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Aigar Kallas,  
RMK juhatuse esimees

Uus aasta on hooga käima läinud. 
Kui aastavahetuse järgsel esime-
sel tööpäeval juhatusega kokku 
istusime, ei olnud kellelgi meist 
enam aega möödunud aasta kor-
daminekute või ebaõnnestumiste 
peale mõelda. Uus olukord ja 
uued väljakutsed olid need, mil-
lele keskenduda. Jah, loomulikult 
eelkõige ilmast tingitud asjaolu-
del, aga ka värskelt kinnitatud 
eelarves ette nähtud uutest tööko-
hustustest tulenevalt.

Praegu saab metsas jälle tal-
vele kohaselt tööd teha. Kui kaua 
miinuskraadid kestavad, ei tea 
keegi, aga ise pean ikkagi kõige 
olulisemaks seda, et oleme vaata-
mata tõesti väga keerulistele il-
maoludele suutnud oma partneri-
tele töö kindlustada ja ka 
lepingud täitnud. Muidugi on tul-
nud teha mööndusi ja leida tava-
olukorraga võrreldes mitte nii 
mugavaid lahendusi, aga töö pole 
seisma jäänud. Teeme endast ole-
neva, et see ka edaspidi nii oleks.

Nagu välistest jõududest tingi-
tud segadust veel vähe oleks, on 
aasta algusele oma mõju avalda-
nud ka organisatsioonisisestest 
töökorralduse muudatustest tule-
nev paikaloksumine ja -loksuta-
mine. Eelkõige puudutab see juh-
timisarvestuse eest vastutava 
üksuse loomisega esile kerkinud 
miks-küsimusi, millele vastuste 
otsimine on kaasa toonud ka mit-
med uued juhtimisotsused. Vana 
tõde, et isegi kui otseselt tarvis ei 
ole, on aeg-ajalt kasulik ka korras 
kodus mööblit ringi tõsta ja kapi 

tagant harjaga üle käia, kehtib 
meiegi puhul. Oleme siis kannat-
likud – isegi kui koristamine al-
guses segadust juurde võib teki-
tada, on lõpptulemus kindlasti 
parem.

Käesolevast Metsamehe numb-
rist leiab lugeja meie vastse orga-
nisatsioonisisese rahuoluküsit-
luse tulemused. Neile peale 
vaadates võib kokkuvõttes ehk 
rahulegi jääda. Eelkõige muidugi 
sellega, et pooled töötajatest leid-
sid tahtmist ja aega oma arva-
must avaldada ja seeläbi RMK-d 
paremaks muuta. Ja muidugi on 
hea meel selle üle, et töötajate 
hinnang oma vahetutele juhtidele 

on väga positiivne, et tööandja on 
suutnud korralikud töövahendid 
kindlustada ja et arvamused eri-
nevate töökorralduslike aspektide 
suhtes on ühtlustunud. Aga küsit-
luse põhiline väärtus seisneb ik-
kagi selles, et puudused ja nõrgad 
kohad üles leida ja tuleb tunnis-
tada, et ka need on meil endiselt 
olemas. Eelmise küsitlusega võr-
reldes oleme ühte oma senist va-
jakajäämist siiski parandada 
suutnud – organisatsiooni aren-
damises kaasalöömise näitaja on 
paranenud. Aga pingutame edasi.

Soovimata ühtki RMK-le pan-
dud ülesannet teistega võrreldes 
esile tõsta, saab tänavu ettevaata-
valt suurema tähelepanu endale 
kõik maakasutusega seonduv. 
Alates Riigikogus just vastu võe-
tud seadusemuudatusest, millega 
meile looduskaitsemaade soeta-
mise kohustus pandi, lõpetades 
kõrgendatud avaliku huviga alade 
väljavalimise ja nendel majanda-
miskokkulepete tegemise vastu, 
saab 2018. aasta ilmselt olema 
väga kriitilise tähtsusega, kuidas 
meisse tulevikus suhtutakse. La-
hendus, arvan, on ikka seesama, 
mis juba 100 aastat on töötanud – 
teeme oma tööd südamega, 
oleme nõudlikud endi ja oma 
partnerite suhtes, arvestame ini-
meste kasvava sooviga metsaas-
jades kaasa rääkida ja täidame 
meile pandud ülesanded korrekt-
selt. Pikk tee on tuldud, aga 
minna on veel üksjagu. Väärikat 
Eesti Vabariigi ja Eesti riigimet-
sanduse 100. aastat kõigile! 

Aeg-ajalt on kasulik ka 
korras kodus mööblit ringi 
tõsta ja kapi tagant harjaga 

üle käia.

Teeme oma tööd südamega 
ka järgmised 100 aastat
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Algas salu- ja laane -
  metsade kaitsealade 
moodustamine
Keskkonnaminister algatas riigimetsas 64 uue 
salu- ja laanemetsa looduskaitseala moodustamise 
menetluse, kaitsealade kinnitamiseni soovitakse 
jõuda 2018. aasta lõpuks. Kaitsealad moodusta-
takse, et täita metsanduse arengukavas aastaks 
2020 seatud eesmärk parandada rangelt kaitstavate 
alade tüpoloogilist esinduslikkust.  

Eesti ühineb 
Euroopa 
Metsainstituudiga
Valitsus tegi aasta lõpus otsuse Euroopa Metsains-
tituudi konventsiooniga liitumiseks. Metsainsti-
tuudi eesmärk on edendada Euroopa metsade kait-
set ja jätkusuutlikku majandamist ning uurida 
Euroopa metsapoliitikat. Instituut keskendub kogu 
Euroopa metsapoliitikale, metsade ökoloogiale, 
mitmekülgsele kasutamisele ja tervisele ning 
puidu ja muude metsasaaduste ning -teenuste pak-
kumisele ja nõudlusele. 

„Päike oli juba kõrgel, otsisin suurest kangaga kae-
tud oksahunnikust mustreid. Kui end ümber pööra-
sin, märkasin noorte kuuskede taga ootamatult 
metskitse, kes mind vaatles. Tema poole kaamerat 
tõstes soku kannatus katkes ning ta lahkus läbi pun-
gadest tekkinud veepritsmete ja hoogu andvate nii-
tide mustri,“ kirjeldas karika toonud fotot autor 
Jarek Jõepera. RMK auhinna pälvis Jaak Lippmaa 
foto männikärsakast. 

Juba 20. korda toimunud „Vereta jahti“ peeti 19.–
21. mail Põlvamaal. RMK ja Overalli korraldatavast 
fotojahist võttis osa 39 fotograafi, kelle „saakloo-
maks“ oli tänavune aasta loom – metskits. 
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20. „Vereta jahi“ 
võitis Jarek Jõepera

Metsandusnõukogu 
kogunes uue  
perioodi arengukava 
arutama 
Aasta lõpus toimunud metsandusnõukogu 
kohtumisel arutati metsanduse arengukava 
aastateks 2021–2030 koostamise protsessi, 
ajakava ja huvirühmade kaasamise 
plaani. „Me peame leidma tasakaalu riik-
like looduskaitseliste eesmärkide, kliima-
poliitilise reaalsuse, sotsiaalmajanduslike 
vajaduste, maapiirkonna vaesestumise vä-
henemise ja energiasõltumatuse suurenda-
mise vahel,“ kirjeldas arengukava koosta-
miseks seatud põhieesmärke 
metsandusnõukogu esimees, Keskkonna-
ministeeriumi asekantsler Marku Lamp. 
Lepiti kokku, et uus metsanduse arengu-
kava peab olema laiapõhjaline, arvestama 
võimalikult mitmekülgselt ühiskonna  
ootusi ja Eesti vajadusi. Järgmisel metsan-
dusnõukogul on kavas leppida kokku nii 
juhtrühma moodustamise kui ka lähteüles-
ande püstitamise edasises tegevuskavas. 

Uudised
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83 000 asustatud 
noorkala 
RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas 2017 aastal Põh-
ja-Eesti jõgedesse ja Pärnu jõkke kokku ligi 83 000 lõhe 
ja siia noorkala. 

Lõheasurkondade taastamiseks asustati Purtse jõkke 
5200 ja Valgejõkke 16 000 kahesuvist noorkala. Põh-
ja-Eesti jõgedesse asustati ka 54 700 samasuvist lõhe 
noorkala, nendest Purtse jõkke 11 400, Loobu jõkke 10 
600, Valgejõkke 26 300 ja Pühajõkke 6400 isendit. Suu-
rem hulk kalu jäi edasikasvatamiseks kasvandusse ja 
viiakse jõgedesse järgmisel kevadel. 

Alates 2015. aasta sügisest kasvatatakse Põlulas katse-
liselt samasuviseid Pärnu poolsiirdesiigu. Möödunud sü-
gisel oli siiapopulatsiooni kahanemise tõttu raskusi marja 
saamisega, kuid üles kasvatada õnnestus 6900 samasuvist 
siiga. See-eest olid need kalad hästi kasvanud ja elujõuli-
sed ning nende keskmine isendikaal oli asustamise ajal 
33 grammi, tavaliselt kaalub samasuvine siig 15–20 g. 

Määratud stipendiumid
RMK andis Maaülikooli tänuüritusel Endel Laasi 
nimelised 4800 euro suurused stipendiumid Vivika 
Kängsepale, kes jätkab doktoritöös varasemaid 
uuringuid seoses looduslikult uuenenud nooren-
dike kõrgusjaotuse ning kõrguskasvu dünaami-
kaga, käsitledes lisaks lehtpuude kasvu mõjutavaid 
tegureid, ja Marili Laasile, kelle doktoritöö ees-
märgiks on patogeenide agressiivsemate tüvede tu-

Riigimetsa istutati 
21,2 miljonit 
metsataime
RMK pani möödunud aastal riigimetsa 
kasvama 21,2 miljonit metsataime, 
mida on võrreldes eelnenud aastaga 
üle miljoni rohkem.

Enim taimi istutati Ida-Virumaal – 
ligi 3 miljonit, järgnevad Pärnumaa 
2,3 ning Lääne-Virumaa 2,1 miljo-
niga. Kogu Eesti peale istutas RMK 
10,7 miljonit mändi, 9,2 miljonit 
kuuske ja 1,1 miljonit kaske. Kokku 
uuenes riigimets 11 000 hektaril, mil-
lest istutati 7400 hektaril ja külvati 
3000 hektaril. Era- ja riigimetsa istu-
tati kokku 30 miljonit metsataime, mis 
on peaaegu 10 miljonit enam kui viis 
aastat tagasi. 

vastamine ning nende suhtes resistentsemate tule-
viku metsapuude kloonide leidmine, keskendudes 
RMK hariliku männi järglaskatsetele. Heino Tederi 
nimelised 3195,70 euro suurused stipendiumid 
määrati Marek Urile, kes on olnud Eesti Metsaüli-
õpilaste Seltsi esimees, praegune juhatuse liige ja 
Tartu Kaitseliidu Noorte Kotkaste rühma vabataht-
lik juht, ning Sandra Sarapuule, kes on aktiivne 
Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi ja Eesti Metsa-
üliõpilaste Seltsi liige. 

Uudised

6 Metsamees nr 1 (132) / 2018



Riigimetsast 
toodi üle 10 000 
jõulukuuse 
Eesti inimesed tõid vaatamata 
lumise jõuluilma puudumisele 
lõppenud pühade ajal riigimetsast  
10 100 jõulukuuske. 

RMK peametsaülema Andres 
Sepa sõnul on hea, et Eesti inimes-
tele on saanud ilusaks traditsiooniks 
minna jõulude ajal koos perega meie 
ühisesse riigimetsa jõulukuuske ot-
sima. „Lisaks lähedastega koos vee-
detud ajale pakuvad sellised met-
saretked lastele põnevat 
kuuseotsimist ja vanematele aktiivset 
arutelu valitud puu võimaluste üle 
suureks metsapuuks kasvada. See-
tõttu me soovimegi alati rõhutada, et 
igalt poolt ei tohi omale kuuske koju 
viia. RMK jätkab selle ilusa, elamusi 
pakkuva jõulutraditsiooniga ka järg-
nevatel aastatel,“ rääkis Sepp. 

Traditsiooniliselt käidi riigimetsas 
jõulukuuse järel enim jõululaupäeval 
ja sellele eelnenud päevadel, kuid 
kuuski hakati tooma juba detsembri 
algusest. Kõige rohkem osteti ka tä-
navu 1–2-meetriseid kuuski, mis 
moodustasid enam kui poole ostetud 
kuuskedest. Ligi 80% kuuseostudest 
tehti mobiilimaksega. 

Igal aastal viib RMK jõulukuuski 
kingituseks ka asenduskodudele üle 
Eesti. Ka sel aastal viisid RMK töö-
tajad asenduskodudesse ligi 50 
kuuske. 

Kuuse toomine riigimetsast on üles 
ehitatud usaldusele, ent metsaskäi-
jaid kontrollivad Keskkonnainspekt-
siooni ja RMK töötajad. Keskkon-
nainspektsiooni avalike suhete 
nõuniku Leili Tuule sõnul ei tuvasta-
tud metsas kontrollkäike tehes ka tä-
navu rikkumisi. 

RMK pakub riigimetsast kuusetoo-
mise võimalust alates aastast 2008. 
Eelmisel aastal toodi riigimetsast re-
kordilised 11 500 kuuske. Jõulu-
kuuski tohib raiuda vaid sealt, kus 
neil ei ole lootust suureks kasvada: 
teede ja kraavide servadest, liinide ja 
vana metsa alt. 

Tuhu soos taas 
vaateplatvorm 
RMK ja Eesti Kunstiakadeemia avasid detsembri alguses 
Pärnumaal Tuhu soos unikaalse vaatetorni TREPP, mida 
tuli erakordselt vesistesse oludesse uudistama ligikaudu 
150 inimest. 

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna tu-
dengite projekteeritud ja ehitatud vaatetorn muutub koos 
ümbritseva keskkonnaga. Torni katvale poolläbipaistvale 
kangale kogunevad liblikad ja putukad, kuid seal toimub 
ka varjudemäng; päikeseloojangul ja -tõusul muudab ob-
jekt värvi, oranžikas-roosast siniseni. 

Varem on RMK, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitek-
tuuri osakonna ja arhitektuuribüroo b210 koostöös val-
minud vaatetorn VARI Emajõe Suursoos, ujuvsaun 
VALA ja ujuvobjekt VEETEE Soomaal ning metsakõla-
kojad RUUP Pähnis. 
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Tekst: Kristiina Viiron 
Fotod: Arno Mikkor
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Peateema

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul 
on juhatuse töö nüüd jaotatud selliselt, et 
kõik väljapoole suunatud teenused – metsa 
majandamine ja looduskasutusvõimalused 
– on juhatuse liikmete vastutusalas, juha-
tuse esimehe ülesandeks on „tagala 
kindlustamine“. 

„Kusjuures tagalaks loeme nii tavapära-
seid kontoriga seotud tugiteenuseid – IT, 
personalitöö, raamatupidamine jt – kui ka 
laiemalt töökeskkonna ja vahenditega va-
rustamist,” selgitab Aigar Kallas. Sinna 
hulka kuuluvad ka metsa takseerandmete 
kogumine ja nende alusel tehtav raievõima-
luste arvestus, metsauuendusmaterjali toot-
mine, aga järjest olulisemana ka maa kasu-
tamiseks võimaluste loomine. Kuna 
maakasutusvaldkond kuulub nüüdsest juha-
tuse esimehe vastutusalasse, tähendab see, 
et 18 metsaülemat ja peametsaülem – see 
on uus ametikoht – alluvad otse talle. 

Põhirõhk läheb tänavu olemasoleva maa-
fondi korrastamisele – RMK-le kuuluva 
maa piiride täpne määratlemine, kinnista-
mine ja igale maatükile täpse kasutusots-
tarbe määramine. 

„Viimasena nimetatud töö hulka kuulub 
ka inventuur, mille käigus peaksime välja 
selgitama, milliseid maid on riigil otstarbe-

kas omanikuna enda käes pidada ja millis-
test oleks hoopis mõistlikum loobuda,” täp-
sustab Aigar Kallas. 

Järgmise viie aasta eesmärgiks on see, et 
iga lapp RMK käsutuses olevast ligi 1,5 
miljonist hektarist riigile kuuluvast maast 
oleks võimalikult efektiivses kasutuses, 
millega on tagatud nii looduse elurikkuse 
hoidmine kui ka maa tootmispotentsiaali 
maksimaalne ärakasutamine. 

„Olen täiesti veendunud, et selleks ei pea 
neid maid kahte lehte jagama, vaid on või-
malik ja tulebki leida viis, kuidas mõlemat 
korraga saavutada,” ütleb Aigar ja kinnitab, 
et tema eesoleva ametiaja jooksul kindlasti 
ka lahendus leitakse. 

Põhjus, miks ta otsustas pärast kümmet 
aastat juhatuse esimehe ametis taas oma 
kandidatuuri üles seada, peitub tema sõnul 
asjaolus, et ühiskondlik ootus RMK-le, vaa-
tamata sellele, et tegemist on hästi hakkama 
saava organisatsiooniga, on kasvanud. 

„Ootusele vastava tasakaalupunkti leid-
mine on senisest veel märksa suurem välja-
kutse,” tõdeb ta. „Ja kuna meeskond, kellest 
RMK koosneb, on eranditult selline, kel-
lega võib iga lahingu vastu võtta, ei jää-
nudki muud üle kui oma kandidatuur üles 
seada.” 

Riigimaa efektiivsesse kasutusse

Uus RMK  
juhatus,  
uued 
ülesanded
RMK juhatus töötab alates novembrist muudetud koosseisus, 
muutunud on ka kõigi juhatuse liikmete vastutusala.



Näiteks liigub mööda Eestit ja ka naabrite  
juures RMK matkateed tutvustav rändnäitus, 

matkateede ääres tähistatakse 100 huviväärset  
ja olulist sündmust ning augustis toimub  

suur ühismatkamine. 

9Metsamees nr 1 (132) / 2018

Peateema

Kristjan Tõnissoni juhtida on loodus-
kasutuse tegevusvaldkond, mille 
osaks on külastuskorraldusosakond 
koos looduskaitsega. Ühtlasi kuulub 
tema vastutusalasse ka jahimaade ka-
sutusse andmine, ulukiasurkondade 
haldamine ja kahjustuste ohjamine 
ning külmaveeliste kalaliikide asur-
kondade taastamine Eesti jõgedes. 

„Minu põhiülesanne on tagada 
RMK arengukavas looduskasutuse 
valdkonnale püstitatud eesmärkide 
täitmine,” selgitab Kristjan. Loodus-
kaitses tähendab see näiteks seda, et 
selle aasta lõpuks peavad olema teh-
tud taastamistööd 7000 hektaril oma 
väärtust kaotanud elupaikades. Külas-
tuskorralduse eesmärk on saavutada 
külastuste arvuks RMK hallatavatel 
kaitse- ja puhkealadel 2,2 miljonit. 
Sealjuures kümnendik neist külastus-
test peaks olema loodushariduslikest 

ja teavitavatest üritustest osavõtjad. 
„Meie eesmärk on, et inimesed ei 

käiks üksnes looduses liikumas ja 
matkamas, vaid saaksid ka targemaks 
ja keskkonnateadlikumaks,” täpsustab 
Kristjan Tõnisson. 

Külastuskorralduses on tänavu põhi- 
fookus Eesti Vabariigi 100. aastapäe-
val ning RMK-l on selle puhul plaa-
nis mitmeid üritusi. Näiteks liigub 
mööda Eestit ja ka naabrite juures 
RMK matkateed tutvustav rändnäitus, 
matkateede ääres tähistatakse 100 hu-
viväärset ja olulist sündmust ning au-
gustis toimub suur ühismatkamine. 

Looduskaitses väärib tähelepanu 
see, et eelmisel aastal tegi RMK 
Keskkonnaministeeriumile ettepa-
neku 39 000 hektari laane-, salu- ja 
soovikumetsade range kaitse alla võt-
miseks. Neist 26 000 hektarit asuvad 
majandusmetsas ning 13 000 olemas-
olevatel kaitsealadel, kus kaitsere-
žiimi saab rangemaks muuta. 

„Käesoleval aastal tegelevad Kesk-
konnaministeerium ja Keskkonna- 
amet selle ettepaneku kaalumisega 
ning kaitse alla võtmiseks vajalike 
menetlustega. Kui see protsess läbi 
saab, siis võime öelda, et Eestis on 
range kaitse all piisavalt esinduslik 
valik erineva tüübirühma metsi, mis 
on vajalik Eestile omase vanametsa 
elustiku säilimiseks.”

Kristjan viitab, et looduskaitses on 
praegu hea aeg. RMK soovib maksi-
maalselt ära kasutada EL-i struktuuri-
fondide käimasoleva eelarveperioodi 
(kuni aastani 2023) vahendid. Selleks 
ajaks peab olema taastatud veerežiim 
2000 hektaril kaevandamisega riku-
tud jääksoodel ning tehtud taastamis-
tööd 3300 hektaril poollooduslikel 
kooslustel. Lõpule tuleb jõuda ka 
taastamistöödega kuivendatud soodes 
kogupindalaga ligi 6000 hektarit ning 
metsise elupaikade seisundi paranda-
mistöödega 1300 hektaril. 

Hea aeg looduskaitses

Aigar Kallas

Kristjan Tõnisson



Raiemaht – nii uuendus kui ka harvendusraiete 
oma – on 3,8 miljonit tihumeetrit, kevadel (ja 
natuke ka sügisel) istutatakse taas mulda 21 
miljonit uut metsataime.
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Tavo Uuetalu vastutusala – metsamajandus – 
 on väikse erandiga jäänud suuresti samaks. 
Uus on see, et metsaparandusosakond tuli 
metsamajanduse tegevusvaldkonda. „Varu-
mine, logistika, metsakasvatus, teede- ja 
metsakuivenduste rekonstrueerimine ja raja-
mine on minu vastutusala põhiülesanded,” 
loetleb Tavo. 

Metsamajanduse selle aasta fookus on 
mõne eelneva aasta jooksul kiiresti välja 
arendatud struktuuri ja potentsiaali töösse 
rakendamine. 

„2016. aastal muutsime struktuuri – tekki-
sid varumispiirkonnad. Eelmisel aastal sai 
raiete planeerimise tarvis välja arendatud 
visuaalse planeerimise töölaud ja kogu met-
sale rakendatud uued fondidesse jagamise 
põhimõtted. Nüüd tuleb läbi mõelda uued 
lähenemised nii fondide kasutamisel kui ka 
majandamise planeerimisel ning need rahu-
likult töösse rakendada,” selgitab Tavo. Sa-
muti said mullu valmis uued metsakasva-
tuse ja metsaparanduse töölauad. 

„Tänavu võiks olla see aasta, kus varase-
matel aastatel tehtu rahulikult töösse raken-
dub,” täheldab Tavo. 

Käesoleva aasta metsamajandamise töö-
mahud on üsna samasugused nagu mullugi. 
Raiemaht – nii uuendus- kui ka harvendus-
raiete oma – on 3,8 miljonit tihumeetrit, ke-
vadel (ja natuke ka sügisel) istutatakse taas 
mulda 21 miljonit uut metsataime. Ka met-
sauuenduse hoolduse ja noorendikuhool-
duse maht on sarnased mullusega – sel aas-
tal 43 200 hektarit. „Praeguses olukorras 

olemegi saavutanud oma töömahtude opti-
mumi,” märgib Tavo ja lisab, et natuke 
muutub maht siis, kui lisanduvad kaitsepii-
rangud ja raiefondi tulevad maareformiga 
lisandunud maad. 

Viimastel aastatel ning ka tänavu on met-
samajandajatele palju peavalu valmistanud 
pehme talv. „Ootus, et talv toob külma, ei 
realiseeru, peame sellega kohanema ja 
leidma lahendused. Ning kõige parem la-
hendus on hea ja hästi väljaehitatud teede-
võrk,” tõdeb Tavo. Aeg on näidanud, et vii-
mase kuue-seitsme aasta kestel 
rekonstrueeritud RMK teed on märgades 
oludes väga hästi metsa väljaveole vastu 
pidanud. 

Lisaks kasutatakse kõike, millega on või-
malik pinnase kahjustumist vähendada – 
metsamasinatel roomikuid, raidmete laota-
mist veoteedele jms. Vaatamata sellele on 
ilma jälgi jätmata praktiliselt võimatu mär-
jalt ja pehmelt pinnaselt metsa välja vedada. 

„Kui sihtidele, laoplatsidele ja kraavitras-
sidele roopad tekivad, siis saame need ko-
paga tasandada,” ütleb Tavo. 

Selle aasta üks fookusi on ka riigimetsi 
kirjeldavate andmete korrastamisel. 

Töösse rakendamise aasta

Tavo Uuetalu
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RMK nõukogu kinnitas 2018. aasta 
eelarve, kus tuludeks on prognoo-
situd 195,3 ning kasumiks 41,3 
miljonit eurot. Võrreldes 2017. 
aasta eelarvega suurenevad RMK 
tulud 7,7% ja kasum 6%.

Põhilise osa RMK tuludest annab 
puidumüük. Tänavu plaanib RMK 
müüa sarnaselt möödunud aastale 
üle 3,8 miljoni kuupmeetri puitu, 
mis toob sisse 176,2 miljonit eurot. 
Müüdavast puidust moodustab 
3,65 miljonit kuupmeetrit palk, pa-
beri- ja küttepuit ning 0,15 miljonit 
kuupmeetrit hakkpuit ja raidmed. 

2018. aastal suurenevad riigimet-
sas metsakasvatustööde mahud – 
metsauuenduse rajamise kogupind-
ala ulatub üle 9500 hektari, millele 
lisandub ligikaudu 2000 ha loodus-
likule uuenemisele jäetavaid kase-, 
haava- ja sanglepametsi. Kasvama 
pannakse 20,8 miljonit uut puud, 
metsauuendust hooldatakse 25 000 
ning noorendikke 18 200 hektaril. 

Praktilisteks looduskaitsetöödeks 
suunatakse 4,8 miljonit eurot, mille 
eest taastatakse poollooduslikke 
kooslusi ning rajatakse ligipääsud 

Karoli luhale, Alam-Pedja hoolda-
tavatele luhtadele, Abruka loodus-
kaitsealale ja tehakse soode vee- 
režiimi taastamistöid Endla ja Ru-
bina looduskaitsealal ning Soomaa 
rahvuspargis. 

Looduses liikumise võimaluste 
parandamiseks, inimeste suunami-
seks, loodushariduseks ning Sagadi 
mõisa kasutamiseks on eelarves 
ette nähtud 5 miljonit eurot. 2018. 
aastal valmivad Palojärve, Sääre-
tirbi, Soontaga ja Meiuste telkimis- 
alad, Tuhu, Kabli, Sõõriksoo, Ul-
jaste, Pühajärve ja Murrumetsa 
loodusrajad, lisaks Palli ja Pauk-
järve vaatetornid ning Elistvere 
loomapargi hundiaed. 

Investeeringuteks näeb RMK 
uuel aastal ette 24,4 miljonit eurot, 
millest 22,6 miljonit tuleb RMK 
omavahenditest ja 1,8 miljonit Eu-
roopa Liidu ja Eesti fondidest. 
Suurimad investeeringud puuduta-
vad metsateede ehitust ja kuiven-
dussüsteemide rekonstrueerimist 
(18,4 miljonit eurot) ning metsa- 
taimede kasvatamist (0,7 miljonit 
eurot). 

2017. 
aasta 

arvudes
RMK 2017. aasta 

esialgsed majandus-
tulemused näitavad, 

et RMK käive oli 
178,5, kasum 51,7 

miljonit eurot.
RMK müüs 2017. 

aastal 3,8 miljonit 
kuupmeetrit puitu 
171 miljoni euro 
eest. Puidu müük 

küll võrreldes aasta 
varasemaga 5% 

võrra vähenes, kuid 
puidu hind tõusis ja 

kulusid õnnestus 
kokku hoida. Oma 
osa majandustule-

mustele andsid kee-
rulised ilmaolud, 

mis ühtpidi ei või-
maldanud tavapära-

sel viisil metsas 
tööd teha, teisalt 
aga tõstsid turul 

puidu hinda.

RMK nõukogu 
kinnitas uue eelarve

Uudised
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Tekst: Kadri Masing  Foto: RMK, Shutterstock

Nõukogudeaegse hoogtöö tulemusena on hinnan-
guliselt 70% meie sooaladest kuivendatud või kui-
vendusest sel määral mõjutatud, et nad on lakanud 
talitlemast soo ökosüsteemina. Praeguseks on 
soode kuivendamine asendunud küll soode kait-
sega – 69% ehk ligi 229 000 hektarit Eesti soode 
pindalast on kaitse all („Eesti looduse kaitse aastal 
2015“), kuid kunagi rajatud kuivenduskraavid mõ-
jutavad neid jätkuvalt. 

Selleks et sood saaksid looduslikult toimida ehk 
pakkuda puhast vett, reguleerida veerežiimi, si-
duda süsinikku ja säilitada elurikkust, on Loodus-
kaitse arengukavas võetud eesmärk aastaks 2020 
taastada 10 000 hektaril kaitstavatel aladel asuvaid 
madal- ja siirdesooelupaiku ning rabade servaala-
sid. Esimese prioriteedina taastatakse rahvusvahe-
lise tähtsusega märgalad ehk nn Ramsari alad ning 
teised suuremad ja väärtuslikumad sooalad. Taasta-

vad alad on nimetatud kaitstavate soode tegevus-
kavas – enamus neist asub RMK maadel. Taasta-
mistööde põhiraskus lasub RMK-l, projektipõhiselt 
aitavad kaasa vabaühendused ja ülikoolid, näiteks 
Eestimaa Looduse Fond ja Tallinna Ülikool. 

Veerežiimi taastamine
RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv 
ütleb, et 10 000 hektarit kuue aasta peale ei ole 
palju ja toob võrdluseks, et kuivendamise tippajal, 
aastatel 1969–75 kuivendati kuue aastaga 150 000 
hektarit soid. „Aga märgala kompleksile, sealsele 
ökosüsteemile annab see palju juurde.“

Taastamisel lähtutakse põhimõttest, et püütakse 
luua alale sarnased tingimused kui olukorras enne 
kraavide rajamist. Selleks vaadatakse iga ala ka-
meraalselt üle. Maa-ameti põhikaardil on praegu-
sed kraavisüsteemid, täiendavat infot saab ajaloo-

Sirkli ja kopaga 
SOOS Kolme aastaga on taastatud soode 

elupaiku 2330 hektaril, 5000 
hektaril töö praegu käib, 15 000 
hektarit ootab järjekorras. 

Lidar-andmetel põhinev 
pinnavee äravoolu 
modelleerimine Öördi 
peakraavidel. 

Suletavad peakraavid. Soo hüdroloogia toimivate kraavide tingimustes.

Vee ennustatav 
liikumine pärast 
paisude rajamist.
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liste ja tänapäevaste aerofotode võrdlemisest. 
Samuti kasutatakse laialdaselt Lidar-andmestikku, 
mis võimaldab tuvastada kaartidel puuduvaid 
kraave ning hinnata kuivendamisega toimunud 
muutusi soode hüdroloogias. „Kihtide võrdlemisel 
piiritleme potentsiaalsed taastamisalad ning an-
name esmase hinnangu kraavide sulgemise ja puis-
tute kujundusraiete vajadusele,“ selgitab Kohv. 
Väiksemate alade puhul, kus on tegemist üksikute 
kraavide sulgemisega, kirjeldatakse tööd ise, kuid 
suurte alade puhul, mida on enamus, tellitakse soo 
veerežiimi taastamise projekt inseneridelt hankega. 

„Märgalade taastamise jaoks oleme kokku pan-
nud projekti näidiskoosseisu, milles on kirjeldatud, 
millist infot projekteerijalt soovime ja millise info 
ise projekti anname. Projekteerija käest ootame 
eelkõige tehnilist infot kraavisüsteemide kohta, sa-
muti peab projekteerija hindama tegevuste mõju 
eramaale ja infrastruktuurile ning kirjeldama lee-
vendusmeetmeid,“ selgitab Kohv. 

Veerežiimi taastamislahenduse väljatöötamiseks 
hinnatakse, milline oli vee liikumine enne kraavi-
tamist, ning kavandatakse kraavide sulgemine ja 
paisude rajamine. „Soomlaste rusikareegel on väga 
lihtne: tuleb kõik asjad vastupidi teha kui kuiven-
damisel,“ naerab Kohv, lisades, et tegelikult on iga 
ala erinev ning universaalset lahendust ei ole. 
„Mõnes kohas peab tegema päris suuri pingutusi, 
näiteks Endlas tuli uus eesvool kaevata, et kraave 
üldse sulgeda saaks.“ 

Raied, tundlik teema
Hüdroloogilise režiimi taastamise kõrval on teine 
oluline aspekt luua eeldused soole omase taimkatte 
ja elustiku taastumiseks. Looduskeskkonna kirjelda-

mine ja raietega seotud otsuste langetamine on pro-
jektis RMK looduskaitseosakonna spetsialistide 
ülesanne. „Selle info, kust raiuda, peavad andma 
meie inimesed ja ka põhjendama, miks ikkagi on 
vaja raiuda. Projekteerijatel ei ole praegu pädevust 
hinnata mõjusid looduskeskkonnale, seetõttu on va-
jalik, et sellega tegelevad meie spetsialistid, kelle 
puhul teame, et nad on alaga kursis, neil on kogemu-
sed ja nad oskavad ka riske näha,“ põhjendab Kohv. 

Raied on soode taastamise emotsionaalseim 
külg. „On inimesi, kes põhimõtteliselt ei taha 
raieid kaitsealadele. Nad ütlevad, et soode taasta-
misel piisab kraavide sulgemisest, ärme neid raieid 
tee. Raiete vajalikkus jääb raskesti mõistetavaks ja 
levib väike vandenõuteooria, et raied on seotud 
RMK majanduslike huvidega,“ räägib RMK loo-
duskaitseosakonna looduskaitsespetsialist Priit 
Voolaid. 

Kaupo Kohv täiendab, et see ongi tundlik teema 
ja kaalutlusruum on oluliselt suurem. „Kui tahame 
sood taastada, siis kraaviga ei ole kaalutlusruumi, 
peame selle kinni panema. Puistu kujundamise 
puhul on kaalutlusruum suurem, peab hindama, 
millised väärtused sinna tekkinud on ja kas need 
on prioriteetsemad võrreldes taastamise eesmär-
giks oleva sookooslusega.“

Ka siin tulevad appi ajaloolised aerofotod. „Ena-
masti raadame kohtades, kus välitööde info ja va-
nade fotode järgi näeme, et loomuliku hüdroloogia 
tingimustes enne maaparandust olid need alad la-
gesood. See tähendab, et puistu on sinna kasvanud 
pärast kraavitamist ning lagesooga seotud väär-
tuste taastumiseks peab see ala lage olema,“ selgi-
tab Kohv. 

Kuigi raied põhjustavad enim kõneainet, ei ole 
need valdavad. Näiteks Soomaa rahvuspargis  
taastatavast 1250 hektarist kujundatakse raietega 
lagesoid kokku 187 hektaril. 217 hektaril taastamis- 
aladest kujundatakse harvendusraiete ja alusmetsa 
eemaldamisega soometsadele tüübiomane hõredam 
puurinne ja alusmets. 

Miks ikkagi puud lagesohu ei sobi? Puistu muu-
dab sademete režiimi maapinna suhtes, sest lumi ja 
vihm jäävad võradesse kinni, auruvad sealt ning 
maapinnale ega turbasamblani ei jõuagi. Samuti 
kasutavad puud vegetatsiooniperioodil oma elute-
gevuseks maapinnas olevat vett, millega aitavad 

Hüdroloogilise režiimi taastamise kõrval 
on teine oluline aspekt luua eeldused 

soole omase taimkatte ja elustiku 
taastumiseks.

Öördi raba idaserv. Oranži joonega tähistatud taastamisalal 
alustatakse töödega selle aasta esimesel poolel. Fotodel on 
näha kuivenduse tõttu toimunud muutused taimkattes: va-
rasem lagesoo (siirde- ja madalsood) on asendunud kõrge 
ja tiheda kõdusoometsaga. Priit Voolaid ütleb, et sellised 
muutused Öördi idaservas on taastamisaladest ühed drasti-
lisemad nii ulatuselt kui iseloomult.

Peateema



oluliselt kaasa veetaseme langusele ja seda iseära-
nis sademetevaesel suve teisel poolel. Avatud 
sooelupaikadele on omane ka avatus, mis kuiven-
dusjärgselt kasvama hakanud või tihenenud puistu-
tes on väga väike. Veerežiim ja valgustingimused 
on peamised sookooslust määravad abiootilised 
tingimused. 

Kohv kummutab väited, et raieid tehakse kasu- 
soovist. „Soode taastamise puhul on raied kõige 
suurem riskifaktor. Raiete tõttu tööd venivad, sest 
meil ei ole väga stabiilseid talvi ja kaitsealadel on 
ajalised piirangud, samuti on pinnasekahjustuse 
riskid suured. Kui vaataksime ainult taastamise 
pindalalist eesmärki, siis oleks kõige lihtsam raied 
ära unustada, aga sisulise poole pealt on raieid 
vaja, kui tahame taastumist mõistlikus ajaaknas 
saavutada.“

Kui kiiresti taastub soo?
Pinnasekahjustused on teema, millega pidevalt te-
geletakse. „Nähes tagajärgi, mida rasketehnika 
võib tekitada, otsime võimalusi, kuidas kahjustusi 
vältida. Praegu üritame Soomaal tundlikel aladel 
kasutada võimalikult palju kummilintidel eritehni-
kat,“ toob Voolaid näite. Kohtadesse, kus juba har-
vesteriga on probleeme, puidu järele ei mindagi. 
„Kui taastamiseks on vaja puud sinna maha jätta, 
et saaks masinaga sõita ja seal tööd ära teha, siis 
see on otsus. Teine aspekt on riskide parem enneta-
mine juba töö kavandamisel, peame nägema ette, 
mis nõuetele vastavaid masinaid saab peale saata ja 
millised kokkuveoteede paiknemisskeemid kahjus-
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Varasem ja suurem äravoolu maksimum

Suurem summaarne äravool

Hilisem ja väiksem äravoolu maksimum

Äravooluhulkade aeglasem vähenemine

Suurem minimaalne vooluhulk

 

Looduslik valgala
Kraavitatud valgala

Joonisel on näidatud, kuidas suurte sademete või näiteks 
kevadise lumesulamise puhul käitub looduslik ja kraavita-
tud valgaala. 
Kraavitatud valgalalt hakkavad kraavid väga kiirelt vett 
välja juhtima. Äravoolu hulk suureneb kiiresti ja saavutavad 
kõrge maksimumi, seejärel veetase langeb väga madalale.

 

Looduslikus süsteemis toimub äravoolu hulga suurenemine 
suurema viibeajaga, sest vesi peab liikuma madalamatele 
aladele läbi taimestiku või infiltreeruma pinnase kaudu. 
Äravoolu maksimumvooluhulk jääb oluliselt väiksemaks, 
kuna äravool toimub pikema aja jooksul. Samuti ei kahane 
looduslikus valgalas äravoolu minimaalne vooluhulk nii 
väikseks kui kraavitatud alal.

Looduslik soo leevendab üleujutusi

Märjemad rajad
  Kraavide sulgemine mõjutab otseselt koha-
likke inimesi ja ka jahimehi, kes on harjunud 
mööda sihte soos käima. Harjumuspärased 
rajad muutuvad oluliselt märjemaks ja võib-
olla on vaja leida ka uued liikumisteed. Paika-
des, kus soode taastamine mõjutab külas-
tusobjekte, kavandatakse ka vajalik 
infrastruktuur. 

  Mõjutatud on ka liigid, kes on taastamisalale 
kolinud pärast ala kuivendamist ja kelle tava-
pärane elupaik ei ole soo ja kel tuleb levida 
ümbritsevatele kuivendatud aladele.  Reeglina 
on tegemist n-ö tavaliste metsaliikidega, kelle 
puhul sobilike elupaikade vähesus pole prob-
leem erinevalt lagesoo liikidest, kellest mit-
mete arvukus kahaneb.

  valgalalt lähtuva äravoolu hulk
  kraavitatud valgalalt lähtuva 
äravoolu hulk

►

14 Metsamees nr 1 (132) / 2018

Peateema



 TAASTATUD SOOD

Soomaa rahvuspark
Kuresoo kaguserv  
81 ha (2013)
Riisa raba kirdeserv 4,5 ha (2016)
Liinoja 64 ha (2017)
Kuresoo kirdeserv 30 ha (2017)
Riisa raba lõunaserv  
21 ha (2017)
Riisa raba põhjaserv 31,3 ha 
(2017)
Soomaa rahvuspark ja  
Kikepera hoiuala
Vanaveski ja Räksi metsise  
elupaigad 217,7 ha (2015)
Lahemaa rahvuspark
Hara raba freesturbaväli  
103 ha (2013)
Viru raba freesturbaväli  
39 ha (2013)
Aseri maastikukaitseala
Rannu raba freesturbaväli  
45 ha (2013)
Endla looduskaitseala
Endla raba lääneserv  
174 ha (2015)
Muraka looduskaitseala 
Muraka soostiku servaalad  
1476 ha (2015) 

Viidumäe looduskaitseala 
Viidumäe allikasood  
35 ha (2016)
Kukka looduskaitseala,  
Kukka maastikukaitseala 
Kukka allikasoo 24,24 ha (2017)
Haavassoo looduskaitseala 
Haavassoo madalsoo  
0,93 ha (2017)
Järise hoiuala
Järise siirdesoo taastamine  
14,7 ha (2017)
Riisa raba põhjaserv 31,3 ha
Aidu looduskaitseala 
Aidu taastatavad  
soostuvad metsad 56 ha
Kuke-Kiili hoiuala
Kuke-Kiili madalsoo 43,56 ha
Pikasilla 1 käpaliste püsielupaik 
Pikasilla soo 5 ha

 TAASTAMISEL  
 OLEVAD SOOD
  
Endla looduskaitseala 
Linnusaare raba lääneserv  
455,9 ha
Endla looduskaitseala  
Linnusaare raba idaserv  
181,1 ha

Endla looduskaitseala  
Kaasikjärve raba servaalad  
70,1 ha
Soomaa rahvuspark 
Valgeraba lääne- ja  
lõunaserv 413,8 ha
Kikepera loodeserv 273,3 ha
Kikepera lääneserv I 4,1 ha
Kikepera lääneserv II 100,9 ha
Kikepera lõunaserv 115,5 ha
Öördi idaserv II 32,2 ha
Öördi idaserv I 28,1 ha
Öördi kaguserv 100,7 ha
Öördi peakraavid 155,6 ha
Kuresoo kaguserv 66,3 ha
Sookuninga looduskaitseala
Sookuninga soo ja soometsad 
446,5 ha
Rubina looduskaitseala
Rubina LKA sookoosluse  
taastamine 505,3 ha
Alam-Pedja looduskaitseala
Sangla soo taastamisala  
368,9 ha
Soosaare taastamisala 113 ha
Luitemaa looduskaitseala
Tolkuse raba 903,37 ha
Maarjapeakse soo 538,55 ha

Taastatud ja taastamisel olevad sood
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Chart Title

Uputusehirm. Sageli kardetakse, et kraavide sulgemise 
järel hakkab uputama. Tegelikult on vastupidi. Sood re-
guleerivad maastikul veerežiimi ning leevendavad sel-
lega nii üleujutusi kui ka põuda. Kraavid koguvad kui-
vendussüsteemides vee kiiresti kokku ning põhjustavad 
kiireid veetaseme kõikumisi. Suurvee ajal tõuseb vee-
tase kraavides kiiremini ja üleujutuste ulatus võib olla 
suurem. Looduslikult toimiv soo pikendab vee viibimis-
aega looduslikus süsteemis, ühtlustades nii veetaseme 
muutlikkust. Sadude järel immitseb vesi soost välja pi-
kemat aega kui avatud kraavide korral. Põuajärgsed sa-
demed kuluvad aga kõigepealt loodusliku soo veeva-
rude täitmiseks ja alles seejärel naaberalade veebilansi 
suurendamiseks (vt joonis lk 14). Taastamisprojektides 
hinnatakse kraavide sulgemise mõju eramaadele ja inf-
rastruktuuridele ning sulgemislahendused projekteeri-
takse sellised, et veesurve neile ei suureneks. 
Puude hukkumise kartus. Tihti arvatakse ekslikult, et 
soo taastamise järel tekib alale kopra üleujutusega võr-
reldav pilt, mille tagajärjel levivad maastikul hukkunud 
metsaosad. Taolisi kohti, kus vesi on püsivalt maapin-
nast oluliselt kõrgemal, tekib üksikutes, suure läbivoo-
luga kohtades. Ulatusliku puude hukkumise kartus se-
nise kogemuse järgi põhjendatud ei ole ja need 
vähesed kohad, kus puude ülepinnaline suremine aset 
leiab, oleks ka rikkumata veerežiimi korral eeldatavasti 
lagedad, mistõttu võib seda pidada ootuspäraseks.

Soode taastamine  
tekitab hirme
Soode taastamistööd võivad tekitada uputuse- või metsa 
hukkumise kartust, nendel hirmudel pole aga alust.

tavad kooslust kõige vähem,“ täiendab 
Kohv. „Tahame teha kõik selleks, et ris-
kid töödega kaasnevate ebasoovitavate 
mõjude avaldumiseks oleks viidud miini-
mumini. Paljudel juhtudel asuvad taasta-
misalad sihtkaitsevööndites, kus perioo-
diti ei tohi inimene üldse käiagi. Ammugi 
ei ole aktsepteeritav puidu väljatoomi-
sega taastatava sookoosluse rööpasse 
sõitmine,“ lisab Voolaid. 

Küsimusele, kui kiiresti soo taastub, on 
raske üheselt vastata, kuid esimesi sil-
maga nähtavaid tulemusi – veetaseme 
tõusu – võib juba paari päevaga näha. 
Turbasamblakatte taastumine võtab 
kauem aega, kuid esimese paari aastaga 
on alad reeglina taimestunud ja tööde-
aegne turbane pilt unustusse vajunud. 
Võrreldes varasemaga pööratakse praegu 
ka rohkem tähelepanu sellele, et suleta-
vad kraavitrassid ei jääks alati sirgjoone-
listeks, vaid oleks kasvama jäetud puu-
dega senisest rohkem liigendatud. 
Taastamistööde järgset olukorda saab 
oma silmaga näha Soomaal, Öördi rabas 
ja Kuresool.

Soode taastamist võib pidada loodus-
kaitseliselt üheks kõige jätkusuutliku-
maks investeeringuks. „Raha kulub korra 
ja reeglina näeme, et tagasi minema ei 
pea. Elupaigad hakkavad taastuma, 
maastiku tuleohurisk langeb, pikas pers-
pektiivis hakkab turvas taas ladestuma ja 
soo uuesti süsinikku siduma, veesurve 
infrastruktuurile väheneb,“ loetleb Kohv 
plusse. 

Seirekaevude andmed näitavad taastamistööde tulemuslikkust Endlas

Üheks kriteeru-
miks soode taasta-
misel on pinna - 
veetaseme tõus.

Sootaimestiku 
kasvutingimuste 
säilimiseks ei to-
hiks veetase lan-
geda madalamale 
kui 30 cm 
pinnasest.

 cm

November 2013: enamik paise rajatud, kraavid osaliselt suletud.

Oktoober 2014: kraavid lõplikult suletud.

16

Peateema

Metsamees nr 1 (132) / 2018



Aina selgemaks saab vajadus 
erarahastuse järele looduskaitses. 
Riigil pole piisavalt ressursse 
eraomanikule looduskaitse tõttu 
saamata jääva tulu kompenseeri-
miseks, selgus puudub ka Natura 
hüvitismeetme rahastamismah-
tude osas pärast 2020. aastat. 
Avaliku raha maht Euroopa ta-
sandil pigem kahaneb, samal ajal 
vajadus kaitsta loodusväärtusi 
kasvab. See ajendab otsima efek-
tiivseid viise loodushoiu korral-
damiseks. Eesti Erametsaliidu 
algatusel ning Erametsakeskuse 
eestvedamisel kutsusime mullu 
detsembris Tallinna Oxfordi üli-
kooli teadlased, et kuulda ing-
laste kogemustest ja praktikast 
ökosüsteemiteenuste turustamis-
viiside väljatöötamisel. 

Tööriist turustamiseks
Peter Long ja Alistair Yeomans 
Oxfordi ülikooli pikaajalise öko-
loogia ja ressursijuhtimise uuri-
misrühmast tutvustasid Life+ 
projekti NaturEtrade, mille ees-
märk on vähendada maakasutuse 
muutustest tingitud loodusliku 
mitmekesisuse langust. Seejuu-
res ei keskenduta ökosüsteemide 
taastamisele (millega tegeleb 
suurem osa Life+ projektidest), 
vaid põhirõhk on olemasolevate 

ökosüsteemide säilitamisel. Ox-
fordlased rääkisid, et nende si-
hiks oli luua platvorm, kus maa-
omanikuga sõlmitud lepingu 
alusel tagatakse kokkulepitud 
perioodiks ökosüsteemiteenust 
pakkuva ala säilimine.

Erinevaid andmebaase ja satel-
liitanalüüsi kasutades võimaldab 
platvorm NaturEtrade 30 m täp-
susega hinnata, kus iganes Maal 
asuva ala ökoloogilist väärtust. 
Seirata saab ala elurikkust, 
maakasutuse muutust, uuritava 
ala maapealse biomassi süsiniku-
sisaldust, vee äravoolu hulka 
võrreldes taimestikuta aladega, 
pinnase erosiooni, puhkeväärtust 
ja tolmeldamist.

Tulevikus peaks maaomanikul 
loodud platvormi abil olema või-
malus hõlpsalt oma maatüki 
ökosüsteemiteenuseid hinnata ja 
huvitatud osapooltele turustada. 
Investorid maksaks maaomani-
kele ökosüsteemide säilitamise 
eest maaomaniku määratud 
hinda. Süsteem võiks toimida 
sarnaselt online-oksjoni- 
portaalidele.

Peamised sihtrühmad
Peamiste sihtrühmadena näevad 
platvormi NaturEtrade loojad 
kommunaalettevõtjaid, põlluma-

jandustootjaid, kinnisvaraette-
võtteid ja -arendajaid, hotelle, 
golfiklubisid ja teisi, kes soovi-
vad oma ettevõtte väärtust ja 
mainet tõsta. Sihtrühma kuulu-
vad ka kohalikud omavalitsused, 
kelle huvi võiks olla asustuse 
ümbruses asuvate metsade säili-
tamine puhkemetsadena. 

Eesti Erametsaliidu juhatuse 
liige Ando Eelmaa ütleb, et 
metsaomaniku seisukohalt vaa-
dates on metsakeskkond oma-
niku kõige suurem vara ning 
selle hea käekäik on kestliku tu-
leviku jaoks väga oluline. Metsa-
omanikud teadvustavad üha 
enam, et puidutootmine ei saa 
ega peagi olema ainus hüve, 
mida mets meile pakub. Liidus 
nähakse, et kasvaval osal ühis-
konnast on juba praegu olemas 
valmidus ökosüsteemiteenuste 
eest maksta. Inimesed ja ettevõt-
ted otsivad üha enam võimalusi 
oma ökoloogilise jalajälje vähen-
damiseks ja tarbimise 
kompenseerimiseks. 

Eesti Erametsaliit tegutseb 
ökosüsteemiteenuste turustamis-
võimaluste arendamise nimel 
edasi. Koostööd tehakse nii Ox-
fordi kui Eesti teadlastega, Era-
metsakeskuse ja teiste valdkond-
like organisatsioonidega. 

Ökosüsteemiteenused 
ehk keskkonnakaitse
lised, sotsiaalsed ja  
majanduslikud hüved, 
mida ökosüsteemid 
pakuvad, on alati 
olnud tasuta. Kas see 
erametsas nii ka jääb?

Uuritakse ökosüsteemiteenuste  
turustamisvõimalusi

Tekst: Kertu Kekk, Irje Möldre
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Tekst ja fotod: RMK

Kommentaar

Viie punkti skaalal anti töö sisule ja 
arenguvõimalustele 3,5 punkti. 2015. 
aastal, mil toimus eelmine samalaadne 
küsitlus, oli see näitaja 3,4 punkti. Vahe 
on väike, vaid 0,1 punkti, aga kuivõrd 
on tegemist olnud läbi aegade nõrgima 
töörahulolu komponendiga, on selle pa-
ranemine siiski tähtis. Sama palju ehk 
0,1 punkti võrra on kahe aastaga lange-
nud rahulolu otsese juhi ja motivatsioo-
niga – praegu hinnati neid vastavalt 4,1 
ja 3,8 punktiga, kahe aasta eest aga 4,2 
ja 3,9 punktiga. Ülejäänud uuritud as-
pektide osas muutusi polnud, nii 2015. 
aastal kui ka 2017. aastal olid üldhin-
nangud töökorraldusele, koostööle, info 
liikumisele ja organisatsioonikultuurile 
samad (vt tabel 1). Kõikumisi leiab 
muidugi vastustes üksikküsimustele, 

nendest saab täpsema ülevaate intranetis 
olevast esitlusest.

Pannes tulemused veidi pikemasse 
perspektiivi ja tuues sisse ka 2013. aas-
tal tehtud uuringu, jääb silma töörahul-
olu komponentide ühtlustumine  
(vt joonis 1).

Keskmisest rahulolevamad on RMK 
metsakorralduse ja looduskasutuse vald-
konna töötajad (viimase seas ka endise 
külastuskorralduse valdkonna töötajad, 
kes nüüdsest kuuluvad struktuuris loo-
duskasutuse valdkonna alla). Kolleegi-
dest märksa kriitilisemad on maakasu-
tuse töötajad – valdkond, mida viimaste 
aastate töökorralduslikud muudatused 
enim puudutanud on.

Juhtide antud hinnangud on üldiselt 
kõrgemad kui spetsialistide või tööliste 
omad. Teistest positiivsemalt on mee-
lestatud ka üle 55-aastased ja RMK-s 
alla viie aasta töötanud inimesed.

RMK töötajate rahuloluküsitlus toi-
mus 2017. aasta novembris ja detsemb-
ris. Ankeedile vastas 343 inimest ehk 
49% töötajaskonnast. 

Keskmisest rahulolevamad on RMK 
metsakorralduse ja looduskasutuse  

valdkonna töötajad.

RMK töötajate seas 
läbi viidud 
uuringust selgub, 
et viimase kahe 
aastaga on 
paranenud 
töötajate  
hinnang arengu
võimalustele 
organisatsioonis. 
Töörahulolu 
näitajad on 
ühtlustunud.

VÕIMALUSED OSALEDA 
RMK ARENGUS on töötajate 
arvates paranenud
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  2013 2015 2017
  Juht 4,2 4,2 4,1
  Töökorraldus 3,8 4 4
  Org. kultuur 3,8 3,9 3,9
  Motivatsioon 3,6 3,9 3,8
  Koostöö 3,7 3,7 3,7
  Info liikumine 3,7 3,6 3,6
  Töö sisu ja arenguvõimalused 3,2 3,4 3,5

Töötajate 
hinnangud
Kõrgeima ja madalaima keskmise 
hinnangu saanud väited uuringus. 
Hinnangud on antud 5 punkti 
skaalal.

Olen oma otsese juhiga  
rahul 4,5

Mul on oma töö tegemiseks  
korralikud töövahendid 4,5

Minu juht annab nõu ja toetab mind 
probleemide lahendamisel 4,4

Saan osaleda RMK arendus -
tegevuses 3,1

Olen rahul info liikumisega  
probleemidest RMK-s 3

RMK pakub häid karjääri- 
võimalusi  2,9

4,5
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4,1
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3,6

3,4
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2013 2015 2017

Joonis 1

Rahulolu 
muutumine 
viimase  
5 aasta jooksul

Kevadised istutustalgud on heaks
võimaluseks käed mullaseks teha ja

heade kolleegidega koos olla.
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RMK looduskaamerate peremees ja 
blogija Tiit Hunt aitab loodust rahvale 
lähemale tuua. Silmale nähtavaks saab 
palju sellist, mis muidu varjatuks 
jääkski. Sündigu see siis blogipajatuste, 
looduskaamerasse püütud hetkede või 
Tiidu korraldatava „Vereta jahi“ käigus 
valminud loodusfotode vahendusel. 

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor, Tiit Hunt

Tiit Hunt
aitab loodust 
lähemale tuua

Persoon

„Vereta jahti“ pidasid loodushuvilised fotograafid möödu-
nud kevadel juba 20. korda. „Vikerraadios ütles üks repor-
ter, et „Vereta jahist“ on saanud Eesti kultuuri osa,“ tähel-
dab Tiit. Kasu sellest ettevõtmisest on olnud 
mõlemapoolne – rahvas saab piltidelt nähtu abil 
loodusteadlikumaks, piltnikke on see ettevõtmine samuti 
rohkem looduse juurde toonud, neid loodusfotograafideks 
kujundanud. Tiit märgib, et sõna levib kaugemalegi. „Need 
fotograafid, kes on paljudel „Vereta jahtidel“ osalenud, 
kannavad mõtet edasi ja räägivad looduse pildistamisest.“

Tiit hakkas pildistama 11-aastaselt ja vahet sellesse 
enam tulnud ei olegi. „Ise ilmutasin, tegin ka värvilisi 
pilte, kogu raha läks ülikooli ajal sinna,“ muheleb mees 
noorusaega meenutades. 

Tiidu fotodest on enim tähelepanu pälvinud kalapildid. 
Kümmekonna aasta jooksul on ta üles pildistanud enamiku 
Eestis elavatest kaladest. Elusast peast. See on äärmiselt 
tähtis asjaolu, sest surnud kala kaotab Tiidu sõnul hetkega 
oma õige värvuse. ►
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Kalade pildistamine on olnud suur ja keeruline 
töö, sest kõik need kalad on tulnud ju elusana kinni 
püüda, mis on tähendanud väga mitmeid püügi-
kohti ja -riistu. Suurem osa kalu on üles pildistatud 
akvaariumis puhtas vees, sest näiteks Peipsi järve 
või Emajõe vesi oleks korraliku võtte jaoks liialt 
sogane. 

Nii on pildile saanud 70 liiki kalu, üldse elutseb 
Eesti vetes 78 liiki. Puudu on näiteks merinõel, kes 
on ka väga haruldane. Need 70 liiki on Tiit Hunt 
pannud ka 2014. aastal ilmunud mahukasse teatme- 
teosesse „Eesti kalad“. Enne seda ilmus tema su-
lest „Väike kalaraamat“, mis mahutas 40 kalaliigi 
tutvustuse. Selle raamatu paari aasta taguses kor-
dustrükis on pea pooled pildid uute ja paremate 
vastu vahetatud. 

Kaks valikut
Põhjus, et Tiidust just nimelt bioloog sai, peitub nii 
tema lapsepõlves kui ka juhuses. 

„Eks tatipulk kujuneb varases eas,“ tõdeb Tiit, 
kes teadliku osa oma lapseeast kasvas Padisel. 
Tema isa töötas seal Kloostri metskonna 
metsaülemana. 

Sageli käis Tiit isaga tööl kaasas ja need sõidud 
kulgesid ikka kõrvalteid pidi. „Nägi igasugu 
põnevaid asju,“ nendib Tiit. „Isa oli botaanikas 
tugev, eriti dendroloogias, tema mind õpetas.“ 
Muidugi sattus vaatevälja ka loomi, kuigi neid oli 
Tiidu hinnangul siis justkui vähem näha kui 
praegu. Kõik see tekitaski noores poisis huvi loo-
duse vastu ja kui oli aeg elukutset valima hakata, 
mõlkus tal peas kaks varianti: Tartu Ülikoolis bio-
loogia või Eesti Põllumajanduse Akadeemias 
metsandus. 

Peale jäi Tartu Ülikooli bioloogia, õpingutes 
spetsialiseerus ta zooloogiale ja ökoloogiale. 

Pärast ülikooli viis tee Lahemaa rahvusparki va-
nemteaduri ametit pidama, seejärel, aastal 1990 
asus ta ajakirja Horisont bioloogia- ja meditsiini-
toimetajaks ning aastast 1996 töötas hulga aastaid 
Eesti Loodusmuuseumis zooloogiaosakonna juha-
tajana. Kuniks tegi mõned aastad tagasi RMK ju-
hatuse esimehele ettepaneku seada üles RMK loo-
duskaamerad ning hakata pidama loodusblogi. Nii 
on kaamera(d) rotatsiooni korras vahendanud huvi-
listele pilti punahirvede, mäkrade, kob-
raste, rändlindude ja šaakalite elust-olust. 
Praegu, talvisel ajal jälgib kaamerapilt 
hirvi ja šaakaleid. 

Lemmikloom mäger
Milline Eestimaa loom aga Tiitu ennast 
kõige rohkem köidab? 

„Kui läbi aja võtta, siis on mäger mulle 
hirmsasti meeldinud,“ vastab Tiit. Tema oli 

ka tunamullusel mägra-aastal mägra eestkõneleja. 
Oma kodu läheduses Vääna-Jõesuus polnud Tiit 

varem mäkra näinudki, kuniks ta mõni aeg tagasi 
ühel õhtul selle loomaga juhuslikult kohtus. 
„Nägin, et üks mätas liigub – ju see kährik on – ja 
keerab minu poole,“ meenutab ta. Loom sammus 
täitsa mehe saapaninadeni välja. Seejärel keeras 
mäger 90 kraadi ja kõndis minema, ilma et oleks 
sammu lisanudki. Arvatavasti ta ei saanud arugi, et 
kohtus inimesega – nägemine on mäkradel kehv ja 
küllap puhus tuul niisugusest küljest, et ei suuna-
nud ka inimese lõhna looma ninna. 

Tiidu sõnul sai ta kaks aastat kestnud mägraseire 
käigus nende loomade elu üsna põhjalikult jälgida. 
See on toonud teadmise, et mäkrade käsi käib siin-
mail täitsa hästi. Põhjus on Tiidu sõnul kõige tõe-
näolisemalt selles, et jahti neile praktiliselt ei 
peeta. Niisamuti mängib rolli asjaolu, et enam ei 
ihka keegi naljalt omale uhket kährikumütsi. 
„Kuna mägrad elavad kährikutega ühes linnakus, 
kaevati vanasti neid linnakuid üles, et kährikuid 
kätte saada,“ selgitab Tiit, kuidas kaks looma oma-
vahel seotud on. 

Kõvasti reisimuljeid
Tiit on ka kõva rännumees. Tõsi, viimastel aastatel 
pole ta Eestist kaugel käinud, kuid ka siinmail lii-
gub ta agaralt ringi. Oma blogis püüab ta võimali-
kult erinevaid paiku kajastada. 

Kunagistest reisidest pajatab Tiit meeleldi prae-
gugi. Näiteks Sulawesi saarest, seal käis ta kahe-
kesi hea sõbra Tõnis Haameriga. „Sel ajal polnud 
kodueestlased seal vist käinudki,“ märgib Tiit. 
„Keeruline koht. Meid oleks peaaegu visatud keld-
risse madude kätte selle eest, et pildistasime 
moslemeid.“

Reisi eesmärgiks oli käik džunglisse, et leida 

Suurem osa kalu on üles pildistatud 
akvaariumis puhtas vees, sest näiteks 

Peipsi järve või Emajõe vesi oleks 
korraliku võtte jaoks liialt sogane.

Persoon

Teravmäed.
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üles sealsed endeemilised liigid. Sellest käigust on olnud 
mitu lugu ka kunagises loodussaates „Tasakaal“. 

Tais käimisest meenutab Tiit džunglis elevantide pildis-
tamist – nood olid nii kurjad, et lõpuks tuli nende eest ära 
joosta. Seal õnnestus Tiidul saada väga äge pilt – elevandi- 
ema jälg, selles poja jälg, milles omakorda tiigri jälg, 
aurav kakahunnik peale selle. 

Koos Tõnisega käis Tiit ka Teravmägedel, kus liiguti 
ringi koerarakendiga. Seal ööbisid nad kolmekesi (kolmas 
oli koertejuht) elu kõige karmimate külmakraadidega – 38 
kraadi – telgis. Magamiskott oli Tiidul hea (ekstreemtingi-
mustes –35 kraadi), siiski jäi sellest pisut napiks, ent kui 
sai põhjapõdranaha peale tõmmata, sai kuidagi öö üle 
elada. 

Koos Riho Västrikuga matkas Tiit gaasitrassi pidi Tai-
mõris. Jalgsi. Seal tuli ette keerulisi kohti ning et edasi 
pääseda, liikusid nad mõnikord torusid pidi, mis oli üsna 
ohtlik ja nõudis head tasakaalu. 

Hea sõnaga meenutab Tiit ka Eesti–Rootsi 
ühisekspeditsiooni Läänemerele, mille käigus külastati 
suuremaid ja väiksemaid Rootsi saari. Sel teemal valmis 
hiljem mitmekülgne näitus. „Igavalt pole elu küll läinud, 
neist käimistest võiks ühtekokku seitse päeva jutustada,“ 
muheleb Tiit. 

Eesti looduse 
teejuht
Lisaks blogimisele ja RMK looduskaame-
ratega tegelemisele – neid tuleb ju töökor-
ras hoida, nihutada, loomi kaamera vaate- 
välja meelitada – kogub Tiit praegu ka 
materjali raamatu – kogu Eesti looduse 
teejuhi tarvis. 

See tuleks analoogne „Lääne-Eesti tee-
juhiga“, mis ilmus kolm aastat tagasi ning 
tutvustas Eesti läänepoolsema osa loo-
dust ja vaatamisväärsusi. 

„Kui kõik need kohad, mida tahta, sisse 
panna, siis tuleks raamat küll oma 1000 
lehekülge paks,“ tõdeb Tiit. Kauneid 
kohti, mis on väärt külastamist, jagub 
siinmail küll ja veel. „Muidugi, kui liikuda 
autoga, võib raamat ka 2000 lehekülge 
olla, aga kui liikuda kergemate vahendi-
tega, siis kolme-neljakilost raamatut keegi 
küll kaasa ei vea.“ Nii et nuputamist, 
mida raamatusse võtta, mida jätta, jagub.

Lama järve 
ääres Taimõril.

Raukarid Fårö saarel.

Tontkandlane Sulawesil.Šotimaal.
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Edela regioon: 
Rail Baltic ja palju 
kaitsealuseid liike
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Kui küsida RMK Edela regiooni 
töötajailt, mis neil on „köikse 
eripärasem“ Kagu ja Kirdega 

võrreldes, vastab regioonijuht 
Aivar Laud pikemalt mõtlemata: 

„Meile tuleb Rail Baltic ja meil on 
arvatavasti kõige rohkem 

kaitsealasid.“ 

Tõsi ta on: raudtee kaitsevööndisse jääb Pärnumaal 
551, Raplamaal 159 ja Harjumaal 95 hektarit  
metsamaad, sealjuures Pärnumaal kulgeb trass lõvi- 
osas läbi riigimetsa. Rail Balticu ehituseks, seega 
ka trassialuse maa raadamiseks küll veel läinud ei 
ole, kuid möödunud aastal tehti tulevase raudtee 
piirkonnas kõvasti geoloogilisi uuringuid. „Terve 
trassi äär on läbi kaevatud,“ nendib Aivar. RMK 
Edela regiooniga on uurimistöö seotud niipalju, et 
kohtades, kuhu riigimetsas puuraugud tehakse, 
tuleb neil nelja meetri laiused teed sisse raiuda, et 
tehnikaga ligi pääseks. Seda tuli mullu palju teha. 
Otsust, millal trassialust maad raadama hakatakse, 
seni veel tulnud ei ole. 

Palju liike, kellega arvestada
Edela regiooni kuuluvad tervikuna Lääne-Eesti ja 
saared, Rapla-, Pärnu- ja Viljandimaa ning osa 
Harjumaast. Uuest aastast jääb Edela regiooni hal-
dusreformi tulemusena ka tükike Järvamaast, sest 
seni Raplamaale kuulunud Käru vald pani leivad 
ühte kappi Türi vallaga. 

Pärnumaal kasvab riigimets suure massiivina, 
Harju-, Lääne- ja Saaremaal on riigimetsaomand 
aga väga tükeldatud. Metsamajandamise seisuko-
hast on omad „agad“ Pärnumaalgi, kus majandus-
mets on erinevate kaitse- ja hoiualadega läbi 
pikitud. 

„Kui vaadata praakerite töölauda, siis kaitsealu-
seid liike, kellega peame raietöid tehes arvestama, 
on hästi palju,“ täheldab Aivar Laud. 

Kuigi kõigist nõuetest peetakse metsa majanda-
des kinni, kipub ikka nii olema, et kaitsealade pii-
ranguvööndis raiet tehes saavad metsamehed sot-
siaalmeedias sõimu osaliseks. 

Ometi ei riku metsamehed kuidagi seadust – nii 
metsa- ja looduskaitseseadus kui ka kaitse-eeskir-
jad seavad väga palju piiranguid, kui raieid tehakse 
majandatavatel kaitsealadel. 

„Metsamajandajatel oleks lihtsam, kui piirangu-
vööndi metsad – u 10% riigimetsadest – võetaks ka 
range kaitse alla, sest sisuliselt ei ole võimalik neis 
metsades raiet teha, kuigi praegu on meil ju kohus-
tus neid metsi majandada,“ märgib Aivar.

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor

Märgade ilmaoludega tuleb otsida 
kuivemaid lanke, kus saaks metsa üles 

töötada ja välja vedada. Ühel niisugusel, 
Käru lähistel asuval langil töö parajasti käibki.

Aive Leinpuu, Einart Kask, Aivar Laud.
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Tootlikud mandri männikud
Regiooni kõige tootlikumad metsad 
kasvavad Viljandimaal, seejärel Pärnu- 
ja Raplamaal. Aga näiteks saarte ja Lää-
ne-Eesti männikud jäävad tootlikkuselt 
mandri omadele alla. „Palgi väljatulek 
on väiksem, kasvukoht pole lihtsalt nii 
hea,“ selgitab Edela regiooni analüütik 
Edvard Eelsalu. 

Tema sõnul oli eelmise aasta teisel 
poolel Viljandimaal ja Pärnumaal  
lageraies männipalgi väljatulek 89%, 
saartelt aga sai männipalki 75%. „Üle 
terve regiooni oli teisel poolaastal män-
nipalgi väljatulek 82%,“ lisab ta 
võrdluseks. 

Palgi väljatulek sõltub mõnevõrra ka 
sellest, millises läbimõõdus palki 
saeveskid ostavad. Nii Aegviidu kui ka 
Viiratsi saeveskis saetakse kuuske ja 
mändi alates 8 cm diameetrist. Männilt 
saab seda mõõtu siiski vähe, küll aga 
tuleb näiteks selles mõõdus palki teise 
rinde kuuselt. 

Maksimaalne diameeter nendes 
saeveskites, kuhu Edela regioon palki 
tarnib, on Edvardi sõnul näiteks Stora 
Ensol Imaveres 58 cm ja Combimill Sa-
kalal lausa 62 cm.

Vesi ei saa tööd seisma panna
Üle ega ümber ei saa tänavustest ilma-
oludest, mis ühtpidi metsa ülestöötajate 
elu kibedaks teevad, ent teistpidi turu 
müüja poolele kallutavad. Toormenap-
pus on suur ja hinnad kõrged. 

Metsad on vett nii täis, et isegi pohla 
kasvukohatüübis on vesi langi peal. 

„Aga me ei saa ülestöötajatest lepingu- 
partneritele öelda, et jääge koju ja tööd 
hetkel ei saa – oleme neile ju mahud le-
pinguga lubanud ning peame tööd 
leidma,“ tõdeb regiooni juht. 

Ega muud varianti ole, kui otsida 
raieks kuivemaid kohti. Samal ajal tuleb 
aga kogu aeg silmas pidada, et raieid 
tehes oldaks jätkusuutlikud ja raieres-
surssi ajas viletsamaks ei raiutaks. Pin-
nasekahjustuste vältimiseks kasutatakse 
kõigil forvarderitel pehmel maal roomi-
kuid. „Märgades tingimustes peavad 
kõik metsas tegutsejad tegema väga 
head tööd ja tarku otsuseid,” tõdeb 
Aivar. 

Nii praaker, kes valib sobivaid lanke, 
kus kannatab märja ilmaga tööd teha 
kui ka lepingupartner – eelkõige metsa-
materjali kokkuvedaja, sest tema sõidab 
sama jälge mitu korda. Forvarderiope-
raator ongi kõige olulisem lüli ketis. 
„Tema peab oskama ette näha ja kokku-
veoteesse tekkiva augu kohe ära „plom-
mima“, sest kui ta on juba meetrisüga-
vuse augu tekitanud, siis võib seda täita, 
aga masinat kandma see enam ei jää,” 
sedastab Aivar. 

Kuid sajud ei ole üksnes metsaalust 
pehmeks teinud, vaid ka teid. Õrna 
kruusakattega teed raskeid metsaveo-
keid ei kanna. Seetõttu elavad metsame-
hed juba mitmendat kuud külma 
ootuses. 

„Kui vähegi külmakraade tuleb ja tin-
gimused võimaldavad, läheme kohe ta-
gasi kehvemaid raiekohti raiuma,” kin-
nitab Aivar. 

Vägisi märgadel kohtadel tööd ei 
tehta. „Kui lepingupartnerid näevad, et 
kokkuvedu teha ei saa, helistavad nad 
praakerile või vastupidi, ja jätavad töö 
seisma,“ nendib Edvard. 

Juba raiutud puit võib metsas rahu-
meeli paremaid tingimusi oodata, sest 
detsembrist alates raiutud puit ei rikne 
ja säilitab oma kvaliteedi jaanipäevani. 

„Kui enne ei kannata kokku vedada, 
siis maikuu teisest poolest alates ikka – 

Juba raiutud puit võib metsas rahumeeli paremaid 
tingimusi oodata, sest detsembrist alates raiutud 

puit ei rikne ja säilitab oma kvaliteedi 
jaanipäevani. 

Talvel on valge aeg 
lühike ja töö jätkub 
ka pimeduse 
saabudes.
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Edela regioonis töötavad:
  regiooni juht Aivar Laud
  tarnejuht Romet Jürgenson
  analüütik Edvard Eelsalu
  harvestermõõtmise spetsialist Hindrek Hirs
  assistent Anu Laas
  varumisjuhid Sven Soomets, Herkki Kauts,  
Aive Leinpuu, Einart Kask

  13 praakerit
  4 logistikut

kui puud lehte lähevad ja vett intentsiiv-
selt tarbima hakkavad, siis taheneb pin-
nas kiiresti ja saame raiutud materjali 
kätte,” märgib Aivar. 

Nüüd on taas suurenenud nõudlus ka 
raidmete järele ning kuna raiutakse kui-
vemaid, raidmete varumise potentsiaa-
liga lanke, siis ei paigutata raidmeid 
langile vaalu kokkuveoteedesse, vaid 
pannakse hunnikusse. Paradoks on pa-
raku aga see, et need raidmed, mis ke-
nasti ostja leiaks, peab forvarder ka kõr-
getes kohtades omale roomikute alla 
panema, et pinnast säästa. 

Väljatulek on paranenud
Eelmise aasta uuendusraiemaht oli 
Edela regioonis 3830 ja harvendusraiel 
3877 hektarit.

Lageraie maht on regioonis viimase 
kolme aastaga u 15% suurenenud, sest 
RMK valdusse on tulnud reformimata 
riigimaad, mis nüüd on korraldatud ja 
raiefond tulnud raiesse.

Edela regioonist raiutud palk 
müüakse peamiselt AS-ile Viiratsi 
Saeveski, AS-ile Laesti Sauga Saeveski 
ja AS-i Stora Enso Imavere saeveskile. 
„Paberipuit sõidab Pärnu sadama kaudu 
üle mere asuvatesse tehastesse,” lisab 
tarnejuht Romet Jürgenson.

Sortimentideks järkamisel on eesmärk 
väärindada puitu kõige kasumlikumalt, 
sellel eesmärgil käib Edvard Eelsalu 
praakereid ja harvesterijuhte metsas pi-

devalt koolitamas. „Peame olema 
paindlikud ja kohanduma kliendi soovi-
dega, sest vineeripaku kvaliteedinõuded 
on ajas järjest leebemaks muutunud,” 
märgib analüütik. Koolitamine on ka tu-
lemusi andnud ja kajastub kasepalgi 
väljatulekus.

2016. aasta esimesel poolaastal oli 
kasepalgi väljatulek 36% ja teisel pool- 
aastal 41%. Ka 2017. aasta esimesel 
poolaastal oli kasepalgi väljatulek 41%, 
kuid teisel poolaastal juba 49%. Siin-
juures peab arvestama ka teatud osas il-
mastiku mõjuga, kuna raiuti paremaid 
kasvukohti, kus palgi väljatulek on 
suurem. 

Kahel viimasel aastal on ka vahela-
dude väljatulek paranenud 97%-lt 99%-
le. See tähendab, et praktiliselt kõik sor-
did, mis on metsast vahelattu jõudnud, 
on ka kliendi juures vastu võetud.” 

Edela regiooni 
töötajad: Hindrek 
Hirs, Einart Kask, 
Romet Jürgenson, 
Aive Leinpuu, Edvard 
Eelsalu, Aivar Laud.
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Mis tööd ehitusspetsialist teeb?
Ring hakkab peale järgneva aasta eelarve vajaduste 
väljaselgitamisest koos kinnisvarahalduritega. Kui 
plaanid kinnitatud, läheb lahti ehitustöö, millega 
vajadusel kaasneb projekteerimine, omanikujärele-
valve, muinsuskaitsega seotud tegevused. Esindan 
RMK-d ehitusnõupidamistel, kus arutame koos 
ehitaja, omanikujärelevalve ja vajadusel projektee-
rijaga, kuidas probleeme lahendada, sest vanades 
majades on üllatusi, mis nõuavad kiiret reageeri-
mist. Näiteks praegu soojustame Iisaku kontorit ja 
seal on iga nädal tulnud midagi otsustada: kuidas 
lahendada tööde käigus ilmsiks tulnud küsimusi, 
missugust ehitustehnoloogiat või -materjale 
kasutada. 

Arvestades meie hoonete ajaloolist tausta, on 
suuremate ümberehituste korral alati algselt nähta-
matuid nüansse, mille lahendamiseks tuleb pide-
valt õigeid otsuseid vastu võtta. Valed otsused ehi-
tustöödel maksavad suhteliselt kiiresti kätte.

Ehitus on loominguline protsess – iga objekti 
puhul on tegemist millegi paremaks või uueks 
muutmisega, mis nähtava jäljena jääb meid saatma 
pikkadeks aastateks. 

Kui palju objekte RMK ehitusspetsialistil 
aastas on?
Ühelt poolt käivad kõik objektid minu näppude 
vahelt läbi eelarve koostamise ja arvete kinnita-
mise faasis, neid on aasta kohta 40 ringis. Aasta lõ-
puks kujuneb see arv siiski suuremaks. Lisaks veel 
hooned, millega tuleb tegeleda järgmise eelarve- 

aasta valguses. Suuremaid objekte, kus tuleb sageli 
nõupidamistel käia, on oluliselt vähem, sest piir-
kondlikud haldurid teevad põhilise töö ära. 

Sel aastal olen rohkem seotud olnud Sagadi här-
rastemaja elektrisüsteemi väljavahetamisega, Võru 
ja Erastvere kontorite renoveerimisega ja Iisaku 
kontori fassaadi rekonstrueerimise ning ventilat-
sioonisüsteemi rajamisega.

Milline on sinu varasem töökogemus?
Pärast TTÜ (tolleaegne TPI) lõpetamist 1982. aas-
tal alustasin töödejuhatajana Rapla MEK-is. Kaks 
aastat oma elust andsin nõukogude kroonule, kus 
juhtisin ehitustöid Kesk-Venemaal. Mõni aasta pä-
rast Eestisse tagasi tulekut asutasime koos endiste 
kolleegidega oma ehitusfirma. Alates 1996. aastast 
töötasin Merko Ehituse kvaliteediosakonna juhata-
jana. Pärast Merkot, aastatel 2005–2008, olin tol 
ajal AS Aspi nime all Nordeconi kontserni teede- 
ehitusega tegelevas tütarfirmas juhatuse liige ja 
haldusdirektor. Alates 2010. aastast töötan RMK-s. 

Töö erasektoris on mind praeguses, ehituse tel-
lija rollis väga palju aidanud.

Kui töövõtjana tuli tööd otsida ja ehituskonkurs-
sidel osaleda, sõltudes tellija otsustest, siis nüüd 
tuleb olla selles rollis, kus töö lõppu ei paista ning 
töövõtjate otsinguid tuleb ise korraldada. Selle töö 
juurde kuuluvad ehitiste seisukorra hindamine, läh-
teülesannete koostamine, projekteerimise korralda-
mine, ehitushanked, ehitustööde kulgemisel silma 
peal hoidmine, tööde vastuvõtmine, ja jälle uus 
ring. 

Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

Kinnisvaraosakonna ehitusspetsialisti laud asub 
RMK Rapla kontoris, kuid Jüri Orlov käib 
ehitusobjektidel ja nõupidamistel üle Eesti. 
Kolleegidele kinnisvaraosakonnas jätkub tal ainult 
kiidusõnu. 

Ehitusspetsialist 

Jüri Orlov: 
ehitus on  
loominguline protsess 
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Missugused tööd ootavad ees viie aasta pärast?
Lähiaastatel seisab ees Tartu uue kontori ehita-
mine, muud tööd planeerime vastavalt ettevõtte va-
jadustele ja hoonete tervislikule seisukorrale. Vaja-
dused on alati oluliselt suuremad kui eelarvelised 
võimalused. Seega tuleb meil alati järgneva aasta 
ehitustööd tähtsuse järjekorda seada. Üldiselt 
ootavad ikka ees soojustamised, põrandate, katuste 
ja fassaadide remondid, hooneid teenindavate süs-
teemide korrastamised või väljavahetamised, sise-
viimistluse uuendamised, avariitööd jms. 

Usun, et lähiaastatel on täies mahus hakanud 
vilja kandma kinnisvarahaldamise programmi  
Archibus kasutamine, kuhu sisestame kõik, mis 
hoonestatud kinnistuid puudutab: haldus- ja hooldus- 
lepingute põhiandmed, suhtlus kolmandate osa-
pooltega, dokumendid, hoonete plaanid, tellitud 
tööd, ruumide kasutus jm. Tekkiv andmebaas või-
maldab meil saada paremat ja operatiivsemat üle-
vaadet meie objektidega toimuvast ning paremini 
planeerida tegevusi, sh eelarve koostamist. 

Mis teeb töö keeruliseks?
Kui tunda ja armastada oma ametit, on keerulised 
olukorrad väljakutsed, millest jagu saamine korvab 
vastutusest tekkiva stressi ja motiveerib järgneva-
tele vastu minema. Meie hoonetepark on suhteli-
selt vana ning tihti tulevad üllatused ilmsiks alles 
siis, kui hakkame tegelema plaanilise remondiga.

Raske on luua kriteeriume, et vältida kõige oda-
vamat pakkujat. Erasektoris on lihtsam otsustada, 
teha õigemaid valikuid töövõtjate hulgast, kasutada 

raha paindlikumalt.
Töö teeb keeruliseks ka asjaolu, et vajadustest, 

mis meie ees seisavad, saame täita vaid osa. Selles 
olukorras tuleb otsustada, missugused objektid 
peaksid oma muredega veel kannatama.

Missugune on koostöö kolleegidega?
Tahan oma osakonna inimesi ainult kiita. Saame 
probleemid lahendatud, nad tegelevad suurema osa 
ehitusküsimustega iseseisvalt, teevad järelevalvet 
neile töödele, kuhu ma ei jõua. Õnneks on 
küsimuste tekkimisel võimalus alati lahendusi tele-
foni teel arutada. Üksi ei oleks mõeldav kõigi 
ehitusküsimustega tegeleda. Üldjuhul avastame 
hoonetega seotud probleemid ikka kinnisvara- 
haldurite silmade ja tunnetuse kaudu, kuna nemad 
toimetavad seal n-ö igapäevaselt. Oleme väga 
rahul oma juhiga, kes oskab inimestega ümber 
käia, ei häbene tunnustada oma kolleege, olles 
samas ka piisavalt nõudlik. Ma arvan, et mul on 
hea koostöö ka kolleegidega teistest üksustest, kel-
lega on rohkem tööalaseid kokkupuuteid. 

Mis on kõige säravam objekt?
Sagadi mõis – unikaalsed hooned, muinsuskaitse 
all, keerulised, paljude probleemidega, mida algu-
ses polnud võimalik ette näha, aga mis tuli õigesti 
lahendada. Seal oleme teinud palju töid: loodus-
kooli ja kontori ümberehitus, jääkeldri ja aiamaja 
rekonstrueerimine, pargi valgustuse renoveerimine, 
härrastemaja küttesüsteemi viimine radiaatorküt-
tele, pööningukorruse ümberehitamine, kogu 
hoone elektrisüsteemi rekonstrueerimine, uue par-
kettpõranda ehitamine peasaali, mõisakompleksi 
hoonete viimine uuele elektritoitele ja hulk muid 
remonttöid. Üks keerukamaid projekte oli nõuko-
gudeaegse elektrisüsteemi vahetamine nii, et 
kompleks toimiks, aga kogu süsteem saaks vaheta-
tud. Ka kõik looduskeskused, mis renoveeriti aas-
tatel 2012–2015 koostöös loodushoiuosakonna 
töötajatega, on olnud põnevad projektid, lisaks on 
sinna loodud väärt sisu.

Kas olete ise tehtud tööd ka nautimas käinud?
Jah, olen koos teiste inimestega looduskeskustes 
käinud. Käime ühe seltskonnaga rattamatkadel ja 
nad ei jõua ära imestada, et Eestimaal on nii kihvte 
kohti.

Millega veel jõuate tegeleda?
Laulan kooris, mängin kitarri, olen ansamblites 
osalenud, mängin saalihokit. Teen ka kujundustöid 
ja olen palju projekteerinud. Armastan mäesuusata-
mist ning jalgrattaga sõita. Olen huvi korras endale 
palju arvutiprogramme selgeks teinud ja teisigi 
koolitanud. 
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Kliimamuutustest ajendatud uuringud on tänaseks 
andnud palju uusi teadmisi metsade süsinikuringest 
ja seda mõjutavatest teguritest. Selgeks on saanud, 
et kõik on palju keerulisem, kui esmapilgul tundub. 
Lisaks puidule seotakse arvestatavas koguses süsi-
nikku peenjuurtes, alustaimestikus ja mullas, süsi-
niku sidumine ja vabanemine sõltub aga suurel 
määral metsa vanusest, kasvukohatüübist, inimte-
gevusest, häiringutest jpm. Soovides talletada met-
sas võimalikult palju süsinikku, tuleb kogutud 
teadmisi targalt rakendada.

Eesti metsateadlased ja töörühmad viisid läbi 

laiaulatusliku kuue alateemaga uurimistöö. Tutvus-
tame süsinikuga seotud uuringuid lähemalt.

Puupõllud endisel künnimaal 
Eestis on istandikuna majandatavaid metsi ehk 
puupõlde väga vähe, paar tuhat hektarit. Maailmas 
on plantatsiooniline metsandus aga üha laienev ja 
jõuab järjest enam lõunamaadest põhjamaadesse. 
Istandikud moodustavad maailma metsadest 6–7%, 
kuid annavad ligi poole tööstuslikult kasutatavast 
puidust. 

Metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori 

Eesti metsade 
süsiniku-uuringud 
Sügisel tutvustati teaduskonverentsil Eesti Maaülikoolis  
institutsionaalse uurimistoetuse „Eesti metsade süsiniku  
dünaamika ja jätkusuutlik majandamine“ toel kogutud  
teadustulemusi metsade süsinikuringe kohta. 

Invasiivse pruunvöötaudi 
(tekitaja Lecanosticta 
acicola) nakkusega hariliku 
männi okkad.

Tekst Veiko Uri
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Hardi Tulluse eestvedamisel on Eesti Maaülikoo-
lis olnud pikemat aega vaatluse all hübriidhaava 
kui ühe Põhjamaadesse sobivaima plantatsioonilise 
metsanduse puuliigi ökoloogia ja majandamine. 
Uuringu tulemused näitavad, et Eesti hübriidhaava 
istandikud on süsinikku siduvad ökosüsteemid, 
märkimisväärne on mulla süsinikusisalduse tõus, 
kui eelnevaks maakasutusviisiks on olnud künni-
maa. Hübriidhaavaistandike elurikkuse (soontai-
med, samblad, samblikud) monitooringu põhjal 
võib väita, et endisel põllumajanduslikul maal kas-
vava esimese põlvkonna metsa kohta on tegemist 
üllatavalt suure liigirikkusega, kusjuures positiivset 
mõju avaldab põliste metsaalade lähedus 
istandikule.

Metsapuude kasvu ja väljalangevuse 
mudeleid on vaja täiustada
Viimasel paaril aastakümnel on Eesti metsandusli-
kus praktikas kasutatud puistu kasvu prognoosimi-
seks puistu kõrguse, diameetri ja tagavara dife-
rentsmudeleid, mis tuginevad Eesti Riigimetsa 
metsakorralduse silmamõõdulistele takseerkirjel-
dustele aastail 1984–1993. Professor Andres Ki-
viste toob välja, et puistu kasvukäigu püsiproovi-
tükkide kordusmõõtmiste andmeil on metsa kasv 
viimase 15–20 aasta jooksul olnud suurem kui di-
ferentsmudeliga prognoositud. Seega vajavad mu-
delid täiustamist, et metsa kasvu täpsemalt 
prognoosida.

Põlengualade taastumine  
sõltub häiringujärgsest uuenemisest
Metsade süsinikuringes mängivad olulist rolli häi-
ringud, nagu tuli ja torm. Näiteks võivad metsapõ-
lengud lühikese aja jooksul hävitada metsaökosüs-
teemi maapealse ja maa-aluse biomassi ning 
vabastada sinna pika aja jooksul talletunud süsi-
niku. Vanemteadur Marek Metslaid uuris oma 
töörühmaga Loode-Eesti põlengualasid, tuvasta-
maks muutusi mulla süsinikus ja leidmaks lahen-
dusi põlenud alade kiireks looduslikuks uuenemi-
seks ja seeläbi süsiniku sidumise taastamiseks. 

Tulemustest selgub, et põlengujärgselt puidust 
koristamata aladel on uuenduse arvukus võrreldes 
koristatud aladega suurem. Samas on koristatud 
aladel puudel suurem kõrguskasv. Puittaimede 
puhul on kasvunäitajad üheks süsiniku sidumise in-
dikaatoriks. Lisaks ilmnes, et põlenud metsades 
surnud seisvate puude alles jätmisel on uuenemise 
arvukus suurem kui elusate puude alles jätmisel. 
Elusate puude suur osakaal mõjub uuenemisele  
pärssivalt suurema juurkonkurentsi ja kehvemate 
valgustingimuste tõttu. 

Uuringute käigus vaadeldi ka puistut asendava 
häiringu ehk põlengu, mille käigus kogu puistu või 
suur osa puistust hukkus, mõju mulla süsiniku dü-
naamikale. Uuringusse valiti erineva vanusega 
metsaalasid, kus metsapõlengud on aset leidnud 
aastatel 1837, 1940, 1951, 1982, 1997 ja 2008. Tu-
lemused näitavad, et metsapõlengutel on märkimis-
väärne mõju süsinikusisaldusele mulla ülemistes 

Arukase üheaastased poti- 
taimed vahetult (esimene 
foto) ja üks kuu pärast istu-
tamist kevadel 2009 (teine 
foto) ning 10-aastase puis-
tuna aastal 2017 (kolmas 
foto) puutuhaga (10 t ha-1) 
töödeldud katsealal Ulila 
freesturbaväljal (Tartu mk). 
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kihtides. Mullahingamine suureneb ajas, 
olles madalaim 2008. aastal põlenud alal 
(7 aastat pärast põlengut), kus alus- 
taimetik ei ole veel taastunud ja puistu 
puudub, ning kõrgeim 1940. aasta põlen-
gualal (75 aastat pärast põlengut). 

Tuha kasutamine jääksoodes 
suurendab oluliselt süsiniku 
sidumist 
Põhjamaade pikaaegne kogemus näitab, 
et toitainerikaste tuhkade kasutamine väe-
tisena metsade kasvatamisel aitab säili-
tada mineraalainete tasakaalu ja kompen-
seerida nende kadu mullast ning saada 
lisaks täiendavat tulu puidubiomassi juur-
dekasvu näol. Jäätmete keskkonnamõju 
vähendamiseks on oluline ka väärtusliku 
looduslähedase tootmisjäägi ringlusse 
suunamine ja seeläbi ringmajanduse eden-
damine. Vanemteadur Katri Otsa 
töörühm uuris, kuidas suurendada bio- 
energeetikas tekkivate jäätmetega (puu-
tuhk, põlevkivituhk jt) metsade väetami-
sel biomassi juurdekasvu, siduda rohkem 
süsinikku ja parandada CO2 bilanssi am-
mendatud freesturbaväljadel. 

Toitainerikka puutuha kasutamisega 
suureneb märgatavalt puude, eriti aga kas-
kede, kõrguskasv ja kogu maapealse bio-
massi juurdekasv, küündides jääksoos 
isegi kuni ühemeetrise aastase juurdekas-
vuni (vt fotod). Arukase 4-aastases katse-
puistus moodustas puude maapealne ja 
maa-alune biomass kokku kuni 4 t ha-1, 
samas kui väetamata alal mõõdeti puude 
biomassiks vaid 0,2 t ha-1. Samuti on tu-
haga töödeldud aladel oluliselt kõrgem 
mullahingamine, kusjuures suurema süsi-
niku emissiooni kompenseerib puude olu-
liselt kiirem ja suurem süsiniku puidus 
talletumine. 

Samuti on uuring näidanud, et hoogus-
tub elujõulise loodusliku uuenduse ning 
alustaimestikus soontaimede (täheldatud 
on isegi III kategooria kaitsealuse liigi – 
soo neiuvaiba – esinemist) ja samblarinde 
(raba karusammal, harilik punaharjak, 
kollakas barbula jt) areng, mis suurendab 
jääksoode looduslikku mitmekesisust ning 
loob soodsamad kasvutingimused (niis-
kus, temperatuur maapinnal jt) uute 
taimeliikide lisandumiseks. 

Eesti metsad on 
väga varieeruvad 

ning seda tuleb 
arvesse võtta re-
gionaalse süsini-

kuringe 
selgitamisel.
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Metsade majandamine,  
süsiniku sidumine ja 
looduskaitse
Intensiivne raie mõjub negatiivselt nii 
kliimale kui ka elurikkusele. Mõõdukas 
mahus metsade majandamine on efek-
tiivne nii kliimamuutuste leevendamise 
kui elurikkuse kaitse seisukohast, kuid 
samal ajal ei saa taotleda ka maksimaal-
set majanduslikku kasu metsast. Oluline 
on kasutada mitmekesiseid 
metsamajandusvõtteid. 

Vanemteadur Raul Rosenvaldi uuri-
tud säilikpuud on üks näide, kuidas elu-
rikkuse kaitsmiseks säilitatud puudel 
võib olla positiivne mõju ka süsiniku 
dünaamikale. Pärast raiet, kui muld on 
üldjuhul süsiniku emiteerija ning uue-
neva metsapõlvkonna juurdekasv on 
veel väga väike, võivad säilikpuud (ja 
nende suurenenud juurdekasv) aidata 
raiesmiku süsinikuemissiooni vähen-
dada. Samas mõjutab seda protsessi säi-
likpuude suremus. Eesti uuringu järgi 
sureb 15 aastaga umbes pool algselt säi-
litatud puudest, kuid nende suremust 
saaks oluliselt vähendada. Kui hajali 
asuvate säilikpuude puhul oli suremus 
esimestel aastatel umbes 10% aastas, 
hiljem 3%, siis säilikpuude gruppides 
(neid seirati 5 aastat) oli raiejärgne sure-
mus 2% aastas ja hiljem veelgi väiksem. 
Ka puudegrupi asukoha määramisel 
tuleb arvestada tuulekindluse suurenda-
mise põhimõtteid.

Kus on metsas süsinik  
ja kuhu see koguneb?
Boreaalsed ja hemiboreaalsed metsad on 
üldjuhul süsiniku sidujad. Samas on 
Eesti metsad heterogeensed ja süsiniku 
sidumine neis võib kulgeda väga erine-
valt. Adekvaatse hinnangu saamiseks 
metsade rollist süsiniku sidumisel tuleb 
uurida erineva vanusega, mullavilja-
kuse, liigilise koosseisuga jne metsa- 
ökosüsteeme. Alles siis, kui kõik „pusle 
tükid“ on olemas, saab kokku panna 
tervikpildi. 

Metsaökosüsteemide professor Veiko 
Uri töörühm on uurinud viljakate kas-
vukohtade metsi, kuivendatud soometsi, 
raiete ja maapinna häiringute mõju süsi-
nikuringele. Tulemused näitavad, et 
mulla ja puude roll süsiniku sidumisel ja 
süsinikuvarude jaotumisel võib metsa-
des olla erinev. Arukaasikutes suureneb 

puistu eluea jooksul süsinik valdavalt 
puude biomassis ja mullas olev süsiniku- 
kogus jääb kogu puistu eluringi jooksul 
stabiilseks, kuna mulda jõudva ja sealt 
emiteeriva orgaanilise süsiniku vood on 
tasakaalus. Pidev süsinikuvaru suurene-
mine puude biomassis viib selleni, et 
alates keskealistest puistutest paikneb 
kogu metsa süsinikuvarust suurem osa 
puudes. Samas erivanuselistes hall- 
lepikutes ületas mullas olev süsiniku-
varu küll puudes olevat süsinikukogust, 
kuid süsteemis akumuleerunud süsiniku 
kogus suurenes ka siin vaid puudesse 
seotud süsiniku arvelt.

Kuivendatud soometsade pilootuuring 
näitas, et kui noored jänesekapsa kõdu- 
soo sookaasikud on süsinikku siduvad 
ökosüsteemid, siis puistu vananedes 
muutuvad need puistud süsinikku emi-
teerivateks. Seega on selliste puistute 
majandamisel süsiniku sidumise seisu-
kohalt olulise tähtsusega raieringi opti-
meerimine ja puuliigi valik.

Kui suur on aga lageraiete järgne süsi-
niku emissioon ja millal ületab puude 
juurdekasvus seotav süsinik vastava 
emissiooni mullast? Esialgsed tulemused 
näitavad, et kuigi 6-aastases männinoo-
rendikus ületas süsiniku emissioon sidu-
mist, suureneb puude kasv selles vanuses 
väga kiiresti ja süsinikubilansi tasakaa-
lustumist võib prognoosida lähiaastatel. 

Taas leidis kinnitust, et Eesti metsad 
on heterogeensed ja üldistuste tegemine 
ilma puuliikide ja muldade iseärasusi ar-
vestamata võib viia valede järeldusteni. 
Kui mullahingamise suurenemine la-
geraiejärgselt on üldlevinud teadmine, 
siis hall-lepikutes saadi täiesti vastupidi-
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Joonisel on esitatud 
esimese rinde männi 
kõrguse kasvukäik 
pohla kasvukohatüü-
bis erinevate and-
mestike põhjal. Eesti 
pohlamännikute kõr-
gus ja vanus metsa-
registri andmeil 
2015. a seisuga on 
tähistatud siniste 
(kultuurpuistud) või 
roheliste (looduslikult 
uuenenud puistud) 
punktidega. Kõrguse 
kasvukäiku diferents-
mudeli järgi näitab 
punaste kõverate leh-
vik, kusjuures jäme 
punane joon on 
kolme aastakümne 
tagune keskmine, 
pruun joon aga prae-
gune keskmine kõr-
guse kasvukäik 
looduslike pohlamän-
nikute osas. Jooni-
sele (musta värviga) 
kantud pohla kasvu-
kohatüübi püsiproovi-
tükkide kõrguse 
juurdekasv on suu-
rem kui mudeliga 
prognoositud, mis vii-
tab mudelite täienda-
mise vajadusele.
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sed tulemused: lageraiealal oli süsiniku 
emissioon mullast oluliselt väiksem kui 
kasvavas puistus, st lageraie vähendas 
süsinikukadu mullast. 

Maapinna ettevalmistamine metsa 
uuendamiseks, mille üheks võtteks on 
kändude juurimine, professor Uri 
töörühma tulemuste põhjal süsiniku- 
emissiooni mullast ei suurendanud. Saa-
dud tulemused on heas kooskõlas Root-
sis tehtud uuringutega.

Kaugseire kasutamine  
infoallikana
Kaugseirel ja ruumiandmete analüüsil on 
oluline roll metsakorralduses. Aerofoto-
delt on suuremad puud üsna hästi erista-
tavad ja pildi mustri, värvide ning teks-
tuuri järgi oskavad taksaatorid eraldada 
metsakorralduse käigus puistuid. Teisalt 
võimaldavad üleilmseks seireks ehitatud 
satelliitidelt tehtud fotosünteetiliselt ak-
tiivse kiirguse neeldumise mõõtmised 
peaaegu iganädalaselt hinnata taimkat-
tesse seotud süsiniku hulka. Niisuguste 
hinnangute testimine on käimasoleva 
Mait Langi töörühma uurimisprojekti 
üks oluline osa. 

Uuringuteks valiti välja 1340 km2 suu-
rune ala, millel võrreldi satelliitmõõt-
mistele tuginevaid metsade primaarpro-
duktsiooni hinnanguid mullakaardilt 
saadud mullaviljakuse ja tüvemahu juur-
dekasvu järgi arvutatuga. Selgus, et sa-
telliitseirel põhinevate hinnangute pea-
miseks probleemiks on puudujäägid 
arvutuste alusena kasutatava maakatte-
kaardi täpsuses. Lokaalsetele ilmaand-
metele ning täpsematele maakattekaarti-
dele tuginevad satelliitmõõtmisi 
kasutavad primaarproduktsiooni hinnan-
gud olid täpsemad. Edaspidi tuleb oluli-

selt rohkem tähelepanu pöörata ka  
fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse neel-
dunud osa mõõtmistäpsuse parandami-
sele. Satelliitmõõtmiste lisamine metsa-
kasvu pideva seire süsteemi võimaldab 
tuvastada alad, kus näiteks valede või ra-
kendamata majandusvõtete tõttu jääb 
mullaviljakuse potentsiaal kasutamata.

Puude invasiivsed  
haigused kahjustavad puid
Viimastel aastakümnetel on globaalse 
kaubanduse, võõrpuuliikide introdukt-
siooni ja kliimamuutuste taustal Eestisse 
levinud mitmeid uusi patogeene. Uued 
invasiivsed haigused, okaspuudel pruun-
vöötaud (Lecanosticta acicola), männi- 
võrsevähk (Diplodia sapinea) ja leht-
puudel saaresurm (Hymenoscyphus 
fraxineus), on tõsiseks ohuks metsa- ja 
pargimajandusele, kuid ka looduse mit-
mekesisusele Eestis. Uute haigusetekita-
jate puhul on esmatähtis nende kiire 
avastamine – seda nii imporditud taim-
sest materjalist kui ka loodusest. 

Dotsent Rein Drenkhani metsapato-
loogia töörühm kogub ja analüüsib igal 
aastal proove kogu Eestit haaravast sei-
revõrgustikust, et avastada invasiivseid 
ja monitoorida kodumaiste patogeenide 
levikut ja aegsasti ära tunda epideemiate 
algust. Kaasaegses metsakaitses on üha 
suurem roll geneetilistel uuringutel, mis 
annavad teavet patogeeni päritolu ja le-
vikustrateegia kohta, võimaldavad saada 
ülevaate populatsioonide geneetilisest 
mitmekesisusest ja selle kaudu tuvastada 
agressiivsemaid patogeenitüvesid ning 
nende päritolu. Eesti Maaülikoolis tehta-
vad uuringud annavad informatsiooni 
patogeenide meile saabumise, nende elu-
jõulisuse hindamise ning metsakaitse 
abinõude väljatöötamise kohta. 

On mõistetav, et kahjurputukatest ja 
patogeenidest tingitud kahjustustega ka-
haneb puude ja puistute juurdekasv või 
see lõpeb puude või isegi puistute huk-
kumisega, nt saarikute kahjustused. Äs-
jases Inglismaal tehtud uuringus Korsika 
männi (Pinus nigra ssp. laricio) tervise 
kohta selgus, et nimetatud puuliik kaotas 
ainuüksi punavöötaudi tõttu kõrguskas-
vus terve puistuga võrreldes 31,8%. 
Seega on ilmselge, et metsa juurdekasvu 
ja tänapäeval eriti aktuaalse süsiniku- 
bilansi arvutusmudelitesse tuleb sisse 
viia kahjurite ja patogeenide (sh inva-
siivsete) aspekt. 

Tavalise ortofoto 
peale on asetatud 
metsaeraldiste pii-

rid, keskmise ruumi-
lahutusega 

satelliitpiltidelt tu-
vastatud häiringu-

alad (peamiselt 
uuendusraied) ning 
500×1000 m suu-

ruste globaal- 
seiresatelliidi 

MODIS pikslite pii-
rid, mille kaupa 

üleilmselt hinna-
takse taimkattesse 
seotud süsinikku.
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Saksamaa on Euroopa üks suurimaid 
metsariike. Metsandus on tähtis vald-
kond kogu ühiskonna jaoks. Puit ehitus-
materjalina on kõrgelt hinnatud ja jär-
jest enam kasutatakse puitu avalike 
hoonete ehituses eesmärgiga propagee-
rida taastuvaid loodusvarasid ning kasu-
tada ära puidu eeliseid betooni ees. 

Maainimese jaoks on kaks peamist 
valdkonda, kus nad endale elatist teeni-
vad – põllumajandus ning metsatööstus. 
Nimelt on Saksamaal hinnas maapiir-
kondades ja külades paiknevad väikesed 
ja keskmise suurusega saekaatrid, millel 
kõigil oma kliendid ja nišš. Mets ja pui-

dutööstus koos paberi- ja trükitööstu-
sega annab tööd ligi 1,3 miljonile ini-
mesele, mis on võrreldav Eesti 
rahvaarvuga.

Saksamaa metsad laiuvad 11,4 miljo-
nil hektaril, see moodustab kolmandiku 
kogu riigi pindalast. Viimase 50 aastaga 
on metsade pindala kasvanud ühe mil-
joni hektari võrra. Saksamaa metsadest 
60% moodustavad okaspuuenamusega 
ja 40% lehtpuuenamusega puistud. 
Kokku arvestatakse segapuistuteks 73% 
metsadest. Puuliikidest on enimlevinud 
kuusk (28%), sellele järgnevad mänd 
(23%) ja pöök (15%). 

Tekst: Mart Kelk Fotod: Bayerische Staatsforsten

Saksamaa metsad laiuvad 11,4 miljonil hektaril ning mets ja  
puidutööstus koos paberi ja trükitööstusega annab tööd ligi  
1,3 miljonile inimesele.
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Teadustöö eesmärk:  
looduslikud ja tootlikud 
metsad
Euroopa metsaseltside võrgustiku koh-
tumisel Saksamaal külastasime mitme-
suguseid metsi ja arutasime sealse  
metsamajanduse eripärade üle. Teadus-
põhise metsamajanduse näitena tutvus-
tati meile uurimust, kus vaatluse alla on 
võetud kuusikud, mis on väga levinud 
Lõuna-Saksamaal ja mägedes. 

Arvestades kohalikke ilmastikutingu-
musi, temperatuuride kõikumisi, sade-
meid ja mullastikku, pööratakse järjest 
enam tähelepanu uue metsapõlve kasva-
tamisele looduslikul moel. Saksamaa 
metsakasvatuse eesmärk on metsade 
kujundamine selliselt, et kvaliteetse 
puidu osakaal oleks suur ja metsade 
tootlus kõrge. Seepärast on seal palju ka 
uuritud, kuidas erineva astmega harven-
dusraietega suurendada metsa juurde-
kasvu, kuidas saada kvaliteetsemat 
puitu ning kui pikk võiks olla raiering. 
Teadustöö eesmärgiks on selgitada, kui-
das looduslähedased metsakasvatusvõt-
ted sobituvad majanduslike eesmärki-
dega, tagades samas järjepidevuse 
metsanduses. 

Ainulaadne harvendusraiete 
uurimisala
Teadustöös on uuritud Lõuna-Saksa-
maal Regensburgi lähistel asuvat kuuse-
kultuuri ja selle tagavara muutust sõltu-
valt harvendusraie intensiivsusest. 
Pikaajaline harvendusraiete katseala on 
unikaalne mõõtmisandmete pideva ja 
pikaajalise kogumise poolest. Katseala 
loodi 1949. aastal 10 ha suurusele maa-
alale algtihedusega 1 m x 1 m ehk istu-
tatud on ca 10 000 kuuske ha kohta. 
Esimesed mõõtmised katsealal viidi läbi 
juba 1974. aastal. Seni viimased mõõt-
mised toimusid 2016. aastal. Kordus-
mõõtmisi on tehtud erinevate intervalli-
dega, 2–7-aastaste vahedega. 
Uuringuala asub eelmäestikus, maastik 
on künklik. Aasta keskmine tempera-
tuur on 7,5 °C, vegetatsiooniperioodil 
13,3 °C, sademeid aastas keskmiselt 
790 mm.

Harvendusraiete uurimiseks valiti 
kolme laadi alasid. Baasiks on võetud 
harvendamata kontrollala, kus ei ole 
raieid läbi viidud (Pilt 1). Kahe erineva 
raiekraadiga harvendusraied jagunesid 
tugeva intensiivsusega raieks (Pilt 2) ja 
ekstreemseks raieks (Pilt 3). Harven-
dusraieid on tehtud kolmel korral, 34, 
47 ja 58 aasta vanuselt (Joonis 1).

Harvendusraiega alad järgivad 
loodusliku metsa rütmi
Täna juba 70-aastases metsas saab teha 
järeldusi korduvate harvendusraiete mõ-
jule. Puistu tihedus ja rinnaspindala olid 
kõrgeimad kontrollaladel ning vastavalt 
raiekraadi tugevusele madalamad tu-
geva ja ekstreemse harvendusega aladel 
(Joonis 1, 2). Kuid harvendusraiete 
üheks eesmärgiks on kvaliteetsete ja 
suure diameetriga tüvede kasvatamine, 
mille olulisteks indikaatoriteks on 
puistu rinnasdiameeter ning tüvepuidu 
produktsioon. Selgelt kõige madalama 
diameetriga olid kontrollalad: 70-aas-
taste kontrollalade keskmine rinnasdia-
meeter oli ligikaudu 45 cm, kuid ekst-
reemse harvendusega aladel ületas see 
lausa 60 cm piiri, tugeva harvenduse 
puhul oli see aga veidi üle 50 cm (Joo-
nis 3). Hoolimata suurest diameetrist jäi 
aga ekstreemse harvendusega alade ko-
guproduktsioon võrreldes teiste aladega 
selgelt kõige madalamaks, seda puistu 
madala tiheduse tõttu (Joonis 4). Kuna 

Saksamaa metsakasvatuse eesmärk on metsade 
kujundamine selliselt, et kvaliteetse puidu osakaal 

oleks suur ja metsade tootlus kõrge. 
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Palju on uuritud, kuidas erineva astmega 
harvendusraietega suurendada metsa 
juurdekasvu, kuidas saada kvaliteetsemat  
puitu ning kui pikk võiks olla raiering.
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Joonis 4. Aastate jooksul kumuleerunud 
puistu produktsioon.

Joonis 1. Raiete instensiivsuse mõju 
rinnaspindalale.

Joonis 2. Tüvede arvu muutus 
sõltuvalt puistu vanusest.

Joonis 3. Rinnasdiameetri kasv 
sõltuvalt raietest läbi aja.

tugeva harvendusega alade tüvepuidu 
koguproduktsioon oli 70-aastastes puis-
tutes ligilähedane kontrollalade vastava 
näitajaga, võib puiduproduktsiooni sei-
sukohast pidada parimaks majandamis-
viisiks just tugevat harvendust.

Saksamaa näite puhul aga peab mee-
les pidama, et välismaiste metsakasva-
tusvõtete ülekandmine Eesti tingimus-
tesse ei pruugi tähendada sama häid 
tulemusi. On ju üldteada meie pelgus 
kuusikute harvendusraiete suhtes. Värs-
ked kännud ja kahjustunud juured on 
suurepäraseks kasvulavaks juuremäda-
nikele (juurepess, külmaseen), mis on 
meie kuusikute suurimateks kahjustaja-
teks. Samuti on igale metsamehele 
teada kuusikute tormihellus, mis har-
vendusraie järgselt oluliselt suureneb. 

Pilt 1. Harvendamata kontrollala

Pilt 2. Tugeva intensiivsusega raie.

Pilt 3. Ekstreemne raie.
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Liimpuitu, millest akna- ja uksetootjad omakorda 
raame ja lenge teevad, ei ole ettevõte oma 25-aas-
tase tegutsemisaja jooksul kogu aeg valmistanud. 
Kannapöörde tegi firma 14 aastat tagasi, pärast 
seda, kui saeveski 2003. aasta suvel maha põles. 

See oli tõsine õnnetus, millest tookord kirjutati- 
räägiti palju. Barruse juhatuse liige Jürgen 
Ainsalu täpsustab, et maha põles saeveski, teised 
hooned, nagu puidukuivati ja laohooned, jäid alles. 
Pärast tulekahju otsustati hakata puidukomponente 
tootma ning ettevõte investeeris sõrmjätkupinki, 
2008. aastal ehitati ka uus saeveski. 

Otsus hakata männipuidust akna- ja uksekompo-
nente tegema on end igati õigustanud – igal aastal 
on ettevõte võrreldes eelmisega tootnud kasvavas 
mahus ning valitud kursil on kavas ka edasi 
liikuda.

Liimpuidust komponente valmistab ettevõte 
kahel meetodil – sõrmjätkamise ja lamellide liimi-
misega. Viimatimainitu tähendab mitme sõrmjät-

katud detaili kokku liimimist. Nii valmistatakse  
tavapäraselt 6 meetri pikkuseid detaile akna- 
tööstustele, kes lõikavad endale sellest vajalikus 
mõõdus jupi – vastavalt tellitud akna mõõtudele. 
Aknatööstused ongi Barruse põhilised kliendid,  
samuti vajatakse nende toodangut uste, treppide ja 
liistude valmistamiseks. Toodang leiab ostja pea-
miselt Skandinaavia maades ja Poolas. 

Saab ära kasutada  
rohkem puitu
Põhjus, miks akna- ja ukseraame toodetakse nüüd-
sel ajal liimpuidust ja mitte saematerjalist, peitub 
Ainsalu sõnul asjaolus, et tarvilikud mahud on 
suured, akna- ja uksetööstuse nõuded puidu kvali-
teedile aga kõrged. Saematerjalis leidub hulganisti 
defekte ning vaid väike osa sellest kõlbaks täna-
päeval akende ja uste valmistamiseks. Seega üks-
nes saematerjali kasutades poleks turu nõudlust 
võimalik täitagi. Liimpuidust komponentide toot-

Võru külje all Verijärvel asuv AS Barrus ühendab kahte 
tööstust – saeveskit ja liimpuidust komponentide tootmist. 

TULEKAHJU
tõi kannapöörde

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor
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mine aga võimaldab ära kasutada märksa rohkem 
puitu – oksakohad lõigatakse saematerjalist välja 
ning klotsideks saetud lauad liimitakse omavahel 
vajalikus mõõdus komponendiks kokku. Tulemu-
seks on ühtlase kvaliteediga toode. Pole oksakohti 
ega pragusid, liimpuit on ka stabiilsem kui ühes 
tükis saematerjal – need omadused on aga akende 
või uste juures väga olulised.

Üldistatult käib tootmine Barruses nii: sissetulev 
palk sorteeritakse, saetakse, kuivatatakse, 
hööveldatakse ja lõigatakse erinevas mõõdus 
juppideks, sorteeritakse vastavalt klotside kvalitee-
dile ning liimitakse vastavas mõõdus toorikuks. 
Sealjuures ei valmistata üksnes sirgeid, vaid ka näi-
teks L-kujulisi komponente. 

Saematerjali kvaliteedi analüüsimiseks on kasu-
tusel skänner, mis pildistab saematerjali neljast kül-
jest, leiab üles puidurikked ja määrab, milline de-
tail vastavalt tellimusele lauast lõigata. 
Optimeerimisliin lõikabki seejärel õiges mõõdus 

klotsid ning sorteerib need eraldi taskutesse. 
Et tapitud ja liimitud kohad ikka vastu peavad, 

seda kontrollitakse pidevalt ettevõtte laboris – liim-
puidust komponent peab vastu pidama mitmetele 
katsumustele, nagu raskus, niiskus ja 
temperatuurimuutus. 

Saeb ise vajaliku materjali
Aastas tarvitab komponenditehas 120 000 tihu-
meetrit saematerjali. Täpselt samas mahus toodab 
ettevõte ka lauda, kuid sajaprotsendiliselt kõike 
komponentide tootmiseks ära ei kasuta, vaid müüb 
ligi kolmandiku saematerjalina maha. Müügiks 
läheb Ainsalu sõnul eelkõige selline saematerjal, 
millest ei ole mõistlik komponente toota, näiteks 
poomkantlauad või sinega lauad. Oksavabad lauad 
samuti, sest neid on võimalik müüa sama hinnaga 
nagu liimpuitu – ehk müüki lähevad need lauad, 
millele ei ole tootmise käigus võimalik väärtust 
lisada. 

Barruse tehnijajuht Kristo Laine ja 
juhatuse liige Jürgen Ainsalu uue seadme, 
laudade etteandja juures.

Laborant Alvar kontrollib laboris liimi- ja  
tapiühenduste vastupidavust puidust kompo-
nente näiteks paisutades ja kahandades.
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Puudujääva saematerjali ostab ette-
võte peamiselt Soomest, aga ka Lätist, 
Venemaalt, Rootsist ja Norrastki. 

Komponenditehas töötab kolmes va-
hetuses, saeveski kahes, tööd annab 
Barrus 247 inimesele ning ollakse val-
mis ka lisa palkama nii tootmisse kui ka 
kontori poolele. Lähiajal on näiteks 
plaanis tööle võtta töökeskkonna ja 
tööohutusega tegelev spetsialist. 

„Seni on töökeskkonna ja tööohutu-
sega tegelenud mitmed inimesed põhi-
töö kõrvalt, kuid soovime näha kiiremat 
edasiminekut,“ selgitab Ainsalu, tõde-
des, et tootmisettevõttes aeg-ajalt ikka 
midagi tööohutuse koha pealt juhtub, 
eesmärk on, et seda esineks võimalikult 
harva. „See on strateegiline otsus, ta-
hame, et meil oleks töövõtjate ja klien-
tide ees hea kuvand. Loomulikult on 
ohutus töökohal ka lihtsalt inimlikust 
vaatevinklist ülioluline – tahame ju kõik 
õhtul tervetena töölt koju minna. Meie 
visioon on olla kõige atraktiivsem töö-
andja regioonis.“

Töötajate hoidmiseks on Barrusel ka 
oma motivatsioonipakett, näiteks toetab 

ettevõte töötajate laste huviringides osa-
lemist ning töötajate tervisesporti 
(Sport-ID) ning hüvitab osaliselt lõuna-
söögi maksumuse.

Üha kasvab
Ettevõte on pidevalt tootmisse investee-
rinud, aastal 2016 võeti näiteks palgi 
sorteerimisel kasutusele röntgenseade, 
mis võimaldab näha ka palgi sisse ning 
tuvastada rikkeid, mida palja silmaga 
pole võimalik kindlaks teha. 

Eelmisel aastal investeeris ettevõte 
ligi 5 miljonit eurot. „Oleme soetanud 
liimpressi lamellide pressimiseks, toot-
mispinda laiendanud – ligi 2000 ruut-
meetrit, samuti suurendanud laopinda 
4000 ruutmeetrit,“ loetleb Ainsalu. 
Mullu lisandus ka kolm kuivatit ja uus 
katlamaja. 

Ühtlasi kasvab ka tootmismaht – 
mullu valmistas ettevõte 71 000 
tihumeetrit liimpuitkomponente. Käive 
oli 42 miljonit eurot. 

Ettevõtte enamusosanik (51%) on 
Taani perekond. 

Oma osa selles, et Skandinaavia 
maade majade uksed ja aknad on val-
mistatud eestimaisest liimpidust, on ka 
RMK-l, kes tarnib Barrusele männi-
palki. Üksnes männipuitu ettevõte kom-
ponentide tootmiseks kasutabki. 

Riigimetsast varutud puidu osakaal 

Partner

Kuigi tootmine on 
suuresti 
mehhaniseeritud, 
skänner näiteks leiab 
puidurikked ja 
optimeerimisliin 
lõikab õiges mõõdus 
klotsid, ei saa ka 
inimese abita 
hakkama. Kokku 
annab Barrus tööd 
ligi 250 inimesele.

Meie visioon on olla kõige  
atraktiivsem tööandja regioonis.
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jääb Barruses 15–20% vahele ning ette-
võttel on soov RMK varutava puidu 
osakaalu tõsta. 

„RMK on stabiilne partner, kes täidab 
oma lubadused. Neilt tuleb ka FSC ja 
PEFC sertifikaadiga palk,” põhjendab 
Ainsalu. Ka Barrusel on FSC ja PEFC 
tarneahela sertifikaadid. 

Ettevõte ostab männipalki läbimõõ-
duga 18–60 sentimeetrit, pikkusega 
3,4–6,1 meetrit. 

Lisaks RMK-le tarnivad Barrusele 
männipuitu kõik suured metsafirmad, 
samuti väiksed kohalikud ning ka Läti 
erametsa ülestöötajad. 

Tänavusest märjast sügistalvest tingi-
tud toormenappus Barrust väga ei pi-
gista, sest palgidefitsiidiks oldi valmis. 
Loeb ka see, et mänd kasvab kõrgemal 
ja kuivemal maal. „Proovime tootmist 
mitte seisma jätta, pigem suurendame 
tarnegeograafiat,” märgib palgi ostujuht 
Lauri Junkin. 

Rääkides koostööst RMK-ga, tõdeb 
Ainsalu, et RMK on hea näide hästi toi-
mivast ettevõttest. „RMK töötajad on 
väga professionaalsed, ei ole mingit 
„mõisa köis, las lohiseb” suhtumist.”

Ka on RMK tema sõnul innovaatili-
suse ja arengu poolest esirinnas. 

„Läti riigimetsa oksjonile tuleb näi-
teks kohale pakkuma minna ning oks-
joni hindu ka ei avaldata. RMK-l on 
kõik palju läbinähtavam, hinnad avali-
kud ja oksjon elektrooniline,” võrdleb 
Ainsalu. 

 

Riigimetsast varutud 
puidu osakaal jääb 
Barruses 15–20% 
vahele ning ettevõttel 
on soov RMK 
varutava puidu 
osakaalu 
suurendada.

AS Barrus
  Ettevõte toodab saematerjali ja liimpuitkomponente.
  Tegevust alustas 1993. aastal, alguses toodeti mööblikilpe 
ja pisut ka mööblit. Mõned aastad hiljem käivitati saeveski. 

  2003. aasta suvel puhkes Barruses tulekahju, saeveski 
põles täiesti maha. 

  Pärast seda, aastal 2004 otsustati hakata tootma liimpuitu, 
neli aastat hiljem ehitati ka uus saeveski. 

  Ettevõte annab tööd 247 inimesele. Liimpuidust komponen-
tide tehas töötab kolmes, saeveski kahes vahetuses. 

  Möödunud aasta käive oli 42 miljonit eurot. 

Kuuemeetrised 
liimpuidust detailid 
aknatööstuste jaoks.
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Puhkepäev

See võis olla oma kuus-seitse aastat tagasi. Olin 
Rohukülas praami peale istunud ja lugesin akna 
taga lainetel jooksvaid valgete kõrvadega laine- 
jäneseid, kui kuulsin kaasreisijate vestlust. Jutt käis 
Hiiu haldjatest.

See jäi mind kummitama ja Hiiumaale jõudes as-
tusin sisse Kärdla keskväljaku infopunkti. „Kus teil 
need haldjad siin elavad?“ uurisin. Infopunkti tee-
nindaja, lüheldane luider mees, noogutas ja sirutas 
käe selja taha, et haarata riiulist sobiv kaart. Võttis 
kena punase pastaka ja vedas ristikesi siia ja sinna: 
„Näe, siinkandis võite haldjaid näha ... ja selles 
metsas ka, aga sinna minge kindlasti hästi vara 
hommikul, muidu te ei leia kedagi!“

Eestimaa „kõrbesse“ 
Muidugi läheme me järgmisel varahommikul hald-
jaid otsima, punaste ristikestega kaart kaasas. Ise 
täpselt aru saamata, kas meie kulul tehti nalja või 
usuvad hiidlased tõsimeeli, et neil metsades hald-
jad elavad. 

Kõigepealt keerame Kaibaldi poole. Õieti on see 
Pihla-Kaibaldi looduskaitseala, kus sirguvad Hiiu-
maale iseloomulikud nõmmemännikud ja valenda-
vad luited. Jätame auto tee äärde, võtame kaasa 
palju vett ja alustame rännakut kaitseala südame, 
kuulsa liiviku poole. Me pole kumbki siin varem 
käinud, mu kaaslane teab aga, et siin keset metsa 
asub Eestimaa suurim kõrb. Ja mina otsin märke 

Hiiumaa on mu salaarmastus. Madal maa, kus 
on pikad rannad ja kõrged lained. Mustikaid 
täis metsad ja veidrat värki inimesed, kes 
elavad aeglaselt ja viskavad villast.

Tekst ja fotod Krista Kivisalu

Mere taga haldjaid 
otsimas
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haldjatest. Tee on pikk, hõre nõmm õhkab hommi-
kust kastet ja jalad vajuvad valgesse liiva. Kõn-
nime vaikselt, et mitte metsarahvast häirida. Ega 
neid haldjaid tea – Terry Pratchetti raamatutes on 
nad igatahes ühed üsna tõredad tegelased. Läheb 
mitu metsavaheteed ja tunnike, enne kui puude ta-
gant hakkab paistma lage liivaväli, suur nagu viis-
kuus jalgpalliplatsi üksteise kõrval. Nagu UFOde 
maandumisväljak. Nagu haldjariigi tantsusaal. 

Hiiumaa oma kõrb ehk Kaibaldi nõmm pole te-
gelikult muidugi mingi kõrb, vaid Eesti suurim lii-
vik. Tekkinudki pole see looduslikult, vaid üsna 
kunstlikult ja inimese käe läbi. Sõdade ajal läks 
siin metsas tuli lahti ja pärast kasutasid nõukogude 

piirivalvurid metsas asuvat lagedat platsi tankide 
harjutusväljakuna. 

Aga mõistusevälise kogemusena mõjub see suur 
lahmakas liiva ikka. Pealegi – ta ei näita end iga-
ühele. Meil on tuttavad, kes käisid kaks korda 
metsa läbi, enne kui tohutu liivaväli end neile avas. 
Silte siin ei ole ja las nii ollagi – võibolla ongi see 
koht just selline, mille pead leidma poolkogemata, 
ise täpselt teadmata, mis sulle seal mändide tagant 
avaneb? Kui lisada kuum päike – Hiiumaa ja Saare- 
maa on Eesti päikeseküllasemaid kante, meretuul 
puhub pilved ruttu laiali – on hea soovitus siiakanti 
matkajale võtta kaasa palju aega ja palju joogivett. 
Aega läheb vaja kas või selleks, et Eestimaa kõrbe 
otsides krõbekuivale samblale istuda ja end musti-
katest oimetuks süüa.

Saare südamesse
Teise ristikese tegi turismiinfo mees saare süda-
messe. Sinna me järgmisena sõidamegi. Pealis-
kaudsel tutvusel saarega tundub, et elu Hiiumaal 
leidub vaid rannikul. Et teed autoga saarele ringi 
peale ja oledki Hiiumaaga tuttav. Just nagu saare 
keskele ei lähekski teid ega elaks seal inimesi. 
Hiiumaa kohta armastataksegi öelda, et see on üks 
madal maa, mille keskel asub soo. See on suures 
osas tõsi, kuna Hiiumaa on osa Lääne-Eesti mada-
last lubjakivitasandikust, mille keskmine kõrgus üle 
merepinna pole rohkem kui vaid 10 meetrikest.

Selle madala maa keskosas asub Tihu järvestik 
ehk Tihu Suurjärv, Keskmine ja Kolmas järv. Esi-
mene neist on Hiiumaa kesiste siseveekogude seast 
hektarite poolest suurim, aga sügavust pole järve-
kesel poolt meetritki. Kõik Tihu järved on madalad, 
soostunud kallastega ja üsna kiires tempos kinni 
kasvamas. Järve juurde jõudmiseks tuleb kõndida 
läbi varjulise kuusiku ja ragistada roostikus. Metsik 
paik, kiile ja metsakuklasi täis, aga haldjate jälgi ei 
näe me ka siin. 

Ehk on nad end siis sisse seadnud Vanajõel, siin-
samas läheduses voolava salapärase maa-aluse jõe 
ääres? Või veidi eemal Õngu kandis, kus kasvavad 
jugapuud, need vähesed, mida Eestimaal looduses 
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kasvavana leida? Kusagil siin on maailma ainsad 
Euroopa naaritsa elupaigad – mõne aja eest hävi-
misohus olnud liik on nüüd stabiilne ja neid loomi 
peaks nüüd siinkandis ringi jooksma vähemalt sada- 
kond – ja mändide vahel kasvavad võimsad rodo-
dendronid nagu troopikaaias. Haldjaid aga ei ole.

Laulvad liivad ja rannavallid
Sisemaalt tagasi rannale jõudes on õhtu käes. Tea-
dagi, päikeseloojangut tuleb Hiiumaal saare lääne-
serva vaatama sõita. Meie sõidame täna Kalanasse. 
Kalana toimib rändajale nagu maailma lõpp oma 
troopiliselt ja teraapiliselt mõjuva kiviklibuse ran-
naga, kus päike enne merrevajumist viimase trii-
buni näha on. Veel parem, kui jalutada rannakive 
pidi Ristna nina poole, lahkuvale päikesele järele. 

Pärast võib Kalana sadamarestos süüa – seal on 
maitsev ja chill ja siin päikeseloojangu vaatamine 
on paljudele üks Hiiumaa-suve must-do. Ja üks 
teine Hiiumaa must-do on minna sügiseti Ristnasse 
laineid vaatama. Siia, Eesti kõige ägedamate 
lainete kokkujooksmisranda tuleb siis kokku sur-
fareid ja süstamehi, fotograafe ja loodusesõpru. 
Lained müristavad rannale ja tuul kisub mütsi 
peast. 

Aga suviti pole Hiiumaal suurte lainete, vaid 
vaiksete merevaatluste aeg. Hiiumaa rannad on 
kõik omanäolised ja väikese saare suur eelis on, et 
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Hiiumaa on... 
  luidete ja rannavallide saar. Rannajoon on väga 

pikk ja liigendatud – kokku 365 km. 
  väga vaheldusrikka maastikuga. Vaheldusrikkus 

tuleneb asjaolust, et siinne maastik on mere alt 
kerkinud eri aegadel ja seetõttu erinevates arengu- 
staadiumites. Maa kerkides on tuulel ja veel 
olnud aega ümber kujundada jääaegadel tekinud 
setteid. 

  liivane saar – kuni 70% pinnakattest moodusta-
vad liivad. 

  saar, kus on soojad talved, vähem sademeid kui 
mandril ja rohkem tormituuli.

  kõige väheviljakamate muldadega vabariigis. 
Toitainetevaene hiljutine merepõhi kannatab ko-
hati põua, kohati liigniiskuse all.

  metsane saar – mets katab Hiiumaast u 70%. 
Siin kasvab erinevalt muust Lääne-Eestist roh-
kem okasmetsi, enamlevinud on mänd, teisel 
kohal kask ja kolmandal kuusk.

  kehvast mullast hoolimata väga liigirohke taimes-
tikuga. Siin kasvab ligi 1000 eri liiki taime, neist 
hulgaliselt haruldusi ja isegi relikte (rand-kikka-
putk, merikapsas, randkirburohi, pooppuu, 
müür-raunjalg, randtarn, valge kukehari, harilik 
jugapuu, tumepunane neiuvaip, jumalakäpp, 
balti lõosilm jt). 

  Eesti hõredaima asustusega piirkondi – asulaid 
on alla 20% saare pindalast, elanikke 8000 
kanti, keskmine asustustihedus 8,3 in/km2. 

  puutumatu, vähese inimmõjuga saar, kus on 
kauni looduse säilimiseks moodustatud 16 kaitse- 
ala, 17 hoiuala, 30 püsielupaika kaitsealustele 
liikidele. 

Siia, Eesti kõige ägedamate lainete 
kokkujooksmisranda tuleb siis kokku 
surfareid ja süstamehi, fotograafe ja 

loodusesõpru.

kui ühes rannas on tuul vale suunda, tarvitseb vaid 
teisele poole saart sõita. Või veel lihtsam ja ligem – 
 teisele poole poolsaart. Randadest tuntuim on ilm-
selt Tõrvanina otse Kärdla külje all, aga see on 
suviti ülerahvastatud. Luidja on lapsesõbralik ja 
Kassari ka, aga mina olen oma rännakutel avasta-
nud päris oma ranna, kuhu iga kord kipun. See on 
avastamata pärl, kus sageli oleme ainult meie, lai-
ned ja valged liivad. Ja need liivad laulavad! Selles 
paradiisirannas on mõnus paljajalu kõndida, 
laineid kuulata ja mediteerida, ja kuhu väga palju 
inimesi ei tahakski viia. Selle salakoha koordinaate 
ma avaldama ei kipugi – las igaüks leiab oma sala-
ranna, nii on õigem!

Meretagune pelgupaik
Tolle esimese, tühja jooksnud haldjaotsimissuve 
järel Heltermaal taas praamile astudes jäävad 
mulle silma merest paistvad kühmukesed paremal 
käel. Hiiumaa laiud! Salinõmme sadamast riburada 
merre suunduvad väikesed saarekesed ehk laiud, 
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Autor Hiiumaa 
laidude süsta-

retke puhkepausil 
Hanikatsi iidses

pärnametsas. Kas 
siin on haldjate 

pelgupaik?

rahud ja kared. Olen nende kohta luge-
nud ja unistanud võimalusest sinna 
sõita. Laiud tunduvad kättesaamatud – 
sinna saab vaid kokkuleppel mõne ko-
haliku kalamehe, loodusteadlase või ret-
kekorraldajaga. Või siis, kui juhtud 
tundma kedagi, kelle esivanemad ku-
nagi laidudel elasid. Suuremad laiud – 
Saarnaki ja Hanikatsi – on olnud aasta-
sadu püsiasustusega ja neil valdustel on 
pärijad, kes ise elavad muidugi ammu 
kuskil mujal. Praegu ei ole saarekestel 
ühtki püsiasustusega elamut ega harita-
vat põllumaad, kuigi eraomanduses on 
üle poole laidudest. Laidude looduse ja 
pärandkoosluste kaitseks on siin moo-
dustatud maastikukaitseala. 

Nagu iga kättesaamatu meretagune 
asi, nii on ka laiud omandanud imago, 
mil tegelikkusega suurt midagi ühist ei 
pruugi olla. Arvatakse näiteks, et laidu-
del puudub suurem taimkate või et kõr-
gem laine võib laiust üle rulluda. Laiud 
on saanud müüdi staatuse – ja mul pole 
vaja palju mõtteid veeretada, et endalt 
küsida: võibolla on just seal leidnud 
pelgupaiga ka Hiiu haldjad?

Igatahes istun ma järgmisel suvel 
Sarve poolsaare tipus süsta, et koos 
sõpradega loodusretki korraldavast 

Seakayaking Estoniast laidudele 
aerutada. Me sõidame Kõrgelaiule. Kõi-
gepealt möödume Saarnakist ja teeme 
kerge lõunapeatuse sealse ainsa säilinud 
elumaja õuel. Lühike matk endistele 
karjamaadele ja taas süstadesse. Kui 
Saarnaki kaitsva külje alt välja saame, 
algab kõige suurema lainega sõidu- 
etapp. Enne Hanikatsi laidu tuleb päris 
hoolega jälgida, et ikka õige nurga alt 
lainesse sõidad ja küljelainesse ei satu. 
Pärast Hanikatsit edasi Kõrgelaiule sõita 
on see-eest väga mõnus, sest lisaks 
malbele lainele tulevad meid uudistama 
hallhülged. Uudishimulikud on need 
vaarao sõdalased, nagu legend hüljeste 
sünniloo kohta räägib. Ikka tõuseb kel-
legi süsta lähedalt lainetest hall pea, läi-
kivad mustad silmad märjast kasukast 
välkumas. Sellise uhke kaaskonnaga 
maabume Kõrgelaiul ja veedame sealsel 
laagriplatsil tuulise ja linnuhäältest tiine 
öö. 

Laiud on veelindude lemmikkohti. 
Laidudel on registreeritud ligi 200 linnu- 
liiki, osad neist läbi rändamas, aga ko-
guni 110 liiki pesitsevad siin. Ja vastu-
seks neile, kes kujutavad ette, et pisi-
kestel laidudel ei kasva midagi, siis Ha-
nikatsi puisniidud ja muidugi saare 
keskel asuv laialehine salumets on Eesti 
uhkeimad. Tollest salumetsast ongi al-
guse saanud Hiiu laidude kaitseala. Ma 
ei saa selle metsa vanade, keerdunud tü-
vedega pärnade ja tammede vahelt kui-
dagi välja, sest just see siin ongi minu 

Aega läheb vaja kas või selleks, et Eestimaa kõrbe 
otsides krõbekuivale samblale istuda ja end 

mustikatest oimetuks süüa.
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jaoks see kõige õigem, natuke kõhedaks 
tegev haldjamets. 

Ja metsa taga on maja. Kunagine elu-
maja on nüüd aastaid olnud tühi, aga 
see-eest tänuväärne peatuspaik siia 
jõudnud hülgeuurijaile, looduskaitsja-
tele, heinalistele ja süstasõitjatele. Rää-
gitakse, et siin kummitab. Mõnede jut-
tude järgi pidavat siin käima Anna 
vaim. Meie siin ei ööbi ja nii ei saa ma 
neid jutte ei kinnitada ega ümber lükata. 

Hanikatsilt „suurele“ Hiiumaale aeru-
tades mõtlen, et kui mina oleksin üksin-
dust armastav ja inimesi tõrjuv haldjas, 
koliksin ma justnimelt siia Hanikatsi 
iidsesse salumetsa. Võib ju olla, et seal 
meretagusel üksikul saarel keset müsti-
list pärnametsa asuvas üksikus majas 
kolistavad tegelased ongi mu kaua otsi-
tud Hiiumaa haldjad? 

Kuidas sündis 
Sääre tirp
Sääre tirbi Kassari poolsaare otsa ehitas Hiiumaa mees Lei-
ger. Räägitakse, et Suur Tõll käinud sageli oma venna 
Leigri juures saunas. Tagasiteel Saaremaale tõstnud lääne-
tuul aga sageli Soela väina veetaseme nii kõrgele, et Tõllul 
olnud vesi juba pealtpoolt põlvi. Seepeale öelnud Suur Tõll, 
et ta ei saa enam saunas käia, tuleb midagi ette võtta. Lei-
ger pakkunud siis välja, et Tõll hakaku Saaremaa poolt teed 
ehitama, tema tuleb Hiiumaa poolt vastu. Keskel saadakse 
kokku. 
Leiger hakanudki sinna, kus praegu on Sääretirp, kive 
kandma, lõpuks väsinud ära ja läinud vaatama, kuidas Tõl-
lul läheb. Kui sinna jõudnud, näinud, et Tõll polnud veel 
alustanudki. Leiger vihastanud ja löönud samuti käega.
Nii ei saanud Saaremaad ja Hiiumaad ühendavast sillast 
tookord asja. 
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13. novembril 1918 alustas tegevust Eesti Riiklik 
Metsavalitsus ning seega on Eesti riigis head met-
sandustava jagunud juba 100 aastat.

Juubeli väärikaks tähistamiseks kingib RMK 
Eestile 100. sünnipäevaks kogu riiki hõlmava mat-
kateede võrgustiku. Kahele olemasolevale Eestit 
läbivale matkatee harule Oandult Iklasse ning  
Perakülast Ähijärvele kogupikkusega ligi 1200 km 
lisandub sel aastal kolmas – üle 600 kilomeetri 
pikkune matkatee Penijõelt Kauksi. 

Penijõe-Kauksi matkatee algab Matsalu rahvus-
pargi külastuskeskusest ja liigub Aegviidu suunas. 
Teel püüavad pilku Kasari jõe luhad, Rapla–Virtsu 
kitsarööpmelise raudtee tamm, Varbola linnamägi. 
Raplamaal viib rada Kõnnu järveni ning edasi läbi 
Kohila valla Paunküla mägedeni. Kõik kolm mat-
katee haru kohtuvad Aegviidus, mis on kujunemas 
eriliseks matkajate kohtumispaigaks ja ristteeks. 
Aegviidust kulgeb Penijõe–Kauksi matkatee edasi 

Tapa külje alla, jõuab Neerutini, läbib Porkuni ja 
Tudu metsad, ning põikab Sirtsi soost mööda Kivi-
õlisse ja Püssi. Edasi läheb tee Aidu karjääri ja 
Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi kaudu mere 
äärde, piki põhjarannikut Toila pargini ja sealt läbi 
Voka Sillamäele ning Sinimägede lahingupaika-
deni. Siis viib teekond läbi Sirgala ja Viivikonna 
Kurtna järvedeni ning Kuremäe kloostrini. Matka-
tee lõpeb Peipsi põhjarannikul Kauksis RMK kü-
lastuskeskuse õuel.

Sada lugu matkateelt
Et matkaelamus saaks mitmekesisem ja põnevam, 
on kõigi kolme matkatee haru ääres kokku kaardis-
tatud 100 huviväärset ja olulist lugu, mis Eesti Va-
bariigi 100 aasta jooksul neis paigus aset on leid-
nud. Iga lugu on seotud kindla aastaarvuga Eesti 
Vabariigi saja aasta seast. Need lood on kujunda-
nud meie inimeste käekäiku nii riigi, kogukonna 

RMK kingitus  
Eesti Vabariigi  

100. sünnipäevaks
Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma sajandat sünnipäeva.  
Juubel on ka riigimetsal – Eesti riik on metsa majandanud oma 
sünnist saati ning noore Eesti riigi ülesehitamisel saadi suurt  

tuge just metsasaadustest. 
Tekst: Triin Kusmin Fotod: RMK
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Kahele Eestit lä-
bivale matkatee 
harule Oandult 
Iklasse ning  
Perakülast Ähi-
järvele lisandub 
sel aastal kol-
mas – üle 600 
kilomeetri pik-
kune matkatee 
Penijõelt Kauksi. 

kui ka üksikisiku tasandil. Paljudest lugudest on 
alles ka matkajale nähtavad jäljed maastikul, teised 
on säilinud vaid mälus ja teadmistes. Nii näiteks 
saab matkatee ääres peagi täpsemalt lugeda, miks 
kutsutakse Seidla suurkivi ausammaste kiviks, mis 
aastal koguti Eesti metsadest 835 tonni vaiku, mil-
list olulist rolli mängis filmis „Viimne reliikvia“ 
Agnese kikkiskõrvaline kimmel, aga ka segadusest 
kvartalipostidega, mis lõppes õnnetu marjulise 
jaoks öö metsas veetmisega. Usume, et huvitavate 
faktide ja lugudega pikitud matkaelamus aitab 
veelgi selgemalt esile tuua Eesti metsade olulisust 
ja rolli meie kultuuriloos ning pakub lustlikke ela-
musi matkajatele.

Esimese tutvuse matkateega seotud lugudega 
saab teha töölaua tagant lahkumata – RMK 2018. 
aasta lauakalendri lehtedele on valitud üks huvitav 
lugu igast Eesti Vabariigi aastakümnest. Kõik mat-
katee äärde jäävad sada lugu tähistatakse looduses 
infotahvlitega ning pikemalt saab lugude kohta 
peagi lugeda internetileheküljelt https://rmk100.ee. 

2018. aasta algul valmib ka äpp „RMK 100“, 
mis hakkab sisaldama kogu informatsiooni matka-
teel matkamise kohta. Mõnes paigas matkateel 
saab juubeliaastal mängida ka samal äpil põhine-
vaid mänge. 

2017. aasta septembrikuus avati RMK Tallinna 
kontori aatriumis matkateede võrgustikku tutvus-
tav ja matkama kutsuv rändnäitus „Eesti mets rää-

gib Eesti lugu“. Osa näitusest moodustab humoori-
kas ja mänguline matkatarkuste test. Veebruari 
alguseni saab rändnäitusega tutvuda Narva 
kolledžis. 

Suur ühismatkamine
Juubeliaasta üheks osaks on suur ühismatkamine 
6.–25. augustil, kuhu on oodatud nii suured kui ka 
väikesed matkahuvilised. Matkagrupid alustavad 
liikumist matkatee otspunktidest Kauksist, Ähijär-
velt, Penijõelt, Perakülast, Ikast ja Oandult ning 
kohtuvad 25. augustil matkapealinnas Aegviidus, 
kus toimub suur lõpupidu. Kõige pikem ühismatka 
lõik on Perakülast Aegviitu, kestab 20 päeva ning 
on 627 km pikk. Matkatakse nii jala kui jalgrat-
taga. Matku juhivad kogenud matkajuhid, kellega 
eksimist karta pole ja kes pajatavad põnevaid jutte 
matkateele jääva saja loo, loodusväärtuste ning 
matkatarkuste kohta. 

RMK kingitus valmis Eesti Vabariigi juubeliaas-
tal, kuid selle suurim väärtus on, et matkateede 
võrgustik koos põnevate lugudega pakub liikumis- 
ja avastamisrõõmu paljudeks aastateks. 

Juubeli väärikaks tähistamiseks  
kingib RMK Eestile 100. sünnipäevaks  

kogu riiki hõlmava matkateede 
võrgustiku.
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Tekst: Marina Poltavtseva  Fotod: Marilin Leenurm

RMK 2017. aasta jõulupidu 
peeti tavapäraselt Sagadi  
mõisas. Kaunile peole jätkus 
rõõmu ja sära!

 1  PUHKAVAD JALGU: RMK  
juhatuse liikmed (vasakult pa-
remale) Tavo Uuetalu, Aigar 
Kallas ja Kristjan Tõnisson 
tõmbavad hinge enne uut töö-
kat aastat.

 2   7  TANTSUSAMMUD  
SELGEKS: Ega RMK töötajad 
energia ja oskuste poolest  
Dance Wonderland´i tantsu-
tüdrukutele alla jää!

 4  LAHKED VÕÕRUSTAJAD:  
Sagadi muuseumi teenindajad 
(vasakult paremale) Maie Kaja, 

Liisa Kuhhi ja Krista Hussar on 
ülimalt rõõmsad, et nii palju 
kolleege korraga kokku on 
tulnud!

 6  METS KATAB LAUA: Nii otse-
ses kui ka kaudses mõttes!

 8  SÄRAVAD PERSOONID: Peo 
fotonurgas võis kohata nii väl-
japeetuid mõisnikke (pildil 
Oandu külastuskeskuse teabe-
juht Ivika Levo abikaasaga) …

 3  … soove täitvaid haldjaid (pil-
dil kommunikatsioonispetsia-
list Marina Poltavtseva) …

 5  … ning ka salapäraseid selts-
kondi (pildil harvesterioperaa-
tor Tõnu Aava (keskel) ja har-
vesterimõõtmise peaspetsialist 
Tarmo Aava oma veetlevate 
abikaasadega).

 9  AASTA KOKKUVÕTTED: RMK 
juhatuse esimees Aigar Kallas 
teatas, et aasta oli pingeline, 
kuid edukas ning uuel aastal – 
uued väljakutsed.

 10  SÄRAVAD ESINEJAD: Peo-
meeleolu aitasid hoida Anne 
Veski ja Marek Sadam.

SÄRAVAD  
JÕULUD 
SAGADIS
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Tekst: Samuel Golomb,  
koguja aastast 1967

52 Metsamees nr 1 (132) / 201852

Uudised

Juuni alguses ilmus 
Eesti 658. postmark 
„Sada aastat Eesti Vaba-
riiki“. Koos uue mar-
giga ilmub tavakohaselt 
ka esimese päeva ümb-
rik. Ümbriku kujunda-
misel kasutas Indrek Ilves kena Eesti metsavaa-
det hommikuses udus. Kujundusele lisab 
emotsiooni metsa peegeldus järvevees. Pole 
raske aimata, et hommikuse taeva, metsavaate ja 
veepeegelduse kooslus annavad kokku meie 
armsa sinimustvalge. Kahju on sellele ümbrikule 
aadressi kirjutada, see rikuks kujunduse terviku.

2017. aasta augustis 
täienesid kogujate albu-
mid Lembit Lõhmuse 
kujundatud Konrad 
Mägi maali „Maastik 
punase pilvega“ tervik- 
reproduktsiooniga post-
margiga.  Nimetatud 
maal valmis Saaremaal, 
kus Konrad Mägi viibis 

1913. ja 1914. aasta suvel. Saaremaal hakkas 
Konrad Mägi esimese eesti kunstnikuna maalima 
kodumaa loodust moodsa kunsti vahenditega. Tä-
napäeval loetakse Konrad Mägi Saaremaa-aas-
taid üheks tema loomingu silmapaistvamaks 
perioodiks. „Maastik punase pilvega“ on ka ainus 
Eesti autori töö, mis on valitud kogumikku „1001 
maali, mida elu jooksul peab nägema“.

Septembris ilmus järjekordne postmark sarjast 
„Eesti fauna“. Kunstnik Indrek Ilves pühendas 
margi eesti metsikule kiisule – ilvesele. Postmark 
ilveseportreega, stiilne esimese päeva ümbrik ja 
maksimumkaart kahe 
ilvesepojaga on kind-
lasti Eesti eelmise 

aasta kauneim postiväljaanne. Seda tõendab ka 
postmargi „Ilves“ kõrge rahvusvaheline tunnus-
tus – üleeuroopaline filateeliaagentuur WOPA 
valis 2017. aasta kauneimaks postmargiks just 
Indrek Ilvese postmargi.

Novembris said post-
margil taas kokku Eesti 
mets ja kunstniku näge-
mus metsast. Margisarjas 
Eesti Kunstimuuseumi 
kullafondist ilmus Lem-
bit Lõhmuse kujundatud 
postmark Ülo Soosteri 
maaliga „Kadakatest 

mets“ (1962). Eesti kunstis on ikka ja jälle ar-
mastatud metsa kujutada, kuid Soosteri „Kadaka-
test mets“ pole päris tavapärane loodusmotiiv. 
Selles peaaegu sümmeetrilises kompositsioonis 
muutub kadakatest mets kunstniku vaimsuse sa-
lapäraseks sümboliks.

Tõeline metsatee-
maline margipärl 
ilmus Eesti-Rumee-
nia ühisväljaandena 
24. novembril 2017. 
Kaks postmarki 
kannavad ühist ni-
metust „Metsade 
kuld“. Postmargi 
„Harilik kuusk“ kujundas Ind-
rek Ilves ja teise – „Harilik pih-
lakas“ –kujundas Ilvese rumee-
nia kolleeg Mihail Vămăşescu. 
Ühisväljaanne tähendab seda, 
et Eestis ja Rumeenias ilmusid 
postmargid sarnase kujundu-
sega. Markide erinevus on ai-
nult riiginimetuses ja rahalises 
vääringus. Margid mõjuvad 
eriti kenasti väikelehtedel, 
Eestis on lehel kümme post-
marki ning Rumeenias kuus. 

Eelmisel aastal rõõmustasid 
kogujaid metsateemaliste postmarkidega veel 
Rootsi, Kreeka, Brasiilia, Malaisia, Valgevene ja 
Ahvenamaa.

Metsateemalised  
postmargid albumites 
Tavaliselt ilmub Eestis ligi 20 uut postmarki aastas, erandiks ei olnud 
ka 2017. aasta. Metsateema pole Eesti postmargile sugugi võõras.



RMK töötajad  
spordivad SportID-ga
RMK töötajatele toob 2018. aasta kaasa mugava võimaluse  
tervise- ja rahvaspordiga tegelemiseks. 

Selleks on sõlmitud kokkulepe portaaliga SportID  
(www.sportid.ee), kus kõigile RMK töötajatele on loodud  
personaalsed kontod. SportID konto võimaldab treeningute eest  
ja näiteks rahvaspordiürituste osavõtumaksu tasuda personaalse 
krediidi ulatuses. Treeningute tasumiseks teenusepakkuja juures 
tuleb esitada ID-kaart. Uus süsteem on mugav nii töötajale kui ka 
tööandjale. 

Möödunud aasta novembris toi-
munud MM-võistlustel osales li-
gikaudu 500 sangpommisport-
last 33 riigist, võisteldi ama- 
tööride, proffide ja seenioride 
klassis. Eesti sportlasi osales 11, 
nendest kaks proffide klassis.

 Proffide klassis saavutas kuni 
95 kg meeste seas Kuldar Kark 
kahevõistluses 4. koha ja Andres 
Metjer kuni 95 kg meeste pikas 
tsüklis 5. koha. Metjer nendib, et 
eelmise aasta pronksi tal kaitsta 
ei õnnestunud, kuid lisab, et 
konkurents oli seekord ka oluli-
selt tihedam. „Vorm tundus päris 
hea olevat ja andis lootust uueks 
isiklikuks rekordiks. Tulemus jäi 
kõva pingutuse järel 51 korda, 
mida oli korra võrra vähem kui 
aasta tagasi Kasahstanis, kus sai 
tehtud enda isiklik ja Eesti re-
kord,“ rääkis ta. Proffidest võitis 
venelane 94 korraga, hõbeda ka-
sahh 88 korraga ja pronksi 

ukrainlane 64 korraga.  
Amatööride ja veteranide klassis 
võistelnud eestlased tõid koju 
kuus kuld-, kolm hõbe- ja kaks 
pronksmedalit.

Viimaste aastate edu
Sangpommispordiga tegeleb 
Metjer 1994. aastast, Eesti 
meistriks on ta tulnud 17 korral. 
Esimese Eesti meistritiitli võitis 
ta 1999. aastal, kuid rahvusvahe-
lisel tasemel on edu tulnud vii-
mastel aastatel. „2016. aastal tuli 
MMi pika tsükli pronks ja julgen 
arvata, et hea õnnestumise korral 
on veel tulevikuski medal või-
malik. 2017. aastal tulin esimest 
korda individuaalselt Balti 
meistriks. Tahaks loota, et tule-
muste lagi ei ole veel käes,“ lau-
sus ta. Trenni tehakse Kõrvekü-
las, kus antakse nõu ka 
noorematele sangpommi- 
tõstjatele. 

 Esimesed maailmameistri-
võistlused sangpommispordis 
peeti 1993. aastal. Algusaastatel 
oli valdavalt tegu endise NSVL 
riikide võistlusega, kuid täna-
seks on ala liikunud jõudsalt 
lääne poole. Eestis veab sang-
pommisporti Eesti Sangpommi- 
spordi Liit, harrastajaid on 200 
ringis. Võisteldakse kahevõistlu-
ses ja pikas tõukamises. Kahe-
võistlus koosneb rinnalt kahe 
sangpommi tõukamisest ja rebi-
misest, kus ühe korra võib 
pommi maha panemata kätt va-
hetada. Rebimises käte tõsted 
liidetakse. Nii tõukamiseks kui 
rebimiseks on võistlejal aega 10 
minutit. Pikas tsüklis ehk pikas 
tõukamises tuleb kaks sang-
pommi tõmmata rippest rinnale, 
sealt üles tõugata ja siis uuesti 
alla rippesse lasta. Soorituseks 
on aega 10 minutit. 

Andres Metjerile 
MM-ilt 5. koht
RMK Kagu regiooni tarnejuht Andres Metjer 
tuli LõunaKoreas Soulis toimunud sang
pommi kahevõistluse maailmameistrivõist
lustel viiendale kohale, võistlustel osalenud 
Eesti sportlased tõid kamba peale koju 11 
medalit.

Andres 
Metjer

53

Sport

53Metsamees nr 1 (132) / 2018



Raamat

Eesti 100. Loodusimed
Kalle-Mart Suuroja, Martin Suuroja

Selle raamatu kaante vahel on oma koha leidnud 100 autorite poolt ime 
vääriliseks peetud kohtumist Eesti ja tema loodusega. Pealkirjas on 
mainitud üksnes sada, aga tegelikult leiab raamatus tutvustamist palju 
rohkem palasid Eesti imepärasest loodusest. Sest seal, kus on juba üks 
ime vääriline koht, kipub sellega seonduma veel muudki. Vaadakem 
kas või Eesti sümboli vääriliseks peetavat Pakri poolsaart! Siin on 
Pakri neem oma kirjuvärvilise klindiastangu ja tuletornidega, on iidse 
Rogerwieki (Paldiski) merekindluse vallikraavid ja joad ning Paldiski 
sadamate salalood, lisaks veel peotäis hiidrahne ning Eesti suurim tuule- 
park. Või võtkem Toompea! Kõigepealt on Balti klindi väike paekatte-
line klindisaar, siis muinaseestlaste linnamägi, seejärel ordulinnus ning 
lõpuks Toompea – Eesti valitsuse ja Riigikogu asukoht. 

Miks just sada? Eks ikka seepärast, et Eesti valmistub oma iseseisvu-
mise väljakuulutamise sajandaks aastapäevaks ja selles raamatus toodu 
oleks justnagu kingitus Eestile tema sajandal sünnipäeval.

Metsasosinad
Karl Adami

„Seda raamatut tuleb võtta kui minu metsasuhte esimest peatükki,” 
lausub raamatu autor, noor mees Karl Adami. Ta on pannud raamatusse 
kolme aasta jooksul kogutud hetki, sidudes need tekstiga, mis jätab lu-
gejale piisavalt palju lahtisi otsi ja peegeldab metsa neid külgi, mille 
peale paljud metsas liikujad ehk ei tulegi. 

Hulga ruumi on Adami pühendanud linnupiltidele. Seda kahel põhju-
sel. Esiteks on ta suur linnusõber, teiseks aga seetõttu, et tuua vaatajani 
mõned Eesti metsade liigid, avardades seeläbi lugeja silmaringi. 

Metsa taga ja sees ei peitu pelgalt puud, putukad ja seened. Seal lei-
dub palju enamat – varjud, värvid, hääled ja lõhnad. Hulgaliselt seo-
seid, mida on vaid õrnalt võimalik tunnetada. Mets ei ava end kõigile 
ühtemoodi ja tema usalduse võitmiseks tuleb seal palju viibida.

Metsaköök
Hele-Mai Alamaa, Merle Liivak

Raamatu nimi on küll „Metsaköök“, ent see ei tähenda, et toitude  
koostisained oleks valitud üksnes metsas või mujal vabas looduses  
leiduvast toorainest, kuigi ka neid on roogadesse sokutatud. Raamat 
annab nõu, mida metsas, rabas, mere ääres süüa valmistada ning kuidas 
see kõik teoks teha. Metsas võib vabalt nagu koduski muna praadida, 
pannkooke küpsetada või putru keeta. Rääkimata pajaroogadest ja  
grillimisest. Ja kui loodus armuande jagab, siis kuuluvad needki  
kindlasti toidu hulka. Eelkõige muidugi seened, aga ka näiteks noored 
põdrakanepivõrsed. 

Söögitegemine võibki olla eesmärgiks, miks õue minna. Ja mõne roa 
puhul võib aeganõudva eeltöö ju ka kodus ära teha. 

„Metsaköök“ on kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. Raa-
matu valmimisele pani õla alla ka RMK.

METSAKÖÖK
Ilmumisaasta: 2017 
Lehekülgi: 272 
ISBN: 9789949621194 
Kirjastus: Pilgrim

METSASOSINAD
Ilmumisaasta: 2017
Lehekülgi: 160
ISBN: 9789949621125
Kirjastus: Pilgrim

EESTI 100. LOODUSIMED
Ilmumisaasta: 2018
Lehekülgi: 208
ISBN: 9789949937875
Kirjastus: Geotrail KS

54 Metsamees nr 1 (132) / 2018



Metsamees nr 1 (132) / 2018

Sport

55

Uuel hooajal hoiame elus traditsioone ning samas 
liigume võistlustega üritustele, mille kavas pole 
varem kunagi raievõistlusi olnud. Sel aastal jää-
vad võistluste toimumiskohad pigem Lõuna-Ees-
tisse. Hooaeg algab tavakohaselt Maamessil, juba 
23. korda tõmmatakse just seal saed käima ja sel-
gitatakse hooaja esimesed parimad saemehed. 

Kunagi varem pole aga raievõistlused toimu-
nud Türil! Sel aastal on Türi 41. lillelaada korral-
dajatega käed löödud ning võistlused toodud laa-
daliste silme ette. Kõige parem on aga see, et 
jõuproov peetakse otse laadalava kõrval. Seega 
suur kevad ja suur melu ning pealtvaatajad on 
garanteeritud! 

Valga on raiespordisõpradele juba tuttav koht. 
Kuna sealt on pärit ka meie üks vaat et kuulsa-
maid saemehi Andres Olesk, siis on seal ka väga 
paslik korraldada Eesti meistrivõistlusi ning üht-
lasi välja selgitada koondis, kes osaleb augusti al-

guses Lillehammeris toimuvatel 
raiemaailmameistrivõistlustel. 

Sel aastal toome terve hooaja võistlused taas 
vaatajateni ka Delfi TV kaudu. Eelmise aasta  
pilootprojekt osutus niivõrd edukaks, et jätkame 
samal lainel ka sel aastal ning kasvatame raie-
spordi populaarsust otseülekannete kaudu.  
Hooaeg tõotab tulla põnev ja pingeline, sest 
võistlused on rahvusvahelised ning osalemas 
meie lähiriikide koondised. Seda enam, et tegu  
on MMi aastaga, on kõik koondised huvitatud 
osalemisest kõrgetasemelistel võistlustel aasta 
tähtsündmusel, mis toimub 2.–5. augustini Lille-
hammeri kuulsas suusakeskuses. Eesti Metsaselts 
organiseerib võistlustele ka Eesti fännidelegat-
siooni, seega on kõigil huvilistel võimalus liituda 
ning Eesti koondisele kaasa elada! Täpsem info 
nii MMi kui ka eelseisva hooaja kohta on leitav 
internetiaadressilt www.metsainfo.ee 

Tänavused raievõistlused 
peetakse Türil ja Valgas
Eesti raiespordisarja xTREEm CUP 2018 hooaaja algus pole 
enam kaugel ja võistluste planeerimine käib täie hooga. 



RMK Tallinna kontori  
administraator Kim-Ly Hoang
„Olen sündinud Tallinnas, aga juured ulatuvad Vietnamisse – 
sealt on pärit ka minu nimi,“ ütleb Kim-Ly.

„Õpin praegu Tallinna Majanduskoolis sekretäri erialal. Seal 
õpitu toetab kindlasti mu praegust tööd. Varem olen töötanud 
klienditeenindaja, müügiassistendi/büroojuhina ning oma spor-
dialaseid teadmisi olen rakendanud treenerina.“

RMK-ga ristusid Kim-Ly teed tänu dokumendihalduse prakti-
kale, mille ta siin suvel läbis.

Vabal ajal tegeleb Kim-Ly aktiivselt käsipalliga. „Olen män-
ginud käsipalli juba 18 aastat. Lisaks meeldib mulle palju loo-
duses viibida, seal on hea ka oma lähedastega aega veeta.“

Uus töötaja

Juristi assistent  
Anneliis Nurk
Anneliis asus tööle RMK õigusosakonna juristi assistendina. 
Advokaadibüroos töötamise kogemusega Anneliisi ülesandeks 
RMK-s on õigusdokumentide vormistamine ja muude igapäe-
vaste toimingute tegemine. 

Anneliis on Tartu Karlova Gümnaasiumi vilistlane. Praegu 
õpib ta Tallinna Ülikooli magistrantuuris, samast ülikoolist on 
tal ka bakalaureusekraad. 

Vaba aja pühendab Anneliis oma suurele hobile: ta on juba 14 
aastat ratsutamisega tegelenud ja häid tulemusi saavutanud. 
Meeleldi käib ta ka metsas ja matkaradadel jalutamas. 

Loodusvaht Ülo Leitu
Ülo Leitu on olnud metsaga seotud lapsepõlvest saadik, tema 
vanaema oli metsavaht ja vanaisa raietööline. Ülo töö metsas 
sai alguse 1990. aastate alguses, mil Kiidjärve metsaülem Ain 
Erik määras ta Voorepalu metsavahiks. 

Loodusvahi tööülesanded on oma piirkonna korrashoid, järe-
levalve ja vajadusel remonditööd. Samuti saavad kolleegid loo-
dusvahi käest kõige täpsemat kohapealset infot. Oma piirkonda 
tunneb Ülo hästi, sest on Kiidjärve kandis elanud pea terve elu. 
Loodusvahi tööülesanded mehele võõrad ei ole, pigem vajab 
harjumist korralduslik pool. Ka kolleegid on varasemast ajast 
tuttavad.
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Eesti metsast inspiratsiooni saanud 
disainer ja ettevõtja Erkki Kivastik 
toodab täispuidust LEDvalgusteid 
Straipu. Mahe valgus, mida ettevõttes 
hellitavalt metsakumaks kutsutakse, 
loob lõõgastava meeleolu ja aitab stressi 
vastu võidelda. 

Metsakuma 
stressi vastu Tekst: Susanna Kuusik  Fotod: tootjad

Lisaks inspiratsioonile tuleb ka Straipu lampide materjal  
metsast. Siiani valminud toodetes kasutatakse kasevineeri, sest 
see annab lampidele naturaalse välimuse. Tänu kasevineerile on 
lambid triibulised, millest tuleb ka kaubamärgi nimi (stripe – 
ingl k triip). Straipu lampidel pole näha juhtmeid ega teisi 
konstruktsiooniosi, lambid on terviklikud ja voolava 
disainijoonega. 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul on Kivastik disaininud 
toote „100“, mis on inspireeritud metsast ning juhatab tema 
vaataja tagasi sinnasamma, kust materjal tulnud. Sellesse õhtu-
sesse rahulikult mühisevasse puudetukka, mille tüvedelt peegel-
duv mahe ehavalgus heidab vertikaalsed vihud täpselt sedasi 
nagu ka Straipu „100“ valgusti.

Ettevõttel on ilus traditsioon: igal aastal istutatakse vähemalt 
sama palju puid, kui kulus Straipu valgustite valmistamiseks. 

Seda luksust, mida paljud RMK töötajad saavad metsast, on 
võimalik osta Straipu veebilehelt ja kauplusest Silman  
Elekter. 
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Raudlinnuga 
Tänapäeval tundub lennukite abil metsa majandamine vägagi  
eriskummalisena, kuid veel mõnikümmend aastat tagasi olid metsa kohal 
suurte piisapahvakute saatel mürisevad õhusõidukid üsna tavalised. 

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

metsa majandamas
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Ligi kolm aastakümmet teostatud 
metsade aviomajandamine on üks 
vastuolulisemaid peatükke meie met-
sanduse ajaloos. Lennukeid kasutati 
kahjurite tõrjeks ning eriti just met-
sade väetamiseks. 

Maipõrnikate tõrje lennukitelt
Lennukite kasutamise alguseks Eesti 
metsamajanduses võib lugeda aastat 
1956, mil Valgamaa metsamajandis 
kasutati esimest korda maipõrnikate 
tõrjeks lennukite abi. Koorküla ja 
Taagepera metskonna maadel piser-
dati enam kui 250 hektari suurust ala 
2% DDT õliemulsioonilahusega. 
1950.–60. aastad olid Eesti metsandu-
ses periood, mil väga laialdaselt kasu-
tati mitmeid tänapäeva mõistes vägagi 
mürgiseid kemikaale. Veidi hiljem 
lasti Sangaste metskonnas männi-
vaablase kollete likvideerimiseks 155 
hektari suurusele alale alla 12% hek-
sakloraani preparaati. Tõrje tulemused 
hinnati igati heaks, vaatamata asja-
olule, et lisaks soovitule hävitati hul-
galiselt seda, mida polnud mingil 
juhul plaanis hävitada.

Suur negatiivne mõju ümbritsevale 
loodusele sai ka peapõhjuseks, miks 
sellised aviotõrjed vaid üksikuteks 
sähvatusteks jäid. Kümmekond aastat 
hiljem leiti lennukitele meie metsades 
aga teine ja palju laialdasem tegevus-
valdkond. Nimelt asuti 1967. aastal 
Soome eeskujul metsi lennukitelt väe-
tama. Meie põhjanaabrite juures oli 
selline tegevus vägagi laialt levinud, 
aastas väetati seal lennukitelt rohkem 
kui 250 000 hektari suurust pindala. 
Eestis küll selliste mahtudeni kunagi 
ei jõutud, kuid 20 aastaga väetati Ees-
tis õhust umbkaudu 25 000 hektarit 
metsa. Mahule seadis piirid eelkõige 
ettevõtmise kallidus ja organiseeri-
mise keerukus.

Lennuki täitmine ammooniumsulfaadiga. 
Nimetatud preparaat osutus kõige efektiiv-

semaks metsade lämmastikväetiseks.

Lennuplaani koostamine enne väetiselennuki 
õhkutõusu. Umbkeelsetel tsiviillennunduse 
pilootidel oli tihtipeale raskusi arusaamisega, 
kus ja mida tuleb täpselt teha.
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Metsamajanditel oma lennupark mui-
dugi puudus ja väetamiseks tuli kasu-
tada riikliku tsiviillennunduse teeneid. 
Kogu õhutranspordiga seonduv oli Nõu-
kogude Liidus rangelt tsentraliseeritud 
ja allutatud esmajärjekorras sõjaliste va-
jaduste tarbeks. Kohapealse tsiviillen-
nunduse allüksuse kasutada oli vaid 
paar väetisekülviks sobivat lennukit. 

Arvestades, et samalaadset õhust väe-
tamist kasutas ka põllumajandus, kelle 
huvisid hinnati riiklikus mastaabis kõr-
gemalt kui metsanduse omi, siis oli ai-
nuüksi lennuaja saamine üks rist ja vi-
letsus. Kogu ettevõtmine nõudis 
lõputuid kooskõlastamisi, pikki läbirää-
kimisi ja vastavatele tegelastele sõna ot-
seses mõttes ka meelehea pakkumist. 
Lisaks kõigele oli õhust väetamine 
kõike muud kui odav lõbu. Väetisekül-
vikuga varustatud AN-2 lennutund mak-
sis 1980. aastal 130 rubla, mis oli ühe 
metsamajandi keskastme töötaja 
kuupalk.

Tänu kõrgele lennutunni hinnale oli 
metsade õhust väetamine mõttekas vaid 

piirkondades, mis asusid lennuväljade 
lähedal. Nii teostatigi Põhja-Eestis tun-
duvalt suuremas mahus õhust väetamist 
kui lõunapoolsetes metsamajandites. 

Kaheldavad tulemused
Väetatav ala pidi olema ristkülikukuju-
line, tavaliselt oli ala paari kilomeetri 
pikkune ja mõnekümne meetri laiune. 
Eesmärk oli, et ala saaks väetatud ühe 
ülelennuga. 

Tihti üritati väetatav ala siduda olemas- 
oleva metsakvartali piiridega. Väetatav 
ala märgistati nurkadest kas puudest 
kõrgemal asuvate lippude või õhupalli-
dega. Lennuki AN-2 väetisepunker ma-
hutas umbes 1,2 tonni väetist, väetamise 
efektiivsus sõltus eeskätt lenduri osavu-
sest ja vilumusest. Polnud harvad juhu-
sed, et lendur avas puisturi kas valel ajal 
või vales kohas. Ühe markantsema näi-
tena saatis Rakvere metsamajandis 
1969. aastal Roela metskonnas lennukilt 
tehtud väetisekülv looja karja väetatava 
objekti kõrval asunud Aravuse kalama-
jandi kalavarud. Tekitatud kahjusid sai 

Lennuki AN-2 käi-
vitamine väetamis- 
lennuks. Lennukid 
AN-2 ja prototüüp 

AN-2M olid kaks 
lennukimarki, 

mida väetamiseks 
kasutati.
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Järjest enam hakkas rolli mängima ka  
looduskaitseline aspekt, kuna taevast alla 
lastud väetis kippus tihtipeale sattuma just 
veekogudesse, tekitades seal palju 
pahandust.

Metsamees nr 1 (132) / 2018

Lennuki U-2 täitmine mürkkemi-
kaaliga Valga metsamajandis. Üli-
mürgise DDT kemikaaliga selliselt 
looduses mängimine ei tule täna-

päeval kõne allagi.

AN-2 on väetiseluugid 
metsa kohal avanud. 

Kogu punkri tühjenemi-
seks kulus vähem kui 
minut, reeglina tohtis 

väetamist teha vaid 
tuulevaikse ilmaga, 

kuid sellest ei peetud 
alati kinni.

DDT preparaadi kokkusegamine Valga metsamajandis 1956. aastal 
enne lennukile laadimist. Reeglina tehti seda otse välilennuväljal ja 
nagu ajastule kohane, ilma mürkkemikaalide käitlemise ohutusnõu-
deid täitmata.

metsamajand hiljem veel hulk aega 
klattida.

Lõpptulemuse ebaühtlus põhjus-
taski kõige suuremat nurinat. Juba se-
kund hiljem avatud punker jättis väe-
tamata ligi 100 meetri pikkuse ala. 

Tihti jäi segaseks ka väetamise tu-
lemuslikkus. Saadud hilisemad seire-
tulemused olid vastukäivad, soovitud 
efekt ebapiisav. Järjest enam hakkas 
rolli mängima ka looduskaitseline as-
pekt, kuna taevast alla lastud väetis 
kippus tihtipeale sattuma just veeko-
gudesse, Lisaks hakkas 1980ndate 
keskel järjest enam kollitama väetise-
puudus. Reeglina kasutati metsade 
väetamiseks lämmastik- ja fosforväe-
tist, just viimane muutus järjest enam 
defitsiitseks. Kõik see kokku viis sel-
leni, et 1988. aastal lõpetati kogu 
Eestis metsade õhust väetamine ära. 
Sellega oli üks omalaadne peatükk 
Eesti metsandusloos mööda saanud. 
Tänapäeval on metsaseadusega met-
sade õhust väetamine otsetoimeliste 
väetistega keelatud. 
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Õnnitlused

Juba neljandat aastat on maaülikoolis ühe valikai-
nena võimalik saada teadmisi Eesti erametsanduse 
kohta. Õppeaine koordinaator Priit Põllumäe sõnul 
loodi õppeaine selleks, et tulevased spetsialistid 
oleksid hästi kursis erametsanduses toimuvaga ja 
mõistaksid selle sektori spetsiifikat. 

Üheks õpetatavate põhimõtete nurgakiviks on, et 
killustatud ja väike erametsaomand ei ole kohe 
kindlasti vähendatud variant tööstuslikust suurmet-
saomandist. Erametsade majandamine ning nende 
omanike nõustamine tähendab ka palju muud peale 
klassikalise metsakasvatuse.

Erametsanduse loengutes räägitakse põhjalikult 

lahti maareformi tagamaad, põhimõtted ja kulge-
mine. Vaadeldakse eraomandi ajaloolist kujune-
mist, selgitatakse ühistegevuse teoreetilisi põhi-
mõtteid ja rakendamist Eesti erametsade 
majandamisel.

Tudengitele tutvustatakse nii suur- kui väikemet-
saomanike vaateid, metsapoliitikat ja selle mõju 
ning ühiskonna, meedia ja erametsade majanda-
mise seoseid ja muudki. Klassiruumis õpitu kinnis-
tamiseks korraldatakse ekskursioon metsaühis-
tusse. Erametsanduse mitmekihilisusest antakse 
tudengitele ülevaade koostöös Erametsakeskuse, 
metsaühistute ja metsandusettevõtetega. 

Maaülikoolis jätkab erametsanduse õppeaine
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DETSEMBER

60
 Ilmar Paal  

    02.12  
Kirde piirkond, 
metsakasvatusjuht

25
 Kaspar Väli  

    04.12 
Edela piirkond, raietööline

50
  Marina Poltavtseva 

    21.12 
kommunikatsiooniosakond, 
kommunikatsioonispetsialist 

40
  Priit Tarre  

    31.12  
Kirde piirkond, raietööline

JAANUAR

60
  Aivar Kivimägi 

    05.01  
Kirde regioon tootmine, 
forvarderioperaator 

55
  Peeter Elvelt  

    06.01  
Edela regioon tootmine, 
harvesterioperaator 

50
  Aive Laidver 

      07.01  
kinnisvaraosakond, koristaja 

30
 Siim Suvi  

    10.01  
Kirde piirkond, metsakasvataja 

35
  Arvo Lind  

    14.01  
Kagu regioon tootmine, 
varumisjuht 

55
  Ruth Männiste  

     15.01   
raamatupidamisosakond, 
raamatupidaja 

55
  Tõnu Suvi  

    16.01 
Kirde piirkond, metsakasvataja 

50
  Aare Erik  

    17.01  
Kirde regioon logistika,  
logistik 

40
  Märt Rajaveer  

    19.01  
Edela regioon tootmine, praaker 

55
  Urmas Pool  

    22.01  
Edela regioon tootmine, 
forvarderioperaator 

50
  Ivo Aulik  

    25.01  
Edela regioon tootmine, 
metsaveotraktorist 

45
 Arno Zirk  

     31.01  
Kirde piirkond, raietööline

 VEEBRUAR

55
  Andrus Roosa  

    02.02  
Lääne-Eesti piirkond, 
loodusvaht 

55
  Tõnu Tamm  

     08.02  
Kagu piirkond, raietööline 

55
  Margus Emberg  

    09.02  
metsaosakond, metsaülem 

30
  Elika Viira  

     15.02 
taimla- ja seemnemajandusosa-
kond, taimekasvatusspetsialist

 

MÄRTS

65
  Jüri Ketner 

     01.03  
Lõuna-Eesti piirkond,loodusvaht 

55
  Ants Animägi  

     04.03 
looduskaitseosakond, 
looduskaitsespetsialist 

35
  Kadri Masing  

     05.03 
kommunikatsiooniosakond, 
kommunikatsioonispetsialist 

55
  Taivo Liiv  

     05.03  
Kirde regioon tootmine, praaker 

55
  Maire Rikas  

    08.03  
taimla- ja seemnemajandusosa-
kond, tööline 

50
  Pille Arold  

     09.03  
raamatupidamisosakond, 
raamatupidaja 

30
  Reiko Kuusk  

    11.03  
Edela piirkond, raietööline 

60
  Aivar Vink 

    16.03  
Kirde piirkond, raietööline  

35
  Valentina Keivabu  

     17.03  
Sagadi metsakeskus, 
vanemadministraator 

55
  Andres Sepp  

    22.03  
metsaosakond, peametsaülem 

55
  Madi Nõmm  

      22.03  
metsaparandusosakond, 
kavandamisspetsialist 

40
  Taavi Tatsi  

     23.03 
Lõuna-Eesti piirkond, teabejuht 

55
  Peeter Puhke  

     24.03 
 metsaosakond, metsaülem 

45
  Ain-Meelis Hannus  

    27.03  
Kagu piirkond, metsakorraldaja 

65
  Anna Kullamaa 

     28.03  
kinnisvaraosakond, koristaja 

45
  Marju Pajumets  

    30.03 
Lääne-Eesti piirkond,  
külastusala juht tööline



2. detsembril pidas juubelit met-
sakasvatustalituse Kirde piir-
konna metsakasvatusjuht Ilmar 
Paal. 

Kontrollisime mitu korda selle 
fakti õigsust teadmisega, et 
vanus on lihtsalt üks number, 
mis ei näita midagi! Kuid selle si-
suks on Ilmari väärikus.

Ilmar, sinu isikuomadused on 
meile kõigile eeskujuks. Sinu jäe-
tud jalajälg terves metsasektoris 
jääb meile liialt suureks. Kõigi 
vabatahtlikult võetud kohustuste 
ning nende eduka elluviimise et-
telugemisel jääks ajakirjaruumi 
napiks. 

Teame kõik, et sinu arvamust 
asjade toimimisest ja elluviimi-
sest on põhjust usaldada. Kui 
miski on sinu arvates väär või 
põhjendamatu, siis on see tõesti 
vale plaan. Oled mees, kelle 
jaoks ei ole lahendamatuid 
olukordi. 

Teinekord oleme mures, et sa 
ei oska puhata, kuid ka sellele on 
sul lihtne vastus: asjatu mure, 
puhkan töötades. 

Noorematel kolleegidel on tihti 
raskusi, et sinuga metsas sammu 
pidada või erinevatel teemadel 
diskuteerida, olgu selleks loodus, 
jaht, kalapüük, metsandus, polii-
tika või lihtsalt elutarkus. 

Lapsepõlvesõber on eestlasliku 
tagasihoidlikkuse ja kitsi kiitmis-
oskusega öelnud nii: vot sina, 
Ilmar, oled küll mees, kelle kohta 
ei oska kohe mitte ühtegi halba 
sõna öelda! Oled ja käitud selli-
selt, et teistel oleks alati hea, ja 
aitad kõiki, aga me loodame, et 
ka sinul endal on samal ajal hea. 

Sinu hindamatud ja kadesta-
misväärsed teadmised, kogemu-
sed, töökus, positiivsus ja liidri- 
omadused on meile kõigile suu-
reks eeskujuks. Arusaamatu on 
ainult see, kuidas sa seda kõike 
jõuad. Kui iseloomustada metsa-
kasvataja tarkust, väärikust ja sü-
dametunnistust, siis see ongi 
ILMAR. 

Metsakasvatajad

Metsakasvataja tarkus,  
väärikus ja südametunnistus

ILMAR PAAL 
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht

2.12.

Õnnitlused

63Metsamees nr 1 (132) / 2018

60

Eesti Erametsaliit tähistab vabariigi juubeliaastat projektiga Eesti 100 x 
100 pesakasti erametsa. Projekti raames valmistavad kooliõpilased 
tööõpetuse tundides pesakaste, mis üheskoos õpetlikel metsapäevadel ka 
üles pannakse.

Liit hangib pesakastide valmistamiseks vajaliku puitmaterjali ning ju-
hendid, mille järgi õpilased pesakastid tööõpetuse tunnis valmis ehitavad. 
Kohalikud metsaühistud aitavad leida pesakastide ülespanemiseks sobili-
kud kohad ning võimalusel korraldavad metsapäevad oma piirkonnas. 
Metsaühistuid koondav Eesti Erametsaliit ootab projektis kaasa lööma 
koole üle Eesti, aasta alguseks on projektiga liitunud juba 65 kooli.

Erametsaliit kutsub projektis osalema ka erinevaid asutusi, ettevõtteid 
ja eraisikuid, kes tahavad anda oma panuse Eesti looduse heaks. Lisainfot 
leiab EV100 lehelt www.ev100.ee/et/eesti-100x100-pesakasti-erametsa. 

Eesti 100 x 100 pesakasti erametsa



RMK loodusblogi RMK loodusblogi sirvis 
Susanna Kuusik.
Fotod: Oleg Tsõmbarevich, 
Tiit Hunt, RMK

Kopatööd Kestla 
raba jääksoos

Hilissügisene seenesaak
Juba oktoobris jäid paljud seenekorjajad koju, et imetleda ja 
korrastada sügise suurt saaki ja nautida talveks valmistatud 
maitsvaid hoidiseid: kuivatatud puravikukimpe, purke mari-
neeritud võipuravikega ja pütte soolatud kuuseriisikate ja 
muude seentega. Kuid kindlasti oli veel neid, kes käisid ok-
toobriski metsas huvitavaid seeni jahtimas. Neil hallidel hi-
lissügisestel päevadel oli metsas palju lehtrikuperekondi: 
nende lõbusad sõõrid olid justkui nõiduslikud ringid või 
teed, mis puude all looklesid ja mõnikord kümnete meetri-
teni ulatusid.

Pikk seenehooaeg võimaldas varuda nii palju, kui purke 
jätkus. Rikkaliku seenehooaja lõpetas esimene suur lume-
sadu, mis kattis viimased sügisseened. 

Aseri maastikukaitsealal Kestla (Rannu) raba 
jääksooväljakutel tehti taas ehitustöid sookoos-
luse taastumiseks. Vesi tõusis juba vahetult pä-
rast taastamistöid jääksooväljakutele, mis annab 
lootust, et lõpuks hakkab ka jääksoo taastuma.

Esimesed veerežiimi taastamistööd tehti Kestla 
raba jääksoos juba 2013. aastal. Toonast tegevust 
rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond ja 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2017. aasta 
ehitustöid rahastas RMK. 2013. aastal taastati 
turbatootmisega rikutud aladel raba elupaiku: 
taastati looduslikku veerežiimi ja eemaldati puit-
taimestikku, taastatavale alale ja sellega piirne-
vale looduslikule rabaalale rajati seirevõrgustik 
veetaseme mõõtmiseks. 

2017. aastal kaeti olemasolevad paisud tur-
baga, et pidurdada 2013. aastal ehitatud paisude 
puitosade lagunemist, ning ehitati juurde 12 pin-
naspaisu, et tõsta veetase väljakute maapinnani, 
lisaks lükati kinni kogujakraavid kaevandusväl-
jakutel. Kuna alal oli säilinud ka kolm suuremat 
turbaauna, õnnestus idapoolsema väljaku lõuna-
külje piirikraav täielikult taastäita.

Veetaseme tõusu oli näha loetud päevade jook-
sul pärast uute paisude ehitamist ning koguja- 
kraavide sulgemist. Veetaseme tõus peaks kenasti 
kajastuma ka veetaset mõõtvate andurite 
andmetes. 
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RMK loodusblogi annab ülevaate RMK eest vedamisel tehtavatest loodus
kaitsetöödest. Jälgida saab ka šaakalite ja hirvede toimetusi Saaremaal ja 

tutvuda uudistega looma, taime ja linnuriigist.  
Hoidke pilk peal – rmk.ee/loodusblogi.

Mis on 
RMK taga?
Kaupo Kohv andis enne ettekannet Tartu 
Ülikooli tudengitele ülesande mõelda 
RMK-le kui organisatsioonile ning anda 
RMK akronüümile tähendus. 

Tulemust kirjeldab Kohv diplomaatili-
selt: „Tudengite mõtted on allpool esita-
tud muutmata kujul ja tundub, et nime-
kiri on ühiskondliku spektri osas 
esinduslik.“

 
Raiemahu Määratud Kasutaja 
Raba ja Metsa Kaitse 
Raskete Maastike Kaasajastamine 
Raiume Matkame Kakleme 
Rinnete Majandamise Komisjon 
Rahvusvaheline Metsise Kaitse 
Riiklik Mõttetegevuse Koht 
Rikkus Meie Keskel 
Rõõmutoov Mets Kõigile 
Rahumeelne Mõistus Kõrvade vahel 
Ruttab Metsis Koju 
Raha Meeldib Kõigile 
Rõivas Maksab Kopaga 
RahvaMajanduse Käivitaja 
Robustselt Mõtlev Kamp 
Rahvuslike Maastike Kaotaja 
Rikkalike Maastike Kaotaja 
Reaalsusele Mittemõtlevad Kirvemehed

Šaakalikaamera alustas
5. novembril paigaldati Metsküla randa šaakalikaamera. 
Kaamera asub umbes viie kilomeetri kaugusel paigast, kus 
2013. aastal esmakordselt tõestati hariliku šaakali (Canis 
aureus) esinemist Eestis. 

Nüüdseks on lisaks paigaldatud ka infrapunakaamera, 
mille abil saab kaamera juures liikuvaid šaakaleid näha ka 
pimeduses.

Šaakalite arvukus on tõusnud ja kahju koduloomadele 
suurenenud. Näiteks veebikaamera lähistel on sel aastal loo-
makarjast murtud 25 lammast ja kaks šoti mägiveise vasi-
kat. Raske on tõestada, kas selle taga on alati šaakalid või 
on ka ilves oma osa saanud. Igal juhul on šaakaleid kaamera 
lähistel sageli kuulda ja aeg-ajalt ka näha.
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Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Saada lahendus Metsamehe toimetusse e-posti aadressil metsamees@rmk.ee 
või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna eest võitis auhinna Eve Merbach. Palju õnne!
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Õun on eestlase moodi




