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RMK paneb senisest veelgi suuremat rõhku kuiven-
datud või turbakaevandamisega rikutud märgalade 
taastamisele, plaanides järgmise seitsme aastaga 
taastada üle 30 000 hektari soid. 

„Seda on ligi kaks korda rohkem, kui oleme taastanud 
seni viimase seitsme aastaga,“ andis mastaabist aimu 
RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv. 
Töömahtu võimaldab kasvatada Euroopa Liidu uus 
seitsmeaastane rahastusperiood, mis seab üheks priori-
teediks just märgalade taastamise. See kattub hästi ka 
Eesti looduskaitseliste eesmärkidega, mis on seotud  
märgalade ja veekogude seisundi parandamisega.

Soode taastamine on oluline, sest kuivendatud sood  
on Eesti maakasutussektoris üheks olulisemaks kasvu-
hoonegaaside allikaks. Muutes kuivendatud alade vee- 
režiimi uuesti märgalale omaseks, peatub turba lagune-
mine ja sellega seotud kasvuhoonegaaside emissioon. 
Märgalade taastamisega parandame haruldaste ja ohusta-
tud liikide elupaiku, põhja- ja pinnavee kvaliteeti ning 
leevendame üleujutuste ja põudade mõju. RMK on suu-
rim märgalade taastaja Eestis.

Kaupo Kohvi kinnitusel on RMK tänavu ette valmis-
tamas taastamistöid ligikaudu 3000 hektaril. „Taastamis-
tööd toimuvad nii Saaremaal, Hiiumaal kui ka Ida-Viru-
maal, Võrumaani välja,“ rääkis Kohv. 

Suurim märgalade taastaja  
RMK paneb hoogu juurde

Eelmisel aastal jõudis RMK lõpusirgele soode 
taastamisega seitsmes soos: Ida-Virumaal 
Metsakülas ja Puhatu soostiku põhjaosas, 
Viljandimaal Unakveres, Harjumaal Übinal, 
Raplamaal Visjal, Võrumaal Ess-soos, Pärnumaal 
Nigulas, kokku 1660 hektaril. Aastate jooksul on 
RMK taastanud üle 18 000 hektari soid.

RMK kliimamuutuste osakonna spetsialist 
Hardo Becker valiti eksperdigrupi liikmeks, 
mis hakkab kujundama Euroopa Liidu regu-
leeritud süsiniku vabaturgu.

„Minu jaoks on võimalus osaleda Euroopa 
Komisjoni eksperdigrupis väga põnev välja-
kutse,“ sõnas Hardo Becker.  
„Saan näha köögipoolt, millel põhine-
vad ja kuidas tehakse kõrgetasemelisi 
otsuseid. Samuti saan panustada 
keskkonna loomisse valdkonnas, 
mis on ka RMK üks võimalik uus 
ärisuund.“

Euroopa Komisjon avalikustas 
eelmise aasta 30. novembril süsi-
niku eemaldamise sertifitseerimise 

määruse ettepaneku, mis on osa Euroopa Liidu 
ringmajanduse paketist. Määruse eesmärk on luua 
Euroopa Liidu ülene vabatahtlik süsiniku eemal-
damise sertifitseerimisraamistik ehk vabatahtlik 

süsinikuturg. Selleks, et töötada välja täpsemad 
praktikad ja raamistik süsiniku eemalda-

miseks ning Euroopas ühtne süsiniku-
turg, loodi eksperdigrupp, kuhu said 

kandideerida selle valdkonna  
spetsialistid üle Euroopa. Hardo 
Becker esindab eksperdigrupis 
EUSTAFOR-i, mis koondab 
Euroopa riigimetsamajandajaid ja 
mille liikmeks on ka RMK.

Eksperdigrupi esimene töökoos-
olek toimub Brüsselis 7. märtsil. 

RMK esindaja valiti Euroopa 
Komisjoni eksperdigruppiMetsamehest sai Metsanaine – 

erandkorras, naistepäeva eel, 
kummardusena kõigile ägedatele 
naistele RMK-s ja metsanduses.

Juba ammu ei iseloomusta nais-
tepäeva enam kolm närbunud 
nelki svipsis meeskolleegi peos, 
vaid see on päev, mil lisaks naiste 
meelespidamisele korraldatakse 
üle maailma vägivallavastaseid 
aktsioone ja rahvusvahelisi konve-
rentse. Selleks, et rääkida naiste 
rollist ühiskonnas ja perekonnas, 
arengusuundumustest tööturul. 
Need on tähtsad teemad ka mulle. 
Ajad ja olud ikka muutuvad, aga 
naistepäev püsib tähtpäevade 
nimistus nii Eestis kui ka ÜRO-s. 
Nii võiks see ka jääda.

Seda kõike arvestades sündis 
Metsamehe erinumber, mis on 
pühendatud naistele, kelle jaoks 
mets ja metsandus on midagi 
vägagi isiklikku. Tahame neid või-
mekaid naisi rohkem välja valgus-
tada, kuulda nende lugusid ja 
aidata seeläbi ka ehk murda nii 
mõnegi iganenud stereotüübi.

Ka minu jaoks on läbi elu olnud 
naised olulisel kohal – abikaasa, 
tütar, õde, ema, vanaemad, ka 
ämm. Kui nüüd meenutada, siis 
kummalisel kombel on just minu 
vanaemad olnud need, kes on õpe-
tanud mind puid lõhkuma ja riita 
laduma, saunaahju tuld tegema.

Olen saanud mitmelt teiselt 
tippjuhilt soovituse tuua nii asu-
tuse juhtimisse kui ka laiemalt 
metsandusse senisest rohkem 
naisi. Mitte sookvootide täitmi-
seks, vaid seetõttu, et naised ongi 
tegijad. Nagu ütles üks tuttav tipp-
juht: „Võta RMK-sse tööle roh-
kem naisi, sest naised on kui ema-
lõvid – nemad kaitsevad asutust ja 
selle huvisid kõige paremini!“

Olen veendunud, et naiste suu-
rem kaasamine on toonud 
RMK-le uusi kasvuvõimalusi, 
muutnud meid rohkem hoolivaks, 
inimlikumaks, ka perekeskse-

maks. RMK soovib olla igati täna-
päevane organisatsioon ja hinna-
tud tööandja kõigile, olenemata 
soost, vanusest, elukohast. Vändra 
metsaülem Aliis Kevvai ütleb 
Metsanaise pealoos, et metsandu-
ses ei ole mehe või naise ameteid, 
vaid rolli mängivad teadmised, 
iseloomuomadused. Saan sellega 
vaid nõustuda ning tahaks loota, et 
kunagine olukord, mida meenutab 
samas loos praaker Illa Kingla 
(„andke toru metsnikule ... aga 
teie olete ju naine!“), täna enam ei 
korduks.

Minu tiimiga on esimeste kuude 
jooksul liitunud mitu võimekat 
naist. Üks neist, RMK tugitee-
nuste juht Agne Aija, räägib 
intervjuus sellest, kuidas töö ja 
tulemused on tähtsad, aga miski 
pole tähtsam kui pere ja meele- 
rahu. „Sa ei saa tööl õnnestuda, 

kui isiklik elu on puntras,“ ütleb 
Agne, ja nõustun täielikult ka 
temaga. Tööandjana on RMK 
ülesanne pakkuda oma inimestele 
toetavat keskkonda töiste sihtide 
saavutamiseks, aga tööõhkkond 
võiks inimest toestada ja rikastada 
ka muul moel, aidata meil kasvada 
inimesena.

Keskkonna tähtsusest meie 
ümber oskab põnevalt jutustada 
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuu-
riteaduskonna värske dekaan, 
arhitekt Sille Pihlak. Sille on juba 
praegu teinud väga palju selle 
nimel, et avalik ruum meie ümber 
oleks inimsõbralikum ning et 
puidu väärtus ehitus- ja sisustus-
materjalina aina tõuseks. Just sel-
liste kirglike ja uuendusmeelsete 
inimestega koos tegutseb puidu 
väärindamise nimel ka RMK.

Puit on olnud väärt ehitusmater-
jal läbi aastatuhandete, aga olen 
kindel, et puit on ka tulevikuma-
terjal. Nii Euroopa Komisjoni  
presidendi Ursula von der Leyeni 
poolt välja kuulutatud Euroopa 
Uue Bauhausi algatuses kui ka 
Eestis vaikselt tekkivate puidukee-
mia ettevõtete jaoks. Usun neid, 
kes ütlevad, et kõike, mida saab 
teha naftast, saab tulevikus teha 
puidust. Seega naftat ei pea Eestist 
otsima, see on juba leitud!

Uuendusmeelsust jagub aga ka 
meie praegustesse tegemistesse. 
Ajakirjast saab lugeda olulisest 
käekirjauuendusest kuusikute kas-
vatamisel ning sellest, et RMK 
puidumüügi kestvuslepingud 
muutuvad senisest avalikumaks. 
Need on sammud, mis mõjutavad 
meie kätte usaldatud vara hoid-
mist ja majandamist väga pikalt ja 
oluliselt. Head lugemist ja 
kaasamõtlemist!

PS. Mehed, 19. november  
pole samuti enam mägede taga! 
Rahvusvaheline meestepäev pole 
küll nii laialt teada-tuntud täht-
päev, aga ... abiks ikka! 

Mikk Marran, 
RMK juhatuse esimees

Kummalisel kombel  
on just minu vanaemad 

olnud need, kes on 
õpetanud mind puid 

lõhkuma ja riita laduma, 
saunaahju tuld tegema.

Naised metsas, mets õitseb!*

* RMK uskumus

Juhtkiri
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Käbivaru siht:  
100 000 liitrit männikäbisid
RMK plaanib sel aastal oma seemnevaru 
täiendada ligi 650 kilogrammi männiseemne-
tega. Kuusekäbid jäävad tänavu aga korja-
mata, sest kahjurid on neid liialt rikkunud.

„Mändidel on rahuldav käbiaasta, seetõttu on 
kavas koguda 100 000 liitrit käbisid – saame 
neist 650 kilogrammi seemet,“ selgitas RMK 
taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja 
Esko Krinal. Seemnetest saab omakorda kas-
vatada ligi 65 miljonit männipuud.

Käbide korjamine kestab novembrist märtsi 
lõpuni, mil käbide soomused soojuse ja päikese 
mõjul lahti pakatavad ja seemne lendu lasevad. 
Poole käbidest loodab RMK koguda oma Eesti 
eri paigus asuvatest seemlatest, teise poole 
käbikorjamiseks sobilikest puistutest. 

Varutud seemneid kasutab RMK nii oma 
taimlates kui ka eraisikutele müügiks. Eelmisel 
aastal kasutati kokku 305 kilo kuuse- ja 277 
kilo männi-, 94 kilo arukase- ning 12 kilo sang-
lepa seemet.

RMK-l kui riikliku seemnevaru hoidjal on 
tagavaraks praeguse seisuga 2,8 tonni männi- ja 
5,4 tonni kuuseseemet ning 166 kilogrammi 
kase- ja 34 kilogrammi sanglepa seemet.

Printsiip on, et kuuseseemet hoiab RMK varus 
kaheksa aasta jagu, kuna kuused ei kanna igal 
aastal käbisid ning pole teada, millal taas on hea 
käbiaasta. Männiseemet peab tagavaraks jaguma 
neljaks aastaks, kaske ja sangleppa kaheks. 

2000
Ukraina sõjapõgenikust last ja 
noort tutvusid juunist detsembrini 
korraldatud 80 retkel Eesti 
loodusega.

Veebruari alguses toimunud konverentsi 
eesmärk oli saada n-ö ühele lehele ja 
hakata mõtlema sellele, milline on tule-
viku RMK. Oma mõtteid jagasid suuret-
tevõtete juhid, ükssarvikute eestvedajad 
ja teadlased. Uus RMK arengukava val-
mib 2023. aasta sügiseks. 

Konverentsil tõdeti, et muudatused 
tulevad – muutunud on nii tingimused 
(näiteks RMK arvestuslangi vähene-
mise tõttu) kui ka ühiskonna ja omaniku 

ootused. „Ühiskonna, omaniku, nõu-
kogu ja huvigruppide ootused meile 
võivad olla samal hetkel kooskõlas ja ka 
vasturääkivad,“ rääkis oma kõnes RMK 
juhatuse esimees Mikk Marran.  
„Need ootused ütlevad, et me peame 
teenima suuremat tulu, aga viisil, et 
raiume vähem ja senisega võrreldes  
teisel viisil, ning panustama rohkem 
looduskaitsetöödesse ja külastuskorral-
dusse. Kõike korraga ei saa.“ Marran 

RMK uus arengukava 
tähendab muutusi

Tekst: Kristi Parro
Fotod: Raigo Pajula

„Riigimets, see on midagi enamat kui riigile kuuluv mets.“ „Ühiskonna 
ja omaniku ootused on muutunud. Soovitakse kõike rohkem, aga kõike 
korraga ei saa.“ „Kui on selge, mille eest seisate, aitab see teil püsti 
seista ka siis, kui kõik lamavad.“ Nii kõlasid esinejate mõtted RMK uue 
arengukava koostamise avakonverentsil Tallinnas Kruiisiterminalis. 2,96

miljonit
külastust tehti RMK  
puhke- ja kaitsealadele  
2022. aasta jooksul.
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rõhutas, et RMK jääb loodust kaitsma, 
metsa majandama, panustama looduses lii-
kumisse ja riigieelarvesse, aga selle kõige 
tegemiseks tuleb edaspidi leida uusi 
ärisuundi. 

RMK on Eesti metsa eestkõneleja
„Riigimets, see on midagi enamat kui rii-
gile kuuluv mets. RMK on Eesti metsa 
eestkõneleja,“ kirjeldas akadeemik Jaak 
Aaviksoo vastutust mitte ainult riigimetsa, 
vaid kogu riigi metsa hea käekäigu ja säili-
mise eest. Riigimetsa ja RMK taga on ini-

„Enne kui hakkame rohepööret tegema, 
peame kokku leppima, millest me rää-
gime, kas jätkusuutlikust kahanemisest 
või majanduskasvust,“ rääkis innovat-
siooni võimalikkusest uue biotoodete 
kompleksi näitel Eestis Viru Keemia 
Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann. 
„Eestis räägitakse sellest, mida me tege-
mata jätame, mitte innovatsioonist,“ lisas 
ettevõtet Biofuel arendav Raul Kirjanen. 
Kuigi on selge, et jõukas riik on tugeva 
tööstusega riik, näevad ettevõtjad, et rohe-

pöörde elluviimiseks on vaja üheselt aru-
saadavaid ja toetavaid regulatsioone, mis 
ei lähe omavahel vastuollu ja mille koos-
tamisel on kõigil võimalik kaasa rääkida.

Kuigi muudatused tulevad ja muutused 
on kiired, suudab tööstus Toftani tegev-
juhi Martin Arula sõnul nendega kiiresti 
kohaneda: „Kliima soojenemine ja metsa 
majandamine toob kaasa juurdekasvu 
suurenemise ja puidu struktuuri mõnin-
gase halvenemise. Tööstus suudab selle 
muutusega sammu pidada. Konstrueerime 
selle puidu nii, et see sobib meie 
vajadustega.“

Kuidas peaks aga muutustega koha-
nema metsakasvatus? „Nii süsinikuregu-
leerimata kui ka -reguleeritud stsenaa-
riumi puhul on ilmselt parimad viimase 
300 aasta jooksul arendatud metsakasva-
tusvõtted,“ lõpetas oma kõne Arula. 

Kuidas edasi?
Küsimused „miks“ ja „kuidas“ on saanud 
RMK-s igapäevaseks, sest otsingud uute 
ärisuundade leidmiseks ja analüüsiks on 
hoogu kogumas. Ideid ja niidiotsi pakkus 
ka konverents. Peagi hakatakse arendus-
võimalusi süsteemsemalt töögruppide abil 
lahti harutama. RMK missioon, visioon, 
väärtused ja uued ärisuunad saavad kaante 
vahele 2023. aasta sügisel. 

mesed ja vastutus riigimetsa eest on 
lõppkokkuvõttes ikkagi RMK töötajate 
õlul. „Elu viivad edasi need, kes oma 
maine ja väärtuste eest seisavad,“ 
rõhutas Aaviksoo vajadust sõnastada 
ühtsed väärtused, mis aitavad ka kiire  
keskkonna muutusega kohaneda.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi 
Veskimägi sõnul on RMK missioon 
hästi selge ja peegeldab Uku Masingu 
mõtet „luua ja hoida ilus elukeskkond, 
et hoida elusamat elu“. „Oluline on 
leida, mille eest te seisate. Kui on 
selge, mille eest seisate, aitab see teil 
püsti seista ka siis, kui kõik lamavad. 
Meie teame Eleringis, mille eest sei-
same – hoida tuled põlemas ja kodud 
soojas.“ 

Mis on rohepööre?
Maailmaturg kasvab. Igal pool otsitakse 
alternatiive naftatoodetele. Rohepööre 
loob uusi võimalusi, aga kas me neid 
alternatiive kasutame ja kas toome need 
sisse või toodame ise? Arusaamine, et 
rohepööre on suuresti metsasektori asi 
ja sektor, sh RMK ise peab tagama selle 
sisustamise ja ka tegevuste elluviimise, 
oli kogu päeva jooksul ühtne. Kas aga 
uuendusteks on Eestis päri- või vastu-
tuul, küsivad ettevõtjad. Jaak Aaviksoo

Taavi Veskimägi

Uue arengukava koostamise 
avakonverentsist Tallinna 
Kruiisiterminalis võttis osa 
ligi 350 RMK töötajat.

Ühiskonna ootusi 
RMK-le peegeldasid ka 
Tallinna Tehnikaülikooli 
rohepöörde prorektor 
Helen Sooväli-Sepping 
ning Tarmo Jüristo 
(fotol) sihtasutusest 
Liberaalne Kodanik. 
Viimane toonitas, kui 
ohtlik võib olla otsuste 
tegemine eelduste 
pinnalt. Ta tõi ka välja, 
et raiemahtude teema 
pole eestimaalaste jaoks 
oluliste teemade seas 
kuigi kõrgel kohal, aga 
kui otse küsida, siis on 
valdav osa vastanuist 
seda meelt, et 
raiemahtusid peaks 
Eestis alandama.
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Vahel siiski paneb asjaolu, et niisuguse 
töö peal on naised, mõnda meest kulmu 
kergitama. Aga pigem harva.

Aivel on peagi täitumas töine ümmar-
gune sünnipäev riigimetsanduses – ta 
asus Tõstamaa metskonnas metsnikuna 
tööle 1993. aasta juunikuus. „Metsnikul 
oli tollal üks tööpiirkond, kus ta korral-
das kõiki töid istutamisest raieteni,“ kir-
jeldab Aive.

2008. aasta juulis, kui töö RMK-s 
ümber korraldati, alustas Aive Edela 
regiooni praakerina Audru-Varbla piir-
konnas. Tookord pakuti talle ka logistiku 
kohta, aga Aive tahtis ikka metsa jääda. 
Ja jäigi sellele ametikohale, kuni 2016. 
juulikuuni, kui moodustati varumispiir-
konnad ning tema sai Lääne varumispiir-
konna varumisjuhi ülesanded.

Lühidalt kirjeldatuna tuleb Aivel vas-
tutada selle eest, et koostöös praakerite 
ja logistikuga saaks koostatud raieplaa-
nid, raied ära tehtud ning puit jõuaks 
õigeaegselt klientideni.

Ainuke naissoost varumisjuht
„See ei ole raske töö, kus ta siis raske 
on!“ hüüatab Aive vastuseks küsimu-
sele, kas tegemist on raske tööga, mis 
sobiks pigem meestele. Ometi on ta 

RMK-s ainuke naine sellise töö peal. 
Miks see nii on, seda ta öelda ei oska. 
Ent juba metsandust õppides olid naised 
vähemuses.

Võimalik, et see on kuidagi ajalooli-
selt kinnistunud arusaam, et metsas töö-
tavad mehed, nagu näiteks meditsiinis 
õdedena naised, ehkki tegelikult võiksid 
ju ka mehed haavu siduda.

Aive ise valis metsanduse puhtalt 
perekondliku eeskuju toel – tema ema 
töötas abimetsaülemana, vanaisa metsa-
vahina. „Olen lapsest saadik metsas 
olnud ja nii palju, kui ma mäletan, olen 
ikka tahtnud emaga metsa kaasa 
minna,“ muheleb ta. „Mõte minna kind-
lasti metsamajandust õppima oli mul 
juba kaheksandas klassis või ennegi.“

Aive nendib, et ega metsandus puhtalt 
meeste pärusmaa olegi. Ega olnud 
varemgi. „Metskondades ju ikka oli 
naisi tööl – naised olid metsnikud, päris 
palju naisi töötas abimetsaülemana.“

Kuid vastust küsimusele, miks ta 
ikkagi on ainuke naissoost varumisjuht, 
Aive ei leia. Ta arutleb aga, et ju siis tal 
on vajalikud oskused ja iseloomuoma-
dused, mis võimaldavad tal oma mees-
konda n-ö järje peal hoida. „Päriselt, ma 
ei oska sellele küsimusele vastata!“

„Mulle väga meeldib oma 
tööd teha.“ Illa Kingla

Naised metsas, 
harvesteridest rääkimata

Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Raigo Pajula, 
Arno Mikkor, erakogu

„See ei ole midagi sellist, millega tüdrukud hakkama ei saa,“ kinnitab 
oma töö kohta RMK ainuke naissoost varumisjuht Aive Leinpuu. 
Temaga sama meelt on ka Vändra metsaülem Aliis Kevvai ning Kagu 
regiooni praaker Illa Kingla. Neil kõigil on perekondlik metsanduslik 
taust, mis viis naised metsandust õppima ning sujuvalt oma karjääris 
praegustele ametikohtadele.
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Naiskolleegi kindlat meelt ja konkreet-
sust on tunnustanud RMK metsaparan-
dajad, kes Aive kodu lähedusse ehitasid 
Sõjaprintsessi tee nime kandva metsatee. 
Päris otse nad välja ei ütle, et tee sai alg-
selt ristitud Aivet silmas pidades, kuid 
niisugune legend metsameeste seas ring-
leb. Nüüdseks on siiski tee saanud nime 
vana talukoha järgi – Animurru tee.

Tunnet „naine meeste mängumaal“ ei 
ole Aive palju tundma pidanud. Pigem 
jääb see praakerina töötamise aega, mil 
mõni traktorijuht metsas kippus arvama, 
et „mida sa, naine, ka tead“.

Huumorisoon tuleb kasuks
Ega praakeri töögi mehelikum olnud, 
arvab Aive. Kolleeg, kolm aastat Kagu 
regioonis praakerina ametis olnud Illa 
Kingla on üsna sama meelt.

„On näha, et see amet ei ole just 
kõige tavapärasem naiste seas, aga 
mulle väga meeldib oma tööd teha. Ja 

arvan, et pigem oleneb ikkagi inimesest 
endast kui tema soost,“ ütleb Illa.

Praakeri tööks on ette valmistada  
ja korraldada raietöid, raiete ja metsa- 
materjali kontroll, ühesõnaga kõik, mis 
seotud raiete tegemisega.

„Üks on kindel, pead olema väga hea 
suhtlemisoskusega,“ nimetab Illa oma-
dust, mis on vajalik praakeriametis 
töötamiseks.

Ka pinge ja stressitaluvus peab olema 
suurepärane, sest vaja on ennast 
maksma panna.

„Kui oled alguses kohe julge, enese-
kindel, kohusetundlik, siis suudad kõik 
asjad tööle panna,“ on Illa kogenud.

Oluline on tema sõnul ka oskus töö-
tada meeskonnas ja väljendada oma 

„See ei ole raske töö, kus ta 
siis raske on!“ Aive Leinpuu

Varumisjuht Aive 
Leinpuu metsas, kuhu 
istutati mände tema 
esimese RMK töö-
aasta kevadel 1994. 
Loodus on omalt poolt  
lisanud aja jooksul 
arukaskesid. Varsti  
on selles metsas aeg 
teha harvendusraiet.
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nõudmisi kindlalt, samas peab olema 
paindlik ja oskama ka kuulata. Tuleb 
väärtustada teiste inimeste tööd ja aega. 
Kasuks tuleb kindlasti hea huumorisoon,  
ilma selleta ei saa.

„Mind aitab soov pidevalt uusi asju 
õppida, ennast arendada, oma tegevusi 
ja tööd analüüsida ja oskus vigadest 
õppida,“ loetleb Illa vastuseks küsimu-
sele, milliseid iseloomuomadusi ja 
oskusi tema amet nõuab.

Ka Illa on kasvanud üles n-ö metsa 
sees. Isa töötas metsas ja nii tekkis ka 
tütres huvi metsanduse vastu. „Sporti 
tegin ka, aga tundsin, et õppida seda ei 
tahaks,“ meenutab Illa eriala valikut.

RMK-sse tuli ta 2010. aasta oktoobris 

Naised RMK-s
RMK-s on 709 töötajat, neist iga kolmas on naine. 
Naisi töötab RMK-s 249 (35 protsenti), mehi 460 (65 
protsenti). 

Kõige enam töötab naisi looduskasutuse tegevus-
valdkonnas (82) ning taimla- ja seemnemajanduse 
tegevusvaldkonnas (68). Kontoritest on „naiselikeima 
auraga“ Tallinna, Tartu ja Sagadi kontor. Maakonda-
dest saab aga suurima naistöötajate arvuga kiidelda 
Lääne-Virumaa. 

Keskmine naine RMK-s on 51-aastane ja ta on töö-
tanud RMK-s 13 aastat.

metsniku ametikohale, seejärel töötas 
metsnik-metsakorraldaja, siis metsa- 
korraldajana ning nüüdseks kolm aastat 
praakerina.

Võõristavat suhtumist on Illa sõnul 
selle 13 aasta sees ikka ette tulnud. 
Algusaastail rohkem, nüüd vahel harva.

„Siis pole muud teha, kui näitad, mil-
leks suuteline oled, ja suhtumine kohe 
muutub,“ teab Illa, kuidas tuleb 
reageerida.

Ta meenutab vahejuhtumit metsni-
kuna töötamise aegadest, kui talle helis-
tas üks erametsaomanik ja palus telefoni 
metsnikule anda.

„Ütlesin, et mina olengi metsnik,  
rääkige, mis mure teil on. Ja nii mitu 
korda, kuni lõpuks sai ta aru, et mina 
olengi metsnik. Seejärel ütles ta pärast 
kandvat pausi… aga te olete ju 
naine…,“ naerab Illa veel nüüdki seda 
meenutades. Aga üldiselt võeti ta hästi 
omaks. Ja igatahes on praakeri amet Illa 

kinnitusel töö, millega saavad ka tüdru-
kud igati hakkama.

Õbluke tütarlaps
Nii nagu ka metsaülema ametiga. 
„Minu ametikohal või ka laiemalt met-
sanduses ei ole mehe või naise ameteid, 
rolli mängivad teadmised, iseloomu- 
omadused,“ usub Vändra metsaülem 
Aliis Kevvai, üks kahest naisest, kes 
RMK-s metsaülemana töötab. „Metsa-
ülema ametikohal on hästi oluline  
suhtlemisoskus, läbirääkimiste oskus, 
hea stressitaluvus. Pingelistes olukorda-
des tuleb kiiresti reageerida, rahulikuks 
jääda,“ kirjeldab Aliis ja täpsustab: 
„Aga loomulikult ei saa ilma metsan-
dusliku hariduse ja taustata.“

Aliis töötab metsaülemana kolmandat 
aastat. Metsaülema töö praegusel ajal 
on seotud kõigega, mis puudutab riigi-
metsamaa kasutamist. Maakasutusele 
eesmärkide seadmised, erinevad maa- 
kasutuse lepingute sõlmimised, üld- 
planeeringud, detailplaneeringud, kõr-
gendatud avaliku huviga alad jms, aga 
ka riigimetsa toodud prügi koristamine 
tuleb korraldada metsaülemal. 

Enne RMK-sse tulekut töötas Aliis 
erametsanduses, veel enne seda  
Keskkonnainspektsioonis, nüüdses 
Keskkonnaametis, kus tema tööks oli 
metsanduslik järelevalve.

Metsandust õppima asus Aliis oma 
sõnul ilmselt ikka seetõttu, et on met-
sandusperes üles kasvanud, Aliisi isa 
Andrus Kevvai on Ida-Harjumaa metsa-
ülem. Metsanduse kõrval kaalus Aliis 
ka erinevaid loodusega seotud õppimis-
võimalusi, sai ülikooli sisse ka, aga  
kaalukauss kaldus ikka metsandusele.

Kuigi naised metsanduses ei ole ju uus 
nähtus, nendib Aliis, siis vahel siiski aval-
datakse imestust tema ametikoha üle. 
Aastapäevad tagasi sai Aliis maakonna- 
lehest lugeda, kuidas „õbluke tütarlaps 
teatas, et tema on Vändra metsaülem“. 
„No päris tore, et mind tütarlapseks 
peeti,“ muigab Aliis kirjutise peale. 
Olnuks metsaülemaks turske mees, siis 
ilmselt ei oleks kirjeldatud, kuidas „turske 
mees teatas, et tema on metsaülem“.

Üldjoontes asjaolu, et Vändra metsa-
ülem on naine, Aliisi igapäevast tööd 
siiski ei mõjuta. „Olulised on isikuoma-
dused, teadmised ja oskused, ei midagi 
muud,“ kinnitab Allis. 

„Metsanduses ei ole mehe või naise ameteid,  
rolli mängivad teadmised, iseloomuomadused.“ 
Aliis Kevvai
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Eesti kuusikutele kuulutatakse kurja. Kui 
uskuda meediat, siis sõnum on üks – kuusi-
kutel poleks Eestis justkui mingit tulevikku, 
sest ürask sööb meie kuused nii või teisiti 
ära. Ka RMK statistika kinnitab, et üraski-
kahjustusega kuusikuid on palju. Praegu on 
RMK-l küpseid kuusikuid majandatavas ja 
piirangutega majandatavas metsas kokku 
ligi 26 000 hektaril. Aastatel 2021‒2022 on 
seal registreeritud kokku ligi 2000 hektaril 
üraskikahjustusi, kusjuures üle 50-aastastes 
kuusikutes on üraskikahjustusi 1800 hekta-
ril ehk kokku pea 90 protsenti kõikidest 
üraskikahjustustest. Üle 60-aastaseid kuusi-
kuid on nende hulgas ligi 1400 hektaril – 
üraskile meeldivad kuused, mille vanus on 
enam kui 60 aastat.

Veel veidi statistikat. Kui RMK-s on  
küpsusvanuse alusel raiutud kuusikutes 

keskmine palgi osakaal umbes 50 prot-
senti, siis küpsusdiameetri alusel raiutud 
kuusikutes on see ca 75 protsenti. Küpsus- 
diameetri on RMK metsades saavutanud 
enne küpsusvanust ca 10 protsenti kuusi-
kutest ehk 2700 hektaril, kus keskmine 
rinnasdiameeter on vähemalt 26 cm.

RMK metsakasvatajatel ongi nüüd 
ambitsioonikas saja aasta plaan, kuidas 
kasvatada kuusikuid nii, et meie tuleviku 
kuusikud oleksid vastupidavad, elujõuli-
sed ja tagaksid suurima juurdekasvu. 
Nimelt püstitasid nad hüpoteesi, et kvali-
teetse kuusepuidu saamiseks tuleb kuus-
kede küpsusdiameeter saavutada enne 
küpsusvanust. Siit tulenes ka teine hüpo-
tees, et saamaks hakkama ühe harvendus-
raiega, on põhiline koht, mida kuusikute 
kasvatamises muuta, hoopis valgustus-
raiejärgne puude arv.

Kuusikute kasvatamise  
uus käekiri
1990. aastate alguses istutati Eestis tava-
päraselt 3300 kuuske hektarile, kuid aja-
pikku hakkas istutusnorm vähenema, jää-
des 2000–2500 piirimaile. Stiilinäidet 
taolisest kuusikust demonstreerisid RMK 
Edela piirkonna metsakasvatusjuht Priit 
Kõresaar ja metsakasvataja Peeter 
Lorents. 22 aastat tagasi istutas Priit 
Kõresaar koos Eesti Posti töötajatega just 
nimelt lk 18 ülemisel pildil näha oleva 
kuusiku ja 2012. aastal tehti kuusikus ka 
noorendiku hooldus, kus saeti välja  
valdavalt lehtpuu. Praegu on kuusikus 
keskmiselt 2800 puud hektaril. „Meie 
praeguste teadmiste juures võiks pärast 
hooldusraiet jääda hektarile 1200–1400 
kuuske, siin on praegu kaks korda enam,“ 
rääkis Kõresaar.

Kuusikus, mis on nii tihe, et isegi lumi 
ei jõua maapinnale, on vaatepilt trööstitu. 
Kuuskede jämedus on veerandi võrra 
väiksem, kui sellises vanuses puistul 
peaks olema, ja elusvõra osakaal jääb alla 
kolmandiku. 

Priit Kõresaare sõnul taolises puistus 
enam häid lahendusi kahjuks pole –  
harvendusraie võib kuusiku lõplikult 
untsu keerata. Kulub ju kuusel võra  
taastamiseks 5–7 aastat, samuti ähvardab 
harvendatud kuusikut lumemurd, tuule-
heide ja lõpuks tuleb maha langenud puu-
desse ürask sisse.

Seega on praegu vajalik teha samm 
tagasi ja peame mõtlema, milline oli 

puude arv pärast valgustusraiet ja kas 
oleme metsakasvatusliku potentsiaali 
parimal viisil ära kasutanud. Ilmselt on 
palgi korral oluline ka see, et aastarõngad 
oleksid ühtlased, samas kui tiheda aasta-
rõngaga küttepuit ei ole eriti väärtuslik.

Hoopis parem pilt on juba kuusikus, 
kuhu istutati enam kui 2000 taime hekta-
rile ja paar aastat tagasi tehtud hoolduse 
käigus jäi hektarile 1600 taime. „Ideaal on 
muidugi 1200–1400, kuid me ei saa kohe 
sellist sammu astuda, sest kunagine kuuse- 
istutuse seadus oli selline, et kui võtame 
midagi veel vahelt välja, jääb juba liialt 

RMK metsakasvatajad: 
kuusikuid on veel vara maha kanda

Tekst: Sander Silm
Fotod: Elin-Saskia Silm

Uudised üraskite laastamistest meie 
kuusikutes on viinud selleni, et 
paljud metsaomanikud suisa 
kardavad istutada kuuske ja 
eelistavad muid puuliike. RMK 
metsakasvatajate hinnangul on 
kuusikuid aga veel vara maha kanda 
ning vähe sellest – kasutades hästi 
unustatud metsakasvatusvõtteid, on 
võimalik tagada kuusikute parem 
resistentsus ja juurdekasv.

RMK Edela piirkonna 
metsakasvatusjuht 
Priit Kõresaar.

RMK Edela piirkonna 
metsakasvataja 
Peeter Lorentsi sõnul 
lõhub kuusikute 
istutamata jätmine 
ära ka loodusliku 
toiduahela.

Üheksa-aastane kuusik, kuhu on 
jäetud kasvama pärast viimast 
noorendiku hooldust 1400 
kuuske hektari kohta, kasvab hea 
hooga. See loob head eeldused 
elusvõra säilimiseks ja seeläbi 
diameetri suuremaks 
juurdekasvuks, et teostada 
uuendusraie enne puistu 
küpsusvanuse saabumist.
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vähe puid alles ja seega peame 
järk-järgult minema,“ rääkis Priit 
Kõresaar.

RMK metsakasvatustalituse 
juhataja Toomas Väädi sõnul kas-
vab küpses kuusikus keskmiselt 
450–550 I rinde kuuske. Kuna 
metsateaduse soovitusel ei tohiks 
kuuse elusvõra valgustusraie eali-
ses puistus langeda alla 60 prot-
sendi ja liitus peaks olema valgus-
tusraie järel 70, siis kui need 
parameetrid omavahel kokku viia, 
võiks pärast viimast valgustusraiet 
olla kuuskede arv umbes 1200 tk/
ha.

Praegu istutakse RMK-s kesk-
miselt hektarile 1700 tugevat pott-
põld-kuuske ja keskmiselt kasvab 
uuenenuks arvestamise hetkel 
1490 kuuske hektaril. Kui pärast 
viimast valgustusraiet jääb kesk-
miselt 1200 kuuske, siis on Too-
mas Väädi sõnul taolises kuusikus 
harvendusraie hetkel puud elujõu-
lised, elusvõrad sobiliku pikku-
sega ja juured tugevamad. „Kui 
oled sellises keskealises kuusikus, 
on see täpselt see, mida vaja. Olen 
veendunud, et sellises kuusikus 
teostame ühe harvendusraie ja 
kuusik jääb terveks,“ rääkis ta. 
Toomas Väät ei muretsenud selli-
ses kuusikus ka kuuse laasumise 
pärast, sest sellise kuuse tüve alu-
mine osa on nagunii laasunud ja 
siin mängib olulist rolli ka genee-
tika. „Nii toimetades tagame 50 
aastaga elujõulise kuusiku, mis on 
ehk saavutanud küpsusdiameetri, 
saame rohkem palki ja ürask ei 
jõua enne kohale. Puu kasvab siis, 
kui on roheline ehk fotosünteesiv 
võra ning seda vee ja mineraaltoit-
ainetega varustav juurestik,“ lisas 
ta.

Metsakasvatajad teavad, et kuu-
sikute puhul kehtib reegel, et mida 
vähem torgid, seda parem on. 
Varem tehti kuusikutes kaks või 
koguni kolm harvendusraiet, kuid 
iga taoline raie oli kuusikule paras 
väljakutse, sest tööde käigus 
vigastatakse alles jäänud puid, 
metsamasinad tallavad juuri ning 
levima võib hakata juurepess. Ühe 
harvendusraiega piirdumine 

Segapuistute võimalused
Praegu on ligi 70 protsenti RMK 
kuusenoorendikest pärast viimast 
valgustusraiet segapuistud, kus 
kaaspuuliikide osakaal on enam 
kui 10 protsenti. Toomas Väädi 
sõnul on RMK-s mõeldud ka sel-
les suunas, mis tasemel segapuis-
tuid vaadata. „Eraldiselt püsti-
tame ühe eesmärgi ja hakkame 
sellega liikuma. Kaaspuuliikide 
säilitamine on metsakasvatuslik 
otsus. Kui kvartalil on aga eraldi-
sed, kuhu sobib nii mänd, kuusk 
kui ka kask, võiks uuendada 
mosaiiksemalt. Äkki jääb tormi 
või üraski korral siis osa terveks. 
Tasub ka lahti mõtestada, mida 
tähendab segapuistute väiksem 
kahjustus. Kui eraldise koossei-
sus on 100 kuuske ja kõik on 
kahjustatud, siis on eraldise 
kogukahjustus 100 protsenti. Kui 
seal koosseisus on lisaks 30 
kaske, siis on eraldise kogu kah-
justus väiksem, 70 protsenti. 
Kõlab justkui hea. Aga reaalselt 

Lorents, kelle sõnul lõhume 
uute kuusikute istutamata jätmi-
sega ära ka loodusliku toidu- 
ahela, sest toituvad ju kuuse-
seemnetest rähnid ja käbilinnud 
ning samuti on kuused pesa-
puuks paljudele linnuliikidele ja 
oravatele.

Kuigi eri hinnangutel prog-
noositakse, et sajandi lõpuks 
tõuseb keskmine temperatuur 
Eestis ligi 1,5 kraadi võrra, mis 
tähendab, et Viljandi tempera-
tuur on siis sama mis praegu 
Vilniuses, on praegu Leedus 
näha piisavalt ilusaid kuusikuid. 

„Eesti on kuuse loodusliku 
areaali keskosas ja kui me soo-
vime asendada kuuske, peak-
sime hakkama kasvatama 
mõnda puuliiki, millele Eesti 
oleks areaali serv,“ rääkis  
Toomas Väät, kelle sõnul puu-
dub praegu teadmine, millisel 
puuliigil võiks siin minna pare-
mini ning et keegi seda puitu ka 
sooviks. 

tähendab, et üks stressiallikas on 
kuusikul vähem.

Stiilinäide ukse all
Sõna otseses mõttes RMK Laik-
saare kontori ukse all on stiili-
näide, milline on kuusik, kui see 
istutada uute reeglite kohaselt. 
Kontori vahetus läheduses on 
proovitükk, kuhu üheksa aastat 
tagasi istutati jänesekapsa kasvu-
kohale kuusik, kus kasvab 
praegu, pärast esimest hooldust, 
1200 taime hektaril. Viie meetri 
kõrgused kuused annavad juba 
praegu välja latimetsa mõõdu, 
kuid Peeter Lorents tõdes, et tao-
lisel kasvatamisel on ka teatud 
emotsionaalne raskus. „Olgem 
ausad, alguses sai ikka väga raske 
südamega töömehele öeldud, et 
võta see veel hõredamaks – 
oleme ju ise kõik selle istutanud 
–, kuid nüüd on näha, et see on 
ikka ainuõige tee,“ rääkis ta.

Peeter Lorents lisas, et taoline 
kasvatusmeetod toob metsakas-
vatusse uue paradigma. Kui seni 
on räägitud, et kuusemetsa raie-
küpseks saamiseks kulub sada 
aastat, siis nüüd võib rääkida 
küpsusdiameetrini jõudmisest 
juba 40 aastaga. Lisaks vähendab 
see oluliselt kulutusi metsakasva-
tusele, sest on vaks vahet, kas 
istutada hektarile 1700 või 2500 
taime ja mitu korda on vaja teha 
hooldusraiet. Selle edu valemi 
taga on veel mitu olulist kompo-
nenti – mullaviljakus ja taimede 
kvaliteet, mis on RMK metsakas-
vatajate sõnul RMK-s väga kõr-
gel tasemel.

„Meie jätkame igatahes kuus-
kede istutamist ja kasvatamist 
uue käekirjaga. See aga ei 
lahenda praegu valmivate ja küp-
sete kuusikute üraski probleemi, 
kuid ilmselt jõuab praegu istuta-
tud kuusik küpsusdiameetri saa-
vutada enne, kui keegi selle teise 
probleemi ära lahendab,“ ütles 
Toomas Väät, kelle sõnul on 
RMK metsakasvatusel saja aasta 
plaan, kus juba nüüd mõeldakse, 
millised võiksid meie kuusikud 
tulevikus välja näha. 

Endisele pajustikule rajatud 
seitsme aasta vanune 
kuusenoorendik, kus pärast 
esimest valgustusraiet on jäetud 
kasvama 1400 tk/ha.

22-aastane latimetsa kuusik, kus 
puude elusvõra pikkus on väga lühike, 
moodustades vaevalt kolmandiku puu 
pikkusest, sest kümme aastat tagasi, 
pärast viimast noorendiku hooldust, 
jäi kasvama hinnanguliselt 2800 tk/ha.

22-aastane latimetsa kuusik, kus 
puude elusvõra pikkus on sobiv, olles 
üle 50 protsendi puu pikkusest, sest 
pärast viimast noorendiku hooldust jäi 
kasvama hinnanguliselt 1600 tk/ha.

Puu kasvab siis, kui on 
roheline ehk fotosünteesiv 
võra ning seda vee ja 
mineraaltoitainetega 
varustav juurestik.

metsas tähendab see kase harvi-
kut hukkunud kuuskedega,“ sel-
gitas Väät.

Eestis on paljud metsaomani-
kud loobumas või vähendamas 
kuuse istutamist ja pigem istuta-
takse eelkõige kaske või katseta-
takse suisa mõnede võõrliiki-
dega. RMK metsakasvatajad 
sellise lähenemisega ei nõustu. 
“Tuleks ka küsida ära see küsi-
mus, kas I-II-III boniteedis on 
kuuse raievanus 70-80-90 aastat 
põhjendatud, arvestades üraski-
kahjustusi ja kliimamuutuste 
mõju. Kuuse istutamata jätmine 
on minu arvates vale asja lahen-
damine ja nii jätame tunnista-
mata, millega lisaks tuleks tege-
leda,” sõnas Toomas Väät. 
Temale sekundeeris Peeter 

Kuuse istutamata jätmine 
on minu arvates vale asja 
lahendamine.

18 19Metsamees nr 1 (147) / 2023Metsamees nr 1 (147) / 2023

Peateema Peateema



Mõistagi saame Päiviga intervjuuks 
kokku metsas, sedapuhku Harku metsa 
loodusrajal. See on mets, mis on Päivile 
väga tuttav, sest tema vanematekodugi 
asub siin metsaservas, Harku mõisa juu-
res. Algatuseks on vaja selgeks teha nime-
küsimus – kas Päivil on seost ka Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldi, Eesti armastatud 
muinasjuttude autoriga? „On ikka, aga 
üsna keeruliselt ja kaugelt,“ ütleb ta. 
Natuke muinasjutuline on aga lugu sellest, 
kuidas linnatüdrukust sai heas mõttes 
metsapoole inimene, kellega loodus näib 
rääkivat.  

Nimelt ei ole Päivi peres kellelgi teisel 
nii tugevat loodusepisikut. „Ehk vaid ema 
on rohkem looduseinimene, kuid tema 

erialaks on pigem aiapidamine, lillekasva-
tus,“ räägib Päivi. Lapsepõlvest meenu-
vad küll seiklused metsades kahe vanema 
vennaga ja eks ole onnegi ehitatud. Ajad 
olid teised ja lapsed mängisid õues, kuid 
mets on Päivit alati kutsunud. 

Võib-olla just poistemängude mängi-
mise kaudu on Päivit elus saatnud ka mili-
taarhuvi. Keskkoolis läbitud riigikaitse-
kursuse loomulikuks jätkuks sai liitumine 
Kaitseliiduga, mis on ju ka väga seotud 
looduses viibimisega. Päivi on mitmel 
rindel aktiivne kaitseliitlane ning osalenud 
kõikvõimalikel väliüritustel ja õppustel. 

Ülikoolis on ta aga õppinud hoopis 
käsitöö tehnoloogiaid ja disaini ning hil-
jem täiendanud oma haridust matkajuhi 
õppega Luua metsanduskoolis. Täiendus-

koolitustele lisaks on Päivil taskus ka 
üleelamiskoolitaja tunnistus. „Olen väga 
loominguline ja kunstnikuhingega ini-
mene. Tihti tekib hinges karjuv vajadus 
endast emotsioone välja lasta ja enamasti 
teen seda just käeliste või kunstiliste tege-
vuste kaudu, näiteks maalides. Mu iga-
päevatöö on seotud matkadega ja peami-
selt töötan lastega, mis mulle hästi 
emaliku hingena väga sobib. Nendega 
ühele lainele jõudmine vajab ju üksjagu 
loomingulisust,“ ütleb ta. 

Metshaldjas Päivi-Pääsu 
on lootusetult loodusesse armunud

Tekst: Kristina Traks
Fotod: Arno Mikkor, 
Terje Talts, erakogu

RMK Viimsi külastuskeskuse teabejuht Päivi-Pääsu Kreutzwald-
Priid ei kutsuta tutvusringkonnas ilmaasjata metsahaldjaks – kõik 
Päivi käigud metsa (ja neid on väga palju!) algavad metsa kui oma 
sõbra tervitamisega ning lõpevad tänamisega. Loodusele lihtsalt 
tuleb olla tänulik, leiab Päivi. 

Harva kohtab lapsi, kes  
ei tunne end metsas hästi  
ega soovi seal olla.

Millal sa tööl käid, 
kui kogu aeg metsas 
oled, on Päivilt 
uuritud.
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Unistuste töö
RMK-s on Päivi töötanud alates 2016. 
aastast, sellest viimase aasta Viimsi külas-
tuskeskuse teabejuhina. Tema töö on pea-
miselt loodushariduse korraldamine, mis 
suuresti tähendab lasterühmadega metsa-
matkadel käimist ja neile looduse vahen-
damist. Peamiseks matkakohaks on Tädu 
mets Viimsis. 

„Meie matkad on küll rohkem paaritun-
nised jalutuskäigud, kuhu saab tulla ka 
teksades ja tennistes. Samas lastele, kes 
väga tihti loodusesse ei satu, on need 
ikkagi täitsa matka moodi matkad,“ sõnab 
Päivi.  

Kui paljusid lapsi üldse loodus huvitab? 
„Väga huvitab! Harva kohtab lapsi, kes ei 
tunne end metsas hästi ega soovi seal olla. 
Teistmoodi lähenemist vajavad näiteks 
teismelised, kelle jaoks mingitel hetkedel 
on ju ka kõige ägedamad asjad nõmedad. 
Korduvalt on mulle öeldud, et mul on siin 
metsas unistuste töö, ja on ka küsitud, et 
millal ma üldse tööl käin, kui ma kogu 
aeg ainult metsas olen. Tihti näen lapsi, 
kes matka lõppedes ei taha mind oma kal-
listuse haardest lahti lasta ja soovivad 

minuga metsa jääda. Sellised hetked näi-
tavad, kui oluline on, et oleks keegi, kes 
suudab looduse abil lastes neid sügavaid 
põliseid väärtuseid ja emotsioone pinnale 
tuua.“

Metsas oleks Päivi tõesti kogu aeg ja 
umbes selline mulje metsahaldja tuttava-
tel temast ongi. „Kuigi tööalaselt on met-
sas võimalik käia pea iga päev, on sellest 
vähe. Loodus pidevalt kutsub, kuid 
paraku töö-lasteaia-kooli-ja-Kaitselii-
du-rutiinis on keeruline selleks aega leida. 
Seega pikemalt saab looduses viibida 
põhiliselt suvepuhkuse ajal. Päris tihti on 
tunne, et tahaks end kõigest ümbritsevast 
välja lülitada ja looduses lihtsalt olla. 
Kindlasti eelistan soojamaareisile või 
spaapuhkusele meile omasemat metsa-
kümblust lõkketoitude, tuulekohina, 
tähistaeva ja kõige muu juurdekuulu-
vaga,“ sõnab Päivi.

Hingekodud
Oma üheks lemmikpaigaks Eestis nime-
tab Päivi Kollassaare kanti – Järvamaal 
soosaarel asub põline Kollassaare talu-
koht ja praegu rändajate rõõmuks Estlan-
deri hallatav matkaonn. „Ma pole Kollas-
saarele küll paar aastat jõudnud, kuid see 
on kindlasti üks minu hingekodudest. 
Seal tunnen, et olen kodus. Tean, et palju-
del inimestel on seal samasugune tunne – 
hea ja turvaline olla, head hinged ümber,“ 
sõnab Päivi. „Elu imelisimad ärkamised 
on samuti olnud just seal, iidsel soosaarel, 
hoidva metsa süles, sookurgede hõigete 
saatel.“

Teiseks hingepaigaks peab Päivi Tädu 
metsa, mida kirjeldab ta nagu võlumetsa, 
sest see paik lihtsalt võlub inimesed ära. 
„Fred Jüssi on ütelnud: kui tahad leida 
midagi uut, siis käi mööda vanu radu! Nii 
ongi – mida rohkem ma seal käin, seda 
lahkemalt mind seal vastu võetakse ja 
seda enam mulle seda metsa avatakse,“ 
sõnab Päivi.

Päivi räägib looduses käimisest kui 
millestki täiesti loomulikust ja igapäeva-
sest. Aga kuidas jääb hirmudega? Metsas 
võib ju karuga kohtuda või lootusetult 
ära eksida… „Ma eriti ei karda pimedat 
metsa, ära eksimist ega metsloomi. Mui-
dugi on suure loomaga kohtudes tema 
vastu aukartus, kuid tean ju hästi, et Ees-
tis ei ole vaja looduses kedagi teist peale 
puugi karta. Karuga olen kohtunud kolm 
korda ja see on sündmus, mis paneb 
hinge värisema. Rõõmust ja elevusest!“ 

„Viimastel aastatel pani kõige enam 
rõõmust värisema aga kohtumine ilve-
sega, õigemini tema jälgedega,“ räägib 
Päivi. Ta oli nimelt aastaid kuulnud jutte, 
kuidas Tädu metsas pidavat elama ilves. 
Et Tädu mets on väike ja piiratud alla, 
siis ega Päivi neid jutte eriti ei uskunud. 
„Ühel detsembrihommikul lastega mat-
kal käies leidsin aga tema jäljeraja! Väri-
sesin rõõmust terve päeva, see oli väga 
suur sündmus. Ja millist kurbust tundsin, 
kui mõni kuu hiljem tuli uudis, et ilves 
oli seal läheduses auto alla jäänud. Hil-
juti aga saatis kolleeg taas ilvese jälgede 
pildid Tädult – ma luuran edasi.“

Perega metsas
On inimesi, kes hindavad väga võimalust 
looduses üksi hulkuda, kuid Päivi ei 
kuulu nende hulka. Jah, muidugi on ta ka 
üksi metsas ööbinud, kuid loodusesse 
minnes ei ole tema eesmärk viibida seal 
tingimata üksi. Ta naudib väga perega 

metsas käimist. Noorema, praegu nelja- 
aastase poja emapuhkuse ajal oli käes 
suur vabadus ja seda Päivi ka usinasti 
kasutas. „Sel ajal oli tavaline kasvõi 
nädal aega järjest metsas olla. Alla aas-
taste lastega matkamine on nii lihtne – 
nad ei protesteeri, ei jookse ära, magavad 
värskes õhus ja loodushelide saatel ime-
hästi. Eriti sügavalt magas Kaaren padu-
vihmastel ja äikesetormidega öödel. 
Inimkond on sellist elu ju aastatuhandeid 
elanud, see on väga loomulik,“ räägib ta. 

Päivi viimased pikemad rändamised 
on toimunud puhkuste ajal. Möödunud 
aastatel on ta käinud perega Põhjamaa-
des, kus on seigeldud mõned nädalad 
järjest autoga, aga ka hoolega jalgsi- 
matkatud ning mitu mäetippugi lastega 
koos vallutatud.

Mõnikord tekitab Päivi metsaelu ini-
mestes küsimusi. Ta meenutab, kuidas 
vanaema on imestanud, et mis inimesed 
küll kasvavad lastest, keda ema ainult 

Muidugi on suure loomaga 
kohtudes tema vastu aukartus, 
kuid tean ju hästi, et Eestis ei 
ole vaja looduses kedagi teist 
peale puugi karta.

RMK-ga on Päivi 
olnud seotud seitse 
aastat, suurema osa 
tööst võtavad 
loodusretked.
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mööda metsi veab. Oma vanema, 15-aas-
tase lapse kohta ütleb Päivi, et ta on äär-
miselt eluterve mõtlemisega intelligentne 
ja hästi loominguline noor inimene, kes 
saab igas olukorras hakkama. „Tema 
praegune huvi on klassikaline muusika – 
mõelda vaid, teised teismelised hängivad 
tavaliselt linnas, aga tema harjutab kodus 
viiulil Vivaldit,“ sõnab Päivi. Ta loodab, 
et ka noorem laps läheb loodushuvi rada. 
Vähemalt praegu paistavad teda metsa- 
tarkused küll väga köitvat. 

Alati tänulik
Kuidas üldse matkata nii, et oleks hea, 
lahe ja mõnus? Päivi sõnul lood põhi- 
emotsiooni matkal ise. See tuleb loodu-
sega suhestumisest ja sellest, kui avalalt 
võtad vastu pakutu. Sest loodus pakub 
alati midagi ja küsimus on vaid selles, kas 
võtta see vastu või mitte. 

Päivi alustab iga metsaretke metsa ter-
vitamisega ja õpetab seda ka oma matka-
listele. „Jah, ma olen heas mõttes puu- 
kallistaja. Kui loodus sinu ümber mõistab, 
et sa oled hea ja soovid tema juures olla, 
siis pakub ta sulle kingitusi. Ma ei mõtle 
ainult marju, seeni või põdrasarve, vaid 
heaolu, laetud tunnet, vaimset tervist, 
rõõmu. Sama põhimõtte järgi tasub  
loodus ka halva, mida talle teinud oled,“ 

räägib ta. Viimasest on Päivil jagada lugu: 
ta oli kutsutud sauna ja sõbrad palusid, et ta 
võtaks teelt kaasa kadakaviha. Kuna õhtu 
oli hiline ja sõbrad ootel, läks veidi kiirus-
tamiseks ning alles hiljem meenus, et ta ei 
küsinud luba ega tänanud teeäärset kadakat 
vihaokste eest. „Mõni aeg hiljem täpselt 
samas kohas vihmasajus koju sõites oli teel 
must jää, millel tegin autoga pirueti nii, et 
auto peatus napilt kraaviserval. Loodusel 
on hing ja loodusele tuleb olla tänulik.“ 

Päivit teeb kurvaks, et inimesed jäävad 
loodusest üha kaugemale. Seda isegi Ees-
tis, kuigi peame ennast ju metsarahvaks. 
„Üritame küll lähemale tulla, kuid samas 
ei taha loobuda oma mugavast tehismaail-
mast. Paljudele näib loodusearmastus või 
matkamine olevat ka lihtsalt tegevus, mil-
lega saab sotsiaalselt silma paista – kas 
lugeda rohkeid kilomeetreid või püstitada 
kuskile vägev bushcraft-onn ja seal ole-
misest YouTube’i video teha. Õnneks on 
minu tutvusringkonnas palju metsaini-
mesi, kes ei lähe metsa selleks, et end  
seal pildistada ja hiljem sotsiaalmeediasse 
postitada pealkirjaga „armastan metsa“. 
Nad ei kasuta loodust ära selleks, et 
endale tähelepanu tõmmata, vaid hinda-
vad päriselt neid sügavamaid väärtusi, ja 
minu meelest on nii õige,“ arutleb Päivi. 

Oleme nüüd tükk aega mööda mitte veel 
täiesti tähistatud loodusrada sammunud, 
keerutanud sinna- ja siiapoole ning kui me 
mõlemad poleks matkajuhid, siis võiks 
juba üles kerkida eksimise teema. „Pise-
maid eksimomente või pigem peataoleku 
hetki on ikka ette tulnud,“ muigab Päivi. 

Matkajuhina on tal aga jutustada koguni 
üks koos matkalistega ära eksimise lugu. 
Päivi oli teismeliste rühmaga Tädu metsas 
ja ega nood metsas olemisest eriti huvitu-
nud. Pigem näitasid kõigiti välja oma üle-
olekut nii matkajuhi kui ka looduse suhtes. 
„Otsustasin, et tavapäraseid metsajutte ma 
ei räägi ja teen neile hoopis korraliku 
matka. Viisin nad metsa kõige märjemasse 
kohta. Jalad said seal kõigil märjaks ja 
mudaseks. Iga päev ma seal metsaosas ei 
käi ja mõne aja pärast mõistsin, et oleme 
ringiga juba tuttavas kohas tagasi. Keegi 
peale minu sellest muidugi aru ei saanud.“ 

See võis väga vabalt olla lugu sellest, 
kuidas mets karistab neid, kes on tema 
vastu lugupidamatud, aga ka sellest, kuidas 
inimene oma emotsioonide kaudu juhib 
kõike ümbritsevat. 

Bushcrafter’id kui põlised maakad
„Olen kogu oma teadliku elu tundnud, et elan 
natuke valel ajastul. Mind on võlunud inimesed, 
kes on elanud loodusega koos, päriselt. Tänapäe-
val nimetatakse seda moodsalt bushcraft’iks, ellu-
jäämiseks, üleelamiseks,“ tutvustab Päivi-Pääsu. 

Võõrkeelse mõiste sisu võtab hästi kokku eesti 
vanasõna „Mets on vaese mehe kasukas“. Mets 
on andnud inimesele kõik eluks vajaliku ja pakku-
nud lisaks materiaalsetele väärtustele ka hinge-
kosutust ja turvatunnet. Püüd elada loodusega 
koos väljendubki nende oskuste, teadmiste ja 
väärtuste taas au sisse toomises. „Liiga paljud on 
kaotanud elementaarsed ja eluks vajalikud käeli-
sed oskused, kasvõi näiteks noa käsitsemine või 
lõkke süütamine, lisaks ka loomulikud loodusala-
sed teadmised,“ tundub Päivile. „Miks neid 
praegu vaja on, kui juust on poes juba viilutatud, 
toit tuleb Woltist ning kodusooja saame äpist 
juurde keerata? Enamusele mõjub see rumala nal-
jana, aga ühel päeval võib kogu tehismaailm meie 

ümber lõppeda ja valitsema hakkab jälle looduslik 
valik. Veelgi olulisem on aga see, et ühena viimas-
test põlisrahvastest on meil veel päriselt võimalus 
hoida end elus ja pärimuses.“

Veel elab Päivi sõnul neid originaal-bush- 
crafter’eid ehk heas mõttes põliseid maakaid, 
kelle igapäevaelu on selline, nagu see meil aasta-
sadu varemgi on olnud. Rohkem leidub siiski n-ö 
uue aja üleelajaid, kes moodustavad ka omavahel 
konkureerima kippuvaid koolkondi. 

„Kuna teema on praegu väga populaarne just 
elamusteenuse ja ärina, siis lisab see kahjuks roh-
kelt tõrvatilku meepotti – rumalusest ja teadmatu-
sest rikutakse seaduseid ja käitumisnorme, liiga 
palju tehakse oma tegevuste käigus haiget loodu-
sele, lõhutakse kaitsealasid, hävitatakse vääriselu-
paiku lihtsalt selleks, et elamus oleks äge. See aga 
mõjub vastupidiselt valdkonna väärtustele, milleks 
on toimida looduses loodusega koos, mitte olla 
looduse krooniks.“

Pojaga lapsepuhkusel 
olles võis Päivi temaga 
ka terve nädala metsas 
veeta. „Alla aastaste 
lastega matkamine on 
lihtne – nad ei 
protesteeri, ei jookse 
ära, magavad värskes 
õhus ja loodushelide 
saatel imehästi,“ 
meenutab ta.
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Vanasti olid puumajad ikka 
kandilised, mis nüüd muutunud on? 
Pea sajand tagasi küsis Eestis sündinud 
Ameerika arhitekt Louis Kahn telliski-
vilt, mis ta olla tahab. Tellis vastas: kau-
nis kaaristu, võlv või isegi ümar hoone. 
Tulemuseks on eelmise sajandi kaunim 
tellisarhitektuur, mis andis väikesele 
lihtsale kivile täiesti uue väärtuse. Sar-
naselt võib ette kujutada meie pidevat 
dialoogi puiduga. 

Sel aastal on meil vaja hakata välja 
mõtlema, kas ja kuidas sekkuda reno-
veerimismaratoni. Kas puit saaks tulla 
linnakeskkonda hoonetevahelise ruumi 
parandajana väikevormidena või jõuda 
lausa hoonete fassaadile ning võimal-
dada fassaadi kihistuste vahel mõnd 
lisategevust? Või kui juba renoveerida, 
siis kas saaks lisaks soojustamisele pak-
kuda võimalust kasvatada näiteks toitu, 
tekitada alternatiivsed liikumisteljed, 

panna disaini integreeritud energiapa-
neelid, varjestada kortereid ülekuume-
nemise eest, tekitada ligipääs katusepin-
nale, võimaldada lifti integreerimist, 
rajada rattaparkla, prügimaja või sahv-
rid, nagu küsib kaheaastane uurimis- 
projekt „sLender fassaad“.

Renoveerides paneelmaju targalt ja 
kvartalipõhiselt, pakkudes välja ka uusi 
finantsskeeme (näiteks lisakorrus) ja 
funktsioone, mis tugevdaksid kogukon-
natunnet, on meil hädavajalik kaasata 
ruumivisionäärid.

Arhitektuur ei ole pelgalt uute majade 
ehitamine, tulevikus on see palju roh-
kem seotud renoveerimise ja materjali 
taaskasutamisega. Kui me renoveeriks 
paneelmaju lisaks kasuka selga tõmba-
misele kvartalipõhisemalt ja arhitektuu-
riliselt mitmekesisemalt, saaksime 
muuta ühe kolmandiku Eesti elanike 
elukvaliteeti! 

Tudengid tegelevad sel semestril lifti-
deta ja seetõttu halvasti ligipääsetavate 
viiekorruseliste paneelmajadega. Näi-
teks Tallinna Akadeemia tee tüüpmajade 
puhul uurime, kas seal võiks olla min-
gid lisafunktsioonid, mis on praegu  
korteriühistul või elanikel puudu. 

Tudengid teevad kohtvaatlust, suhtle-
vad elanikega ja projekteerivad semestri 
lõpuks lahenduse kuuele kortermajale, 
otsides lahendusi mitmesugustele prob-
leemidele – alates suurtest parkimis- 
ja ligipääsetavusprobleemidest kuni  
fassaadipaneelide tootmisdetailideni. 

Ka käimasoleva teadus-arendusprog-
rammi BuildEST raames otsitakse uusi 
lähenemisi, kuidas renoveerida nõu- 
kogudeaegset korteripärandit, tegeleda 
keskkonnaga laiemalt, seda kvartali-, 
mitte hoonepõhiselt. Programmis oleme 
koos Tallinna Tehnikaülikooliga, tahak-
sime järgmise nelja-viie aasta jooksul 
luua prototüüpe ja katseprojekte Anne-
linna üheksakorruseliste majade baasil. 

Rekonstrueerimise pikaajalise stratee-
gia lõpus ehk aastaks 2050 võidakse 
rakendada meede, mille kohaselt ei saa 
korterit müüa, kui energiaklass on alla 
D. See tähendab, et peame kõigi korte-Kisub puiseks?

Sille Pihlak loob puidu 
kaudu uut rohelist elu
Ütled puitarhitektuur, mõtled Sille Pihlak. Selles laevas pole ta Eesti 
Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaani, õppejõu ja arhitektina 
mõistagi üksi – kaasas on nii kolleegid, tudengid kui ka ettevõtjad.

Tekst: Piret Müürsepp
Fotod: Arno Mikkor, Scanpix, 
Tõnu Tunnel, puitarhitektuuri 
kompetentsikeskus PAKK

Sille Pihlak
• Õppinud Eesti Kunstiakadeemias 

sisearhitektuuri, lisaks Lõuna-
California Arhitektuuriinstituudis. 
Magistrikraad arhitektuuris Viini 
Rakendusülikoolist, doktorikraad 
Eesti Kunstiakadeemiast.

• Töötab 2015. aastast Eesti 
Kunstiakadeemia 
arhitektuuriteaduskonnas teaduri ja 
õppejõuna, selle aasta algusest 
dekaanina. Tegutseb ka 
arhitektuuripraksises PART koos 
Siim Tuksamiga.

• Tuntumad teostatud projektid: 
Tartu Riia ja Vaksali tänava 
ristmiku jalakäijate tunnel, 
kõrgepingeliini disainmastid 
Soorebane ja Sookurg, modulaarne 
vertikaalpark „Urban Jungle“ T1 
kaubanduskeskuses Tallinnas 
(koos KINO-ga).

Arhitektuur on aeglane  
kunstiliik, mis vajab pühamuid 
(näidisprojekte), et inimeste 
usku muuta.
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rite energiatõhusust soojustamise kaudu 
kindlasti tõstma, aga äkki saame tõsta 
selle käigus ka elukvaliteeti.

Kas Eesti Kunstiakadeemiast 
(EKA-st) selliseid arhitekte ei väljugi, 
kes suudaks puidu kõrval kivist maja 
või metallangaari ehitada?
Esimesel nädalal, kui tuli uudis, et olen 
uus dekaan, kõlas küll õnnitlusi koos 
arvamustega, et tulevik siin teaduskonnas 
on väga puine. Ma siiski kutsun tudengeid 
üles eri materjalidega katsetama. 

Meie majas on lisaks puidule ka teiste 
ehitusmaterjalide laborid. Näiteks said 
meie värsked magistrandid just valmis 
põhukabeli Putukaväilal, samuti on 
meie õppejõud uurimas tampsavi või-
malusi nii hoone sees kui ka väljas. 
Meil on keraamika 3D-printimise labor 
ning materjali taaskasutuse uurimisrüh-
mad. Usun, et EKA lõpetanu peaks 

olema teadlik materjalide ampluaast ja 
viisidest, kuidas neid kõige jätkusuutliku-
malt rakendada.

Tudengeid projekteerima juhendades 
ütleme, et materjalijääki ei tohi jääda. 
Samaaegselt peame olema võimelised 
lahendama ka olemasolevate tootmisjääkide 
probleeme. Näiteks aastal 2020 tõstatas 
Peetri Puit OÜ – kaubamärgi Arcwood all 
üks suurimaid ristkihtliimpuidu (CLT) toot-
jaid – meile uurimisküsimuse. 10 protsenti 
nende toodetavast materjalist läheb jääki-
deks: kõik aknad ja uksed, mis paneelidest 
välja lõigatakse. Pakkusime välja luua pui-
dust uksesuurused legoklotsid, millest saab 
kokku panna väikevorme, näiteks bussipea-
tuse, mis on ka praegu Paides kasutusel.

Proovime sarnast lähenemist Tartusse 
seoses kultuuripealinnaga rajatava pavil-
joni puhul. Bussipeatusega oli tootjal 
liiga palju tööd ja seadistamist, seega 
püüame selle uurimusega jääkidest ehita-
mise lahendust rohkem standardiseerida. 

Ehitussektor vastutab pea 50 protsendi 
süsiniku jalajälje eest, see on üüratu vastu-
tus ka meie erialale. Kui saame ehitamise 
jäägituks, siis oleme oma süsiniku- 
jalajälge märgatavalt vähendanud. Aga  
see on alles esimene samm.

Otsime viise, kuidas vaadata kauge-
male tulevikku, aga samal ajal peab 
kõik, mis me teeme, olema kohe raken-
datav. Usume, et selle uurimuse kaudu 
saame muuta ehitusmaastikku, mis on 
praegu kahjuks üks vähem innoveeri-
vaid tööstusharusid.

Olete nii kaua ja põhjalikult sellega 
tegelenud, aga tulemusi on näha 
suhteliselt vähe. Miks need head 
ideed veel massidesse jõudnud ei ole?
Kaua? Olen seitse aastat EKA-s juhen-
danud, seega on praeguseks kõik meie 
rakud uuenenud ja vast hakkavad ka 
ühiskonnas laiemalt mõttemallid muu-
tuma. Arhitektuur on aeglane kunstiliik, 
mis vajab pühamuid (näidisprojekte), et 
inimeste usku muuta. Me ei saagi kohe 
massidesse minna, sest igal uurimispro-
jektil, mis proovib nihestada süsteemi, 
on vaja tegeleda paljude eri nüanssi-
dega. Me oleme ehitanud väiksemahu-
lisi katseprojekte puidu kasutamiseks ja 
kaitsmiseks ning kui meil paari aasta 
pärast oleks midagi ette näidata hoone 
skaalas, oleks juba väga hästi. 

Näiteks praegu projekteerime puidust 
tüüpsüsteemil kortermaja. Koos kaheksa 
teaduriga jõudsime järeldusele, et on 
vaja muuta tervet hulka seadusi, et meil 
võiks Eestis olla sajanditagusele puidust 
Lenderi tüüpi kortermajale lisaks täna-
päevane sLenderi tüüpi puitmaja. 

Kõike korraga ei saa. Kui saame valmis 
näiteks kohandatava ja paindliku ruumiga 
neljakorruselise kortermaja projekti, siis 
selle ehitusega läheks mitu aastat. 

Ka aeg ei ole soosinud ehitust, pean 
silmas tervise- ja julgeolekukriisi. Aga 
on üks kriis, mis teadust ja innovat-
siooni soosib – kliimakriis. Oleme saa-
nud akadeemias uurida ja prototüüpida, 
et olla valmis skaalahüppeks, kui eluolu 
seda lubab. 

Kas poliitikud on ilmutanud valmis-
olekut neid seadusi muuta või muud-
moodi uudset ehitamist soodustada?
Käin küll ministeeriumites nendel teema-
del arutlemas, uurimas, mis on näiteks 
Rahandusministeeriumi soovid, ootused. 
Just praegu tulin Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumist. Tahame tihe-
dat koostööd teha ning ka teada, mis tee-
mad on praegu riigis olulised ja mida 
tasub uurida. Näiteks kui linn planeerib 

ehitada uusi sotsiaalmaju, siis oleme 
akadeemias valmis kaasa rääkima.

Praegu on puitarhitektuuri kompe-
tentsikeskusel PAKK mitu projekti poo-
leli, üks näiteks koos Elektrileviga. 
Mustermaja süsteemiga on loomisel nii 
uus kontorihoone kui ka musterlaste-
aiad üle Eesti. Tudengid on sama süs-
teemiga projekteerinud Ukrainasse 
SOS-lasteküla laadseid moodulmaju, 
mida saaks lihtsasti paigutada ja ka 
sinna transportida. 

Mida kujutab endast mustersüsteem?
Mustermaja on meie vanemteaduri Renee 
Puusepa välja mõeldud projekteerimis- ja 
ehitussüsteem, kus ruumimahtude 
põhiplaan on 3 x 6, 6 x 6 või 9 x 6 meet-
rit, millest saab kokku laduda erineva 
vormi, kuju ja programmiga hooneid. 
Mustermoodul on küll ette antud, aga üle-
jäänu on arhitekti enda mängida. 

Koostöö RMK-ga on olnud  
hea, sest oleme tänu neile 
saanud katsetada 
metsakeskkonnas ehitust.

Puitarhitektuuri 
kompetentsikeskus PAKK
EKA arhitektuuriteaduskonna eraldiseisev uurimiskeskus 
seob teadus- ja õppetegevuse uute projekteerimismeetodite, 
elukeskkonna ja tootearendusega, tuues kokku tudengid, 
erialaspetsialistid, teadlased ja tellijad nii avalikust kui ka 
erasektorist. PAKK-u teadussuunad on ehituse rohepööre, 
tööstuse digipööre ja uued meetodid puidust tehasemajade 
projekteerimisel.

Vaata lisaks: pakk.artun.ee

Materjalijääki ei tohi 
jääda, on üks Sille 
õpetusi, kui tudengeid 
projekteerima 
juhendab.

ELEMENTaarne bussi-
peatus, mis sündis 
liimpuidutööstuse jää-
kide väärindamise 
uurimisprojektist.
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Lasteaiakonkursile tuli üle kümne 
projekti, mis kõik on täiesti erisugused 
ja uskumatult põnevad. Ükski lasteaed 
ei pea olema korduv, nagu nõukaajal 
olid tüüpmajad. Selle asemel loome 
tüüpsüsteeme, mis on paindlikud ja 
kohandatavad vastavalt olustikule.

Kas olete ka RMK-ga koostööd 
teinud?
Metsaradadele on meie tudengid teinud 
puidust varjualuseid, kus saab vaadelda, 
peavarju ja tuule eest kaitset. Tradit-
siooniliselt ehitab iga tudeng esimesel 
kursusel ühe puidust väikevormi. Koos-
töö RMK-ga on olnud hea, sest tänu 
neile oleme saanud katsetada metsa-
keskkonnas ehitust. 

Kas dekaani töö on olla rohkem 
loovjuht või esibürokraat?
Väga hea küsimus! Loodan siiski, et 
dekaanid on visionäärid. Mu üks pea-
mine missioon on suurendada eriala 
nähtavust ehk seda, kui palju me arhi-
tektidest või arhitektuurist avalikult 
räägime.

Mulle väga meeldis „Lõpetamata 
linna” telesari, kus meie õppejõud 
nentisid, et pigem räägitakse arhitek-
tiga hoonest, mitte hoonete vahelisest 
ruumist, tänavaruumist või taristust. 
Hoonet ümbritsev on tegelikult üks 
odavamaid ruume, kus saaksime palju 
lihtsamate vahenditega hulga rohkem 
ära teha. Sellist mentaliteedi muutust 
on väga vaja ja arhitektid peavad siin 
kaasa rääkima. 

Nii väikestes omavalitsustes kui ka 
suurtes linnades peaksid olema linna- 
arhitektid. Tooksin esile Valga ja Tartu, 
kus linnaarhitektid on teinud suure töö 
ja näidanud, mida ruumivisionäärid 
suudavad, kuidas me saame eluolu 
nihestada. Autovabaduse puiestee  
Tartus, autoteede kitsendamine jalg- 
ratturite ja jalakäijate kasuks, kergliik-

lussõlmed, mis leiti arhitektuurikon-
kursside kaudu – just sellistes asjades 
saab ruumivisionäär kaasa rääkida. 

Tahame, et meie majast ei lahkuks 
ühtegi arhitekti, kes ei teaks, mida 
tähendab jätkusuutlik projekteeri-
mine, keskkonna jalajälje arvutamine, 
materjalide omadused, ning kes enne-
kõike tahab luua uut, kvaliteetset 
ruumikultuuri. 

Ei tohiks rääkida ainult sellest, et 
arhitektid projekteerivad andmepõhi-
selt ja pragmaatiliselt. Tore, kui and-
med on mängus, aga see ei ole kõik, 
arhitektuur on midagi enamat. Arhi-
tektuur on pragmapoeesia, nagu EKA 
arhitektuuriteoreetik ja filosoof Eik 
Hermann seda nimetab. Seega on 
oluline, et arhitektid just kunstiüli-
koolis õpivad ja ruumikultuuri 
edendavad. 

Kui suur on inimeste teadlikkus 
tarbijana? Kas nad üldse tahavad 
paremat ruumi? 
See ongi nähtavuse küsimus, millega 
ma tegelen esmajärjekorras – et meile 
tuleksid arhitektuuri õppima kõige 
andekamad, kes tahavad meie identi-
teeti, ruumikultuuri arendada ja paren-
dada, kes kahtlevad kõiges, pannes ka 
alusarusaamad küsimärgi alla, ning 
pakuvad välja seninägematuid lahen-
dusi. See ongi nähtavuse tõstmine, 
mõistmaks, et arhitektuur on midagi 
enamat kui lihtsalt majad. 

EKA on selles mõttes parim koht, just 
meie vilistlased on pärjatud ja rahvus-
vaheliste erialaekspertide poolt hinna-
tud objektide autorid. Me küsime ja 
mõtestame, oleme filosoofid ja samal 
ajal ka praktikud. Olen väga uhke selle 
kooli lõpetanute üle ja nemad on ju ka 
meie uute tudengite juhendajad. Selliste 
büroode juhid, nagu on Kavakava, 3+1 
või KUU arhitektid, kes said just kõige 
olulisemad arhitektuuriauhinnad ja 
Kulka nominatsioonid, leiavad siiski 
aega ja tahet tudengitele pühenduda. 

Kuidagi toredalt on meie kool kuju-
nenud erialavälja südameks, kus nii 
päeval kui ka õhtul toimuvad inspireeri-
vad jutuajamised ja vahetud põkkumi-
sed. Samamoodi oleme avatud ka tava- 
inimestele, nii avalike hindamiste, loen-
gute kui ka tänavaruumis sekkumiste 
kaudu.

Kas jääb ka enda loometegevuseks 
aega? 
Ma pole kunagi õppinud arhitektuuri 
ülikoolis, kus dekaan ei tegeleks oma 
loominguga. Minu meelest on see häda-
vajalik, sest meie eriala on väga komp-
leksne ja vajab teemadega kursis ole-
mist. Büroos jõuan olla vähem, aga 
teaduse tegemisega ei tahaks kooner-
dada. Saime just olulised uurimisgran-
did, mis kannustavad. Näiteks arendame 
termotöödeldud puidust fassaadiprojekti 
koos Thermoryga. Selliseid asju teeme 
puitarhitektuuri kompetentsikeskusega 
PAKK kindlasti edasi.

Mis on arhitektuurialase teadustöö 
väljund?
Uued teadmised ja näidislahendused. 
Väga kõnekas on prototüüp, näidispro-
jekt, mis näitab idee võimalikkust reaal-
ses ajas ja ruumis. Sinna juurde ka üle-
vaated ehk uurimisprotsessi analüüs ja 
teadmiste süntees, milleni me jõudsime 

On oluline, et uus teadmine 
oleks avalik ja teadvustatud, et 
ka keegi teine saaks sellele oma 
kihistuse peale ehitada.

Sille Pihlaku ja Siim 
Tuksami disainitud 
„Soorebane“ – Eesti 
esimene kõrgepingeliini 
disainmast.

Tartu kergliiklussõlme 
Sindlinahk viimist- 
luses on kasutatud  
keraamilisi sindleid, 
sarnaselt traditsiooni-
lisele puidust katuse-
kattematerjalile. Tunne- 
lite rajamisel kasutati 
esmakordselt läbi- 
surumise meetodit, 
mis tähendab, et  
töö ajal ei katkenud 
tunnelite kohal olev 
raudteeliiklus.  
Sindlinaha arhitektid 
on Sille Pihlak ja  
Siim Tuksam.
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ja kuidas sealt edasi minna. Ülevaade-
test omakorda saab kokku panna 
uurimisartikli. 

Ülevaade on kõige levinum tulemuste 
vahendamise viis, see annab konkreetse 
sisendi, oleme neid ka PAKK-u kodu- 
leheküljele üles pannud. On oluline, et 
uus teadmine oleks avalik ja teadvusta-
tud, et ka keegi teine saaks sellele oma 
kihistuse peale ehitada. Loodame nii 
doktorantidest kui ka magistrantidest 
kasvatada järeltulevat põlve, kes puit- 
arhitektuuri arendamisega edasi tegeleb.

Kas olete seotud ka New European 
Bauhausi algatusega?
Jah, Eesti Kunstiakadeemia on Uue 
Euroopa Bauhausi ametlik partner. Ena-
mik meie tudengite töid on Uue Bauhausi 
võistlusprogrammis osalenud, ka PAKK-u 
uurimistööd on seal silma jäänud. Eelmi-
sel kevadel, kui lõpetasime Krulli kvartali 
projekteerimisstuudio, avati selle tulemu-
sena näitus, mis oli rahvusvahelise Uue 
Bauhausi festivali osa. 

Sel sügisel käisime Helsingis, kus 
Ursula von der Leyen kuulutas välja 
Põhjamaade Uue Bauhausi. Lisaks 
Euroopa komisjoni presidendile ning 
Soome ja Rootsi peaministrile oli kohal 
ka Kaja Kallas, kes toonitas, et Eestis 
peaks olema Põhjamaade Bauhausi osa, 
sest meil on juba käima lükatud oma puit- 
arhitektuuri kompetentsikeskus ehk EKA 
PAKK. Kui hea meel oli seda kuulda! 
Oleme aastaga suutnud ära teha suure  
töö ning seda kõike tänu meie PAKK-u 
tuumikule, kus tegutsevad juhataja  
Anna Tommingas, teadur Siim Tuksam 
ja vanemteadur Renee Puusepp.

On oluline mõista Baltimaade kon-
teksti ja arhitektuuripärandit, et meie 
puidu uus tulemine ei oleks pelgalt 
skandinaavialiku minimalistliku disaini 
taastootmine, vaid kannaks meile omast 
identiteeti. 

Siis saaksime ehk eesotsaski olla, 
mitte teiste järel joosta?
Saame küll, tänu sellele, et Eesti on esi-
rinnas puitmajasektoris, saame nendega 
koostöös palju kaugemale jõuda. Kui 
tavaliselt on ülikoolides laborid keldri-
tes peidus, siis meie katselabor on tege-
likult terve Eesti puitmajatööstus. 
Käime näiteks Põlvas prototüüpe toot-
mas. Proovime konkreetsele tehasele 
vastavalt selle võimekusele ja masina-
pargile pakkuda lahendusi, mis just seal 
toimiks. 

Arhitektid saaksid puitmaja- ja mater-
jalitootjate tegevusele anda lisaväärtust. 
Praegu oleme koostööd teinud Arcwoodi 
ja Thermoryga, aga loodan, et koostöö-
partnereid tuleb juurde. Teeme praegu 
oma büroos näiteks jalakäijate ja jalg- 
ratturite tunneleid Tallinna, soovime vii-
mistluses just Thermory laudu kasutada. 
Tunneli kehand tuleb siiski betoonist, 
sest tunnelid on raudtee ja autotee all, 
aga puit võimaldab muuta keskkonna 
inimväärseks ning ehk ka kutsuda ini-
mesi rohkem jalgsi ja rattal liiklema. 

On oluline vaadata materjali teise 
nurga alt ja rakendada puidu kasutami-
sel innovatsiooni, mis laiendab võima-
lusi, mida üldse puiduga teha saame.

Suurimad uuendused peavad olema 
teaduspõhised, pragmaatiliselt kaalutle-
tult, poeetiliselt rikastatud ning otsides 
alati võimalust vähimaga saavutada 
suurim. Elagu jäägitu puitarhitektuur! 

Uus Euroopa Bauhaus 
Loominguline interdistsiplinaarne algatus, mis ühendab 
Euroopa rohelise kokkuleppe meie eluruumide ja koge-
mustega. Selle raames toimub Põhjamaade Uus Bauhaus 
– kaheaastane projekt, mida veab Soome ning kus uuri-
takse, kuidas saavad arhitektuur, disain ja kunst aidata 
ehitada ja elada süsinikuneutraalsel ja kaasaval viisil.

PAKK ja EKA osalesid 2022. aastal Uue Euroopa 
Bauhausi festivalil pop-up tudengitööde näitusega  
„REKrulli: rekonstrueerides ruumikultuuri“ Tallinnas.

Piirangud puidu kasutamisele seavad 
löögi alla ka erametsade hooldamise 
Eesti Erametsaliidu hinnangul paneb 
Euroopa Parlamendi plaan seada pii-
ranguid esmase puidulise biomassi 
kasutamisele ohtu erametsaomanike 
motivatsiooni oma metsades hooldus-
raieid teha ning seeläbi tervemaid ja 
tugevamaid metsi kasvatada.

Direktiiviga plaanitakse luua mitu pii-
rangut puidu kasutamisele energeetikas. 
Direktiiv määratleb suurema osa met-
sast saadavast puidust esmaseks puidu-
liseks biomassiks (primary woody bio-
mass). Europarlamendi ettepaneku 
kohaselt ei tohiks sellisest toorainest 
toodetud energiat tulevikus lugeda taas-
tuvaks energiaks.

Lisaks probleemide tekkimisele ener-
giaga varustamisel ei aita selline piira-
mine kuidagi kaasa metsade võimele 
tulla toime kliimamuutustega ega tule-
vikumetsade kasvatamisele.

„Väärtuslikku puitu pakkuva metsa 
kasvatamiseks on vaja seda hooldada. 
Harvendusraiest tekib olulisel määral 
puitu, mille ainukene kasutusotstarve 
praegu on energiatootmises ning kütte-
puidu turustamine aitab erametsaomani-
kel katta metsa hooldamise kulusid,“ 
selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht 
Jaanus Aun. 

Erametsaliit ühines üleeuroopalise era-
metsandus- ja energiavaldkonna organi-
satsioonide ühispöördumisega Europarla-

mendi saadiku, III taastuvenergia 
direktiivi raportööri Nils Torvaldsi poole. 
Pöördumises juhitakse tähelepanu direk-
tiivi peamisele probleemile ja tehakse 
ettepanek termin „esmane puiduline bio-
mass“ direktiivi tekstist tervikuna välja 
võtta. 

NATURA metsa toetus suureneb
Alates sellest aastast makstakse NATURA 
2000 sihtkaitsevööndis asuva erametsamaa 
eest senisest suuremat toetust – hüvitis 
tõusis 110 eurolt 132 euroni. Piirangu-
vööndis on hüvitise määr jätkuvalt  
60 eurot hektari kohta. 

NATURA metsa toetuse saamiseks peab 
metsaomanik esitama igal aastal uue taotluse. 
Tänavu saab seda teha 4.–30. aprillini ePria 

keskkonnas. Vajaduse korral aitavad taotluse 
koostamisel kohalikud metsaühistud. 

Ehkki Eesti Erametsaliidu hinnangul on 
looduskaitseliste piirangute eest ette nähtud 
hüvitise osaline tõstmine samm õiges suunas, 
on erametsaomanike esindusorganisatsioon 
juhtinud korduvalt poliitikute tähelepanu sel-
lele, et piirangute õiglaseks hüvitamiseks ei 
ole see piisav. 
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Metsaga on Agne Aija hästi tuttav, sest 
tema lapsepõlvekodu asub Pärnumaal 
Audru metsas. Vanemad hakkasid seda 
ehitama siis, kui Agne oli väike. Tal on 
meeles, et ehituse ajal kasvas krundi 
ümber padrik ning maapinnal oli nii 
palju usse, et lapsi algul ringi jooksma 

sellele käisin lapsena hoopis palju uju-
mas nii Audru jões kui ka Valgerannas,“ 
meenutab Agne. Vahepeal veetis ta 
päevi ka vanavanemate talus, seal sai ta 
tuttavaks nii heinateo kui ka lehmalüp-
siga ja nägi pealt sedagi, kuidas jahilt 
toodud suured loomad toiduks saavad.

Töökoht RMK-s tähendab seda, et Agne 
Aijast sai RMK tugivaldkonna juht ja 
ühtlasi laiendatud juhatuse liige. Tema 
tööks on see salapärane miski, mis teeb 
tänapäeval ühest ettevõttest hea koha 
töötamiseks; koha, kus kogu masina-
värk kenasti toimib ja asjad laabuvad. 

Agne hakkab juhtima üheksat osa-
konda kuueteistkümnest, mis siiani kuu-
lusid juhatuse esimehe otsealluvusse. 
Nendeks on IT-, juhtimisarvestus-, kin-
nisvara-, kliimamuutuste, personali-, 
raamatupidamis-, riigihangete, teabehal-
dus- ja õigusosakond. Kõik kokku nagu 
selgroog, mis toetab RMK kõiki 
tegevusvaldkondi.

Teil on seljataga pikk karjäär  
paljudes suurtes ettevõtetes. 
Kus olete saanud oma kõige väärtus-
likumad õppetunnid?
Ikka seal, kus olid parajasti suured 
muutused. Näiteks töötasin turvafirma 
ESS (praegu G4S Eesti) tütarettevõtetes 
ajal, kui ettevõte müüdi Eesti omanikult 
suurkorporatsioonile. Ainuüksi nimeva-
hetus võib organisatsioonile tähendada 

Uuel juhil Agne Aijal
on üks lihtne põhimõte: ole lahke!
Detsembris liitus RMK juhtkonnaga üks Eesti hinnatumaid personalijuhte 
Agne Aija, kes toob endaga kogemusi nii suurettevõttes hea sünergia 
loomisest kui ka sellest, kuidas tulla toime tööstressi ja läbipõlemisega.

Tekst: Anu Jõesaar
Fotod: Raigo Pajula, 
erakogu

ei lubatudki. Seetõttu pidi Agne nii 
mõnegi päeva veetma hoopis UAZi 
kastis. 

„Suur metsafänn ma toona siiski 
ausalt öeldes ei olnud, sest vanemate-
kodu, meie praegune maakodu, asub 
küll metsa sees, aga ka jõe ääres. Tänu 

identiteedimuutust, aga tookord muutu-
sid ka paljud protsessid ning nii 
mõnedki varem kehtinud põhimõtted.

Hiljem sain kaasa teha Radiolinja 
muutumise Elisaks, kus ei uuenenud 
ainult nimi, vaid senisest mobiilioperaa-
torist sai telekommunikatsiooniettevõte, 
kes pakkus nii mobiilside- kui ka lairiba- 
ühenduse teenust. Täiesti uue valdkonna 
lisandumine teenustesse oli müügiorga-
nisatsioonile suur muutus – tuli oman-
dada uued pädevused, hakata müüma 
täiesti uut teenust ning kohanduda ka 
uute kolleegide ja uute töövõtetega. 

Mis on teie kogemusel  
organisatsioonisiseste muutuste võti?
Muudatuse edukuse määrab alati kom-
munikatsioon. Edukas kommunikat-
sioon on alati kahesuunaline. Ei piisa 
sellest, kui ainult juhtkond räägib. See, 
kui üks pool teisele midagi selgitab, on 
info edasi andmine. Kommunikatsioon 
on see, kui töötajad saadud infot tagasi 
peegeldavad.

Teie viimane töökoht oli  
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja 
arenduskeskuses (SMIT). Mida sealt 
RMK-sse kaasa toote?
Esiteks kogemuse, kuidas juhtida tugi-
valdkonda kui tervikut. SMIT-is tööta-
sin tugivaldkonna asedirektorina ning 
olen seal läbi käinud kogu tee sellest 
peale, kus igale tugiüksusele tundus, et 
neil on kõigil oma kitsas nišš, millel 
pole teistega väga palju puutumust.

Teiseks teadmise IT-valdkonna juhti-
misest. Olin viimased neli aastat seotud 
suurte IT-arendusprojektide üldjuhtimi-
sega. RMK-s on mu südameasjaks, et 
siinsed IT-arendusprojektid saavad selge 
raamistiku ja põhimõtted, kuidas neid 
töösse võetakse, kuidas läbi viiakse ning 
millal tellija tellitu valmis on. 

IT-arendustega on ju see tore lugu, et 
need võivad kesta lõputult – alati saab 
midagi juurde panna, ära võtta või täius-
tada. Seepärast on äärmiselt oluline  
selgesti piiritleda, kus mingi arendus-
projekt algab, kes sellesse panustavad, 
kui palju see maksab ja millal valmis 
saab. Nii püsivad meie projektid raha- 
liselt ja ajaliselt raamides. Saame  
ressursse paremini ohjata ning teame, 
millal oleme võimelised järgmisi  
projekte pardale võtma.

Agne Aija (47)
• Õppinud õigusteadust, 

bakalaureusekraad psühholoogias, 
strateegilise kommunikatsiooni 
magistrikraad. 

• Töötanud personalijuhi ja 
administratiivjuhina Elisas, IF 
Kindlustuses ning tugivaldkonna 
asedirektorina Siseministeeriumi 
infotehnoloogia- ja 
arenduskeskuses ning olnud Eesti 
Personalijuhtimise Ühingu PARE 
juhatuse liige.

• Tabasalu Lions Clubi asutajaliige 
ja president aastatel 2009–2010.

• Abielus, tütre ja poja ema.
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Nimetage mõned lähimad eesmärgid 
uues ametis. Mis peaks aasta pärast 
olema teisiti?
Kui jätkata IT-valdkonnast, siis RMK-s 
on ligi 80 eri IT-teenust ning me jät-
kame sisemiste IT- teenuste arendamist. 

Üldiselt on metsandus üks paremini 
digiteeritud sektoreid ja siin leidub 
kindlasti veel võimalusi. Mida tugevam 

on meie oma IT-tiim, seda targemad ja 
paremad tellijad oleme. Kui näeme, et 
mõni uus IT-rakendus muudab ettevõtte 
tegevuse tõhusamaks, siis tasub sellesse 
panustada. Mängime mõttega, et saame 
oma IT-lahendusi mingil hetkel ka üle-
jäänud metsandussektorile kasutamiseks 
pakkuda.

Samuti rakendan oma parimaid tead-
misi RMK personalipoliitikas. Hindame 
uuesti ametikohad, vaatame üle tule-
mustasustamise põhimõtted. Loome 
RMK uue väärtuspakkumise töötajatele 
ning kindlasti vaatame ka seda, kuidas 
oma inimeste vaimset tervist kõige 
paremini toetada.

Oleme otsustanud taotleda infoturbe 
juhtimissertifikaadi ISO27001. See ees-
märk on paras proovikivi ja seni on riigi 
IT-majadest selle sertifikaadini jõudnud 
ainult SMIT. Ka RMK-s peab selle ette-
valmistamisse panustama kogu 
organisatsioon.

Kas on midagi, mida te ise peate 
RMK-s juurde õppima?
Kliimaga seotud teemade ring on mulle 
uus. Samuti ei ole ma varem nii suures 
mahus kokku puutunud projekteerimis- 
ja ehitusprojektidega.

RMK võimalused kaasa lüüa süsiniku 
vabaturul, meie valduses olevatele maa-
dele tuule- ja päikeseparkide loomine 
on minu jaoks väga põnevad.

Kui palju olete jõudnud siinsete ini-
meste ja tegevustega juba tuttavaks 
saada?
Olen intervjuu andmise ajaks töötanud 
RMK-s kaks päeva rohkem kui kaks 
kuud. Ühest küljest tundub vahel, et uus 
info ei mahu enam minu sisse ära, ja 
teisest küljest imestan, kuidas olen lühi-
kese ajaga suutnud kohaneda nii palju 
uuega. Arvan, et palju on veel avasta-
mata, just seoses metsandusega. Minu 
kirg on inimesed ja inimesed on igal 
pool sarnased. Valdkondlike kiiksudega, 
aga ikkagi inimesed.

Milline on üks väga hea sisekliimaga 
ettevõte? 
See, kus inimesed teavad, et kõigi tööl 
on väärtus ning kõiki inimesi väärtusta-
takse. Hea sisekliimaga ettevõttes on 
igaühel hääl ja julgus seda kasutada. Ma 
soovin, et RMK-s tahaksid inimesed 

oma arvamuse välja öelda, isegi siis, kui 
seda varem arvestatud ei ole. Alati on 
lubatud arvamuste paljusus ja vaidlu-
sed. Ilma selleta me parimaid lahendusi 
ei leia. Muidugi on tulemusliku vaidluse 
eelduseks avatud meel ja austus teise 
poole arvamuse vastu.

Olete meedias avameelselt rääkinud 
oma läbipõlemisest mõni aasta tagasi 
ja sellest väljatulemisest. Milliseid 
järeldusi olete juhtunust teinud ini-
mesena ja juhina?

Olen olnud tohutult tulemusele orienteeri-
tud. Kuni läbipõlemiseni elasin motoga 
„Peab saama!“. Läbipõlemist nimetatakse 
ka ülepanustajate haiguseks. Oleks imelik 
öelda, et see oli parim asi, mis minuga 
juhtuda sai, aga kindlasti tegi see minust 
nii parema inimese kui ka parema juhi.

Oma igapäevases tööstiilis ma tegeli-
kult suuri muutusi ei teinud, kuid lõin 
endale reeglid, mida järgin tänaseni. 

Suurim õppetund on mõistmine, et kel-
lelgi ei ole tööelu ja eraelu. Meil kõigil 
on ainult üks elu. Millisel kellaajal sa 

Meeskonda liitev kurgitegu
SMIT-i ühisürituste kalendrisse tekkis kord sündmus  
„Agne kurgitegu“.

Kõik algas sellest, et Agne pani töötajatele korraldatud 
heategevusoksjonile müüki oma ema Reeda tehtud  
hoidiseid. Juba esimesel korral olid panused väga suured ja 
ostjad andsid teada, et järgmise aasta oksjonil kavatsevad 
nad panustada just ema Reeda hoidistele. Kuid oksjon 
innustas Agnetki kurkide marineerimist proovima.

Agne: „Palusin emalt retsepti, proovisin kodus paar 
korda. Välja tulid väga hästi, pere sõnul täiesti teistsugused 
kui emal, kuigi retsept on sama. Varasuvel andsin SMIT-i 
Tallinna kontorile teada, et kolmapäeva hommikul teen 
peakontori köögis kurke. Ettenägelikult olin sügisel pannud 
mustasõstralehed sügavkülma, sest koos esimeste kurki-
dega neid turult üldiselt osta ei saa.

Sellest kujunes väga lahe ühisüritus. Parim tagasiside, 
mis ma sain, oli Päästeameti administratsioonijuhi kom-
mentaar: tema kolleegid olevat küsinud, miks tema töötaja-
tele kurke sisse ei tee.“ Seega jääb vaid oodata suve – on ju 
RMK Tallinna kontoriski ühisköök ja küllap leidub kurgi-
sõpru ka metsameeste seas. 

RMK-sse tööle 
asudes sai Agne 
mõnel korral koos 
Mikk Marraniga ka 
Luual „koolipinki 
nühkida“, et võtta 
kiirkursus 
metsanduses. See 
pilt on tehtud 
detsembris 
rahvusvahelisel 
kolekampsunite 
päeval.
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midagi teed, on sinu kui mõtleva ini-
mese valik. 

Minu kui juhi tööriistakasti lisandus 
väga oluline põhimõte: ole lahke. Rää-
gin tiimiliikmetele avameelselt, millised 
on minu juhtimispõhimõtted ja mida ma 
kolleegidelt ootan. Usaldus ja avatus 
tunduvad lihtsad ja enesestmõistetavad 
väärtused, aga iga päev nende järgi ela-
mine võib olla suur muutus.

Läbipõlemisega toimetulekuks lahku-
site tookord päevapealt töölt ja kadu-
site Peruusse maailma avastama. Mis 
sellel põgenemisretkel juhtus?
Veetsin nädala džunglis, tsivilisatsioo-
nist päevase mootorpaadisõidu kaugu-
sel. Sellises olukorras õpib inimene 
enda kohta tihti rohkem kui muidu aas-
tate jooksul. Vähemalt mina õppisin. 

Peruu on suur maa ja minu teine 
õppetund oli selle täiesti teisest servast 
– Machu Picchult. Ma kardan kõrgust. 
Just seepärast otsustasin ronida Machu 
Picchul asuva Wayna Picchu mäe otsa. 
Neid emotsioone, kui lõpuks üles jõud-
sin, mäletan küll elu lõpuni.

Lõbusatest juhtumistest meenub uju-
mine Amazonases koos roosade jõedel-
fiinidega ning see, kui üks hiiglaslik 
lamantiin tahtis kippuda meie džunglis 
asuvale laagriplatsile.

Võib-olla kõige napakam juhtum oli 
see, kui sõitsime väikese mootorpaadiga 
pisikesel Amazonase lisajõel, mulle 
hüppas kätte kinni mingit sorti lendkala 
ja me ei saanud teda enam mu käe kül-
jest lahti. Õnneks polnud ta väga suur ja 
veheldes just tükki mu käeseljast välja 
ei rebinud, aga täitsa õudne oli. 

Raiespordi MM 
ootab aprillis Tartusse kaasa elama

Tekst: Mart Kelk   Fotod: Aldis Toome

Raiespordi MM toimus Eestis viimati  
2006. aastal. Nüüd, 17 aastat hiljem, on taas 
võimalus võõrustada Eestis maailma raiespordi 
paremikku. 

19.–22. aprillil Tartus toimuvatele võistlus-
tele on registreerunud sadakond võistlejat  
22 riigist. Kaugemad saekangelased saabuvad 
Jaapanist. Sportlastega koos tulevad nädalaks 
Eestisse ka nende fännid ja kaaskond, kokku 
ligi 200 inimest.

Võistluste läbiviimiseks ühendab Eesti  
Metsaselts jõud Eesti Maaülikooli ja maa- 
messiga. Võistluskeskus asub Maaülikooli  
linnakus, maamessi alal toimuvad langetus-
võistlus ja teatevõistlus. Võistlused Maaüli-
kooli linnakus on pealtvaatajatele tasuta, langetus- 
võistluse vaatamiseks tuleb lunastada messi- 
pääse.

Korraldajariigina saab Eesti lisaks põhikoon-
disele välja panna ka teise koondise, seega 
Eestist asub võistlustulle kümme võistlejat. 
Lisaks põhiklassile ja juunioridele on stardis 
ka naised. Naiste klassis on võistlejaid 11, 
seega ka seal on konkurents tihe ja 2018. aastal 
Norras alguse saanud uuendus – just siis loodi 
naiste võistlusklass – saab jätku ka Eestis. 

Agne Aija  
meelerahu reeglid
• Ühel päeval nädalas ei tee ma 

midagi. Vaatan aknast välja (ostsin 
selleks elutuppa isegi eraldi tooli), 
vaatan Netflixist Skandinaavia 
kriminulle, isegi oma perega 
suhtlen minimaalselt.

• Sean pere alati esikohale. Kui pean 
kolleegiga kohtumise keskel 
ootamatult tegelema sellega, 
kuidas lähedasega seotud kriisi 
lahendada, siis vabandan kolleegi 
ees ja teen oma telefonikõned 
häbenemata ära. Loodan, et 
annan sellega eeskuju.

• Kahe teismelise emana püüan 
kohal olla laste igal võistlusel või 
kontserdil, läkitan iga olümpiaadi 
eel lapsele toetava sõnumi või 
saadan ta hommikul kodust ära 
erilise „memme-musiga“ 
(teismelise peal alati ei tööta!).

• Räägin ka kolleegidega alati nende 
töövälistest tegemistest. Töö ja 
tulemus on tähtsad, aga miski 
pole tähtsam kui pere ja 
meelerahu. Sa ei saa tööl 
õnnestuda, kui isiklik elu on 
puntras. 

Agne mäletab elu 
lõpuni emotsioone, 
mida koges Machu 
Picchul asuva 
Wayna Picchu mäe 
otsa jõudes.
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Kuna raiesport on üsna maskuliinne spordiala, jää-
vad üksikud sel alal võistlevad naissportlased para-
tamatult rohkem silma. Üks neist on Eesti üks edu-
kamaid raiesportlasi Karina Riive (32), kes teeb 
oma tulemuste poolest silmad ette nii mõnelegi 
tugevale mehele. Eeloleval kevadel sihib Karina 
Eestis toimuval raiespordi MM-il naiste arvestuses 
maailmameistritiitlit. See on täiesti reaalne eesmärk, 
kuna Karina kuulub tulemuste poolest juba praegu 
maailma tippu.

Väljakutsed motiveerivad
Kui naised 2018. aastal Norras esimest korda raie-
võistluste MM-il osalesid, pälvis maailmameistri-
tiitli Rootsi naine, kelle punktisumma oli 1429. 
Praegune tippude tase võiks olla 1500 punkti juures, 
kuid viiendat hooaega alustava Karina punktisumma 
küündib parematel päevadel juba üle 1500. „Kui ma 
suudan oma füüsilise, vaimse ja tehnilise vormi 
õigesti ajastada, siis on MM-i tiitel täiesti tehtav. 
Samas tuleb meeles pidada, et üksainus vale liigutus 
või samm võistlusareenil võib valusalt kätte 
maksta,“ tõdes ta.

Praegu kuulub Karinale naiste arvestuses kolm 
Eesti rekordit: üldpunktisummas (1534 p), saeketi-
vahetuses (12,93 sekundit) ja laasimises (426 p). 
„Minu jaoks oli aga kõige suurem võit, kui mu tree-
ner Taavi Ehrpais ütles, et laasimises pole naistel 
võimalik alla 20 sekundi teha, sest meie füüsis pole 

võrreldav meeste omaga,“ meenutas Karina. „Kuid 
mullu tegin ma Järvseljal metsanduslike kutsevõist-
luste raames tulemuse 18,9 sekundit. Tõsi, mehed 
on tugevad, aga mind tohutult motiveerivad välja-
kutsed, seega tasub ainult mainida, et ma ei suuda 
või ei saa, ja ma tõestan vastupidist!“

Karina Riivel on missioon: 
näidata, et ka naised saavad 
raiespordis hakkama. Missioon 
on olnud edukas, ala kogub Eesti 
naiste seas üha suuremat 
populaarsust ja Karina ise sihib 
juba maailmameistritiitlit. 

Tekst: Sander Silm
Fotod: Kert KruusakiviMüüdimurdjast 

Karina Riive:
 „Tasub vaid mainida, et ma ei suuda 
või ei saa, ja ma tõestan vastupidist!“

Minule piisas Luua Metsanduskooli 
ettevalmistusest, et saada esmased 
teadmised ning selle pinnalt edasi liikuda.
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Kõigepealt minge Luuale!
Karina ei tee saladust, et teda motiveerib 
soov tõestada naiste võimekust. Mõne-
tise umbusu kõrval on ta rohkem koge-
nud suurt toetust ning ta tunnistab, et 
võib-olla on meestel raiespordiga isegi 
raskem alustada kui naistel. „Ma olen 
Team Stihlis hästi hoitud, mul on tugev 
taustajõud, parim saag ja turvavarustus, 
meediakajastus – tule lihtsalt ja tee,“ 
ütles Karina, kelle sõnul oleks patt jätta 
need võimalused kasutamata.

Eesti Maaülikoolis loodusvarade kasu-
tamist ja kaitset õppinud Karina läks 
Luua Metsanduskooli metsuriks õppima. 
Põhjus oli lihtne – nende perekonnale 
kuulub mets ja teda huvitas praktiline 
metsandus. Esimene kokkupuude moo-
torsaega oli ehmatav: Karina meenutab 
siiani naerdes, kuidas ta hirmust kiljudes 
saagi käima tõmbas. Ka puude langeta-

Kui raiespordiks  
vaja minevate os-
kuste omandamist 
soovitab Karina alus-
tada Luualt, siis 
muud abistavad 
omadused, näiteks 
lavanärv, tuleb elu 
jooksul mujalt 
hankida.

Klavermäng ja korvpall 
treenisid lavanärvi
Edukaks raiesportlaseks saamiseks ei piisa 
siiski pelgalt oskustest, tähtis on ka lavanärv. 
Karina ei tee saladust, et see on üks tema 
trumpe. Kümmekond aastat klaveriõpinguid 
ja korvpallimängu on andnud palju esinemis- 
ja võistluskogemust, samuti on ta noorena 
pälvinud Märjamaa gümnaasiumis „Kevad-
tüdruku“ ja hiljem Raplamaa missivõistlustel 
„Miss looduse“ tiitli. Seda meenutades nae-
rab Karina siiani südamest, rääkides, kuidas 
kevadtüdruku tiitli saamiseks esitas laval Pipi 
Pikksuka laulu ja viskas hundiratast. „Tegeli-
kult olen ma elupäevad paras Pipi olnud, 
mulle meeldib teha ägedaid asju, mida naised 
võib-olla tavaliselt ei tee, sest see annab elule 
värvi ja lisab vürtsi,“ tõdes Karina, kes saaks 
CV-sse kirjutada ka teerullijuhi ameti.

Samas pole raiesport mitte lihtsalt glamuur 
ja ägedus ning 16 000 jälgijaga Instagrami 
konto, nagu Karinal on. Ta ei tee saladust, et 
kuigi ta lööb ennast võistlustel lille ja teeb 
meigi, pole argipäev nii glamuurne. Metsas 
töötades on Karinal nahk seljas märg, juuk-
sed sorakil ja seljas kütuselõhnased tööriided. 
Kuid ka see meeldib Karinale, sest tehtud 
metsatöö tulemus ning hiljem lõkke ääres 
kuuma tee joomine on sedasorti võlu, millest 
ta kunagi loobuda ei soovi. 

mine oli algul paras seiklus, kuid ühel 
hetkel tulid ka teadmised ning RMK-s 
töötav kursusekaaslane Hannes Arula 
soovitas osaleda raiespordilaagris. 
Karina soostus ja edasine on juba 
ajalugu. 

Neile naistele ja meestele, kes soovi-
vad samuti raiespordiga tegeleda, kuid ei 
tea, kuidas alustada, on Karinal ainult 
üks märksõna – Luua. „Kõigepealt 
minge Luuale õppima, kasvõi raietöölise 
koolitusele, sest minule piisas Luua Met-
sanduskooli ettevalmistusest, et saada 
esmased teadmised ning selle pinnalt 
edasi liikuda,“ julgustas ta.

Kümmekond aastat 
klaveriõpinguid ja korvpallimängu 
on andnud palju esinemis- ja 
võistluskogemust.
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Seega lõppeb puidu kestvusle-
pingutega müük vahendajatele, 
kes selle lisandväärtust andmata 
Eestist välja viiksid. Eeskätt 
puudutab see paberipuitu, sest 
palki kasutav sae- ja vineeritöös-
tus on Eestis maailmatasemel ja 
meie palk väärindatakse Eestis. 
Ka kütte- ja paberipuitu kasuta-
vasse tööstusesse on investeeri-
tud, ent nukram on seis just  

paberipuidule lisandväärtuse 
andmisega.

Kohalikud paberipuitu töötle-
vad ettevõtted tarbisid seni ligi 
kolmandiku RMK paberipuidust. 
Rohkemaks puudub Eestis liht-
salt tootmisvõimsus, sest 25 aas-
taga pole suudetud peale Kundas 
asuva haavapuitmassitehase ehi-

tamise ja Kehras asuva okas-
puutselluloositehase uuesti ellu 
äratamise muid projekte käivita-
da. Praegu püüavad paberipuidu 
targaks kohalikuks väärindami-
seks uusi arendusprojekte eden-
dada ettevõtjad Kohtla-Järvel 
(VKG) ja Imaveres (Fibenol). 
Viimati nimetatu avab peatselt 
kasepaberipuidu töötlemiseks 
moodsa katsetehase.

Paberipuidu suuremale koha-
pealsele väärindamisele kaasa 
aitamisest kujunebki uuenenud 
RMK puiduturustusstrateegia 
tähtsaim missioon. Uus on ka 
kavatsus lähtuda puidu kaskaad-
kasutusest ehk astmelisest kasu-
tamisest. See on puidu tõhus ka-
sutamine, et toodetes seotaks 
rohkem CO2 ja suureneks puidu 
koguhulga kättesaadavus kõrge-
ma lisandväärtusega toodete val-
mistamiseks. Teisisõnu, palke ja 
paberipuitu ei müüda kunagi 
kütteks, kui nendest saab val-
mistada kallimaid tooteid.

Aga miks ikkagi 
kestvuslepingud?
Viimased aastad on metsamajan-
dusel ja puidutööstusel olnud 
mitme kontrollimatu sündmuse 
tõttu keeruline (sõda Ukrainas, 
energiahindade kasv, kõrge inf-
latsioon, üraskikahjustused, laie-
nev kevadine raierahu). Ettevõt-
jate kindlustunne investeeringute 
tegemiseks on nõrgenenud.  
Otsuste tegemiseks on aga vaja 
toormekindlust pikaks ajaks ja 

Mis probleemi ravimiseks 
kestvuslepingud omal ajal üldse 
kasutusele võeti? 
Taasiseseisvunud Eesti puidutööstuse arenedes valitses 1990. 
aastate lõpuks olukord, kus riigimetsa kasvava metsa oksjonitel 
domineerisid pidevalt samad ettevõtjad. Nemad kontrollisid pui-
dukoguste liikumist turul ja otsustasid, kellele puitu edasi müüdi. 
Riigi tulud nii otse metsa eest kui ka maksudena jäid suhteliselt 
tagasihoidlikuks. Seetõttu võtsid riigivalitsejad vastu raamdoku-
mendi „Eesti metsapoliitika“, milles sätestati strateegilise eesmär-
gina puiduturu stabiilsuse tõstmine ja turumehhanismide 
toimimine viisil, mis soodustaks investeeringuid puidu keskkonna-
sõbraliku töötlemise arendamisse. Enampakkumiste asemele pidi 
tulema pikaajaliste lepingute alusel toimuv müük. Peagi vastu 
võetud metsaseadus panigi aluse kestvuslepingutele, mis omakor-
da andis vajaliku kindluse puidu väärindamiseks vajalikeks inves-
teeringuteks. Sektori areng on näidanud, et kui puidu 
mehaanilisel töötlemisel on kestvuslepingud oma eesmärki hästi 
täitnud, siis keemilise töötlemise vallas on siiani suurem osa res-
sursist läinud riigist välja.

OÜ Kohila Vineer kasevineeritehas. RMK sõlmis 2011. aastal AS Latvijas Finierisega 
kokkuleppe tänapäevase vineeritööstuse rajamiseks Kohilasse. Tänu sellele on meil 
praegu enam kui 200 inimesele tööd andev ja kasepuitu kõrgelt väärindav tehas.

RMK sõlmitavate puidumüügi kestvuslepingute tingimused 
muutuvad alates 1. jaanuarist 2024 kõigile avalikuks. Kohaliku 
puidu veelgi rohkemaks väärindamiseks sõlmib RMK edaspidi 
kestvuslepinguid vaid Eestis puitu töötlevate ettevõtetega.

Tekst: Ulvar Kaubi   
Foto: Kohila Vineer

Avalikuks muutuvad RMK 
kestvuslepingud soosivad puidu 
kohapealset väärindamist

Kes saavad sõlmida 
kestvuslepingu?
Kestvuslepingu sõlmimise üldised põhimõtted ja kvalifitseerimise 
tingimused on kirjeldatud RMK puiduturustusstrateegias, mis on 
leitav RMK kodulehelt. Ettevõtja peab tegelema puidutöötlemise-
ga ja alates 2024. aastast eeldatakse temalt Eestis puidule lisand- 
väärtuse andmist. Kõiki tingimustele vastavaid ettevõtjaid kohel-
dakse võrdselt sõltumata sellest, kas ettevõttes töötab püsivalt 5, 
50 või 500 inimest.

Puidu 
töötlemine  
toob kopsaka 
lisandväärtuse
Ernst & Young Baltic AS-i 
poolt läbi viidud Eesti metsa- 
ja puidusektori sotsiaal- 
majandusliku mõju analüüsi 
2019. aasta andmete põhjal 
oli 1 miljoni tihumeetri puidu 
töötlemisel loodav lisand-
väärtus 193,3 miljonit eurot. 
Seda aluseks võttes on  
viimase viie aasta jooksul 
kestvuslepingute alusel  
kohalikele töötlejatele müü-
dud puidust loodud lisand-
väärtust kokku 2,34 miljardit 
eurot (aastas keskmiselt  
468 miljonit eurot). Kui  
seni ekspordiks läinud RMK 
paberipuit töödelda samuti 
Eestis, suureneks lisandväär-
tus veel vähemalt 125 miljo-
ni euro võrra aastas. 

Paberipuidu suuremale 
kohapealsele väärinda- 
misele kaasa aitamisest 
kujunebki uuenenud RMK 
puiduturustusstrateegia 
tähtsaim missioon.
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seda suudab riik metsaomaniku-
na jätkuvalt pakkuda.

RMK müüb oma puidust 85 
protsenti kestvuslepingute alu-
sel, ülejäänu enampakkumistega. 
Millised on ühe või teise müügi-
viisi tugevused, on välja toodud 
tabelis, aga kokkuvõtvalt võib 
öelda, et kui eesmärgiks on va-
hendus ja toorme eksport, tuleks 
puitu müüa oksjonil, ent kui ees-
märgiks on puidu töötlemine ja 
lisandväärtuse loomine, töö- 
kohad ja maksutulu, on parem 
puitu müüa kestvuslepingutega. 

Kestvusleping kui metsapoliitili-
ne instrument on puidu tegeliku 
väärtuse mõõdupuu, oksjon roh-
kem aurude väljalaskmise koht.

Kestvuslepingud tagavad Eesti 
puiduturu stabiilsuse ja võimal-

davad suuremat paindlikkust  
tarnemahtude ja tarnetingimuste 
operatiivsel muutmisel. Seal- 
juures on kestvuslepingute puhul 
kokkuleppehinnaks metsamater-
jali harilik väärtus ehk kohalik 
keskmine turuhind, mis müügi 
läbiviimise ajal pakkumiste  
käigus kujuneb. RMK-le taga-
vad kestvuslepingud vajaliku 
stabiilsuse kõigi seadusest tule-
nevate ülesannete täitmiseks 
ning võimaldavad planeerida ja 
ellu viia jätkusuutlikku metsa- 
majandamist.

Müük kestvuslepingutega vs. enampakkumisega

Tunnus Müük kestvuslepinguga Müük enampakkumisel

Hind
Keskmine turuhind, kõigi pakkujate  
hindade alusel

SPOT-turuhind, domineerivate  
pakkujate hindade alusel

Kogus
Suur kogus, enamik pakkujaid soovitud  
koguses edukad

Väike kogus, vähe pakkujaid soovitud 
koguses edukad

Konjunktuur Kaudselt sõltuv, arvestab trendi
Otseselt sõltuv, arvestab antud  
ajahetke situatsiooni

Puidu kvaliteet ja spetsifi-
katsioon

Läbiräägitav Fikseeritud

Edukate pakkujate arv
Suur, kõigil pakkujatel võimalus parima  
hinna korral edukaks saada 

Juhuslik, sõltub üksikute pakkujate  
käitumisest ja riskivalmidusest

Hinnamanipulatsioon
Kontrollitav, turumoonutus pole lubatud  
(sanktsioonid edaspidi)

Ei ole kontrollitav, võimalus turu- 
moonutuseks olemas

Kasu riigile
Pikaajaline (mahustabiilsus, hinnastabiilsus, 
terve konkurents, sektori areng, töökohtade 
kindlustamine)

Lühiajaline (stabiilsust ei tagata, ebaterve 
konkurents, töökohti ei kindlustata, väik-
semad ettevõtted süüakse välja)

Investeerimiskeskkond Tagatud Ei ole tagatud

Töökohad sektoris Tagatud Ei ole tagatud

Kliimaeesmärgid, süsiniku 
sidumine

Toetav, suur (puidu kohalik kasutus,  
lühike veokaugus = väiksem CO2 heide)

Ei toeta, väike (osaline kohalik kasutus + 
puidu eksport, pikk veokaugus = suurem 
CO₂ heide)

Lisandväärtus Tagatud, eeldab töötlemist Ei ole tagatud, ei eelda töötlemist

Muud
Metsasektori panus Eesti majandusse  
(SKT) kindlustatud

Panust Eesti majandusse ei kindlustata

Oksjonite hinnahüpped
RMK paneb puitu oksjonile üldjuhul pärast 
kestvuslepingute alusel tehtud müüki, samuti 
siis, kui prognoositud raiekavasid tuleb muuta 
ja tekib täiendavat puitu, mida müüa. 

Koroonapandeemiast alguse saanud majanduse 
ebastabiilsusele lisandus Eesti turul 2021. ja 
2022. aasta kevadel (era)metsades raiete peata-
mine, mis põhjustas metsa- ja puidutööstusele 
ootamatuid tagasilööke – saeveskite laovarude lõp-
pemine ajal, kui saematerjali nõudlus püsis. Lühi-
ajaliselt tekkis suur hindade volatiilsus, mis kajas-
tub ka RMK poolt mõlema aasta suvel läbi viidud 
oksjonis. Näiteks 05.07.2021 enampakkumisel 
võideti männipalk 25+ cm koguseid hindadega 
130–219 eur/m³. Võrreldes palke osta soovinud 
ettevõtjatega oli aga võitjaid väga vähe. See näitab 
turul valitsenud meeleheitlikku olukorda, millel 
tegelikkusega palju ühist polnud. Visuaalselt iseloo-
mustab seda hästi Eesti kaardil näidatud ostjate ja 
nende pakutud hindadega ostetud koguste paikne-
mise ulatus – on kaks väga suure mõjuga ja mõned 
väiksema mõjuga ostjad. Ettevõtete käitumine oli 
ennustamatu ning paljud stabiilsed ja pikaajalised 
kliendid jäid puidust lihtsalt ilma.

Üheks oluliseks hinnaerinevuse põhjuseks on 
müügi läbiviimise aeg ja müügiks pakutud metsa-

materjalide kogused. Pakkudes puitu müügiks 
hetkel, kui teisi pakkujaid ei ole, laod on kriitili-
sed, aga vajadus väga suur, võetakse tõusva turu 
tingimustes väikese koguse ostmisel rohkem riske 
ning tehakse pakkumisi üle turuhinna taseme, nn 
spot-pakkumisi. Mida suurem on müügiks paku-
tav kogus, seda rohkem pakkujaid pääseb löögile. 
Kuna pakutavad hinnad on väga erinevad, osutu-
vad edukateks ka madalama hinnaga pakkujad. 
Nii kujuneb ka edukate pakkujate keskmine hind 
madalamaks.

Mida oodata alanud aastalt?
2023. aasta on majanduses alanud negatiivsete 
näitajatega ning puiduturul toonud kaasa vähene-
nud nõudluse ja hindade languse. Pikalt väldanud 
kasvuaastad on saanud läbi ning paljudel ettevõt-
jatel on raskusi oma tegevuse jätkamisel ja too-
dete müümisel. Näiteks RMK 7. veebruari metsa-
materjali oksjonil osutusid kõikide müügiks 
pakutud sortimentide hinnad madalamaks kui 
sügisel kestvuslepingutega esimeseks poolaastaks 
kokku lepitud ning huvi puudumisel jäi osa kase-
paberipuidust ja küttepuidust hoopis müümata. 
Ka eelmise suure finantskriisi ajal päästsid meid 
hullemast kestvuslepingud, mis tagasid toona ja 
tagavad ka seekord stabiilsuse nii müüjale kui 
ostjale. Rahvusvahelisel turul toimuvate muutuste 
põhjal võib prognoosida üldise nõudluse vaikset 
taastumist teisel poolaastal. 

Kestvusleping kui 
metsapoliitiline  
instrument on puidu 
tegeliku väärtuse 
mõõdupuu.
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Tekst ja fotod: Priit Kupper

Metsas andmeid alla laadimas 

Tekst ja fotod: Kuno Kasak

Ehitustööd algamas

4948

Kuuse kaitsevõimet ja kasvu uuriva pro-
jekti meeskond käib praegu metsas pea-
miselt keskkonnaandmeid alla laadimas 
ja puursüdamikke võtmas. Fotol 1 on 
näha salvestatud kirjete mahalaadimine 
andmesalvestist angervaksa kasvukoha-
tüübis. Fotolt 2 võib terava silmanägemi-
sega lugeja leida nii mõndagi huvitavat 
angervaksa kasvukoha „toorete“ kesk-
konnaandmete kohta 2022. aasta suvest.

Metsas tõusis õhutemperatuur (helesi-
nine joon) terve suve vältel vaid kahel 
perioodil üle 30 kraadi. Erilist põuda sel-
les kasvukohas polnud, ehkki augusti 
teine pool osutus kõige kuivemaks (kol-
lane joon). Dendromeetrite andmetest 
(punased ja tumesinine joon) ilmneb, et 
tüve diameetri suurim juurdekasv oli 
juuni teises pooles ja juuli algul ning 
puude jämeduskasv peatus septembri 
lõpuks. 

Selles rubriigis 
annavad RMK 
rahastatavate 

teadusprojektide 
juhid ülevaate oma 

töö käigust.

Talv peatas välitööd
Tekst ja foto: Veiko Uri

Novembris alanud talv peatas enamiku 
valikraiete mõju uuriva projekti välitöö-
dest, vaid eddy covariance’i mõõtmis-
jaam Palojärve katsealal mõõdab jätku-
valt reaalajas CO2 liikumist atmosfääri ja 
metsaökosüsteemi vahel. 

Viimased mullahingamise mõõtmised 
tehti juba väga lumistes tingimustes. 
Enne külmade saabumist jõudis töörühm 
võtta suure koguse peenjuure proove 
katsealadelt, neid on nüüd laboris 
järk-järgult töödeldud ja sorteeritud. 
Peenjuurte biomassi hindamine on süsi-
nikuringe seisukohalt oluline, sest need 
moodustavad olulise osa aastasest orgaa-
nilise süsiniku sisendvoost mulda. Talve-
perioodil on töörühma liikmed tegelenud 
suuremahulise andmetöötlusega, mille 
põhjal on võimalik anda süsinikuvoo-
gude hinnangud ja koostada süsiniku 
bilansid.

1
2

2023. aasta alguses startis projekt, mis uurib 
jääksoode metsastamise mõju ökosüsteemi 
süsiniku- ja lämmastikubilansile. Eestis on 
soostumine looduslik protsess, mistõttu on 
ka soomuldade osakaal Eesti pinnast lausa 
22 protsenti. Soode kuivendamisel kuiven-
datud turbas aga süsinikuühendid lagunevad, 
süsinik ja toitained muutuvad mullamikroo-
bidele kättesaadavaks ning kantakse ja hin-
gatakse turbast välja.

Projekti juhib Tartu Ülikooli loodus- 
geograafia ja maastikuökoloogia professor 
Ülo Mander. Eesti Maaülikoolist on pro-
jekti kaasatud metsakasvatuse ja metsa- 
ökoloogia õppetooli teadur Katri Ots, kelle 
ülesanne on selgitada välja jääksoode met-
sastamise parimad variandid (kas männik, 
kaasik, sanglepik või hall-lepik) ja töötada 
välja ökonoomsemad praktikad metsastatud 
jääksoode majandamiseks, et maksimeerida 
süsiniku sidumist ja vähendada kasvuhoone-
gaaside emissiooni.

Fotol 1 on näha üheaastased kaseseemi-
kud vahetult pärast istutamist, fotol 2 aga 
üks kuu pärast istutamist. Puutuhk (10 t/ha) 
on segatud turbaga ühe ruutmeetri ulatuses 
ümber istutatud puu. Roheline värv ruudul 
on raba-karusambla alged. Kümme aastat 
edasi ja kased näevad välja juba nii  
nagu fotol 3. Pildid pärinevad varasematest 
uuringutest.

Kõdusoometsade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise 
mõjuga tegelev teadusprojekt jätkas talvel välitöödega vee- 
proovide kogumiseks Rumba uurimisaladelt, et koguda  
taustainfot enne, kui algavad settebasseinide ja puhastuslodude 
ehitustööd. 

Senised tulemused on näidanud, et suvel ja sügisel, kui vee 
vooluhulk kuivenduskraavides oli üsna madal, olid ka vee  
keemilis-füüsikalised parameetrid korras. Jaanuarikuu sula aga 
põhjustas märkimisväärset toitainete ärakande suurenemist 
ning võrreldes suvega suurenes lämmastikühendite kontsent-
ratsioon kraavivees enam kui kümme korda ja fosforiühendite 
kontsentratsioon ligi kolm korda. 

Jaanuarikuus algasid RMK juhtimisel eeltööd ehitustööde 
jaoks ning lähikuudel peaksid veekaitserajatised juba valmima.

Jääksoos süsinikku sidumas?
Tekst: Kristi Parro   Fotod: Katri Ots

1 2
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Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaöko-
loogia õppetooli doktorant Argo Orumaa alustas 
õpinguid 2018. aastal ja seab samme doktoritöö 
kaitsmiseks veel tänavu. Argo doktoritöö teema 
on metsapõlengute mõju biogeokeemilistele 
tsüklitele, mille raames uurib ta metsatulekah-
jude laiaulatuslikku mõju taimedele ja puudele, 
mullastikule ja ainevoogudele Loode-Eestis, täp-
semalt Nõva ja Vihterpalu kandis, ning seda pea 
200-aastase perioodi jooksul. 

Mälestus metsapõlengutest
Metsapõlengute uurimisega alustas Argo juba 
bakalaureuseõpingute ajal. „Olen pärit sellest 
kandist ning 2008. aasta põleng on värskelt mee-
les,“ põhjendab Argo teema valikut. „Mäletan, 
kuidas vaatasime vennaga metsapiiri tagant 
paistvat suitsusammast. Arvasime, et põleb üks 
vana laut meie lähedal. Sõitsime ratastega sinna-
poole, kuid nägime jätkuvalt vaid suitsu. Siis 
juba helistasid sõbrad ja saime teada, et põleb 

Endel Laasi nimeline stipendium 
Eesti Maaülikooli doktorantidele
Alates 2011. aastast jagab RMK Eesti 
Maaülikooli (EMÜ) doktorantidele 
4800-eurost aastastipendiumi, millega 
soovitakse soodustada metsanduse 
õppekava doktorandi teaduslikku tegevust. 
Stipendiumikonkursil saavad osaleda kõik 
EMÜ doktorandid, kelle töö on seotud 
metsa majandamise ja teiste RMK 
tegevusaladega ning toetab RMK tegevuste 
arendamist.

„Doktorantuur on ülikoolis õppimise kõrgem 
tase, kus tehakse uurimistööd ja luuakse päris 
uusi teadmisi,“ räägib stipendiumist RMK 
juhatuse liige Kristjan Tõnisson. 
„Doktorantidele stipendiumit pakkudes 
soodustame RMK-le huvipakkuvate teemade 

RMK stipendiaat uurib  
metsade põlengujärgset elu

Uues rubriigis tutvustame tuleviku metsandustegijaid – RMK 
stipendiumi saavaid tublisid õppureid ja nende uurimissuundi. 
Alustame Eesti Maaülikooli doktorandist Argo Orumaast, kes uurib 
metsade taastumist põlengutest. Argo teadustööle andis tõuke 
koduaknast nähtud tulekahju.

Tekst: Kristi Parro
Fotod: Argo Orumaa, Valdur Raamat

süvitsi uurimist ning toetame ülikooli 
võimekust nende teemadega tegeleda. 
Metsandus ja looduskeskkond on 
kompleksne valdkond, kus Eestis vajalikke 
uusi teadmisi ei pruugi olemaski olla, ja 
stipendiumite kaudu anname sõnumi, et 
eestimaine teadus on meie jaoks oluline. 
Kirsiks tordil on see, kui õnnestub 
stipendiaat RMK-sse tööle võtta, mida on ka 
juhtunud.“

Stipendium on nimetatud kauaaegse Eesti 
Maaülikooli metsandusteaduskonna dekaani, 
professori ja mitme põlvkonna metsameeste 
õpetaja Endel Laasi järgi. Aastate jooksul on 
välja antud 22 stipendiumi. 

Lisaks annab RMK igal aastal välja  
Heino Tederi nimelist stipendiumi EMÜ 
magistrantidele ja Toomas Ehrpaisi nimelist 
stipendiumi Luua Metsanduskooli õpilastele.

hoopis mets Veskijärve juures. Otseselt me tuld 
ei näinudki, aga suurt suitsu mäletan küll ja 
seda, kuidas see suits karjääri alale jõudis. Melu 
oli suur, helikopterid lendasid ja maandusid. 
13-aastasele oli see põnev. Järgnevatel päevadel 
sai käidud põlenud metsas kõndimas ja kahjusid 
vaatamas.“ 

Andmete kogumine ja analüüs
200-aastase perioodi uurimiseks ei pea Argo 
ootama 200 aastat. Nimelt on uuringusse võetud 
alad, kus põlengud on toimunud aastatel 2008, 
1997, 1982, 1951, 1940 ja 1837. „Selline aeg-
rida annab hea võimaluse uurida ökosüsteemide 
taastumist põlengutest pika aja jooksul,“ räägib 
Argo. Andmeid on aladelt kogutud palju ja mõõ-
detud pea kõike, mida on võimalik mõõta. See-
läbi on võimalik jälgida muutusi puittaimestiku 

2021. juunis põlenud männik Nõval. Foto on tehtud 
paar nädalat pärast põlengut.

Argo Orumaa

Selline pilt avanes Argole aastal 2008 vaat et koduaknast, 
kui tema kodukanti laastas suur metsatulekahju.
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biomassis, mullahingamises ja kasvu-
hoonegaaside voogudes, mulla keemi-
liste ühendite sisalduses, alustaimestiku 
liigilises koosseisus ja katvuses ning 
mullaseenestiku liigilises koosseisus. 
„Peamised andmed oleme kätte saanud 
välitöödelt, aga ka laboritöödel on 
olnud kanda suur roll. Peamiselt viivad 
mind laborisse mullaga seotud mõõtmi-
sed,“ kirjeldab Argo andmete kogumise 
ja analüüsi protsessi.

Mida mõõtmistulemused 
näitavad?
Argo peamine hüpotees doktoritööd 

alustades oli, et suurimad hinnatavad 
muutused erinevates biogeokeemilistes 
tsüklites leiavad aset hiljuti põlenud ala-
del. Tulemused toetavad seda väidet. 

Doktoritöö nn keemilise osa tulemu-
sed näitavad, et uuringu kõige noore-
mal, 2008. aastal põlenud alal on mulla 
süsinikusisaldus ja mullahingamine 
teiste aladega võrreldes märgatavalt 
väiksemad. Kasvuhoonegaaside puhul 
põlengualadel erinevusi ei leitud. 

Alustaimestiku ja mullaseenestiku 
liigilist koosseisu hinnates võib uuritud 
alad jaotada kaheks: hiljuti põlenud 
alad (2008, 1997 ja 1982) erinevad 
ammu põlenud aladest (1951, 1940 ja 
1837). Samas liigirikkuses suuri erine-
vusi ei ole. Seega esinevad eri aegadel 
pärast põlenguid erinevad taime- ja 
mullaseente liigid, aga liigirikkus on 
sarnane, sõltumata põlengust möödu-
nud ajast.

Doktorantuur ei anna ainult erialaseid 
teadmisi. „Kõige rohkem olen õppinud, 
et teadusmaailmas on vaja kannatust, 
eriti teadusartiklite valmimisel ja nende 
publitseerimisel. Kõik ei pruugi kohe 
minna nii, nagu noor doktorant arvab,“ 
muheleb Argo. 

„RMK stipendium on mind kahtle-
mata aidanud, eriti Eesti praeguses 
majanduslikus olukorras ning olukorras, 
kus peres kasvab kaks väikest last.“ 

1997. aastal põle-
nud alal on veel isegi 
lamapuitu näha. 
Foto on tehtud 
2022. aastal.

2008. aasta põlengu- 
järgne maastik on 
väga omanäoline. 
Foto aastast 2020.

2021. aasta juunis põlenud männik Nõval. Foto on tehtud paar nädalat 
pärast põlengut.

Orienteerumispäevakute 
avaüritus Tartus toimub  
10. aprillil kell 15.00–18.30

Kogunemine RMK Tartu 
kontori juures (Rõõmu tee 7).
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Talvine ÖÖmuuseum

Sagadi paruni mõrvalugude sarja uue osa
„Kolme kaardi mõistatus“ esitlus
Autor Ain Küti ettekanne
„Salakuulajad, III osakond ja 
keiserlikud trooninõudlejad“

Õhtu lõpus kontsert
Moonaküla Muusikaakadeemia trio Moonaküla Muusikaakadeemia trio 
Margus Grosnõi, Toomas Krall ja Peep Pihlak

www.sagadi.ee

15. märtsil kell 18.00
Sagadi mõisa härrastemajas



Naised vanadel 
metsandusfotodel
Tekst: Triin Kusmin   Fotod: Rahvusarhiiv, Paul Pere, Eesti Põllumajandusmuuseum, Võrumaa Muuseum, Järvamaa Muuseum

Ajaloolised fotod naistest metsatöödel annavad aimu, mis laadi 
töö on neile sõjajärgseil aastail rohkem kontimööda olnud. 

„Toorelt notilt tuleb koor nagu nahk. Nüüd teiselt poolt. Valmis. Prauhh! Valge mähkjas props 
virna ja uus teisest virnast pukile. Töö on maailmas siiski kõige toredam asi. Kui seda vaid  
jätkuks! Küllap jätkub, sest laoplats on propsivirnu täis ja lagunevast teest hoolimata tuleb  
metsast koormaid ikka veel juurde.“ Nii mõtiskles Veera Saare raamatus „Ukuaru“ propse  
kooriv Minna. 1941. aasta fotol koorib Rooküla metskonna metsatööline Ellen Nort paberipuid.

1948. aastal alustati mitmesuguseid 
laiatarbekaupu tootvate isemajanda-
vate tsehhide rajamist. Fotol valmis-
tatakse laastudest lillekorve 
Kilingi-Nõmme näidismetsamajandi 
metsapunkti puidutöötlemise tsehhis 
1963. aastal. Lillekorvide valmista-
jateks olid naised ning selles töös 
kasutati ära valgustus- ja puhastus-
raiest saadud materjal. 1970.  
aastatel valmis metsapunktis  
64 000 – 73 000 lillekorvi aastas. 
Suurem osa toodangust läks  
ETKVL-i Tallinna Kooperatiiv- 
kaubastule.

Ajaloolisi fotosid vaadates võib üldis-
tada: mida väiksemad hoolealused  
metsakasvatuses, seda suurem on olnud 
naisterahvaste roll. Kui vaadata sõja 
eelseid fotosid metsauuendamisest, on 
sageli metsavahi juhendamisel töölisteks 
valgete põllede ja rätikutega metsa- 
külvajad, ka taimlatöödel olid naistööli-
sed noorte puutaimede rohijad ja  
koolitajad. Fotol vääristavad naised 
männitaimi Eesti Metsainstituudi  
kasvuhoones.

Puutüvede kluppi-
mine Rakvere metsa-
kombinaadi Tudu 
metsapunkti raie- 
langil. Üksinda seda 
tööd tehes oleks vaja 
nelja kätt, et lisaks 
klupile hoida märke-
lehti ja tähistada 
mõõdetud notte. 
Tubli naine saab  
aga hakkama ka 
kahe käega.

Puidust drenaažtorude valmista-
mine Räpina metsamajandi met-
sapunktis 1969. aastal. Lõhki 
saetud palgijupi mõlemasse 
poolde freesiti süvend, nagu  
taamal virnas näha. Hiljem pandi 
salakraavituse rajamisel õõnesta-
tud palgipooled uuesti kokku. 
Metsanaise erinumbri puhul on 
paslik mainida, et Räpina metsa-
majandil oli lisaks segakoorile 
„Kõla“ ka oma naisansambel ja 
rahvatantsurühm. 
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Sõmera metskonna tehnikud Helju Kikas ja 
Raimond Kleeband 1970. aastal puude kõr-
gust mõõtmas. Armastusele ja lugupidamisele 
oma ameti vastu viitab metsatehnikute seljas 
olev uhke roheline vorm. „Ei ole meie amet nii 
kallis ega kerge, et seda mitte armastusega 
teha,“ on Helju Kikas öelnud. Armastust 
metsa ja metsatöö vastu on läbi aegade ikka 
vanematelt lastele edasi antud, juhtus ka nii, 
et metsandusega oli seotud kogu pere. Helju 
abikaasa Ülo Kikas oli aastatel 1966–1975 
Sõmera metsaülem. 

Enne Teist maailmasõda võis naisterah-
vaid metsamajanduses kohata peamiselt 
kantseleitööl, aga ka mitmesugustel abi-
töödel, näiteks võisid nad raielangil oksi 
põletada, küttepuid laduda, palke koorida 
või muid jõukohaseid ülesandeid täita. Ka 
siin fotol ei ole mitte vaprad naissoost 
metsatöölised, vaid hoopis üliõpilased, 
kes 1931. aastal maaparanduse ja soo-
kultuuri välipraktikumis puid juurivad. 
Tervet tüve korraga tõmmates on kändu 
maa seest kätte saada lihtsam kui juba 
maha saetud puu kännu puhul. 

Koolitüdrukud kasemahla proovimas. Kevadine ilm on salakaval, sestap on 1960. aastatel tehtud fotol kõigil 
tüdrukutel kenasti rätid peas. Foto autor, tuntud Võrumaa hobifotograaf Alfred Hollo töötas selle foto tegemise 
ajal kooliõpetajana Pugola, hilisema nimega Misso koolis ja oli muu hulgas aktiivne kooliaianduse eestvedaja. 

Vaigutaja töö ei olnud kontimurdev ja seda tegid ka pen-
sionärid lisateenistuse saamiseks. Fotol on Türi metsa-
kombinaadi vaigutaja Helmi Kalberg 1976. aastal 
männitüvele karre tõmbamas. Töö algas aprillis puutüve 
korbastamisega. Lõigete alla asetatud koonusekujulisse 
topsi kogunenud vaik tühjendati korjamislabida abil ämb-
risse ja hiljem vaatidesse. Muuseumi kogus säilitatavatelt 
sama seeria fotodelt on näha, et töösõitudeks kasutas 
pensionär Helmi külgkorviga mootorratast IZ. Oli ka vai-
gutajaid, kes terve suvise tööperioodi metsas telgis 
mööda saatsid. 

1961. aastal valmis Järvamaa metsamajandi 
Mäo käbikuivati. Kuivati töötas elektri jõul ja 
selle sisseseadet täiendati hiljem pidevalt, kuni 
kogu tööprotsess oli mehhaniseeritud. Fotol on 
Mäo käbikuivati pikaaegne ja hinnatud brigadir 
Helmi Ida, kes kontrollib temperatuuri kä-
bitrumlite juures. Käbide kuivatamiseks sobilik 
temperatuur pidi olema 40–45 kraadi. 1963. 
aastal lüditi Mäol üle 10 000 käbi ja saadi 80 
kilogrammi seemet uue metsapõlve rajamiseks. 
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Esimene metsateemaline postmark ilmus 
1868. aastal Hollandis. See on rariteetne 
postmark Een Penny metsapuu motiiviga. 
Sellest ajast on maailmas ilmunud kümneid 
tuhandeid metsandusega seotud postmarke, 
illustreeritud ümbrikke ja postkaarte.

2022. aasta oli loodusteemaliste, sh metsa- 
teemaliste postmarkide poolest eriti rikas. 
Aprillis toimus Lõuna-Koreas ülemaailmne 
metsanduskongress. Lõuna-Korea postitee-
nistus pidas seda loomulikult meeles post-
margi, eriümbriku ja eritembeldusega.

Ühed eelmise aasta ilusamad metsandu-
sega seotud postmargid ilmusid aga 
novembris Guernsey saarel. Õrnades tooni-
des neli postmarki sarjast „Metsa süda“ 
täiendavad sama kaunid esimese päeva 
ümbrikud ja väikepoognad. Väga kaunis  
ja eksootiline oli ka augustis ilmunud  
Vietnami postmarkide sari „Neli kuulsat 
Vietnami juga“ – markidelt vaatab vastu 
tõeline vee- ja metsapidu!

Jaapanis ilmus eelmisel aastal kümnest post- 
margist koosnev väikepoogen, mis kajastab riik-
liku metsastamise projekti Shiga provintsis. Rohe-
listes värvides margipoogna servadel on kujutatud 
tammetõrusid, käbisid ja puulehti.

Septembris täiendasid filatelistid oma kogu  
Valgevene väikepoognaga „Vitebskimaa“. Ühel 
postmargil näeme looduslikult kaunist metsa ja 
metsajärve. 60 protsenti Vitebski oblasti alast  
moodustavad okasmetsad.

Metsalõhna tunneb 
ka margialbumis
Virumaa margikoguja Samuel Golomb annab ülevaate hiljuti 
Eestis ja mujalgi ilmunud metsateemalistest postmarkidest. 
Samuti tutvustab Samuel – filatelist aastast 1967 – margisõprade 
tänavusi ootusobjekte.

Tekst: Samuel Golomb
Fotod: erakogu

Armeenia Post pühendas eelmise aasta lõpus 
postmargi Stepanavani linna lähistel asuvale  
dendropargile. Park asub 1550 meetri kõrgusel 
mäenõlval, territoorium on 35 hektarit suur, millest 
17,5 hektarit moodustavad looduslikud metsad ja 
15 hektaril laiuvad dekoratiivpuud. 

Eesti Post (Omniva) jätkas kenade postmargi- 
sarjadega „Aasta lind“ (metskurvits), „Eesti metsa-
puud“ (maarjakask) ja „Eesti fauna“ (lendorav). 
Loodusteema arenduse leiame postiplokil „Aasta- 
ajad“ ja standardmargil „Rukkilill“. 

Erilisteks pärliteks olid Indrek Ilvese kujundatud 
plokk „Järvselja 100“ ja Vladimir Taigeri kujunda-
tud plokk „Eesti Ornitoloogiaühing 100“. Need 
postiväljaanded trükiti väikeste triraažidega, mis 
muutis plokid kohe filatelistlikuks rariteediks.

Traditsiooniliselt mais ilmuva EUROPA ühise 
väljaande teemaks oli eelmisel aastal ohustatud 
elusloodus. Kunstnik Vladimir Taiger valis post-
markide kangelasteks vaenukäo ehk toonetuti ja 
Eesti ja Euroopa kõige suuremate õitega orhidee – 
kauni kuldkinga.

2023. aastal ilmub Eestis 21 postmarki või  
postiplokki. Aprillis on oodata postmarki sarjast 
„Eesti metsapuud“, oma margi saab harilik kuusk. 
Aasta lind aul „lendab“ margile samuti aprillis. 
Oktoobris jätkub margisari „Eesti fauna“, mis 
pühendatakse punahirvele. 
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Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi metsamuuseumi juht
Fotod: RMK Sagadi metsamuuseum

Mets on meeste töö – sellist lauset võib tihtipeale kohata enne teist 
maailmasõda ilmunud Eesti metsandusteemalistes kirjutistes. 
Eeskätt mõeldi sellega, et metsatöö on raske, aga et diskrimineerimis- 
küsimus õhku ei jääks, vaatleme lähemalt, mis rolli naised Eesti 
Vabariigi alguskümnenditel meie metsades ikkagi täitsid.

Iseseisvuse alguskümnendite aegne 
mentaalne pilt soorollidest ja kohtadest 
ühiskonnas erines tunduvalt tänapäeva-
sest. Väga selgelt joonistusid välja 
meeste tööd ja naiste tööd. See muidugi 
ei välistanud erandeid. Nii oli Eestis 
naistaksojuhte, -tuukreid, -lendureid ja 
-laevakapteneidki. Keerulisem, osalt 
suisa võimatu, oli naistel karjääri teha 
valdkondades, kus tulid mängu pagunid 
ja auastmed. Viimaste hulka kuulus ka 
metsandus.

Esimesed katsetajad ei jäänud 
püsima
Noore riigi sünd tähendas seda, et kõike 
tuli hakata nullist üles ehitama, muu 
hulgas ka toimivat metsandussüsteemi. 
Paraku valitses karjuv puudus oskus-
spetsialistidest ja probleemi lahendami-
seks loodi 1920. aastal Tartu Ülikooli 
põllumajandusteaduskonna juurde kii-
ruga metsaosakond. 

Esimese 52 immatrikuleeritud met-
sandustudengi hulgast leiame üllatusli-
kult ka ühe naisterahva – Võrumaalt 
pärit Alice Kõivu. Teisiti kui üllatuseks 

ei oskaks seda nimetada, sest iseseis-
vusajal metsaosakonnas õppinud 596 
üliõpilasest oli kokku naisi vaid kuus ja 
järjekorras teine alustas õpinguid alles 
aastal 1936. Metsandusega Alice seo-
tuks siiski ei jäänud ja tegi endale nime 
hoopis kodumajanduse õpetajana. 1944. 
aastal lahkus tol ajal juba perekonna-
nime Tuvike kandnud Alice Eestist ning 
elas ülejäänud elu USA-s, kus suri 80 
aasta vanusena aastal 1990. Säravat kar-
jääri metsandussektoris pole ette näidata 
ka teistel tollastel metsanduse 
naistudengitel.

Reeglid ja juhised vaid 
„härradele“
1930. aastate keskpaigast muutus nais-
tel metsandussüsteemis karjääri tege-
mine veelgi raskemaks, sisuliselt või-
matuks. Kogu esimese iseseisvus- 
perioodi polnud Eestis ühtegi naismet-
saülemat. Selle üks põhjus oli 1934. 

aasta metsaseaduse tuules kehtestatud 
riigimaa ja -metsade valitsemise ja 
majandamise juhend, mille üks osadest 
ehk teenistuskord tõi metsandusse pool-
sõjaväelise korra, range hierarhia ning 
selgelt meestekesksed käitumisjuhised. 

Kuigi otsesõnu ei öeldud, et loodud 
üheksaastmelise ametikohtade tabeli 
ametikohad on mõeldud vaid meestele, 
viitab sellele siiski mitmel pool 
teenistuskord. 

Juhises on üksikasjalikult lahti kirju-
tatud, kuidas pöörduda, kuidas teretada, 
kuidas hüvasti jätta, kuidas käituda, 
kuid kõik need on esitatud formuleerin-
gus, et igal ametikohal töötaja on mees. 
Kordagi pole kuskil kasutatud sõna 
„proua“ või „preili“, ikka ainult „härra“. 

Lisaks kehtestati kõikidele ametiast-
metele mundrikandmise kohustus, kir-
jeldades üksikasjalikult, millised peavad 
olema särk või püksid ning kuidas ja 

Vabariigi alguskümnendeil 
oli naistel metsaametitesse 
vähe asja

1930. aastate keskpaigast 
muutus naistel metsandus- 
süsteemis karjääri tegemine 
veelgi raskemaks, sisuliselt 
võimatuks.

Asjaajaja Alide Uukvolber istumas Sagadi 
metskonna hoone, nüüdse RMK Oandu 
looduskeskuse trepil 1935. aastal.

Aakre metskonna as-
jaajaja Anna Tasak 
(vasakul) ja kantse-
leiülem Marie Meesit 
koos abimetsaülem 
Philipsi ning metsa-
ülem Vasaraga kon-
tori juures 1930. 
aastal.

Kuulutus 1937. 
aasta ajakirja Eesti 
Mets märtsinumb-
rist. Sellised kuulutu-
sed olid ajakirjas 
sagedased ning pe-
rioodika oligi üks 
peamisi kanaleid, 
mille kaudu uut töö-
kohta otsiti.
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kus neid kanda. Naised sellesse üsna 
keerukasse ja üksikasjalisse süsteemi ei 
sobitunud, sest neile mundrit ette näh-
tud ei olnud. 

Nii oli naisi ka võimatu kehtima 
hakanud teenistuskorraga ühildada. 
Samas polnud see ainult metsanduses 
esile kerkinud probleem, samad hädad 
olid ka politseis. Kolmest Eesti Vaba-
riigi naispolitseinikust ei kandnud 
vormi ükski ja vaatamata suurepärastele 
hinnetele politseikooli lõputunnistusel 
oli neil võimalus töötada vaid krimina-
listidena ning assistendi ametikohast 
kõrgemale ei tõusnud neist keegi. Seda 
lihtsalt polnud ette nähtud.

Tuntuim metsavaht  
tegutses laval
Sarnaselt kõrgemate ametikohtadega 
metsateenijate ametitabelis oli naiste 
osa pea olematu ka madalamatel rida-
del. Üheksast ametiastmest madalaim 
oli metsavahi ametikoht. 1931. aastal 
alustas Voltveti metsakool metsavahtide 
õppega ja lõpetajate nimekirjadest 
ühtegi naist ei leia. Viidete järgi nais-
metsavahte siiski leidus, ent kui palju, 
pole võimalik numbri täpsusega öelda. 
Arvestama peab seda, et riigimetsas 
valitses terav töökäte puudus ning met-
savahi ametikohale asumine ei eeldanud 
tingimata vastava tunnistuse olemasolu. 

Samas oli metsavahi ametikohal töö-
tamine naiste jaoks ka üks keerukamaid, 
sest mitmel pool puudus metsavahtidel 
üldse rahapalk ja sissetulek tuli saada 
eraldatud väikesest põllumaast. Ilmsel-
gelt polnud selline variant ei motiveeriv 
ega ka füüsiliselt ja ajaliselt põhitöö 
kõrvalt paljudele jõukohane. 

Nii tegutses tolle aja tuntuim naismet-

savaht hoopis lavalaudadel. Nimelt 
ilmus 1936. aastal Elmo Ellori sulest 
kolmevaatuseline külajant „Naismetsa-
vaht“, mis oli harrastustruppide hulgas 
vägagi populaarne ja jõudis mitmel pool 
üle Eesti lavale. Oleks Ellor sellele 
tänapäeva mõistes üsna seksistlikule 
lavaloole kirjutanud järje „Meeslaste-
aiakasvataja“, oleks menu olnud ilmselt 
umbes sarnane. Ühiskonna tollane aru-
saam soorollide seostest ametikohaga 
oli lihtsalt selline.

Naisteta ka ei saa:  
asju vaja ajada
Naisi töötas tol ajal metsasüsteemis 
siiski üksjagu ja ilma nendeta ei saadud 
kuidagi hakkama. Valdavalt oli naiste 
pärusmaaks metskonna asjaajaja ameti-
koht, seda eriti 1930. aastatel. 

Tegemist oli ametiastmestiku välise 
ametikohaga ja neid üldjuhul riigimetsa- 
teenijate hulka ei loetud. Suuremates 
metskondades võis asjaajajaid olla  
palgal ka mitu ja siis nimetati üks neist 
tihtipeale ka metskonna kantselei  
ülemaks. Asjaajaja tegeles metskonna 
kirjavahetusega, hoolitses dokumendi-
halduse eest, arvestas töötasusid ja muid 

väljamakseid ning koostas aruandeid. 
Mingit eriharidust asjaajajal tavaliselt 
polnud, töö tegemiseks piisas üldhari-
duskoolist saadud teadmistest. Tihti eel-
dati ametisse soovijalt ka kirjutusma-
sina kasutamise oskust, kuid samas oli 
suur hulk metskondi, kus sellist masinat 
polnudki ja kogu kirjatöö käis käsitsi. 

Sageli olid asjaajajateks noorema-
poolsed naisterahvad, kes enne pere 
loomist paremate võimaluste jahil ka 
tihtipeale ühest metskonnast teise liiku-
sid. Asjaajaja palk polnud teab mis 
kõrge, kuid siiski oli see stabiilne sisse-
tulek, millele lisandus veel metskonna 
eraldatud eluruum.

Lisaks kontoritöötajatele toimetas 
kõige rohkem naisi metsasektoris hoo-
ajatöödel, seda eriti metsaistutuse alal. 
Naiste suurem läbimurre metsasektoris 
jäi aga enne Teist maailmasõda 
toimumata.

Lõpetuseks üks ajastut iseloomustav 
teemakohane ülesanne Voltveti metsa-
kooli endisaegsest õppekavast: „Kuus 
meest kaevasid kuue päevaga 320 m² 
taimeaias maad. Mitme päevaga kaevab 
4 naist 200 m², kui naiste tööjõud oli 
meeste omast 20% vähem?“ 

Sarnaselt kõrgemate 
ametikohtadega metsateenijate 
ametitabelis oli naiste  
osa pea olematu ka 
madalamatel ridadel.

Meeste vahel hoitud. Kolu metskonna ainus naistöötaja, asjaajaja Evi Tõnisson töökaaslaste keskel 1930. aastatel.

Kuigi daame napib, 
on Voltveti metsa-
kooli poisid oma 
kaardipõrgu ristinud 
Daamide toaks. 
1932. aasta jaanua-
ris Voltvetis.
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 APRILL  
 
40 Valdo Rätsep

02.04.
Kagu regioon,  
logistik

55 Katrin Kaldma 
03.04.
Põlula kalakasvatustalitus, 
ebapärlikarbi spetsialist

60 Airi Varik  
04.04.
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

70 Asta Kender  
05.04.
Räpina taimla, 
taimlatööline

60 Andrus Kevvai 
06.04.
Metsaosakond,  
metsaülem

60 Jüri Saealle  
06.04.
Kirde piirkond,  
raietööline

40 Erki Põldoja  
10.04.
Kirde regioon,  
varumisjuht

45 Egle Kann  
12.04.
Tartu taimla,  
taimlatööline

45 Jaan Aiaots  
12.04.
Edela piirkond, 
metsakasvataja

55 Raul Orgla  
18.04.
Kirde regioon,  
tarnejuht

 JUUNI  
 
65 Andrus Lauren 

02.06.
Kinnisvaraosakond, 
juhataja

30 Mark Kostõgov 
07.06.
Edela regioon,  
praaker

60 Valentina Saar 
10.06.
Raamatupidamisosakond, 
vanemraamatupidaja

55 Eve Lepp  
16.06.
Marana taimla, 
taimlatööline

40 Kairi Hermits  
18.06.
Külastuskorraldusosakond, 
loomade hooldaja

60 Aarne Nurk  
19.06.
Kagu regioon, 
metsaveotraktorist

35 Olav Looga  
19.06.
Edela regioon,  
analüütik

45 Anneli Laigu  
21.06.
Taimla- ja seemne- 
majandusosakond, 
taimekasvatusjuht

65 Toomas Kiisküla 
26.06.
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

60 Ülo Varrik  
26.06.
Kagu piirkond, 
metsakasvataja

70 Harri Pürjema  
13.05.
Külastuskorraldusosakond, 
loodusvaht

50 Taavo Murekas 
14.05.
Reiu taimla,  
taimlatööline

30 Vaino Raamik  
15.05.
Kagu piirkond,  
raietööline

65 Uudo Sula  
22.05.
Edela piirkond,  
metsakasvataja

55 Kristjan Vaks  
23.05.
Edela piirkond,  
raietööline

70 Enno Lill  
24.05.
Marana taimla, 
taimlatööline

45 Jaanis Ansi  
26.05.
Edela regioon,  
praaker

55 Alver Lang  
27.05.
Kagu piirkond, 
metsakorraldaja

50 Ain Ratassepp 
31.05.
Kagu regioon, logistik

35 Leevi Krumm  
31.05.
Looduskaitseosakond, 
looduskaitsespetsialist

40 Maive Priskus  
19.04.
Purila taimla,  
taimlatööline

40 Ragnar Kaivapalu 
21.04.
Kirde regioon,  
varumisjuht

65 Jüri Teppe  
23.04.
Külastuskorraldusosakond, 
loodusvaht

25 Mattias Pajumets 
24.04.
IT-osakond,  
IT noorem 
arendusspetsialist

65 Mare Juuse  
25.04.
Kirde regioon,  
logistik

45 Mart Reinola
26.04.
IT-osakond, 
GIS-arendusspetsialist

45 Kati Kullamäe  
27.04.
Tartu taimla,  
taimlatööline

35 Aare Leppik  
30.04.
Külastuskorraldusosakond, 
loodusvaht

 MAI  
 
50 Mando Kadarik 

05.05.
Edela regioon,  
praaker

25. aprillil tähistab oma 65. sünnipäeva staažikas RMK töötaja Mare Juuse. Peale 
Luua kooli lõpetamist on Mare töötanud Remniku metskonnas metsnikuna ja 
Alajõe metskonnas metsniku ja spetsialistina. Alates 2008. aastast on Mare 
pidanud Kirde regiooni logistiku ametit. Kõik Mare kolleegid teavad teda väga 
kohusetundliku töötajana, kelle tööülesanded on alati korrektselt ja õigeaegselt 
täidetud. 

Väljaspool tööaega igati muheda olemisega Mare on tööajal pigem konkreetse 
olemise ja selge jutuga. Rekajuhtidel ta endale „pähe astuda“ ei lase, aga 
võimalusel püüab alati nende soovidega arvestada ja vastu tulla (nt õhtused 
kodukoormad). Rekajuhid teavad, et Mare piirkonnas töötades on perfektselt läbi 
mõeldud järgmise päeva tööplaan alati eelmise tööpäeva lõpus valmis tehtud.

Nooremana oli Mare tubli spordiinimene, kuuludes Eesti keskmaajooksjate 
noortekoondisesse. Viimasel ajal on tema hobiks reisimine. Marel on kaks toredat 
last – poeg ja tütar – ning kaks lapselast.

Palju õnne sulle, Mare!
Kolleegid Kirde regioonist

Hea lugeja, anna palun teada, kuidas meil läheb! Kas 
suudame teha ajakirja, mis su tähelepanu pälvib, või 
pingutame asjata? Ole kena, vasta mõnele küsimusele. 
Kui oled nõus jagama ka oma kontakti, osaled loosimises, 
kus jagame ära viis 20-eurost Coopi kinkekaarti.

Küsimustele vastamiseks on mitu võimalust:
1) Mine aadressile https://forms.office.com/e/

T5753KTQcF, või skänni sisse QR-kood,  
mis viib su elektroonilise  
küsimustikuni. 

2) Vasta allolevatele küsimustele,  
saates meili aadressile  
metsamees@rmk.ee.

3) Vasta allolevatele küsimustele paberil ja saada kiri 
Metsamehe toimetusele (Toompuiestee 24, Tallinn, 
10149 Harjumaa).

Kus sa tavaliselt Metsameest loed?
⚪ Töö juures
⚪ Kodus
⚪ Kuidas kunagi
⚪ Muu (palun täpsusta) ....

Kui põhjalikult sa tavaliselt Metsameest loed?
⚪ Loen praktiliselt kaanest kaaneni läbi
⚪ Loen üsna põhjalikult
⚪ Sirvin siit-sealt
⚪ Harva loen midagi, pigem lehitsen niisama

Kas sinu jaoks on oluline, et Metsamees ilmuks 
paberkandjal?
⚪ Jah
⚪ Ei
⚪ Vahet pole, loeksin mõlemal juhul
⚪ Vahet pole, ei loe (eriti) niikuinii

Praegu ilmub Metsamees kolm korda aastas.  
Kuidas hindad seda sagedust?
⚪ See on päris paras
⚪ Võiks ilmuda sagedamini, kasvõi õhemana
⚪ Võiks ilmuda ka harvem, kui on selle võrra rohkem 

lugeda

Ole kena, anna punkte praegustele rubriikidele.  
Kui rubriik peaks kindlasti jätkama, anna rohkem 
punkte, ja kui sinu poolest võiksime selle rubriigiga 
lõpetada, anna vähem punkte.

PEALUGU – sügavam sissevaade aktuaalsesse teemasse 



PERSOON – intervjuu põneva inimesega


KLIIMA – kliimamuutuste ja metsanduse seoste avamine


AMET – mõne RMK ameti tutvustus

KOMMENTAAR – arvamusavaldus päevakajalisel teemal


TEADLASED RINDEL – piltuudised RMK rahastatud 
uurimisprojektidest


PÄRANDKULTUUR – pärandkultuuri tutvustav lugu


SPORT – kokkuvõte RMK-laste sportlikest heitlustest


SÜNDMUS – fotokroonika RMK-ga seotud sündmusest


KILDE SAGADI METSAMUUSEUMI KOGUST –  
Ain Küti pilk metsanduslikku minevikku


ERAMETSAUUDISED – uudiseid naabritelt


TEADUS – põhjalik teadusprojekti tutvustus


HOBI – kergem lugu mõne RMK inimese hobist


UUED TÖÖTAJAD – teretutvus kolleegiga

ÕNNITLUSED – juubelijutt silmapaistvast kolleegist

RISTSÕNA


Kui sul on soovitusi, mis teemal või kellest sooviksid 
Metsamehes edaspidi lugeda, siis kirjuta palun!

Kuidas sulle meeldis seekordne Matsanaise 
erinumber? Soovita, ehk võiksime sind mõne 
erinumbriga veel üllatada!

Lõpetuseks märgi palun oma seos RMK-ga. 
⚪ Olen praegune RMK töötaja
⚪ Olen endine RMK töötaja
⚪ Olen RMK koostööpartner
⚪ Tegutsen metsandussektoris, aga pole otseselt RMK 

koostööpartner
⚪ Haridusasutus, raamatukogu
⚪ Muu

Loosis osalemiseks märgi palun oma kontakt  
(e-posti aadress või telefon).  
Vastuseid ootame 30. aprillini.

Lugejauuring

MARE JUUSE
Kirde regiooni logistik 

25.04
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Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Ootame õigeid vastuseid 30. aprillini Metsamehe toimetusse e-posti aadressil  
metsamees@rmk.ee või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna lahendamise eest võitis auhinna Raili Veelmaa. Palju õnne! 

Saame tuttavaks!
PRIIT LANGI
metsakorraldaja
Türi taksaatoripiirkonna 
metsakorraldajana tööle 
asunud Priit on põline 
Raplamaa elanik. Ta on 
õppinud Eesti Maaüli-
koolis majandusarves-
tuse ja finantsjuhtimise 
eriala, metsandusliku 
hariduse sai Priit 
Luualt. Eelnevalt töötas 
ta Keskkonnaameti järe-
levalve osakonna 
Raplamaa büroos järelevalve vaneminspektorina, 
samuti on ta töötanud erametsades metsakasvatuse 
ja metsakorraldamise valdkonnas.

Vaba aja veetmisel on Priidu esmane eelistus 
haarata ritv ning minna kalavetele.

LIISBET SARAPUU 
IT-osakonna kasutajatoe spetsialist 
Liisbet on pärit Hiiumaalt. Pärast gümnaasiumi 
lõpetamist elas ta aasta Luksemburgis ja jõudis siis 
otsapidi Tallinna. Ta on õppinud Tallinna Ülikoolis 
integreeritud loodusteaduseid ja jätkusuutlikku 
arengut. Lisaks on ta omandanud massööri kutse.

Koolis käimise kõrvalt on Liisbet töötanud tee-
nindajana kohvikutes ja raamatupoes, viimased 
kaks ja pool aastat Rahva Raamatus. Klientide 
abistamise kõrval aitas ta e-äri osakonda veebilehe 
ja rakenduse arendamisel testimisega ning tegeles 

ka ettevõtte taga-
siside analüüsiga.

RMK-s hakkab 
Liisbet lahendama 
töötajate IT-prob-
leeme või aitab 
leida õige abilise. 

Vabal ajal nau-
dib Liisbet matka-
mist. Oma osa 
võtab ka trenni 
tegemine, põhili-
selt jooga. Lisaks 
on Liisbetile alati 
meeldinud lugeda.

IRIS MÄEKER 
juhatuse assistent 
Iris on sündinud ja kasvanud Rakveres. Õppinud 
on ta inglise filoloogiat Humanitaarinstituudis 
(hilisem Tallinna Ülikooli osa) ning meediat ja 
avalikke suhteid Eesti-Ameerika Ärikolledžis. 
„Kuigi minust ei saanud tõlki ega õpetajat, on 
tööelus tulnud suhteid korraldada küll!“ võtab Iris 
kokku oma senise haridustee ja kogemused, mida 
ta on juba 20 aastat saanud mitmesugustel admi-
nistratiivalasse jäävatel ametikohtadel rakendada.

„Minu varasemad töökohad on olnud kõik otsa-
pidi rahvusvahelistes ettevõtetes, kus olen tööala-
selt saanud teha seda, mis mind kõige enam köi-
dab – võimalust suhelda, organiseerida ja 
korraldada,“ räägib Iris. Ta alustas e-Kindlustuses 
sekretärina, töötas seejärel audiitor- ja konsultat-
siooniettevõttes Ernst & Young alguses sekretä-
rina, hiljem äriarenduse koordinaatorina ning lii-
kus edasi büroojuhiks Tallinna Euroopa Kooli. 
RMK-sse tuli Iris Omnivast, kus ta töötas juhatuse 
assistendina. 

Vaba aja sisustamise kohta ütleb Iris, et kuna tal 
on kolm last, siis vahel tundub, et vaba aega ei 
olegi. Siiski naudib Iris sporti: võrkpalli, mäesuu-
satamist, joogat. Ta teeb ka käsitööd ja loeb, sageli 
kuni kolme raamatut korraga.

VASTUS
ALGAB

METSAS
VÕRGU
KUDUJA

KÜLA
PÄRNU- 

MAAL

UNITED
STATES PÜHA LINN

KÜLLAS- 
TUNUD
SÜSI- 

VESINIK

SUUTÄIT
NÄRIMA

... SÜNNIVAD
KEVADEL

TRIIBU LISED
PÕRSAD

INTER- 
NATIONAL
BITTER- 

NESS UNIT

HARIDUS- 
ASUTUSE
LÜHEND

OSALEMA
KUTSUV

EESTI
LOODUS

MOWGLI
SÕBER

MITTE RAHU
ANDMA

SOOME
MEHENIMI

AASTA

PUHTA
SÜDAMEGA

KUVAR

MÕELDUD
LOODUSES
UITAJALE

VÕÕR- 
KEELNE

VEA TEADE

MASSI- 
MEEDIUM KÄHKU

...PEA,
TORMAKAS
TEGELANE

ROOMA 1

KIRJANIK
FRANZ ...

MÕTUS

HISPAANIA
ELANIK

LANTAAN

POEET ...
SIIG

LINNA VÄIKE
SUGULANE

PARAS TAMA

AMPER

NOOT

TRÜKK

USA
KIRJANIK
GORE ...

LEHTPUU

FORTIS- 
SIMO

USA LINN

LEEME- 
KULBI
LIIGU- 

TAJALE

BIOL LIIGI
KÕRVALE- 

KALDUV VORM

EESTI ÜLIKOOL

PELG LIKU
KORRUS

PINGE
TÄHIS

ERAKORRA- 
LISE MEDIT- 

SIINI OSAKOND

VILL

AAR

...-KAART

RÖNTGEN

VASTUS
LÕPEB

KONT
...-AADRESS

MERELIND

KOLMAS KIVI
PÄIKESEST

TITAAN

VÕRO KIILNE
EURO LAUL

LOOMINGU
RAAMATU- 

KOGU

SINA SAKSA
KEELES

TIK-...

DIAMEETER

LOIK

UMBES

SAKSA
AUTOMARK

LINNU
MUNA- 
KOGUM
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