui aga kasutada ühe ruutmeetri 
skaneerimise tihedusena näiteks 
150 punkti või rohkem, siis või-
maldab andmestik eristada juba 
selgelt võra tippe, võrakujude 
põhjal määrata puuliiki või vaja-

Kaugseire viib metsa mõõtmise 
taevastesse kõrgustesse

Tauri Arumäe – kaugseire 
pioneer Eesti metsakorralduses
Tauri Arumäe kaitses 2020. aastal doktoritöö „Aerolidari ehk aero-
laserskanneri kasutamine metsaressursi kirjeldamiseks“, mille tule-
musel töötati välja metoodikad metsa kõrguse ja metsa tagavara 
hindamiseks, lisaks uuriti aerolidari rakendatavust häiringute ning 
kõrguskasvu monitoorimiseks.

Kaugseiret kasutab praegu peaasjalikult RMK, kuid seda metoo-
dikat on Eesti metsaressursi kaardistamiseks hakanud kasutama ka 
Keskkonnaagentuur ja lisaks on sellest huvitatud suuremad 
metsahaldusfirmad.

Metsade kaugseire tähendab metsa mõõtmist ilma metsa minemata. 
Kas see jätab tulevikus metsataksaatorid sootuks tööta ning 
milliseid arenguhüppeid moodne meetod kaasa toob? Sel aastal 
loodud RMK kaugseire osakonna juht Tauri Arumäe teab vastuseid.

Tekst: Sander Silm    
Fotod: Lauri Kulpsoo, Tauri Arumäe

peale suurt infot ei kanna. Kui aga 
vaatame värviliste pikslite taha, 
siis näeme tegelikult mõõtmistule-
mustel saadud arve. Kaugseire 
praktiliste rakenduste eesmärk 
ongi aru saada, kuidas näha metsa 
nende arvude taga.

Ja kuidas näha arvude  
taga metsa?
Selleks tuleb esmalt ikka metsa 
minna, teha proovitükid ja mõõta 
meile olulisi tunnuseid, mida hil-
jem tahame hinnata: metsa vanus 
ja tagavara, puistu kõrgus, loodus-

Vajadusel mõõdab Tauri Arumäe proovitükil puu diameetreid ka koos arboristiga 
(puu otsas), kes ronib kasvõi tippu välja. Pisikesena toodud poolsfäärifotod on 
tehtud kevadel ja suvel, mõõtmaks lehestiku katvust.
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duse korral isegi mõõta metsaalust 
lamapuidu hulka.

Rääkisime, et kaugseire teeb 
taksaatorite elu lihtsamaks, 
kuid kas sellel on ka suurem 
mõju metsandussektorile?
Kaugseire on alati olnud osa klas-
sikalisest metsakorraldusest, juba 
väga kaua on kasutatud ortofoto-
sid visuaalseks tõlgendamiseks. 
Sõltumata metoodikast, kas kau-
gelt või kontaktselt metsi takseeri-
des, on eesmärk üks: informat-
siooni kogumine majandusotsuste 
tegemiseks. Ehk andmeid on meil 
vaja, kui on plaan metsa majan-
dada. Eestis on aga ca 10 protsenti 
erametsi, mida pole kunagi tak-
seeritud ja mida omanikud võib-
olla ei tahagi üldse majandada. 
Teisalt on paljude erametsade tak-

seerimisandmed aegunud, kuna 
metsamajanduskavad koostatakse 
kümneaastase tsükliga. Seega riik-
likus mõttes, metsaressursi kaar-
distamiseks on kaugseire näiteks 
üks variant lisaks tavapärasele sta-
tistilisele metsainventeerimisele.

Kaugseire ei asenda praegu ega 
ka lähitulevikus inimest metsas. 
Esiteks, kuna seda ei toeta seni 
veel ka kohalik seadusandlus, ja 
teiseks ka seetõttu, et teatud tun-
nuseid ei olegi võimalik piisava 
täpsusega eemalt seirates hinnata. 
Väikesed sammud kaugseire laial-
dasemaks kasutamiseks on siiski 
tehtud, sest nüüd on jõudnud ter-
min kaugseire ka metsakorralda-
mise juhendisse. Kokkuvõtvalt 
teeb kaugseire metsas info kogu-
mise lihtsamaks, kuna metsa min-
nes ei alustata tühjalt lehelt.

Kuidas kaugseire võimalusi veel 
kasutada?
Üks näide kaugseire kasutamisest 
on harvendusraie vajaduste tuvas-
tamine, kuna aeroskaneerimise abil 
on võimalik hinnata puistu tihe-
dust. Töötasime masinõppe metoo-
dikat kasutades välja mudeli, mille 
abil on võimalik ilma klassikalisi 
takseertunnuseid kasutamata otsus-
tada harvendusraie vajadust, ning 

tegime seda meie katseala tulemus-
tel ligi 90-protsendilise täpsusega. 
Aga nagu ikka, kui metoodikat 
minna rakendama laiapinnaliselt 
üle Eesti, hakkavad selguma ka  
kitsaskohad ning mudelite ja  
õpetusandmestike kvaliteet ja  
piisav hulk saavad ennustuse täp-
susel määravaks. Kuid esialgsete 
positiivsete tulemuste põhjal on 
piisavalt ainest, et selle projektiga 
edasi minna.

Võrreldes naabritega, kui kau-
gel on Eestis kaugseire võima-
luste kasutamine?
Nendest riikidest, mis jäävad 
meist lõuna poole, oleme valdkon-
nas pigem ees, kuid Põhjamaade 
tasemele, mis puudutab just vald-
konnaga seotud teadust, peame 
veel järele jõudma. Samas kui 
suhelda sama valdkonna kolleegi-
dega teistest riigimetsaasutustest, 
siis praktiliste rakenduste poolest 
oleme nendega sarnasel tasemel 
ning probleemid ja muredki on 
üsna sarnased. Eesti suurim eelis 
on ehk meie riigi väiksus, mistõttu 
on juba praegu Eesti kohta olemas 
kolm aerolaserskaneerimise kihti. 
Suurte riikide puhul sellisest  
andmestikust isegi lähitulevikus 
rääkida ei saa. 

Kaugseire aitas 
leida Eesti 
kõrgeima haava  
ja männi
Möödunud aastal analüüsis Tauri 
Arumäe Maa-ameti aerolidari and-
meid ja märkas, et ühe eraldise 
esimese rinde keskmine kõrgus 
ulatus 45 meetrini. Ta palus loodu-
ses puu üle mõõta, ja selguski, et 
metsatukas varjas ennast Eesti seni 
mõõdetud kõrgeim haab.

Elektrontahhümeetriga saadi puu 
ametlikuks kõrguseks maapinnast 
43,22 meetrit. Maapealse  
3D-skanneri kõrgusandmete  
punktipilve alusel on puu kõrgus 
maapinnast 43,68 meetrit ja  
Maa-ameti aerolidari andmetel 
43,5 meetrit.

Rekordhaab kõrgub Valgamaal 
Otepää vallas Tiidu külas. Seni  
teadaolev kõrgeim haab asub  
Tartumaal Järvseljal (41,6 meetrit).

Sarnase juhusliku metsakõrgus-
kaardi analüüsimise põhjal leiti 
üles ka üks Ootsipalu hiiglastest – 
Ootsipalu mänd.

Kaugseire teeb metsas info kogumise lihtsamaks, sest alustama ei pea tühjalt lehelt.
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Soomaa rahvusparki Lemmjõe niitude 
hooldamiseks rajatud ülepääsu on nime-
tatud „monstrumiks“. Kohalik aktiivne 
pärandkultuuri eestkõneleja Aivar  
Ruukel läks Maalehes ilmunud artiklis 
isegi nii kaugele, et leidis, et inimese  
hinnang ülepääsule on kultuurse inimese 
lakmustest, öeldes: „Kui RMK oleks  
selle truubi ehitanud väärtuslikku linna-
miljöösse, ütleks iga kultuurne inimene, 

emotsioon, et „jõgi on aetud torru!“ või  
et maksumus oli liiga kallis ja riigi  
looduskaitseametnikud ei tea kohalikest 
oludest midagi.

Reaktsioon üllatas
Tõusnud poleemika üllatas. Viimase 
kümne aasta jooksul on kaitsealadele ja 
rahvusparkidesse rajatud sadu truupe ja 
sildu, mis on vajalikud pärandmaastikuks 
peetavate niitude ja karjamaade majanda-
miseks. Enamasti on kaitsealadel asuv 
infrastruktuur olnud kergelt öeldes  
kehvas seisus. Enamik seniseid ülepääse 
on rajatud ilma korraliku projekteerimi-
seta ja on ehitustehniliselt küsitava  
kvaliteediga. Siiani pole keegi neid  
nõukogudeaegseid hädapäraseid ülepääse 
pidanud osaks rahvusparkidele iseloomu-
likust pärandkultuurist.

Vanad sillad on nagu vanad lagunevad 
majad – neid on matkajatel mõnus uudis-
tada ja pildistada, kuid püsivalt elada ei 
taha seal keegi. Seda, kui ohtlikud sellised 
vanad sillad olla võivad, kinnitab Kõpus 
ühel sellisel sillakesel mõni aasta tagasi 
toimunud õnnetus, kus sild traktori all 
purunes ja ka ühe inimelu kaasa viis.

Niitude hooldamiseks kasutatud üle- 
pääsud on Soomaal ja mujal Eestiski 
olnud tavaliselt aastakümned tagasi põlve 
otsas tehtud hädalahendused, mida inime-
sed, kes oma igapäevase tööga kaitse- 
aladel pärandmaastikke hooldavad, on 
kasutanud suuri riske võttes. Iga kord 
kipakatele ülepääsudele sõites on nad 
pidanud lootma, et roostetanud metall-
konstruktsioonid tehnika ja heinakoor-
mate all ei laguneks. Sellise riski võtmist 
oma partneritelt me loomulikult ei soovi.

Sulandub loodusesse,  
kuni kaob
Soomaa rahvuspargis Lemmjõel asunud 
väike sillake võib eri aastaaegadel ja 
veetaseme juures pildistatuna tunduda 
väga nunnu ja peaaegu täielikult  
loodusesse sulanduv, aga ilmselt oleks 
see varsti ka lõplikult „loodusesse 
sulandunud“.

 Kui asjatundjad silla olukorda hinda-
sid, pidid nad tõdema, et hoolimata 
vahetatud laudisest on silla konstrukt-
sioon väga kehvas seisus ja silda toeta-
vad valatud sambad on lagunenud. 
Järeldus oli, et sellise silla ületamine 
tehnikaga on ohtlik. Ilmselt polegi kaht-

lust silla halvas seisundis, vaid küsi-
muse teravik koondus sellele, miks ehi-
tati uus ülepääs just sellisena.

Miks vana ülepääsu  
ei taastatud?
Senist hädapärast ülepääsu pole rahvus-
pargi kontekstis pärandkultuurina käsit-
letud ja see oli eelkõige tähtis ülepääsuna 
niitude hooldamiseks. Sellest lähtuvalt ei 
kaalunud me ka ülepääsu taastamist 
samal kujul. Lisaks jäi vana sild vee- 
taseme tõustes metallkonstruktsiooni-
dega sageli vette, mis pole selliste sil-
dade püsivusele hea.

Sel aastal taastati väliselt sarnasel 
kujul näiteks Soomaa rahvuspargis Räksi 
maanteesild, mis on Soomaa kogukon-
nale märgilise tähtsusega, olles aktiivselt 
kasutatav ühendustee eri piirkondade 
vahel. Räksi silla kandekonstruktsioonid 
olid nii heas seisus, et sai taastada sarna-
sel kujul vana silla. Nii heas seisus 
konstruktsioonidega kohti on meil aga 

Sildade ilust ja jõgede 
„torru ajamisest“ – 
õppetunnid Lemmjõe näitel
Sügisel ilmus meedias mitu artiklit, mis kritiseerisid 
emotsionaalselt RMK poolt Lemmjõele rajatud ülepääsu, mis 
on vajalik vastaskaldal asuvate pärandniitude hooldamiseks. 
Selle valguses on paslik peatuda sildade ilul ja kasutus- 
otstarbel ning küsida, mida sellest kõigest õppida. 
Tekst: Kaupo Kohv, RMK looduskaitseosakonna juhataja
Fotod: Priit Voolaid, Kaupo Kohv, Leevi Krumm, Ants Animägi

Lemmjõe vana sild – 
kellele osa pärand-
kultuurist, kellele 
meenutus nõukogude- 
aegsest hädapära-
sest ehitustööst. 
Niitude hooldajad 
seda enam kasutada 
ei söandanud. 

et see on sitt sild!“ Jäi küll arusaamatuks, 
miks peaksime linna silda ehitama, aga 
Tartu külje all oleme lamminiitudele  
sildu ja truupe rajanud küll ning tüli pole 
sellest tõusnud.

Sotsiaalmeedias arvati, et rajatud 
Lemmjõe ülepääs on rikkunud väärtus- 
liku maastiku, torusild on kahjustanud jõe 
seisundit, muutnud jõega seotud üleuju-
tuste kestust jne. Lisaks üldine negatiivne 

Nagu lammidele 
kombeks, taastub 
taimestik ka Lemm-
jõe uue silla ümbru-
ses kiiresti. Juba 
järgmisel sügisel on 
sild rohkem ümbrit-
sevasse keskkonda 
sulandunud.
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haruharva. Ja kohalikud teavad, kui kõr-
ged on seal sillale pealesõidud, et tagada 
silla asumine väljaspool suurvee mõju.

Rekonstrueeritud Räksi maanteesild, 
kus sammaste peal asuvad puidust talad, 
asendati metalltaladega, mida katab pui-
dust pealdis.

Miks nii kallis?
Lemmjõe teisel kaldal asuvad luhad on 
olnud heas seisukorras ja järjepidevalt 
hooldatud. See on ka põhjus, miks  
otsustasime tagada ligipääsu neile ca 30 
hektarile niitudele. Kindlasti oli see 
kuluefektiivsuse seisukohast piiripealne 
otsus, kuid otsus oli vaja teha. Suur osa 
lamminiitudest vajab hooldamisel vee- 
takistuste (kraavid, ojad, soonikukohad) 
ületamist ja selleks võimaluste loomine 
ongi kallis. See on möödapääsmatu, kui 
tahame hoida neid niite avatuna.

Kallidust mõjutas ka asjaolu, et hool-
damisega tegelevad inimesed leidsid, et 
pikema perspektiiviga ülepääsu rajades 
peab arvestama, et ülepääsu kandevõime 
oleks 40 tonni. See tõstis küll silla hinda, 
kuid oleks olnud rumal niitude majanda-
jate arvamust eirata. Maksumuse puhul 
on oluline, et erinevalt puitsildadest on 
torusillad eelduslikult hooldusvabad järg-
mised pool sajandit.

Kas oleks võinud teha 
teistsuguse ülepääsu?
Ülepääsu rajamiseks Lemmjõest oli 
laias laastus kaks alternatiivi, kas 
maaehitisena tehtav sujuvate piirjoon-
tega torusild või siis valatud sammas-
tega talasild, mis visuaalselt sarnaneks 
Räksi sillaga (ava oleks loomulikult 
palju väiksem). Betoonist sillasammas-
tega talasild oleks olnud veelgi kallim ja 
eeldanud vee kõrvale juhtimist. Silla 
kõrgus oleks pidanud olema sama mis 
torusillal, et suurvesi konstruktsioone ei 
kahjustaks. Seega oleks sillale pealesõit 
olnud sama kõrge kui praegune torusild. 
Kas kandiliste konstruktsioonidega tala-
sild oleks tõelisele „kultuuriinimesele“ 
rohkem meeldinud, on suur küsimärk. 
Ilmselt mitte. Praeguseks rajatud toru-
sild paistab praegu loomulikult võõr-
keha, kuna ehitus on just lõppenud,  
planeeritud pinnas on must, kole ja 
pehme. Kuid kogemus näitab, et lammi-
del taastub taimestik kiiresti ja juba 
järgmisel sügisel on sild märksa rohkem 
ümbritsevasse maastikku sulandunud.

Kas jõgi sai kahjustada?
Kuna sel aastal oli veetase väga madal, 
oli aeg ehituseks ideaalne. Ehituse käi-
gus aeglase vooluga Lemmjões suure-
mat lokaalset settekannet ei tekkinud. 
Jõe laiust sillaga ei kitsendatud ja truubi 
ava arvestab suurveeaegsete veehulka-
dega. Erakordsete veetasemete korral 
truup aga ei peagi kogu vett läbi laskma, 
sest vesi hakkab siis liikuma ühtlaselt 
üle lammiala. Nii nagu see on toimunud 

aastatuhandeid. Osale inimestest on 
silma hakanud, et pildil on ju näha, 
et jõgi on silla ees laiem ja seega 
tehti jõgi sillaga kitsamaks. See on 
petlik mulje, kuna vahetult silla ees 
ja järel on ehitustegevusega tekita-
tud kunstlikult väiksed laiendid, et 
veevoolu rahustada. Jõe laiust sild 
ei vähendanud ja ka jõe looklevust 
sild kuidagi ei mõjutanud. Ehituse 
ajaks vett kõrvale juhtiv kraav on 
praeguseks täielikult suletud ja jõge 
enam kuidagi ei mõjuta. Jõe 
ökosüsteemi see ülepääs negatiiv-
selt ei mõjuta.

Kas jõgi aeti torru?
Fakt on, et tegu on torusillaga ja 
jõgi voolab need mõned meetrid 
läbi toru. Silla põhi on aga rel-
jeefne ja seetõttu kattub üpris ruttu 
setetega ning omandab tavalise 
aeglase vooluga jõepõhja omadu-
sed. Seega tõesti, jõgi voolab kor-
raks läbi toru, kuid samamoodi 
voolab ta korraks sillatalade vahel 
maantee all. Seega päris analoogiat 
ma siin ei näe „jõe torru ajami-
sega“, sest mulle seostub see eel-
kõige pikkade jõelõikude juhtimi-
sega maa-alustesse torudesse, mis 
toob kaasa jõele omase elustiku ja 
ökosüsteemi hävimise. Eelkõige on 
seda meil tehtud suuremates linna-
des, Tartus ja Tallinnas. Oleks mär-
giline, kui kunagi õnnestuks vähe-
malt mõnedki lõigud neist voolu- 
veekogudest uuesti maa peale 
tagasi tuua.

Kas otsused on tehtud  
kaugel linnas?
Kindlasti mitte. RMK ei tee ühtegi 
looduskaitsetöödega seotud otsust 
ilma, et spetsialist kohapeal olu-
korda üle ei vaataks! Ja otsustus- 
õigus on delegeeritud just kohapeal 
toimetavatele spetsialistidele.

Meie ja ilmselt ka Keskkonnaa-
met võtame siit kaasa eelkõige 
teadmise, et suuremate taristuob-
jektide puhul tuleb rohkem panus-
tada projekteeritavate objektide 
väljanägemise visualiseerimisele, 
et inimesed mõistaksid paremini, 
kuidas hakkab objekt tööde järel 
välja nägema. 

Erinevalt puitsildadest on 
torusillad eelduslikult 
hooldusvabad järgmised  
pool sajandit.

Näiteid sildadest  
enne ja pärast

ENNE. Matsalu rahvuspargis asu-
nud Kloostri sild oli ajutisena 
mõeldud militaarne moodulsild, 
mis oli trossidega ankurdatud, et 
jää ja suurveega liikuv risu seda 
merre ei kannaks. Sulandus päris 
kenasti loodusesse ja miljöösse, 
kuid ülesõit täis koormaga oli 
riskantne.

PÄRAST. Uue silla ehitus oli 
väga tõsine töö, selleks suu-
nati vahepeal ka jõgi ümber. 
Võttis natuke aega, enne kui 
uus sild sulandus rohelusse, 
kuid kasutajad (sh kalame-
hed) ei ole nurisenud.

ENNE. Hansu-Kalda sild  
Käntu-Kastja looduskaitsealal 
sulandus ilusti loodusesse ja oli 
käepärastest vahenditest tehtud, 
ainult et lähikonna niitude 
hooldaja ei julgenud enam 
traktoriga üle silla sõita.

PÄRAST. Oktoobris valminud 
uus sild. Valati uued sambad 
ja paigaldati uued metallist 
talad ning laudis. Lisaks 
ametlikule avamisele tegid 
kohalikud silla valmimise 
puhul ka eraldi peo.

ENNE. Struugade maastikukait-
sealale (praegune Alutaguse rah-
vuspark) Karoli struugale oli 
kunagi rajatud väike kergesti pai-
galdatav miljöösse sobiv ülepääs. 
Nelja inimese jalge all see juba 
siiski kõikus ja logises kahtlaselt 
ning niitude hooldajad keeldusid 
oma tehnikaga selle peale 
minemast.

PÄRAST. Kaaluti erinevaid 
võimalusi ja lõpuks otsustati 
ikkagi torusilla kasuks, mis 
lubab alal turvaliselt toime-
tada nii niitude taastajatel kui 
ka piirivalvel. Ka see objekt 
nägi pärast valmimist must ja 
kole välja, kuid tänaseks on 
ümbrus ilusasti taimestunud.

Räksi uue silla talad 
on metallist, pealdis 
puidust.
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Maapinna ettevalmistamine vesivagu-
dena on mõeldud ajutise pinnavee ära-
juhtimiseks. Vesivagusid tehakse metsa 
uuendamisele kaasaaitamiseks viimase 
meetmena liigniisketel aladel, kui muud 
abinõud ei võimalda saavutada metsa 
uuendamise eesmärki. Erametsades on 
seda võtet siin-seal kasutatud juba  
kümmekond aastat, kuid RMK on  
sellega alles alustanud: tänaseks on  
katsetatud sellist metsamajandamisviisi 
neljal objektil Eesti eri paigus. 

RMK metsakasvatustalituse juht  
Toomas Väät ütleb, et need on alad, 
mida on raske metsastada, kuna on väga 
märjad. „Raiesmikule teeme vesivaod, 
millega juhitakse pinnavesi langilt ära. 

Vesivaod on ajutised ja erinevalt  
kuivendussüsteemidest neid ei hooldata, 
vaid need kaovad aja jooksul,“ selgitab 
ta. „See maapinna ettevalmistusviis on 
kallim ja keerulisem traditsioonilistest 
võtetest, kuid see on mõnes kohas ainu-
kene võimalus kasvatada ilusat metsa. 
Need on kohad, kuhu ei saagi sõita muu 
tehnikaga kui vaid ekskavaatoriga ning 
tavalisel viisil istutades valgub istutusauk 
vett täis. Sellistes tingimustes ei saa noor 
mets head kasvuhoogu sisse.“ 

Väät selgitab, et vesivagude süsteem 
sobib hästi nendesse kohtadesse, mis olid 
varem märjad segapuistud, kuid kuhu 
pärast sellist pinnase ettevalmistamist 
saab istutada taimed, olgu nendeks 
kuusk, mänd, sanglepp või kask. „Kui 
me seal ei istutaks, kujuneks sinna  
tüüpiliselt sanglepa ja haava harvik,  
kus on palju uuenemata väiksemaid  
alasid sees,“ sõnab ta. 

Ettevalmistus lidari  
mudeli abil
Vesivagudega mõjutatakse vaid pinna-
vett, kuna vagude sügavus on maksi-
maalset 40 sentimeetrit ning vagude kau-
gus üksteisest ca 15 meetrit. Setetest, 
mille ekskavaator vaost välja tõstab, 

moodustatakse mättad, mille otsa istuta-
takse taimed. Et kõik korralikult toimiks, 
on võtmekohaks vaostiku korrektne  
planeerimine. Seda tehakse Väädi sõnul 
vesivagude mudeli abil, mis kasutab 
hüdroloogilise mudeli koostamiseks 
lidari andmeid. Nii on iga eraldise kohta 
näha, kuhu tekib pinnavesi, millises suu-
nas ja kuhu seda juhtida. 

Vesivagude tegemine võib tulla kõne 
alla angervaksa, tarna, tarna-angervaksa 
ja osja kasvukohatüüpides, kus eelmises 
puistu koosseisus oli ka sanglepp. Neid 
ei tehta lodu, sõnajala, sambliku, kanar-
biku, pohla, sinilille, leesikaloo, kastiku-
loo ja mineraalse puistangu kasvukoha-

Eestis on küllaltki palju liigniiskeid 
kasvukohti, kus mets sirgub vaevaliselt. 
RMK on kasutusele võtnud mitu uut 
võtet metsa pinnase ettevalmistamiseks 
just sellistes paikades. 

Metsa saab kasvatada 
ka liigniisketes kohtades

Tekst: Kristina Traks
Fotod: Toomas Väät, Ilmar Paal, Indrek Karolin

Nii näevad liigniisked ja metsakasvatajatele tõeliselt rasked alad välja enne vesivagude tegemist. Fotol metsakasvatusjuht 
Priit Kõresaar ja metsakasvataja Andrus Rist raiesmikul Pärnumaal.

Lapilööja keerab 
mätta tagurpidi ja 
tekitab sõltuvalt niis-
kusest kolm võima-
likku istutamiskohta. 
Fotol oleva Bracke 
lapilööjaga saab 
maapinda ette val-
mistada peaaegu 
kõigis kasvukoha- 
tüüpides.

Märjas kohas, kus 
mets muidu kas-
vama ei taha minna, 
võib kaevata vagu-
sid, mis liigse pinna-
vee ära juhivad. Aja 
jooksul need kaovad 
ja puud kasvuks 
enam lisahoogu ei 
vaja.

40 41Metsamees nr 3 (146) / 2022Metsamees nr 3 (146) / 2022

Peateema Peateema



tüüpides. Kui uuendatava eraldise 
kasvukohatüüp on madalsoo, siirdesoo 
või raba või on paigal looduskaitselised 
piirangud, koostab RMK looduskaitse- 
osakond looduskaitselise ekspertiisi. 

Metsa uuendamise seisukohalt on  
kõige kriitilisemad noore metsa esimesed 
kasvuaastad. Vesivagude olemasolu on 
vajalik umbes 15 aastat ehk kuni ajani, 
mil mets saab kasvuhoo sisse. Vagusid 
kinni ei aeta, ilma hoolduseta kaovad 
need aja jooksul ise, kuna pole sügavad. 

Aastas teeb RMK pinnase ettevalmis-
tust ca 10 000 hektaril, kõige levinum 
ettevalmistusviis on adravagude tege-
mine. Vesivagude tegemine aga jääb 
Väädi sõnul erandlikuks lähenemiseks, 
seda plaanitakse teha ehk mõnekümnel 
hektaril aasta jooksul. Põhjuseks on eel-
kõige metsakasvatuslik vajadus, kallim 
töö hind ja keskkonnakaitselised aspektid. 

Vaod toimivad hästi
Üks vesivagudega eraldis asub Tartu 
lähedal Vara kandis. Tegemist on kahe-
hektarilise raiesmikuga, kuhu vesivaod 

rajati möödunud sügisel ehk nii, nagu 
nende juhend ette näeb. Nimelt on vesi-
vagusid soovituslik rajada just sügisel. 
RMK Kagu regiooni metsakasvatusjuht 
Indrek Karolin on praegu nähtava pil-
diga rahul: vaod on sisuliselt kuivad, 
kuid pinnase uuristamisjäljed reedavad, 
et kevadel on neis vesi voolanud. „Vaod 
peavadki olema minimaalselt märjad, 
sest see näitab, et nende kaudu toimub 
pinnavee ärajuhtimine. Sellel langil on 
loomulik kallak ning on olemas ka vana 
kuivenduskraav, kuhu vaod suunata,“ 
selgitab ta. „Valisime selle langi võtte 
proovimiseks välja just tänu headele 
looduslikele tingimustele. Siin oli enne 
väga märg, kasvas valdavalt kask, sang-
lepp ning natuke kuuske ja haaba.“

Tööd langil käisid nii, et kõigepealt 
planeeriti mudeli abil vesivagude paikne-
mine ja suund, seejärel märgiti see loodu-
ses maha ja siis oli järg ekskavaatori-
tööde käes. Vagude kaevamisel kasutati 
ära ka metsa kokkuvedamisel tekkinud 
rööpaid. Ekskavaator kaevas vaod ning 
samal ajal kujundas vagudest välja tõste-
tud mullast mättad. Sel kevadel istutati 
vesivagude servadele ja vagude vahele 
kujundatud mätastele kuused. „Ilma ette-
valmistuseta ei oleks siia vast isegi korra-
lik kaasik tulnud. Meie eesmärk on kas-
vatada aga metsaväärilist metsa,“ sõnab 
Karolin. „Tõsi ta on, et vesivagude tege-
mine maksab rohkem raha, kuid kui meil 
õnnestub siit kuuse enamusega puistu 
välja kasvatada, siis on vaev seda väärt.“

Kevadel istutatud kuusehakatisi vaa-
dates sõnab Karolin, et nendega võib 
rahule jääda: juurdekasv on 10–15 senti-
meetrit ja seda on esimese aasta kohta 
parasjagu. Uuendusala näeb välja kor-
rektne ja vesivaod sellel ei häiri üldse. 
Need on madalad ja pigem nagu meetri-
laiused puhastatud käiguteed langil. 
Kusjuures loomad – põdrad ja metssead 
– ongi nad just teedena kasutusse võt-
nud. „Siin on näha, et vagude servad on 
küllalt tasased ja mõne aasta pärast ei 
saa enam arugi, kus vesivaod on olnud,“ 
sõnab Karolin. Mille järgi otsustatakse 
just vesivagude rajamise kasuks? „Üldi-
selt teeme ettevalmistusena adravaod. 
Kui aga on näha, et vesi tuleb vaopõhja, 
siis tuleb ette võtta muid pinnase ette-
valmistamisvõtteid, sest puu sellises 
keskkonnas normaalselt kasvama ei 
hakka,“ sõnab Karolin. 

Bracke lapilööjaga saab maapinda ette valmistada 
peaaegu kõigis kasvukohatüüpides, kuid äärmiselt 
märgades on kindlasti sobivaim mätastamine. 

Pinnase ettevalmitusviisina rakendab 
RMK mõnes enamasti liigniiskes kohas 
lapilöömist. Seda pinnase ettevalmis-
tamisviisi on kasutatud Põhjamaades 
ja Eestiski küllaltki kaua, kuid praegu 
on abiks uue põlvkonna masinad, mille 
töökvaliteet on varasemast palju 
parem. 

RMK Kirde regiooni metsakasvatus-
juht Ilmar Paal selgitab, et praegu on 
RMK-l kasutuses vaid üks lapilööja – 
Rootsi päritolu Bracke M24.a, mis on 
hüdraulilise ajamiga ja paigaldatud 
kaheksarattalisele Valmeti forvarderile. 
Bracke lapilööjaga saab maapinda ette 
valmistada peaaegu kõigis kasvukoha-
tüüpides, kuid äärmiselt märgades on 
kindlasti sobivaim mätastamine. „Lapi-
lööja keerab mätta tagurpidi ja tekitab 
sõltuvalt niiskusest kolm võimalikku 
istutamiskohta, millest enim kasuta-
takse istutamist lapile ehk masina  
tekitatud umbes 40 sentimeetri laiu-
sele mikrokõrgendikule,“ räägib ta.  
„Lapilööja tootlikkus on sarnane ketas- 
adraga (ca 1 hektar tunnis), kuid hek-
tari hind on veidi kallim. See on aga 
tingitud pigem selle masina teenuse 
pakkumise vähesusest turul.“

Paal kiidab Bracke lapilööjat, mis 
teeb väga korralikku tööd võrreldes 
vanemat tüüpi lapilööjaga, mida RMK 
senini kasutas. „Vanal masinal ei 
olnud hüdraulilist ajamit, see ei olnud 
suutlik liigniisketes kohtades liikuma ja 
töö kvaliteeti võis nimetada keskpära-
selt kehvaks. Uus hüdraulilise ajamiga 
masin teeb künkad ja vajutab need ka 
kinni. Lisaks on agregaadi ees veduk, 
mis suudab liikuda ka liigniisketel 
raiesmikel,“ selgitab ta.

Kui praegu kasutab RMK töövõtja 
kaudu vaid ühte lapilöömismasinat, 
siis tegelikult jaguks Paali sõnul tööd 
sellisele masinale palju rohkem. 
„Umbes ühe kolmandiku Eesti metsa-
pinna ettevalmistusest saaks teha ja 
oleks mõistlik teha selle masinaga,“ 

ütleb Paal. „Seda sobib kasutada näi-
teks niisketes kohtades, kus niiskusre-
žiim ei võimalda ketasadra tööd, kuid 
mätastada ei ole veel mõistlik. Nii-
moodi saab maapinda ette valmistada 
peaaegu kõikides kasvukohatüüpides, 
ka looaladel, kus lapilööja moodustab 
kokku kraabitud viljakamast mullast 
istutamiseks sobiliku künka.“ 

Lapilööjal jaguks 
Eestis tööd palju

Kuhu ja kuidas vagu-
sid teha, selle aitab 
välja mõelda lidar. 
Fotol olev mudel ongi 
tehtud loos käsitletud 
Vara kandis asuva 
maalapi kohta.

Lapilööja keerab mätta tagurpidi ja tekitab kolm võimalikku istutamis-
kohta, millest enim kasutatakse istutamist masina tekitatud umbes  
40 sentimeetri laiusele mikrokõrgendikule.
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metsanduses

Praegune metsapindala on Eestis viimase sajandi suu-
rim ja kasvab veelgi. Enam kui kolmandik (39 prot-
senti) riigimetsast ehk iga kolmas hektar on kaitse all 
ja seal tavapärast metsamajandamist ei toimu. Võrd-
lusena, see on sama suur ala kui Saaremaa ja Hiiumaa 
kokku. Metsa majandatakse vastavalt ühiskondlikule 
kokkuleppele, seadustele ja kordadele, mistõttu ini-
mesed saavad kindlad olla, et metsa majandatakse 
heaperemehelikult ning mets ei lõpe otsa.

Arusaadavalt tekib metsandust mittetundval inime-
sel hulk küsimusi, mida sageli kuuleme nii RMK 
matkaradadel, kaasamiskoosolekutel kui ka peolauas. 
Miks harvesteri asemel ei võiks saemehed käsitsi 
puid langetada? Miks raiesmikul mõned üksikud 
puud tuules õõtsuvad? 

Miks metsa raiutakse? 
Mets saab ilma inimeseta hakkama, aga inimene met-
sata mitte. Inimesed vajavad puitu kütteks, ehituseks, 
mööbliks, paberiks ja paljuks muuks. Puitu kasutada 
on seejuures praeguses kliimakriisi kontekstis vägagi 
tervitatav – puud seovad kasvades süsinikku ja puit 
pakub materjalina arvestatavat alternatiivi nii plastile, 
terasele, betoonile kui ka mitmesugustele 
naftasaadustele. 

Selleks, et puitu kasutada, tuleb puid raiuda, uusi 
puid istutada või külvata ja hooldamisega kujundada 

uusi metsi. Selliselt saab puidust nii täna kui ka tule-
vikus erinevaid tooteid valmistada.

Miks kasutatakse harvestere? 
Tänapäevased metsatöömasinad on töötegijale turva-
lised ja loodud metsatöö lihtsustamiseks. Harvester 
annab võimaluse puitu metsast välja tuua võimalikult 
väikeste kuludega. Tõenäoliselt ei ole paljud nõus 
maksma oma küttepuu eest oluliselt kõrgemat hinda 
selle nimel, et töö teeks ühe inimese ja harvesteri ase-
mel ära 30 saemeest, kes kõik soovivad selle eest 
palka saada. Harvester teeb ära ka kogu arvepidamise 
ja andmete edastamise infosüsteemidesse. 

Nii nagu me ei nõua teiste valdkondade inimestelt 
töövahendites mitukümmend aastat tagasi minemist 
ega asenda autosid hobuvankritega, nii mõistame ka, 
miks metsatöödel harvesteri kasutatakse.

Miks tehakse lageraiet? 
Kui me võtame metsast puidu kasutusele, siis peame 
vastavalt metsaseadusele metsa uuendama – kindlus-
tama, et samal kohal hakkaks kasvama tulevikus meile 
samasugust väärtust andev mets. Säästvalt kasutatava-
tes majandusmetsades on eesmärgiks puistu kõrge 
tootlikkus ja hea tervislik seisnud ning raietelt saadav 
kvaliteetne metsamaterjal. Säästva arengu põhimõtteid 
silmas pidades koostatud metsaseadus annab metsa-
omanikule kirjelduse raieliikidest, mille vahel saab 
metsaomanik valida, et täita metsaseadusega pandud 
säästva metsanduse põhimõtteid. Raieliik valitakse 
tulemusliku metsakasvatamise aspektist lähtuvalt.

Eesti tingimustes on kõige tulemuslikum uuendada 
metsa lageraiega, millega luuakse taimede kasvuks 
soodsad valgustingimused. Looduslikult on lageraiele 
sarnaseid tingimusi varem loonud tormid ja põlen-
gud. Kui raiuda metsast valikraiega ainult palgipuu ja 
jätta uuenemine looduse kanda, ei ole see tulevaste 
põlvede seisukohalt vastutustundlik käitumine. Väga 
raske on sundida kuuse- ja männitaimi kasvama 
vähese toitaine ja kehva valguse tingimustes.

RMK ei ole ka turberaie vastu. Kui turberaiega on 
võimalik metsa uuendada, siis me seda ka teeme. 
Kahjuks on see võimalik ainult liivastes palu- ja nõm-
memännikutes. Riigimetsas on selliseid kasvukoha-
tüüpe umbes 6 protsenti. Mujal ei anna turberaie soo-
vitud tulemust, sest männi- ja kuusetaimedele ei jagu 
vana metsa varjus piisavalt valgust ja toitaineid. Loo-
duslikult asustavad lageda ala esmalt kiirekasvulised 
põõsad ja lehtpuud, mille varjus jäävad väärtusliku-
mad puuliigid konkurentsis alla ega saa kasvada.

RMK eesmärk on tagada, et ka tulevikus kasvaksid 
Eestis terved ja tugevad metsad, mistõttu on selle saa-
vutamiseks vajalik raieliigi nimetus teisejärguline.

Aastas tehakse uuendusraiet 1 protsendil riigimet-
samaast, kõik raiesmikud uuendatakse. RMK istutab 
igal aastal üle 20 miljoni taime. Nii pannakse igal 
aastal kasvama uus mets tulevaste põlvede jaoks.

Miks mõnele liigile meeldib 
lageraielank?
Kuigi lageraielanki nähakse metsa lõpuna ja metsalii-
kide täieliku hävinguna, loob see siiski eluvõimaluse 
paljudele taime- ja loomaliikidele. Pärast raiet muu-

tub ala valgusküllasemaks, toitainerikkamaks ja niis-
kemaks – kõik vajalikud muutused, mida on ajalooli-
selt siinses maastikus looduslikult põhjustanud ka 
tormimurrud ja põlengud.

Lageraielangil välja kujunevad kooslused olenevad 
metsa kasvukohatüübist ja mulla viljakusest. Männi-
metsast võib mustika asemel leida pohla. Männikute 
raiesmikel saavad kasvuhoo sisse ka kanarbik ja põd-
rakanep, kevaditi võib sealt leida kogritsaid. 

Kuusikute raiesmikele tuleb esimestel aastatel 
metsmaasikas, raiesmikele jäetavad oksavaalud on 
head kasvukohad aga vaarikatele.

Lagedatel aladel kasvavad õitsvad taimed pakuvad 
elupaika päevaliblikatele. Inimesele pakub langile 
tekkiv liigirikkus aga marjade, ravimtaimede ja ürtide 
kõrval ka mett. Nimelt toovad mesinikud aina enam 
mesitarusid suviseks korjeajaks raiesmikule, kus on 
tagatud puhas keskkond ja pestitsiidivaba mahemesi. 

Nooremas metsas käivad toitu noolimas põdrad, 
metskitsed ja hirved. Samuti on see lindude pesitsemis-
paigaks. Inimene saab noppida sealt marju ja seeni.

Miks jäetakse pärast raiet kasvama 
üksikud puud?
Seemnepuud ja säilikpuud on vajalikud metsa uuen-
damiseks, loodusliku mitmekesisuse tagamiseks ning 
lageraiest tuleneva keskkonnamõju leevendamiseks. 
Seemne- ja säilikpuude jätmisega vähendame raielan-
kide soostumist, lageraiele järgnevaid temperatuuride 
äkilisi kõikumisi, tagame loodusliku mitmekesisuse 
säilimise ja metsaökosüsteemi kiirema taastumise. 

Seemnepuud jäetakse lageraielangile kasvama loo-
dusliku uuenduse saamiseks kuni raiesmikule kas-
vama pandud noorte puude elujõuliseks saamiseni. 
Seemnepuudena säilitame mände, arukaski ja saari.

Säilikpuud on raiutava metsa kõige vanemad ja 
jämedamad elusad või kuivanud puud ning nende 
püsti seisvad osad jäetakse lageraielangile raie käigus 
alles ja need eeldatavalt säilivad raiealal vähemalt 
mõnikümmend aastat. Säilikpuid hilisemate raiete 
käigus ei raiuta. Säilikpuu rolli täidab ka kasvama 
jäetud seemnepuu, kui seda ei raiuta pärast metsa- 
uuendusliku ülesande täitumist. Säilikpuude ülesande 
täitmiseks sobivad kõik puuliigid. 

Tekst: Sille Ader, RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja   
Fotod: RMK

Juba aastaid toimub metsamajandamise teemal ühiskonnas terav 
vaidlus. Osa muretseb, et mets saab kohe otsa; teised usuvad, et mets 
on hoitud ja heades kätes, ning kolmandad on teemast väsinud. Miks 
siis ikkagi on keeruline leida vastuseid korduvatele küsimustele? 
Miks on vaja metsa majandada ja miks peab just lageraiet tegema?

Miks-
kusimusi 
on metsanduses kuhjaga.  
Esimese osa neist koondasime 
RMK kodulehele www.rmk.ee/
miljon-miksi-metsanduses/
metsamajandus, mida täiendame 
aja jooksul ka teiste teemadega.

Aastas tehakse uuendusraiet 1 protsendil 
riigimetsamaast, kõik raiesmikud 
uuendatakse. RMK istutab igal aastal üle 
20 miljoni taime. 
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Lupja on põletatud meie rahvus-
kivist paekivist sajandeid ja seda 
võib leida keskaegsete kirikute 
ja muude kivihoonete müüridest. 
Lähemas ajaloos on lubja põle-
tamine olnud oluline tegevusala 
ja lisasissetulek mõisatele, seda 
eriti 19. sajandil. Tol perioodil 
kiiresti arenenud mõisatele oli 

selle ehitusmaterjali tootmine 
oluline ka oma hoonestuse  
väljaehitamisel. Taludes oli  
lubjavajadus oma tarbeks domi-
neerivate puitehitiste tõttu mar-
ginaalne, samuti ei olnud enne 
20. sajandi algust võimalusi 
müügiks toodetava lubjaga kon-
kureerida mõisatega – puudus 

nii tooraine kui ka küttematerjal. 
Teada on ka ahjusid, mis on 
rajatud lubja tootmiseks just 
konkreetse kiriku või mõisa-
hoone ehitusele.

Lubjatootmise tooraineks on 
pae- ehk lubjakivi, mis on sette-
kivimina tekkinud ca 450 miljo-
nit aastat tagasi. Protsessi kee-

kud, tuntum sealne lubjatoot-
mispiirkond on Kursi kihel-
kond, sealt liikus toodang Tartu 
linna ülesehitamiseks. Pae kihi-
line omadus võimaldab seda 
tooraineks murda ka inimjõul 
kiilude ja kangide abil.

Kui ehituskiviks sobiva pae-
kivi peamine tunnus on tema 
ilmastikukindlus, mida lisab 
magneesiumisisaldus (dolokivi), 
siis lubja tootmiseks sobiva pae-
kivi peamine tunnus on tema 
kaltsiumisisaldus, parim on roh-
kelt tollaste mereloomade koda-
sid sisaldav nn rõngaspaas. Sel-
line kivi domineerib Pandivere 
kõrgustiku ümbruses.

Õige koha otsinguil
Algsem lubjapõletusviis on 
olnud puuriitadel või miilides 
(pinnasega kaetud puidukuhi, 
kus aeglasel põlemisel puit söes-
tus), mis on suure energiakao 
tõttu äärmiselt ebaefektiivsed. 
Lubjaahju rajamiseks sobiva 
asukoha valikul on lisaks toor-
aine kättesaadavusele ja kvali-
teedile olnud määrav ka piisav 
küttepuidu varu ümbruskonnas. 
Võimaluse korral on ära kasuta-
tud reljeefi, ahju rajamine kün-
kanõlva on vähem töömahukas 
kui tasasele maale. Reeglina 
mõnemeetrise läbimõõdu ja kõr-
gusega ahju küttekolde ava ahju 
allservas pidi jääma ligipääseta-
vaks. Samuti võis suurematel 

Lubja-aastal 
lubjaahjudest
Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus kuulutas 2022. 
aasta lubja-aastaks. Kuna puit on ajalooliselt olnud lubjaahjude 
küttematerjal, siis on paslik anda ülevaade sellest salapärasest 
protsessist, mille tulemusena saab kõvast kivist pehme pasta.

Tekst: Jürgen Kusmin,  
RMK Läänemaa metsaülem
Fotod: RMK

miline pool on see, et paekivi 
kuumutamisel üle tuhande 
kraadi eraldub kivist süsinikok-
siid. Kui saadud kustutamata 
lupja segada veega, tekib reakt-
siooni tulemusel kustutatud 
lubi. Ehitistes kasutatuna hak-
kab see aegamisi ühinema õhus 
leiduva süsihappegaasiga ja 
kivinema tagasi lubjakiviks. Nii 
võime lubjaahje leida peamiselt 
Põhja- ja Lääne-Eestist, kus 
paas aluskivimina on maapin-
nale lähemal. Lõuna-Eesti üksi-
kutele lubjaahjudele on toorai-
neks olnud sinnamaale jääajal 
kantud üksikud paekivikogumi-

Karinu mõisa lubjaahi Järva-
maal ehitati pärast algse kasu-
tuse lõppemist ringi keldriks.

Omapärane maakividest lubjaahi praeguselt Pärnumaalt Karuse lähistelt.

Eesti lubjatootmise keskuse Rakke lähistele jäävas Kuusna külas Järvamaal asub 
lähestikku viis ahju. Algselt kohalikele talumeestele kuulunud ahjud omandas 
1930. aastatel Rakkest pärit ettevõtja Rudolf Õunapuu. Riigikorra vahetudes õn-
nestus samal mehel juba kolhoosi koosseisus samas lubjapõletajana jätkata.

Hästi säilinud lubjaahju leiab 
Mihkli Salumäelt Pärnumaal.
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ahjudel olla jäetud ahjuseina 
selle täitmise ja tühjendamise 
lihtsustamiseks eraldi ava, mis 
kütmise ajaks kinni müüriti.

Silindrikujulise ahju sisesei-
nad kaeti saviga, et kaitsta 
müüre kuumuse eest. Kui pae-
kivist laotud ahi oligi kavanda-
tud vaid mõnekordseks kasuta-
miseks, siis võidi sellest ka 
loobuda ja müüridest juurde 
põlenud lubi oli osa toodangust.

Lubjatootmise esimene etapp 
on ahju täitmine. Esmalt laoti 
ahju põrandale võlv, mis moo-
dustas küttekolde, kuhu sai 
põletuspuid lisada. Selle raja-
mine oli kõige vastutusrikkam 
etapp, sest võlv pidi tervena 
püsima kogu kütmisperioodi ja 
arvestada tuli, et kuumutamise 
käigus kivi tugevusomadused 
vähenesid. Samuti pidi koldeosa 
tekitama ahjus tõmbe ja juhtima 
kuumust ahjus ühtlaselt laiali. 
Ülejäänud ruum täideti kivitük-
kidega piisavalt kohevalt, et 
leegid ja kuumus jõuaks kõigi 
kivideni. Ahju täitmisel laoti 
küttekolde lähedusse suuremaid 
ja kaugemale väiksemaid kive, 
see tagas lubja ühtlasema 
valmimise.

Samas vääringus 
sealihaga
Kütmisperiood kestis katkema-
tult umbes nädala, tööd tegid 
vahetustega tavaliselt kolm 
meest. Küttepuid kulus mahult 
umbes kolm korda rohkem kui 
oli ahjus kive. Mõõdukalt ala-
nud kütmine, et järsk tempera-
tuuri muutus ei lõhuks koldeki-
videks laotud suuremaid pae- 
plaate, sai ahju kuumenedes 
sisse suurema hoo ja ära põlesid 
püstleeridesse pandud puitpos-
tid, mis lisas tõmmet. Tuld ja 
kuumust suunati ahju lael 
paeplaate nihutades. Põletus-
protsessi lõpust andis märku 
kolde kohale tekkiv sinine leek 
(lubjamärk) ja kui see kadus, 
võis kütmise lõpetada. Seejärel 
suleti ahju lagi ja küttekolde 
ava, ahi kaitsti vihma eest ning 

Väga hästi säilinud lubjaahi asub Raplamaal Koikse–Purku teest lõunas, endise 
kõrgepingeliini lähistel Surdi talu maadel. Ahi oli kasutuses veel 1950. aastatel, 
toodang läks kolhoosilautade seinte lupjamiseks. Tänapäeval on maaomanik pe-
rekond Raidjõe korrastanud nii ahju kui ka ümbrust. Lähikonda jäävad veel Eino 
ja Rootsimaa talude lubjaahjud.

lasti rahulikult jahtuda. See võis 
kesta samuti nädala. Põletus-
kordi ahju kohta kujunes ka 
enamkasutatud ahjude puhul 
aastas valdavalt üks kuni mõni 
ja see oli pigem lisategevus  
põllutöödevälisel ajal. Ressursi- 
mahukus tingis ka lubja kõrge 
hinna, pärimuslikult on teada,  
et lubi ja sealiha olid kaalu mõt-
tes samas vääringus.

Jahtunud lubi tõsteti ahjust 
välja ja viidi kustutuskohale. 
Esmalt segati lupja rohke veega 
ja sõeluti sealt välja võõrkehad. 
Seejärel hoiustati lubi maasse 
rajatud auku (lubjahauda), kus 
niisketes oludes õhukindlalt säi-
litatuna võis lubjapasta oma 
kasutust oodata aastaid. Kohe 
tarvitamiseks sobis ka lubja 
kustutamine vähese veega, sel-
liselt saadi lubjapulber. 

Kes lubjatootmise vastu süga-
vamat huvi tunneb, peaks järg-
misel suvel sammud seadma 
Saaremaale Lümanda lubja-
parki, kus tootmine käib ka 
tänapäeval ja protsess on hästi 
eksponeeritud. Täpsemalt vt 
veebiaadressil limex.ee/lubja-
park. 

Märjamaalt lõunasse jääva Uuetoa 
talu lubjaahi on ehitatud tavapärasest 
kõrgem, ligi neli meetrit. Esiplaanil on 
näha ahju täitmise ja tühjendamise 
lihtsustamiseks jäetud eraldi ava 
(üliauk).

Ahju täitmisel laoti 
küttekolde lähedusse 
suuremaid ja kaugemale 
väiksemaid kive, see  
tagas lubja ühtlasema 
valmimise.

Oktoobris toimusid järjekorras juba 
viiendad Marko Pomerantsi nimelised 
lauatennise karikavõistlused, mis 
mõeldud Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisala töötajatele. Oli tuline 
heitlus, palju õnne võitjatele!

Pomerantsi tuline 
turniir pinksis

Naiste esikolmik 
1. Maarja Mirjam Rajasaar (RMK)
2. Mari Tuvikene (Erametsaliit)
3. Agni Kaldma (Keskkonnaministeerium)

Meeste esikolmik 
1. Valdek Kilk (RMK)
2. Hillar Pesti (Keskkonnaagentuur) 
3. Aigar Kallas (RMK)

Segavõistkondade esikolmik 
1. Päivi-Pääsu Kreutzwald-Prii / Antti Tooming (RMK/

Keskkonnaministeerium) 
2. Ere Valgemäe / Rainer Vakra (Keskkonnaministeerium/

Keskkonnaamet) 
3. Lagle Heinmaa / Ahto Eesmäe (RMK/Keskkonnaamet)

Turniir tõi mängulaua ümber kokku muidu peamiselt töistel 
koosolekutel kohtuvad inimesed Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisalalt. Küllap kandub see heatujulisus ka edasisse 
koostöösse!

Fotod: Rebecca Laasnurm-Šer,  
Maarja-Mirjam Rajasaar, Ere Valgemäe

48 49

SportPärandkultuur

Metsamees nr 3 (146) / 2022Metsamees nr 3 (146) / 2022



Jahiseadusele pandi suuri lootusi ja sel-
lega kavatseti korraga lahendada mitme 
valdkonna probleeme. Paraku kipub 
ikka juhtuma, et kui üks asi peaks 
sobima vaat et kõigile, siis tegelikkuses 
on asi sootuks teine. Järgnevalt käsitlen 
mõningaid punkte 1936. aasta kevadel 
toimunud väitlusest selle kohta, kas ja 
kui hästi seadus tegelikkuses toimib.

Üks seadus, mitu eesmärki
Jahiseadus polnud teab mis mahukas. 
Samas peab arvestama, et tol ajal puu-
dusid eraldi looduskaitsealased seadu-
sed ja seda lünka püüti täita just uue 
jahiseadusega. Kuid mitte ainult. Uue 
seadusega taheti lappida ka mitmeid 
auke kehtivas kriminaalseaduses. See 
kõik tegi jahiseaduse osaliselt mitmeti 
mõistetavaks ning kohati ka vasturääki-
vaks. Ehkki riik nägi seaduse tutvusta-
misega asjaomastele ringkondadele 
palju vaeva, jäid siiski õhku paljud 
küsimused. Vaikselt hakkasidki kostma 

esimesed nurinad. 1935. aasta sügisel 
tõstatati teema juba ajakirjanduses ning 
küsiti, kas jahiseadusega ikka on kõik 
hästi. Järgmise aasta kevadel väitlesid 
ajakirjas Eesti Mets jahiseaduse üle Vil-
jandi ringkonnakohtu advokaat, harras-
tusjahimees Eduard August ning aja-

kirja vastutav peatoimetaja Edgar 
Vester. Viimasel oli ilmselt mängus ka 
isiklik huvi, sest tema isa Kaarel Vester 
oli samal ajal ametis Riigimetsade 
Valitsuse jahiasjade instruktorina.

Kui otsa lahti teinud August vaatles 
asja peamiselt juristi, täpsemalt advo-
kaadi ja oma klientide seisukohalt, siis 
Vester endise metsaülemana kaitses 
pigem riigi kui seaduseandja posit-
sioone. Kuigi mõlemad pooled kasuta-
sid silma pilgutamata nii demagoogiat 
kui ka erinevaid kahtlasi argumente 
oma tõe upitamiseks, oli mõttevahetus 
siiski toonilt pigem asjalik ning tolle aja 
analoogsete ajakirjanduse vahendusel 
peetud väitluste kohta harukordselt vii-
sakas. Keskenduti mitmele teemale, 
neist esimesena viskas August õhku 
väite, et hädad algavad möödapanekust, 
mille järgi liideti seadusega hulk tege-
vusalasid, millel jahindusega miskit 
pistmist pole. Nii see tegelikult ka oli.

Vareste hirmutamine keelatud!
Üheksast osast koosnev seadus jagas 
Eesti jahiloomad-linnud kaheks: kasuli-
kud ja kahjulikud. Neist viimaseid võis 
küttida valimatult (tõsi, mõne liigi 
puhul vaid isaseid) ja igal ajal. Nii loeti 
kahjulike hulka näiteks karu, ilves, kõik 
kullilised, kassikakk ja ka kõik 
vareslased. 

Tänapäeval oleks selline jaotus mui-
dugi mõeldamatu, kuid probleeme teki-
tas see ka siis. Nii tõstatas advokaat 
küsimuse, et kui talumees oma põllult 
vareseid hirmutab ja tal puudub 
jahiluba, kas siis tuleks ta vastutusele 
võtta? Veel hullem, kui seda tehti püssi 

Segadused Eesti esimeses 
jahiseaduses

Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi metsamuuseumi juht
Fotod: RMK Sagadi metsamuuseum

1. juunil 1934 hakkas Eestis kehtima koos metsaseadusega välja 
kuulutatud jahiseadus. See oli esimene iseseisvas Eestis koostatud 
jahiseadus, aga nagu tihtipeale olema kipub, ei tulnud kõik sugugi 
välja päris nii hästi kui plaanitud.

Tol ajal puudusid eraldi 
looduskaitsealased seadused  
ja seda lünka püüti täita  
just uue jahiseadusega.

Uus seadus jagas  
jahilinnud kasulikeks 
ja kahjulikeks. Viima-
seid võis lasta aasta 
ringi ning nende 
hulka kuulusid kõik 
kullilised, lumekakk, 
kassikakk, vareslased 
ja varblased.

Tapa küttide ühingu 
liikmed enne jahile 
suundumist 1935. 
aastal. Uus 
jahiseadus juba 
kehtib ja arvestada 
tuleb paljude uute 
piirangutega.
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paugutades. Konks oli seaduse segases 
formuleeringus, mille järgi loeti jahipi-
damiseks ka jahiobjekti jälitamine. Nii 
küsiski August, kas tegemist on sala-
küttimisega – seadus just nii nagu 
ütleks. Tuleb arvestada, et tollane rel-
vaseadus oli praegusega võrreldes 
palju leebem ning relva omamine met-
sataludes, eriti kui oldi Kaitseliidu 
liige, polnud mingi haruldus. Oma vas-
tuses jõuab Vester pärast keerutamist 
tõdemusele, et ilmselt ikka on, ja soo-
vitab kõigil varesehirmutajatel endale 
jahiluba muretseda. Seaduse järgi jagas 
omavalitsus neid tasuta ja piirangud 
olid üsna leebed.

Poolikud lahendused
Asi läks aga keerulisemaks, kuna loo-
duskaitselist aspekti silmas pidades oli 
seaduses keelatud aasta ringi surmata 
linde, kes jahilindude hulka ei kuulu-
nud. Paradoks seisnes selles, et kui vale 
lind kasvõi kogemata lasti, siis ei loetud 
seda seaduse järgi jahipidamiseks, sest 
lind ise ei kuulunud jahilindude hulka. 
Juriidiliselt ei saanud selle eest määrata 
ka karistust, sest jahti ametlikult polnud 

toimunud. Sellele vastuolule juhtis 
August ka tähelepanu. Vester pidi 
möönma, et asi on tõesti segane, ning 
nõustus eraldi looduskaitsealase sea-
duse vajalikkusega.

Vale isendi küttimist reguleeris seadus 
üldse veidralt ja ilmselt oli ka siin taus-
taks suurem soov vaadata just loodus-
kaitselist poolt, kuid mõnigi asi jäi kahe 
silma vahele. Nagu August märkis, tuli 
seaduse järgi mõne olulisema jahilooma 
või linnu, näiteks metskitse või metsise 
eksikombel laskmise eest maksta kom-
pensatsiooniks rahatrahvi ja lugu loeti 
lõppenuks. Samas aga mõne vähem-
tähtsa, nagu näiteks pardi või jänese 
tabamise eest, polnud trahvi ette nähtud, 
ja kohe algatati kriminaalasi.

Jahikoerad seaduse hambus
Üksjagu poleemikat tekitas jahikoerte 
küsimus. Uue seaduse järgi võisid 
maaomanikud nende maadel hulkuvaid 
kasse ja koeri surmata. Miks üldse sel-
line paragrahv jahiseadusesse lisati, 
jääb mõneti arusaamatuks. Aga prob-
leeme tekitas see küll. Nii oli maaoma-
nikul õigus lasta oma maal jahi käigus 
jälgi ajavat võõrast jahikoera. Nagu 
märkis August, ei tunne koerad paraku 
kinnistupiire ja võivad jahi käigus 
hõlpsasti sattuda võõrale maale. Uue 
seaduse järgi võis need koerad aga 
rahumeeli hulkuvate koerte pähe maha 
kõmmutada. Tasub märkida, et erine-
valt praegusest kehtis tol ajal koerte 
sundregistreerimise nõue. Jahikoeraks 
ehk hagijaks (olenemata tõust) loeti 
koera, kes jälitas haukudes jahiloomi 
ning kelle turja kõrgus ei ületanud 45 
sentimeetrit. August pidas uues seadu-
ses toodud kitsendusi koertele ja nen-
dega peetavale jahile põhjendamatuks, 
samas kui Vester piiranguid kaitses, 
öeldes otse, et uue seaduse mõte ongi 
vähendada oluliselt jahikoerte hulka ja 
piirata nendega peetavat jahti. Põhjen-
dus oli üsna omapärane. Nimelt või-
maldavat koeraga jahipidamine saada Vale isendi küttimist reguleeris 

seadus veidralt ja ilmselt oli ka 
siin taustaks suurem soov 
vaadata just looduskaitselist 
poolt, kuid mõnigi asi jäi  
kahe silma vahele.

suuremat saaki, kuna aga eesmärk on 
hoopis suunata rõhk looduskaitsele ja 
suurendada ulukite arvu, siis tuleb 
vähendada ka koerte arvu ja nende 
kasutust jahil.

Metsaametnik saab lisatööd
Uus seadus kasvatas üksjagu metsa- 
ametkonna töökoormust, sest kontroll- 
funktsioon ja eriti kogu paberitöö jäi 
suuresti just metsameeste kanda. Nii 
muutusid metsaametnikud mõneti 
tänapäeva politsei ja keskkonnaameti 
sümbioosiks, kes andsid välja nii lube 
kui ka määrasid karistusi. Just viimas-
tega oli palju tõlgendusruumi, sest 
seadus oli nende kirjeldamisel üsna 
üldsõnaline. Sellele juhtis tähelepanu 
ka advokaat August, soovitades need 
peatükid üle viia karistusseadusesse. 
Peab ütlema, et aja jooksul selletee-
malisi muudatusi ka tehti, kuid täie-
mahulist ümbertõstmist ei sündinud.

Kokkuvõttes oli Eesti esimene jahi-
seadus siiski suur samm edasi ja seda 
tunnistasid nii August kui ka Vester. 
Mitmeti tõlgendatavad punktid jäid 
aga seadust vaevama ning kõige kee-
rulisemaks tegid need just järelevalvet 
teostanud metsaametnike elu. 

Linnujaht Koeru 
metskonnas on olnud 
edukas. Uue seaduse 
järgi tohtis linnujahil 
kasutada vaid linnu-
koeri, hagijate kasu-
tamine polnud 
lubatud.

Jäneseid loeti 
vähetähtsateks 
jahiloomadeks, kuid 
jaht neile oli keelatud 
15. jaanuarist kuni 
15. oktoobrini.
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Erametsaliit algatas keskkonnas www.rahvaalgatus.ee pöör-
dumise „Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvi-
tist“. Selles tehti ettepanek tõsta sihtkaitsevööndites makstav 
hüvitis minimaalselt 160 euroni hektarilt ning piiranguvöön-
dites minimaalselt 86,4 euroni hektarilt. 

Pöördumine kogus kuu jooksul 1586 allkirja, see võeti oktoob-
ris Riigikogus menetlusse ning suunati arvamuse kujundamiseks 
keskkonnakomisjoni. 

Novembri alguses toimus Riigikogu keskkonnakomisjonis 
pöördumise esimene arutelu. 

Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja möönis, et 
Erametsaliidu koostatud pöördumine on nõudlik ning seda põh-
jendatult, sest praegune poliitiline suhtumine, mille järgi omanik 
peab oma rahakotiga vastutama ühiskondliku hüve eest, ei ole 
sobilik. 

Nii koalitsiooni kui ka opositsiooni esindajad olid ühel meelel, 
et hüvitismäärasid on vaja tõsta, juurprobleem peitub selles, kust 
leida rahalised katteallikad. 

Rahvaalgatus looduskaitseliste 
piirangute õiglaseks hüvitamiseks

KIK ja Erametsakeskus 
ühinevad uuest aastast 
Valitsus andis rohelise tule Keskkonnainvesteeringute  
Keskuse (KIK) ja Erametsakeskuse ühendamiseks  
1. jaanuarist 2023. Ühendasutuse nimeks jääb Keskkonna- 
investeeringute Keskus, mis muude keskkonnatoetuste  
kõrval hakkab jagama ka erametsatoetusi.

Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu rõhutas,  
et KIK-i tulevane metsaosakond jätkab erametsanduse arenda-
mist ning metsandustoetuste jagamist nii riiklikest kui ka 
Euroopa Liidu vahenditest. „Metsaomanikud ja metsaühistud 
saavad taotleda erametsatoetusi samamoodi, nagu nad seni  
harjunud on. Töötame selle nimel, et erametsaomanikul oleks 
võimalik oma metsade eest targalt ja loodusega kooskõlas hoolt 
kanda,“ lisab Reinapu.

1. jaanuarist 2023 lisandub KIK-i struktuuri metsaosakond, 
kus praegused Erametsakeskuse toetuste ja kontrolliüksuse  
töötajad jätkavad tööd samades ülesannetes nagu seni. 

Novembri alguses toimunud 
metsa-, põllu- ja jahimeeste 
konverentsil „Jahiseaduse  
viimased 10 aastat“ tõdes 
Keskkonnaministeeriumi  
asekantsler Marku Lamp,  
et ettepanekuid jahiseaduse 
muutmiseks on tulnud eri  
osapooltelt ning võiks olla  
piisavalt alust hakata aruta- 
ma jahiseaduse võimalikke 
muudatusi.

Ka õiguskantsler Ülle Madise 
hinnangul on jahiseaduse mit-
med sätted ebaõnnestunud 
sõnastusega, tekitades tarbetult 
segadust.

Konverentsi keskmes oli just 
jahipiirkonna kasutusõiguse loa 
pikendamisega seotud temaatika 
metsaomanike, põllumeeste ja 
jahimeeste arvamuste kaudu. Jäi 
kõlama nii metsaomanike kui ka 
põllupidajate ühine arusaam, et 
jahi pidamiseks eramaal peab 
maaomanikuga olema sõlmitud 
leping.

Jahinduskonverentsi korralda-
mist toetas Keskkonnainvestee-
ringute Keskus.

Tõdeti vajadust 
kaaluda  
jahiseaduse 
muudatusi

16,3 miljonit puud 
istutasid erametsaomanikud 2022. aasta kevadisel istutusperioodil  
Eesti erametsadesse. Koos sügisel istutatavate taimedega võib see  
arv aasta lõpuks tõusta esmakordselt üle 17 miljoni.

Teadusega juurepessu vastu

Tekst: Tiia Drenkhan,  
Rein Drenkhan, Kadri Põldmaa
Fotod: erakogu

Kolm aastat kestnud 
teadusprojekti tulemused 
aitavad kaasa võitlusele 
kuusikute juure- 
mädanikuga. 

Hariliku kuuse puistud on Eestis vilja-
kates kasvukohatüüpides kõrge tootlik-
kusega, kuid kesises tervislikus olukor-
ras. Oluline roll kuusikute seisundi 
halvenemisel on seentel ja putukatel, 
seentest iseäranis juuremädanike tekita-
jatel, eelkõige juurepessul. Juurepessust 
kahjustatud puistus võivad istutatud 
puud nakatuda juba noores eas. Juure-
mädanike levik ja puude nakatumine on 
seotud eelkõige hooldusraietega, mille 
käigus tekivad juurepessule sobivad 
substraadid ehk kännud, mis on vastu-
võtlikud patogeeni eosnakkusele. Ula-
tuslikum juurepessu levik sõltub hool-
dusraie tegemise sagedusest ja ajast. 

Juurepessu kahjustusi okaspuudel 
aitab leevendada biopreparaat Rotstop®. 
Selle aluseks on teine seen, puidulagun-
daja hiidkoorik, mis pärsib juurepessu 
arengut. Eestis kasutatakse okaspuu-
kändude töötlemisel Rotstopi prepa-
raati, mis põhineb Soomest isoleeritud 
hiidkooriku seenetüvel. 

Kändude töötlemise efektiivsus sõl-
tub kännule kantava preparaadi katvu-
sest (peab olema 100%!), kändude tööt-
lemise ajast ja ilmastikutingimustest . 
Jahedal perioodil võib limiteerivaks 
osutuda madal temperatuur, mil hiid-
kooriku areng on pärsitud, soojal 
perioodil sademete vähesus ja kõrged 
temperatuurid, mis põhjustavad kän-
dude kiiret kuivamist ja vaigu eritumist 
ning preparaadi toime vähenemist. 
Töötlemise efektiivsus sõltub ka bio- 
preparaadi aluseks oleva seene koostoi-
mest teiste kännu pinnal olevate seente 
ja bakteritega, samuti hiidkooriku eoste 

sisaldusest preparaadis ning seenetüve 
päritolust. 

Projekti käigus analüüsiti Rotstopi 
efektiivsust ning selle sesoonseid 
(kevadsuvi ja sügistalv) erinevusi, võr-
reldi preparaadi mõju kändude elusti-
kule, eraldati puhaskultuuri Eestist 
kogutud hiidkoorikuid ning testiti nende 
efektiivsust juurepessu vastu. Samuti 
hinnati juurepessule spetsialiseerunud 
parasiitse seene võimet pärssida juure-
pessu kasvu laboritingimustes ning 
tuvastati eri tüüpi metsataimede seemi-
kute juurte nakatumine juuremädanike 
tekitajatega.

Teadustöö köögipool
Katsealad paiknesid ning proovid 
koguti hariliku kuuse harvendusraie ala-
delt jänesekapsa, sinilille, naadi, jänese-
kapsa-kõdusoo, jänesekapsa-mustika 
kasvukohatüüpides. Rotstopiga käsitsi 
pritsitud aladelt koguti 12-kuulise inter-
valliga puiduproovid. Esmalt koguti 
proovid enne preparaadiga töötlemist, 
seejärel samadest kändudest 12 kuud 
hiljem. Igale alale rajati paralleelsed 
katsetransektid: 20 Rotstopiga töödel-
dud ja 20 töötlemata (kontroll)kändu ala 

Teadusprojekt: Biotõrje efektiivsus ja 
antagonistlike seente kasutamine 
juurepessu tõrjes hariliku kuuse puistutes 
ning erinevate taimetüüpide nakatumine 
viljakates kasvukohatüüpides

Kestus: 2019–2021

Projektijuht: Tiia Drenkhan  
Eesti Maaülikoolist

Projekti põhitäitjad: Kadri Põldmaa,  
Tiit Maaten, Kalev Adamson, Leho Tedersoo, 
Rein Drenkhan

RMK rahastus: 194 213 €

Kontrollkänd.

Rotstopiga töödeldud känd.

Kännult kogutud 
puidutükk.

54 55

Erametsauudised

Metsamees nr 3 (146) / 2022

Teadus

Metsamees nr 3 (146) / 2022



kohta. Kände töödeldi kevadsuvisel ja 
sügistalvisel perioodil, jälgides raieajal 
olnud õhutemperatuure.

Rotstopi efektiivsuse uurimiseks har-
vesteriraiel ja seeneelustiku mitmekesi-
suse analüüsimiseks koguti puiduproo-
vid 20 alalt, millest 10 alal 200 kändu 
oli töödeldud ja 10 alal 200 kändu tööt-
lemata. Puiduproovide kogumiseks 
võeti kännust saepuru neljast puurau-
gust (kaks proovi küpspuidust ja kaks 
maltspuidust). Uute seenetüvede isolee-

Joonis 1. Hiidkooriku 
esinemine kontroll- 
ja töödeldud aladel 
kevadsuvel ning 
sügistalvel.

rimiseks koguti puidutükid preparaadiga 
töötlemata kändudest kas kännu pinnalt 
või kännu küljelt. 

Juurepessu parasiitide analüüsimiseks 
koguti juurepessu viljakehi Eesti eri 
piirkondadest kuuselt, männilt ja kada-
kalt. Viljakehad asetati märgkambrisse, 
kus arenesid välja erinevate seente 
kolooniad. 

Analüüsiti eri taimetüüpide (kuuse, 
männi ja kase poti- ning paljasjuursed 
taimed) nakatumist juuremädanike teki-

tajatega kaks aastat pärast istutamist. 
Taimede juurte nakatumise uurimiseks 
rajati neli katseala (Külitse, Paunküla, 
Roosna-Alliku, Järvselja). Aladel tuvas-
tati juurepessu kahjustuse osakaal kän-
dude järgi. 

Rotstopi toime 
Rotstopi toimet käsipritsiga töötle-
mise järel hinnati perioodide kaupa. 
Kändudelt tuvastati enne  töötlemist 
hiidkoorikut kontrollaladel rohkem 
sügistalvel (6%) võrreldes kevadsu-
vise perioodiga (3,8%). Töödeldud 
alade kändudes oli hiidkooriku esine-
mine sügistalvel 6,2% ja kevadsuvel 
4,4%. Aasta hiljem kontrollaladelt 
kogutud proovides oli hiidkooriku 
osakaal mõlemal perioodil sarnane, 
keskmiselt 11,6%, mis on madalam 
kui Rotstopiga töödeldud kändudes 
(keskmiselt 21%) (joonis 1).

Enne kändude töötlemist tuvastati 
kontrollaladel juurepessu kevadsuvel 
7,1% ja sügistalvel 11,7%. Töödeldud 
kändudes olid vastavad näitajad kevad-
suvel 6,3% ja sügistalvel 12,6%. Aasta 
hiljem kogutud proovidest tuvastati juu-
repessu kevadsuvisel keskmiselt 25% 
(töödeldud ja kontrollaladel) ja sügistal-
vel kontrollaladel 18,5% ja töödeldud 
aladelt 27,9% (joonis 2).

Juurepessu olemasolu suurenemise 
põhjuseks 12 kuud hiljem võib olla 
asjaolu, et patogeeni rohkus suurenebki 
lühiajaliselt, mida näitab ka asjaolu, et 
juurepessu rohkus on suurenenud nii 
kontrollalade kui ka töödeldud alade 
kändudes. 

Hiidkooriku esinemine harvesteriga 
töödeldud kändudes 12 kuud pärast 
raiet oli suurem (29,5%) kui käsipritsiga 
(20%) töödeldud kändudes, seene loo-
duslik esinemine oli samal ajal keskmi-
selt 11%. Erinevus harvesteriraiel ja 
käsitsi pritsimisel võib olla tingitud 
asjaolust, et harvesteriga toimus töötle-
mine vahetult raie ajal, kuid käsitsi tööt-
lemine mõningase viivitusega (1–60 
päeva pärast raiet). 

Juurepessu ja hiidkooriku osakaalu 
muutus harvesteriraiel sõltuvalt keskmi-
sest õhutemperatuurist on näha joonistel 
3 ja 4. Üldiselt on madalamate õhutem-
peratuuride korral juurepessu osakaal 
puistus madalam või ei tuvastatud nak-
kust üldse, kuid esineb ka erandeid. 

Joonis 2. Juurepessu 
esinemine kontroll- 
ja töödeldud aladel 
kevadsuvel ja 
sügistalvel.

Näiteks keskmise õhutemperatuuri 
+3,5 °C juures tuvastati juurepessu 30%. 
Oluline on juurepessu nakkuse rohkus 
ehk mida enam juurepessu nakkust puis-
tus, seda enam levivad seeneeosed ka 
madalamate õhutemperatuuride korral.

Hiidkooriku olemasolu Rotstopiga töö-
deldud kändudes tuvastati enam kõrge-
mate keskmiste õhutemperatuuride korral. 
Töötlemata kändudes varieerus hiidkoo-
riku looduslik esinemine vahemikus 
0–30% (joonis 4).

Seente liigirikkus kändudes ei erinenud 
töötlemata ja töödeldud alade vahel ning 
Rotstopiga töötlemine ei vähendanud 
seente mitmekesisust (töödeldud aladel 
tuvastati 523 ja töötlemata aladel 485 eri-
nevat seeneperekonda). 

Kohaliku abimehe otsingul
Potentsiaalsete antagonistide otsingul
Rotstopile alternatiivse kohalikku päritolu 
seenetüve leidmiseks testiti 42 Eestist iso-
leeritud hiidkooriku tüve. Kõige kiiremini 
kasvas hiidkooriku Eesti tüvi 1, mis vähen-
das männi-juurepessu kasvu 7 korda ja 
kuuse-juurepessu kasvu 5 korda. Teised 
kohalikku päritolu hiidkooriku tüved (2, 3, 
4, 6) vähendasid juurepessu kasvu keskmi-
selt 3 korda, Rotstopi preparaadi aluseks 
olev tüvi kaks korda. 

Juurepessu biotõrje seisukohast analüüsiti 
25 männi- ja kuuse-juurepessu viljakehalt 
isoleeritud 52 seenetüve. Kõige tugevamalt 
surusid puhaskultuuris juurepessu kasvu 

Katsealale 
istutatud 
taimed.
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Joonis 3. Juurepessu osakaalu muutus puistus vastavalt raieaja keskmi-
sele õhutemperatuurile töötlemata ja töödeldud kändudes.

alla sellele spetsialiseerunud parasiitseene-
liigi ja rohehallituste tüved.  

Taimede esimene ellujäämuse hinnang 
kuus kuud pärast istutamist (2019. aasta 
sügisel) näitas, et kõige parema ellujäämu-
sega olid kuuse paljasjuursed taimed 
(99,4%) ning kõige tagasihoidlikuma ellu-
jäämusega männi paljasjuursed taimed ja 
kuuse potitaimed (mõlemad 84,9%). 2020. 
aasta sügiseks (1,5 aastat pärast istutamist) 
oli parim ellujäämus arukase potitaimedel 
(96,9%) ja kõige kehvem kuuse potitaime-
del (79,0%). 2021. aasta sügisese taimede 
inventuuri andmed on esitatud tabelis 1.

Juurepessu osakaalu analüüsimisel kat-
sealade kännuproovidest tuvastati vaid 
kuuse-juurepessu esinemine. Külitse kat-

Joonis 4. Hiidkooriku osakaalu muutus puistus vastavalt raieaja kesk-
misele õhutemperatuurile töötlemata ja töödeldud kändudes.

sealal oli nakatunud 12,2%, Roosna- 
Allikul 14,1%, Paunkülas 1% ja Järvseljas 
6,9% kändudest. Külmaseent  tuvastati 
6,6% analüüsitud kändudest. Kändude 
analüüs oli vajalik, et tuvastada juurepessu 
nakkusega kännud ning sellest lähtuvalt 
koguda taimejuured, s.o juurepessu naka-
tunud kändudest ca 2 meetri ulatuses.

Katsetaimede juuri analüüsides selgus, 
et külmaseene esinemine taimejuurtes oli 
ulatuslik Külitse (44,4%), Paunküla 
(40%), Roosna-Alliku (25,8%) ja Järvselja 
(6,3%) aladel. Kuuse-juurepessu tuvastati 
kõige enam Järvselja (25%), Külitse 
(9,5%), Paunküla (9,2%) ja Roosna-Alliku 
(4,8%) katsealadelt (joonis 5).

Puuliikide kaupa tuvastati taimede juur-
telt külmaseent harilikul kuusel 31,7%, 
harilikul männil 30,5% ja arukasel 25,6%. 
Kuuse-juurepessu osakaal eri puuliiki  
taimedel oli keskmiselt 12,2%. Jäme- 
juured nakatuvad juuremädanikesse enam 
kui peenjuured ning külmaseent tuvastati 
enam kui kuuse-juurepessu sõltumata puu-
liigist (joonis 6).

Taimetüüpide kaupa olid kuuse-juure-
pessu enam nakatunud kuuse ja kase  
paljasjuursed taimed (mõlemad 4,7%) 
ning külmaseenega männi ja kase poti- 
taimed (mõlemad 7,1%). Kuuse-juure-
pessu nakkuse osakaal on madalaim 
männi paljasjuursetel taimedel (1,6%) ja 
külmaseene nakkus kase paljasjuursetel 
(4,7%) taimedel (joonis 7).

Soovitused tulevikuks
• Olenemata aastaajast tuvastati hiidkoori-

kut 12 kuud pärast katsealade Rotstopiga 
töötlemist pritsitud kändudelt oluliselt 
enam võrreldes kontrollkändudega. See-
tõttu on kändude pritsimine Rotstopiga 
parim võimalus juurepessu tõrjeks.

• Preparaadi mõju oli oodatust tagasihoid-
likum, sest üks aasta ei ole piisav ajava-
hemik preparaadi mõju hindamiseks. 
Vaja on märgistatud kändudest koguda 
kordusproove. 

• Hiidkooriku ja juurepessu esinemist 
mõjutab raieaja õhutemperatuur: mida 
soojem, seda rohkem on õhus seene- 
eoseid. Kuid juurepessu eosed levivad 
õhus alates 0 °C, seetõttu on vaja teha 
tõrjet Rotstopiga ka madalamatel kesk-
mistel temperatuuridel kui varem soovi-
tatud alates +5 °C. 

• Rotstopi kasutamisel tuleks edaspidi läh-
tuda konkreetse aasta õhutemperatuuri-
dest ning kände pritsida, kui ööpäevane 

Tabel 1. Hukkunud taimede hulk katsealadel ja katsetaimede ellujäämus viimase (2021. aasta sügis) inventuuri andmete põhjal

MAPT KSPT KUPJ KSPJ MAPJ KUPT KOKKU (tk) Ellujäämus 
(%)

Külitse 31 7 29 1 39 62 169 82,6

Paunküla 23 6 13 15 18 35 110 88,7

Roosna-Alliku 13 9 10 19 29 31 111 88,6

Järvselja 30 6 8 11 25 18 98 89,9

KOKKU (tk) 97 28 60 46 111 146 488 87,4

Ellujäämus (%) 85,0 95,7 90,7 92,9 82,9 77,5

Joonis 5. Kuuse-juurepessu ja perekond külmaseene 
esinemine katsetaimede juurtes.

Joonis 6. Külmaseene ja kuuse-juurepessu esinemine vastavalt 
taime- ja juuretüübile.
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Joonis 7. Kuuse-juurepessu ja külmaseenega nakatunud taimede 
hulk (%) taimetüüpide kaupa.
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keskmine õhutemperatuur on ööpäev 
ringi  +1 °C ja enam, sh pritsida ka peh-
mel talvel. Varasemadki tulemused näita-
vad, et isegi miinuskraadidel tehtud raie 
ei välista juurepessu nakkuse levikut.

• Rotstopi kasutamine ei mõjuta seente mit-
mekesisust töödeldud kändudes ning on 
seega sobilik preparaat kasutamiseks juu-
repessu tõrjel.

• Laborikatsetes tuvastati mitu Eesti pärit-
olu hiidkooriku tüve, mille kasv oli kii-
rem Rotstopi tüve omast. Edaspidi on 
plaanis jätkata kodumaiste tüvede 
uuringutega.

• Tuvastati kuuse potitaime ebasobivus 
jänesekapsa ja sinilille kasvukohatüüpi-
desse suurema suremuse tõttu. 

• Istutatud taimetüüpide analüüsist selgus, 
et kaks aastat pärast istutamist on kuu-
se-juurepessu  enam nakatunud paljas-
juursete taimede ja külmaseenega poti- 
taimede juured.

• Vaja on teha taimejuurte kordusanalüüsid 
juuremädanike edasise leviku 
jälgimiseks.

Täname RMK-d toetuse eest ning kolleege ja 
üliõpilasi, kes tegid töö eri etappe: Tiit Maaten, 
Kalev Adamson, Leho Tedersoo, Kati Küngas, 
Vahur Siimon, Katrin Jürimaa, Merit Ehrpais, 
Viljar Veeväli, Mirjam Veeroja, Kätlin Piiskop, 
Ahto Agan, Elisabeth Rähn, Marili Vester. 

MA – mänd
KS – kask
KU – kuusk
PT – potitaim
PJ – paljasjuurne taim
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Loodusblogi Loodusblogi

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

Fotod: Tiit Hunt, Kaupo Kohv, 
Anatoli Tarassov

Augusti lõpus avanes RMK looduskaitseosakonna juhatajal 
Kaupo Kohvil võimalus osaleda Tartu Ülikooli korralda-
tud suvekoolis, mis tutvustas droone ja nende kasutus- 
võimalusi.

Kaupo kirjutab, et droon tuleb ingliskeelsest sõnast 
drone, mis tähendab isamesilast või undamise sarnast heli. 
Esimesed droonid loodi 1917. aastal ja kasutati õhutõrje 
märklaudadena. Droonide emaks peetakse brittide 1935. 
aastal ehitatud, raadio teel kontrollitavat realistliku kujuga 
õhutõrje märklauda DH82B QUEEN BEE ja ilmselt sealt 
edasi hakati kasutama terminit „droon“. Tänapäeval viitab 
nimetus droon nii mehitamata õhusõidukitele kui ka laeva-
dele. Alates 2010. aastast on droonindus tsiviilkasutuses 
plahvatuslikult laienenud. Aastast 2014, kui maailma suu-
rim tsiviilkasutuses olevate droonide tootja DJI tuli välja 
mudeliga Phantom 3, muutus drooni lennutamine nii liht-
saks, et igaüks saab sellega hakkama. Ka RMK loodus- 

Mehitamata õhusõidukite suvekool
kaitseosakond hankis sel ajal oma esimese drooni. Eel-
kõige leidis see kasutust visuaalsel tööde kontrollil ja sealt 
edasi muutus see juba tavaliseks töövahendiks.

Droonide peamine pluss tööd tehes on nende odavus ja 
ajaline kasutusvabadus võrreldes õhusõiduki rentimisega. 
Lisaks võimaldab droon teha madallendu, mille eeliseks on 
saadava info detailsus. Droonide suureks miinuseks on aga 
lühike lennuaeg. 

Samas on droon vaid platvorm millegi kandmiseks. Just 
see, mis mõõteseadmeid suudetakse droonidega integree-
rida, määrab ära selle rakendusvaldkonnad. Kõige enam on 
rakendust leidnud mitmesuguste kaamerate kasutus drooni-
del, kuid päris palju kasutatakse ka teisi passiivseid senso-
reid, mis registreerivad objektilt peegelduvaid lainepikku-
seid. Aktiivsetest sensoritest on ilmselt kõige enam 
kasutatud just laserskännereid. Läti külalisesinejad 
demonstreerisid suvekoolis muuseas ka sonari kasutust, 
koostades Lähte Palalinna järve põhjareljeefi 3D-mudeli. 
Lisaks on lätlaste firma UgCS suutnud droonidega integ-
reerida magnetilise kiirgusanduri, metalli- ja metaani- 
anduri, gammakiirguse anduri, vee juhtivuse mõõtmise 
anduri ja eri sügavustelt veeproovide võtmise instrumendi. 
Platvormina kasutasid nad peamiselt DJI drooni Matrice 
300. Lätlaste innovatsioon selles vallas on muljetavaldav.

Eraldi teema on muidugi droonidelt saadavate andmete 
töötlemine. Oli päris huvitav näha just fotogramm-meetria 
võimalusi. Oli üllatav, kui lihtne on tänapäeval näiteks kva-
liteetsete fotode pealt konstrueerida mõõtkavas 3D-mudel, 
mille pealt saab väga täpseid mahuarvutusi teha või ka 
maapinnamudeleid genereerida. Samuti, millise detailsu-
sega infot on võimalik lidari andmestikust metsa kohta 
välja lugeda, kui punktitihedus on piisavalt suur.  

Porgandimaias rebane
Tänavuse RMK hirvekaamera staariks on kujunenud 
rebane, kes on mitmel korral käinud kaamera ees 
koos hirvepullidega porgandeid krõmpsutamas. 
Kogu hirvekaamera ajaloo juures on see esimene 
porganditest toituv rebane, kes oma eriskummaliste 
toitumisharjumustega kaamera ette on jäänud. Saare-
maa metsades liigub taas ringi ka märkimisväärne 
hulk metssigu ning sigade katkueelne arvukus näib 
taastuvat jõulise kiirusega. Nii jõuab neid pea pooltel 
öödel ka söödaplatsile kaamera ette. 

Nagu kaks  
tilka vett
Loodusblogija Tiit Hunt sai tänavu 
suvel Saue vallas Turba aleviku lähedal 
kasvavat kaitsealust Kivitammi tamme 
külastades paraja ehmatuse osaliseks. 
Nimelt on Kivitammi tamm äravaheta-
miseni sarnane Ölandi saare põhjapool-
seimal neemel Trollskogenis kasvava 
umbes 900 aasta vanuse Trollekeni tam-
mega. On imetlusväärne, et kaks tamme 
maailmas on nii hullult sarnased, nagu 
kaks tilka vett… 

Seeneringid: loodusnähtus 
või teispoolsuse jõudude 
püüe maastikku kujundada?
Anatoli Tarassov kirjutab loodusblogis, et seentest moodustunud ringid 
pole metsades teps mitte haruldased nähtused. Eriti tihti võib neid kohata 
sügisel, seenehooaja lõpus, mil nad lausa lummavalt mõjuvad. Nimelt on 
ring paljudes religioonides üks maagilisemaid kujundeid. 

Veelgi lummavamalt mõjusid seeneringid meie kaugetele esivanema-
tele, kes ei tundnud füüsikaseadusi ega bioloogiat. Rahvapärimused rää-
givad ebameeldivatest sündmustest, mis võivad juhtuda seeneringide 
ilmumiskohtades ja mida iidsetel aegadel seostati kurjade vaimudega 
ning olid seega tõestuseks teispoolsuse jõudude olemasolust. Mõnel pool 
peeti seeneringi sissepääsuks haldjariiki. Seetõttu ongi neid ringe nime-
tatud küll nõiaringideks, nõiasõrmusteks ja haldjate ringideks.

Euroopas usuti, et niisugused ringid on koht, kuhu nõiad sabatile 
kogunevad. Räägiti, et kui keegi sellesse ringi astub, viskub ta haldjatega 
tantsima, kaotab ajataju ja tants kestab vähemalt seitse aastat. 

On ka legende, et kui nõiaringi sisenedes ei sure, siis võib muutuda 
inimestele nähtamatuks ega saa enam ringist lahkuda. Mõnes legendis 
räägiti, et ringide sisse maeti aare, kuid seda saab leida ainult spetsiaal-
seid riitusi sooritades. 

Palju huvitavam on aga see, mida tänapäeva mükoloogid seeneringide 
tekke kohta ütlevad. Nende arvates on kõik palju lihtsam. Seeneniidistik 
kasvab ühtlaselt. Ringi sees eritab mõnede seente seeneniidistik mürgi-
seid aineid, näiteks vesiniktsüaniidhapet, mis pärsib rohu kasvu, valmis-
tades seda ette seene toitumiseks. Ja väljastpoolt raamib ringe paks ja 
lopsakas rohi, sest kui seente viljakehad kuivavad ja mädanevad, varus-
tavad need taimestikku vajalike lämmastikühenditega.

Kõige sagedamini moodustavad nõiaringe šampinjonid, mitmesugu-
sed lehtrikud, ebaheinikud, aasnööbikud, kevad-võluheinikud, murumu-
nad. Aga ka sirmikud, kukeseened, tõmmuriisikad, kärbseseened ja pal-
jud teised. Mis kasu on meil nõiaringidest? Sama ringi jälgides saab 
määrata seeneniidistiku kasvukiirust. See sõltub paljudest teguritest ja on 
liigiti erinev. Mõnede andmete kohaselt kasvavad rõngad aastas kuni ühe 
meetri. Nii saab arvutada seeneniidistiku vanuse. Teadlased on leidnud, 
et hariliku külmaseene seeneniidistik elab 25 aastat, sirge lehtriku seene-
niidistik aga, hirmus mõeldagi, kuni 700 aastat! 

Trollekeni tamm.

Kivitammi tamm.
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Andres Metjer –

Tekst: Sander Silm
Fotod: erakoguKui RMK Kagu regiooni tarnejuht Andres Metjer 

lapsena kodus esimest korda sangpommi kätte võttis, 
ei osanud ta ilmselgelt arvata, et astub 2016. aastal 
pjedestaalile, et võtta vastu MM-i pronks. Aga nii läks.

Euroopa kõvemaid sangpommitõstjaid, 
RMK tugevaim mees niikuinii

Jõgevamaalt pärit Andres puutus sang-
pommiga kokku juba lapseeas. Andrese 
isa oli tõsine spordimees ja nii oli ka 
Andrese sõnul kodus erinevaid sang-
pomme, mida nooruk aeg-ajalt sikutas. 
Tõsisem kokkupuude alaga tekkis siis, 
kui isa tuttavad ärgitasid teda osalema 
Jõgevamaa meistrivõistlustel. Nooruk 
võttis väljakutse vastu ja nii ta sinna 
sangpommiringi sattuski.

Nüüdseks on Andres tegelenud sang-
pommispordiga enam kui paarkümmend 
aastat ja on muude tegemiste kõrvalt 
jõudnud sel alal mitte ainult Eesti, vaid 
ka maailma tippu. Nimelt peab ta oma 
suurimaks saavutuseks 2016. aastal 
Kasahstanis Aktöbes toimunud maailma- 
meistrivõistlusi, kus tulemusega 2 x 32 

kilogrammi 52 korda pälvis MM-i 
pronksi. „Pean seda oma karjääri 
tipphetkeks, kuna tulemus oli abso-
luutne Eesti rekord, mida tänaseks on 
suutnud alistada vaid kaks raskema  
kaalukategooria meest,“ meenutab ta. 
Sealjuures on Andrese MM-i pronks 
praeguseni Eesti sangpommitõstjate 
teine nn profiklassi medal läbi aegade. 

Andres kuulub praegu Eesti sang-
pommispordi tippu. Kuidas mahub 
tippsport igapäevaste tööde ja tegemiste 
juurde? Andres siin probleemi ei näe.

Guugeldades sündinud 
treeningkava
„Nädalas ma üldjuhul üle kolme sang-
pommitrenni ei tee, trenn on aga see-
eest mitmekülgne,“ räägib Andres. 
„Tõukamine, rebimine, pikk tsükkel. 
Eri alasid saab teha eri päevadel või 
tõukamist ja rebimist ühel päeval. Jõu-
baasiks on eelkõige kükid ja poolkükid, 
lisaks kõhulihased, seljaharjutused. 
Mina käsi väga palju eraldi ei treeni, 
käed saavad niigi piisavalt koormust. 
Intervalltrennis saab varieerida seeria 
pikkustega. Pikki seeriaid ma palju ei 
tee, kuna need nüristavad vaimu. Olu-
line on ennast võistlustel kokku võtta ja 
väga tähtis on ka aeroobne pool.“

Eksivad seega need, kes arvavad, et 
sangpommisport on tuim rebimine. 
Kaugel sellest. Sangpommisportlane 
peab eelkõige panustama üldfüüsilisse 
ettevalmistusse, ilma selleta kaugele ei 
jõua. Kuid edu ei taga mitte ainult too-
res jõud ja vastupidavus, vaid ka õige 
tehnika, hingamine jm.

Andres ei tee saladust, et spordimehe 
karjääri alguses pusis ta tehnika poole 
pealt n-ö põlve otsas palju ise ning ega 
ka vilunud spordimehed tahtnud eriti 
oma kogemustest rääkida. Kuid internet 
tõi maailma koju kätte ja Andres pani 
oma treeningprogrammi sõna otseses 
mõttes guugeldades kokku. Nii sündisid 
treeningprogrammid, mis viisid mehe 
Eesti absoluutsesse tippu.

Odav ja demokraatlik ala
Miks aga üldse sangpommisporti har-
rastada? Esiteks annab see korraliku 
füüsilise koormuse, andes nii jõudu kui 
ka võhma. Samuti on see odav ja demo-
kraatlik spordiala, mille harrastamise 
alustamiseks pole vaja muud kui pom-

mide komplekti. Soovi korral võib 
trenni ka kodus teha. Tõstesaapad ja 
-rihmad pole alustamiseks hädavajali-
kud ning ega needki palju maksa, võr-
reldes enamiku spordialade varustusega. 
Ei mingeid liitumisi spordiklubidega 
ega muud säärast. „Sangpommispordis 
on ka suhteliselt vähe vigastusi,“ lisab 
Andres. Kuna tehniliselt ei ole see väga 
keeruline ala, võib sangpommi tõstmi-
sega alustada ka vanemas eas. 

Andres teeb trenni koos teiste sang-
pommitõstjatega Tartu lähedal Kõrvekü-
las. Koos on ikka kergem ja kuigi trenni 
inimesi jagub, võiks huviliste arv olla 
Andrese meelest tunduvalt suurem. Mil-
legipärast ei ümbritse seda spordiala aga 
eriline glamuur. Andres ei lase ennast 
sellest heidutada ning rebib pommi 
edasi, lootes samas, et kunagi muutub 
see spordiala veel populaarsemaks. 

Andres Metjeri autahvel
• 2014, Peterburi – EM-i kuld amatööride klassis pikas 

tsüklis ja hõbe kahevõistluses
• 2016, Kasahstan, Aktöbe – MM-i pronks proffide 

klassis pikas tsüklis kehakaalus kuni 95 kg 
• 2018, Ungari, Kecskemét – EM-i hõbe pikas tsüklis 

kehakaalus kuni 95 kg. Tulemus 2 x 32 kg 45 korda
• 2019, Saksamaa, Stolberg – EM-i pronks 

kahevõistluses. Andres võistles seal tavapärasest 
kergemas klassis (kuni 85 kg) ja pikas tsüklis 
kehtestas ta 50 korraga Eesti rekordi, mis on 
tänaseni selles kaaluklassis alistamata.

• 2022, Tallinn – EM-i hõbe teatevõistluses Eesti 
meeskonna (4 liiget) koosseisus nii pikas tsüklis kui 
ka tõukamises

• Kolmekordne Balti meister (2017, 2018, 2022)
• Mitu Eesti meistri tiitlit

2022. aasta 
sangpommi EM-i 
hõbedane 
teatemeeskond 
pikas tsüklis.

Andres Metjer 
teel MM-i 
pronksini 
aastal 2016.

Pikki seeriaid 
Andres Metjer 
trennis palju ei 
tee, kuna need 
nüristavad 
vaimu. "Oluline 
on ennast 
võistlustel kokku 
võtta," teab ta. 
Pildil MM Soulis 
aastal 2017.

Hobi Hobi
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 DETSEMBER

65 Ilmar Paal
02.12
Kirde piirkond, 
metsakasvatusjuht

30 Kaspar Väli
04.12
Edela piirkond,  
raietööline

55 Marina Poltavtseva
21.12
Kommunikatsiooniosakond, 
kommunikatsioonispetsialist

60 Ene Allikas
22.12
Kinnisvaraosakond, 
koristaja

45 Priit Tarre
31.12
Edela piirkond,  
raietööline

JAANUAR

50 Jaanus Põder
03.01
Kagu piirkond,  
raietööline

60 Peeter Elvelt
06.01
Edela regioon,  
harvesterioperaator

55 Aive Laidver
07.01
Kinnisvaraosakond,  
koristaja

40 Arvo Lind
14.01
Kagu regioon,  
varumisjuht

60 Ruth Männiste
15.01
Raamatupidamisosakond,  
raamatupidaja

60 Tõnu Suvi
16.01
Kirde piirkond,  
metsakasvataja

55 Aare Erik
17.01
Kirde regioon,  
logistik

60 Peeter Puhke
24.03
Metsaosakond, 
metsaülem

50 Ain-Meelis Hannus
27.03
Metsaparandusosakond,  
kavandamisspetsialist

70 Anna Kullamaa
28.03
Kinnisvaraosakond,  
koristaja

25 Oviar-Gregor Annus
29.03
Kirde regioon,  
praaker

50 Marju Pajumets
30.03
Külastuskorraldusosakond,  
külastusala juht

55 Pille Arold
09.03
Raamatupidamisosakond,  
raamatupidaja

35 Reiko Kuusk
11.03
Edela piirkond,  
raietööline

65 Aivar Vink
16.03
Kirde piirkond,  
raietööline

60 Andres Sepp
22.03
Metsaosakond,  
peametsaülem

60 Madi Nõmm
22.03
Metsaparandusosakond,  
kavandamisspetsialist

45 Taavi Tatsi
23.03
Külastuskorraldusosakond,  
teabejuht

40 Enet Laaniste
24.03
Sagadi metsakeskus,  
vanemettekandja

60 Maren Rits
18.01
Sagadi metsakeskus,  
peakokk

45 Märt Rajaveer
19.01
Edela regioon,  
praaker

60 Urmas Pool
22.01
Edela regioon,  
forvarderioperaator

55 Ivo Aulik
25.01
Edela regioon,  
forvarderioperaator

55 Anniki Kopli
27.01
Sagadi metsakeskus,  
hotelli vanemadministraator

VEEBRUAR

35 Anu Olde
01.02
Marana taimla,  
taimlatööline

60 Andrus Roosa
02.02
Külastuskorraldusosakond,  
loodusvaht

60 Margus Emberg
09.02
Metsaosakond,  
metsaülem

MÄRTS

70 Jüri Ketner
01.03
Külastuskorraldusosakond,  
loodusvaht

60 Ants Animägi
04.03
Looduskaitseosakond,  
looduskaitsespetsialist

60 Maire Rikas
08.03
Marana taimla,  
taimlatööline

MAREN RITS
Sagadi metsakeskus, peakokk 

18.01
60

18. jaanuaril peab RMK Sagadi mõisa restorani peakokk Maren Rits 
oma 60 aasta juubelit. Mareni särtsu, energiat ja töötahet nähes peab 
tunnistama, et ütlus, et vanus on vaid number, peab igati paika!

Maren pole mitte ainult Sagadi, vaid terve RMK visiitkaart. Kogu 
suurest riigimetsa töötajate perest annab otsida kedagi, kes poleks 
Mareni suurepärast loomingut nautinud ning kiitnud. Lisame siia 
juurde kõik külalised lähemalt ja kaugemalt (sh presidendi vastuvõtu 
suupistelaua nautijad) ning peame tunnistama, et toit, millega Maren 
on kõiki lummanud, väärib üht suurt aplausi. Tõelise toiduvõlurina 
paneb Maren kokku kõlama nii ulukiliha, metsaannid kui ka laiemalt 
kõik kohaliku kodumaise toidu. Piiritu leidlikkus, katsetamisjulgus ja 
käteosavus on märksõnad, mis Mareni loomingut iseloomustavad.

Marenit kirjeldab ka suur töövõime, nõudlikkus enda ja kaaslaste 
vastu, leidlikkus, abivalmidus, konkreetsus. Palju õnne Sulle – 
Inimene suure südame ja suure algustähega.

Kolleegid Sagadi metsakeskusest
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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 Ingemari Paap. Palju õnne! 

Saame tuttavaks!
JAAREK KONSA 
strateegianõunik
Jaarek Konsa hakkab esi-
mese asjana RMK-s tege-
lema uue arengukava koos-
tamisega. Jaarekil on 
kogemused nii Sise- kui ka 
Kaitseministeeriumi, samuti 
nende valitsemisala asutuste 
tasemel arengukavade koostamisega. Jaarek on 
töötanud Kaitseministeeriumi poliitika planeeri-
mise osakonna juhataja asetäitja ning juhatajana, 
samuti Siseministeeriumis ja vanglateenistuses. 
Jaarek on lõpetanud Sisekaitseakadeemia sisejul-
geoleku magistriõppe. Jaareki hobid on seotud 
kahe- ja neljarattaliste sõidukite ning 
sõudespordiga.

BERT HOLM
looduskaitsespetsialist
Looduskaitseosakonnas tööle 
asunud Bert on lõpetanud 
Tartu Ülikooli bakalaureuse-
õppe zooloogia erialal. Maa-
ülikoolis on ta lõpetanud 
magistriõppe rakendusbotaa-
nika erialal ja 2015. aastal 
kaitsnud doktorikraadi keskkonnakaitse erialal.

Enne RMK-sse tööle asumist töötas Bert Saaremaa 
vallavalitsuses keskkonnaosakonna juhatajana. Ta 
on töötanud ka Keskkonnaametis.

Bert on pärit Saaremaalt ja elab praegu Muhu saa-
rel. Berti hobideks on kalapüük ja pärandniitude 
majandamine oma lambakasvatustalus.

MAIA-LIISA 
KASVANDIK
looduskaitse 
projektijuht
Looduskaitseosakonnas tööle 
asunud Maia-Liisa Kasvan-
dik on lõpetanud Maaülikooli 
keskkonnakaitse erialal. 
2007. aastast on ta töötanud 
planeerimisnõunikuna Tahkuranna (haldusreformi-
järgselt Häädemeeste) vallas. Maia-Liisa hobideks on 
sisekujundus ja mälumängude korraldamine.

OVIAR-GREGOR 
ANNUS, praaker
Kirde regioonis tööd alusta-
nud Oviar-Gregor on lõpeta-
nud Eesti Maaülikooli met-
sanduse bakalaureuseõppe ja 
praegu tudeerib ta magistri- 
astmes. RMK on tema esi-
mene töökoht, kuid talle ei 
ole võõrad mitmesugused maa- ja metsatööd. Vabal 
ajal meeldib talle veeta aega värskes õhus, kus tege-
leb eri õuetööde ja tegemistega kodukohas.

AGNE AIJA
administratsiooni/ 
tugiteenuste juht
1. detsembril liitus RMK kol-
lektiiviga Agne Aija, kes asus 
tööle administratsiooni/tugi-
teenuste juhina. Peamiselt 
personalijuhina on Agne töö-
tanud Elisas, IF kindlustuses 
ja viimati juhtkonna liikmena riigi suurimas IT-majas 
SMIT, kus täitis peadirektori lahkumise järel ka tema 
ülesandeid.

Agnel on bakalaureusekraad psühholoogias ja stra-
teegilise kommunikatsiooni magistrikraad, lisaks on 
ta õppinud õigusteadust. Agne on ka Eesti Personali-
juhtimise Ühingu PARE juhatuse liige.

TRIIN KÜTTIM
strateegilise kommuni-
katsiooni nõunik 
Triinul on üle 15 aasta  
kogemusi kommunikatsioonis. 
Ta on töötanud Omnivas,  
Statistikaametis, Eesti  
Energias, kommunikatsiooni- 
agentuuris Corpore ning 
Maksu- ja Tolliametis. Triin tegutseb selle nimel, et 
metsateemade „keeruline“ saaks lihtsaks ning tuua 
senisest veelgi enam välja metsa poolt pakutavad 
hüved kõigile inimestele ja ka ühiskonnale laiemalt. 
Triin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatustea-
duste erialal ning täiendanud end kommunikatsioo-
nialastel kursustel. Matkaradadelt leiab Triinu april-
list septembrini, mil toimub Elamusmaratonide sari.

Ristsõna
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