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Juhtkiri

Täpsemalt, nende kõige kõrgemate (s.o puude) 
poole. Samal päeval, kui RMK nõukogu meie 
möödunudaastaseid töötulemusi vaagis, viidi 
Tartu uutesse kasvuhoonetesse sisse esimesed 
täiskülvatud kasvuraamid. Nüüd on küll päris 
kindel – uuest aastast lähevad männid riigimetsa 
ainult potis ette kasvatatuna ja selle võrra ka 
paremini eluvõitluseks ette valmistatuna. Vähe
tähtis pole seegi, et potitaimi suudab üks istutaja 
päeva jooksul kordades enam maha panna kui 
neid, mis avamaal ette kasvatatud. Seda, mis 
meie mändidest metsas edasi saab ja kuidas 
neid kasvatada tuleb, teame me hästi, ja tänu 
Ootsipalu oru rekordikasvu puudele teab muu 
maailm nüüd ka.
 Töötulemused, mis arengukava täitmise 
numbrilistes näitajates ka Metsamehe veergudel 
(tol hetkel küll veel esialgsetena) juba kajastust 
on leidnud, väärivad siinkohal 
uuesti esile tõstmist. Seda seetõttu, 
et kuigi ka varasemad arengukavad 
on erinevaid RMK tegevuse tahke 
teinekord vägagi detailselt ees
märgistanud, siis arengukava 
2015–2020 püstitab kuus võrdse 
kaaluga ülesannet ja nii RMK nõu
kogu nende täitmist ka hindas. Tegevuskasumi 
eesmärgi täitmine ühena nendest (36 miljonit 
eurot), aga ka metsatagavara juurde kasvatamine 
(4,4 miljonit tm), puidu varumine ja müük 
(3,6 miljonit tm), looduslike elupaikade taasta
mine (2000 ha), metsakülastuste arv (2,2 miljonit) 
ja hinnang RMKle kui tööandjale (4. koht) olid 
hinnangu andmise juures kõik korraga kaalu
kausil. Kinnitagu see veelkord, et omaniku 
tahe on vähemalt täna siiski kõigi metsa hüvede 
suhtes tasakaalus ja ka tõstatatud arutelu RMK 
juriidilise vormi üle pole seda muutnud. 

Muuseas, käesolevas Metsamehe numbris avab 
Soome Metsaseltsi tegevjuht ja hea sõber Anders 
Portin samateemalise diskussiooni tagamaid 
põhjanaabrite juures. Tahan väga loota, et kuigi 
meil Eestis on oma tegemistes sageli kombeks 
soomlastelt malli võtta, siis sellist kümne aasta 
pikkust vois ehkä viellä miettiä (päänsä puhki) 
ettevõtmist meie otsusetegijad endale lubada 
ei saa (tõlge lõunaeestlastele: peaks puhanud 
peaga veel mõtlema).
 Aga kevad tuleb hooga peale ja lume alt sulab 
peale istutamisvalmis lankide välja ka järje
kordne kogus külmkappe, rehve, mahavalatud 
õlivanne jmt, mida möödunud aastal riigimetsast 
rohkem kui pooltuhat tonni kokku sai korjatud. 
Tõesti tahaks väga näha, et 2018. aastaks välja 
kuulutatud ülemaailmsel koristuspäeval ei kingita 
Eesti Vabariigile 100. aastapäevaks mitte uus 

(maailma)rekordiline kogus prahti, 
vaid puhtad ja korras metsaalused. 
Kolleegid Keskkonnainspektsioo
nist on lubanud tänavu õla alla 
panna just metsaprügistajate taba
misele. Usun, et koos looduses 
käimise võimaluste suurendamise 
ning õige suunamisega – mitte 

metsa „luku taha” ja seeläbi „silma alt ära” 
panemisega – suudame ka selles osas ühiskonna 
teadlikkust tõsta ja hoiakuid senisest enam 
muuta. Sest tegelikult näitavad nii külastaja
seired kui ka internetifoorumid, et riigimets 
ja RMK tegemised lähevad inimestele korda. 
Kui ka meie endi hinnang kolleegide (ja kind
lasti ka iseenda) tööle on veelgi paremaks 
muutunud, võib selle aasta veelgi kõrgemate 
eesmärkide poole edasi suruda küll – peaasi, 
et määrdega alt ei läheks! 

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees

Per aspera 
ad arbor...

Omaniku tahe 
on vähemalt täna 

kõigi metsa hüvede 
suhtes tasakaalus.
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Uudised

Keskkonnamärgis nüüd ka hakkpuidul

RMK maksab riigile 19,6 miljonit dividende

Alates sellest aastast müüb 
RMK ka hakkpuitu sertifitsee
rituna, säästva metsamajan
damise põhimõtete järgimist 
kinnitavad FSC ja PEFC 
keskkonnamärgised.

Seni on serditud olnud enamus 
RMK müüdavast ümarpuidust 
ja raieõigusest, rahvusvahelises 
puidukaubanduses on kesk
konnamärgis tihti kauplemise 
eeltingimuseks. RMK puidu
turustusosakonna juhi Ulvar 
Kaubi sõnul tuleneb serditud 
hakkpuidu pakkumine eelkõige 
arengutest rahvusvahelisel 
puiduturul. „Taastuvenergia 
sektoris toimuvate muutuste 
tõttu vajavad mitmed ettevõtted 

RMK nõukogu kinnitas 2015. 
aasta auditeeritud majandus
tulemused, mille kohaselt ula
tus käive 165,2 miljoni ning 
dividendide tulumaksustamise 
eelne kasum 36,6 miljoni 
euroni. Nõukogu tegi ette
paneku maksta dividendidena 
riigieelarvesse 19,6 miljonit 
eurot, mis on kolmandiku 
võrra rohkem kui aasta varem.

Puitu müüs RMK mullu 3,6 
miljonit kuupmeetrit: palki 
44%, paberipuitu 36%, kütte
puitu 16% ning hakkpuitu ja 
raidmeid 4%. Puidu hind 
langes aastaga keskmiselt 6%.
 Metsakasvatustööde mahud 
2015. aastal veidi tõusid. Metsa 
istutati 19,3 miljonit puud ehk 
800 000 puud rohkem kui 2014. 
aastal. Metsauuendust hooldati 

ainult serditud metsamaterjali 
ja hakkpuitu,” sõnas Kaubi. 
„Hakkpuidu tooraine varutakse 
aga sageli aladelt, mille osas 
meil puudus seni kindel tead
mine, kas võime seda puitu 
serdituna müüa.” Ta tõi näiteks 
väheväärtusliku puidu, mis 

24 559 hektaril, noore metsa 
kasvutingimuste parandamiseks 
tehti valgustusraiet 19 768 hek
taril ning keskealistes metsades 
harvendusraiet 9339 hektaril. 
Uuendusraiet tehti 9678 hekta
ril, mis on ca 1% RMK hoole 
all olevast riigimetsamaast.
 Aasta jooksul külastati RMK 
puhke ja kaitsealasid 2,2 mil
jonit korda, mis on 300 000 
võrra rohkem kui 2014. aastal. 
„Mitmete rekonstrueeritud 
õppe ja matkaradade ning 
vaatetornide kõrval sai valmis 
RMK pika matkatee 820 kilo
meetrise haru viimane lõik 
Perakülast Aegviitu,” loetles 
RMK juhatuse esimees 
Aigar Kallas suuremaid töid. 
„Samuti lõppesid mahukad 
tööd Eesti ühe külastatuima 
turismiobjekti ehk Saaremaa 

AUS KAUP: Keskkonnamärgis võimal
dab hakkpuidule uusi ostjaid leida.

saadakse looduskaitsetöid tehes, 
metsaparandustööde käigus 
kraavide äärtest, elektriliinide 
ja gaasitrasside kaitsevööndis 
tehtava raadamise käigus jne.
 Koostöös keskkonnanõuete 
täitmist järgivate audiitoritega 
on kõnealused juhtumid täpsus
tatud, töökorraldust muudetud 
ning RMK müüdav hakkpuit 
võib olla kas samaaegselt nii 
FSC ja PEFC serditud, ainult 
PEFC serditud või siis üldse 
mitte serditud. 
	 Hakkpuidu	hinda	sertifikaat	
ei mõjuta, küll aga seda, kas 
toode leiab ostja või mitte. 
Säästva metsanduse FSC serti
fikaat	omistati	RMK-le	2002.	
aastal, PEFC 2010. aastal.  (MM)

Kaali meteoriidikraatri ümbru
ses, kus loodus on nüüd pare
mini kaitstud ja külastajatel 
mugavam liikuda.” Looduses 
liikumise võimaluste pakku
miseks ja loodushariduse jaga
miseks panustas RMK eelmisel 
aastal 6 miljonit eurot, mis on 
11% rohkem kui aasta varem.
 Looduskaitsetööde tegemiseks 
kulus RMKl 2015. aastal 1,7 
miljonit eurot ehk sama palju 
kui aasta varem. Liikidest pöö
rati erilist tähelepanu metsisele, 
lendoravale, kivisisalikule ja 
kõrele, mahukad sooelu paikade 
taastamistööd lõppesid Muraka 
looduskaitsealal. „Jätkuvalt 
teeme palju tööd poolloodus
like koosluste taastamiseks 
ja hooldamiseks ning ehitame 
ligipääsuteid nendeni jõud
miseks,” lisas Kallas.  (MM)
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Uudised

Keskmine eurooplane näeb metsa 
eeskätt maa kopsudena 
Metsa pakutavate väärtuste 
reastamisel paigutab keskmine 
eurooplane esikohale kliima
soojenemise vastase võitluse 
ning metsa rolli süsiniku sidu
jana, pea sama olulisena taju
takse metsa tähtsust loomade 
elukeskkonna ja loodusliku 
mitmekesisuse hoidjana. 
Kolmandana tõid üleeuroopa
lisele eurobaromeetri uuringule 
vastanud esile metsa pakutava 
kaitse	looduskatastroofide,	

nt üleujutuste ja laviinide eest. 
 Seitsmest ette antud metsa 
hüvest paigutasid eestlased vii
matinimetatu kõige viimaseks, 
esikolmiku moodustasid mets 
kui looduskeskkond, mets kui 
süsiniku siduja ning mets kui 
tooraine pakkuja. Metsa funkt
siooni puidu andjana tõi tähtsana 
välja 41% Eesti vastajatest, 
samas kui Euroopas keskmiselt 
oli vastav näitaja 22%. Eestist 
rohkem hinnati metsa väärtust 

toorme pakkujana vaid Soomes 
(45%), mis eristus teistest 
Euroopa riikidest ka selle 
poolest, et puidus nähti suurt 
potentsiaali keskkonnasõbrali
kuma kütuse tootmiseks.
 Metsa tähtsust puudutav 
küsimus sisaldus eelmise aasta 
lõpus läbi viidud eurobaro
meetris, mille põhifookus oli 
suunatud Euroopa Liidu põllu
majanduspoliitikale.  (MM)

Millised on olulisemad metsa pakutavad hüved? 
Välja võis tuua kuni 3 varianti, joonisel variandi valinute %

Sagadi mõis pakub ehedaid elamusi 
Eesti ökoturismi kvaliteedi
märgise EHE hindamiskomis
jon valis välja 15 toodet või 
teenust, mida peetakse ehtsaks 
ja huvitavaks Eesti asjaks. 

Teiste seas omistati EHE märgis 
RMK Sagadi metsakeskuse 
programmile „Mets toidab”, 
vaba aja paketile „Mõisaproua 
napsitegu” ja öisele põlismetsa 
loodusretkele. Kõiki kolme 
tegevust saab Sagadi mõisas 

ka ise proovida. EHE märgisega 
tunnustatakse turismitooteid ja 
teenuseid, mis lähtuvad rahvus
vahelistest ökoturismi põhi
mõtetest ning aitavad tutvustada 
Eesti rikkalikku loodus ja 
kultuuripärandit.  (MM)
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Uudised

RMK töötajate seas läbi vii
dud uuringust selgus, et kõige 
enam ollakse rahul töökorral
duse, otsese juhi, töökeskkonna 
ja RMK tegevuse eesmärgi
kesksusega. Meele teevad 
mõruks vähesed arengu
võimalused, parem võiks olla 
ka võimalus kaasa rääkida 
RMK arendustegevuses. 

Küsitluse korraldas eelmise 
aasta	lõpus	uuringufirma	Faktum	
ja Ariko ning sellele vastas 373 
inimest ehk pool RMK töötajas
konnast. Sarnane uuring toimus 
ka 2013. aastal, enamikus tööga 
rahulolu kirjeldavates aspekti
des on olukord paranenud või 
samal tasemel.
 Juhtidele anti keskmiseks 
hindeks 4,2 punkti 5st. Enim 
ollakse rahul otsese juhiga – 
sellega, kuidas juht probleemide 
lahendamisel toetab, töötajate 
arvamusi kuulab ning oma 
ootusi selgitab. Veidi enam 
võiks juhid jagada üldist infot 
RMKs toimuva kohta. 
 Töökorraldus sai 4 punkti 5st. 
Enim valmistab probleeme 

töökoormuse jaotumine aasta
ringselt, väga rahul ollakse aga 
sellega, et töö tegemiseks on 
olemas korralikud töövahendid. 
Ka tööülesanded ja vastutus on 
selgelt paika pandud.
 Organisatsioonikultuur sai 
hindeks 4. Parimaks peeti RMK 
tegevuse eesmärgikesksust – 
kõrge on nii teadlikkus RMK 
eesmärkidest kui ka valmisolek 
anda endast parim nende saavu
tamisel. Meietunde tekitajana 
rõhutati traditsioonide olulisust. 
Otsustuskultuuri puhul toodi 
esile, et vajadusel tehakse RMKs 
otsused kiiresti ning kui otsus 
tehtud, asutakse ka kiiresti tegut
sema. Varasemaga võrreldes 
vähenes nõusolek väitega, et 
RMKs tehakse otsused klientide 
vajadustest lähtuvalt. Organi
satsioonikultuuri komponenti
dest hinnati teistest nõrgemalt 
avatust ja ausust – kui tööõhk
kond sai kõrge hinde, siis soo
vida jättis juhtide arvestamine 
töötajate arvamusega. Kõrgelt 
hinnatakse RMKd koostöö
partnerina teistele riigiasutus
tele (4,3 punkt 5st).

 Koostööle anti 3,7 punkti. 
Kahe aasta taguse ajaga on lan
genud hinnang koostööle teiste 
valdkondadega, ent paranenud 
on hinnang koostööle teiste 
üksustega valdkonna sees.
 Motivatsiooni hinnati 3,7 
punktiga, võrreldes kahe aasta 
taguse ajaga on paranenud hin
nangud kõigile motivatsiooni 
puudutavatele teguritele. Enim 
ollakse rahul sellega, et palga 
kujunemise põhimõtted on 
selged ja arusaadavad ning et 
palk on konkurentsivõimeline, 
aga ka ühisüritustega – suve
päevade, metsanduse kutse
võistluste ja jõulupeoga. 
 Info liikumine sai 3,6 punkti. 
Heaks võib pidada tööks vaja
liku operatiivinfo levikut ning 
oma valdkonna tegevusi ja töö
korraldust puudutava info kätte
saamist, halvenenud on RMK 
majandustulemuste kommuni
katsioon ning keskmisest kehve
mini levib ka info probleemide 
kohta RMKs. 
 Nõrgima hinnangu (3,4) said 
töö sisu ja arenguvõimalused. 
Suhteliselt heaks hinnatakse küll 
võimalust saada tööks vajalikke 
koolitusi ning töö huvipakkuvust, 
rahulolematust tekitab aga heade 
karjäärivõimaluste puudumine 
RMKs ning vähene võimalus 
kaasa rääkida RMK arendustege
vuses. Viimane on kahe aasta ta
guse ajaga siiski veidi paranenud.
 Uuringutulemuste pikem 
ülevaade on leitav intranetist 
uudiste rubriigist. Need RMK 
töötajad, kes intranetti ei kasuta, 
saavad selle tellida endale mei
lile, vastav soov saatke palun 
metsamees@rmk.ee.  (MM)

Tööga rahulolu on kahe aastaga 
veidi paranenud 

Rahulolu erinevate töö aspektidega
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Selles rubriigis saab teada, 
mis erametsaomanikel uudist.UUDISEID ERAMETSAST

Uudised / Erametsa uudised

Koostati metsaühistute teenusstandard

PEFC sertifitseerimine erametsades 
on hoogustunud

Eesti erametsaomanikke 
koondavad metsaühistud 
koostasid metsaomanikele 
osutatavate teenuste stan
dardi. Tegemist on Eesti 
esimese metsaühistute endi 
loodud ühistute toimimist 
kirjeldava dokumendiga.

Standard on seotud metsaühistute 
ühise kaubamärgi kasutusele
võtuga ning see on kohustuslik 

Eesti Erametsaliidu PEFC 
rühmasertifikaadiga	on	liitunud	
tänaseks 64 metsaomanikku. 
Sertifitseeritud	erametsade	kogu
pindala on 188 675,4 hektarit 

kõigile kaubamärgiga liituda 
soovivatele ühistutele.
 Teenuste standard sätestab, 
milliseid teenuseid metsaühistud 
osutama peavad ning milline 
peab olema teenuste kvaliteet. 
Läbivaks ideeks on, et metsa
omanik peab saama ühistust 
kätte kõik talle vajalikud tee
nused – metsa uuendamisest 
puidu müügini. Samal ajal 
peavad kõik teenustega seotud 

ja seda on 82 833,79 hektarit 
enam kui eelmisel aastal samal 
ajal.	Sertifitseeritud	metsamaa	
pindala hüppelise kasvu taga 
on suurenenud turunõudlus 

tegevused olema metsaomaniku 
huvides ning tagatud peab 
olema tegevuste läbipaistvus. 
 Lisaks teenuste ning teenuste 
kvaliteedi kirjeldamisele sätes
tab loodud standard ka nõuded 
metsaühistu personalile. Ühis
tus peab olema konsulent, kes 
metsaomanikke nõustab. Metsa
tööde organiseerimiseks peab 
ühistus olema ka metsandus
spetsialist või metsameister. 

PEFC	sertifitseeritud	puidu	
järele ning metsaomanike 
teadlikkuse kasv PEFC 
sertifikaadist.	

2015. aastal koristas RMK 
enda hoole all olevast riigi
metsast 38 rongivagunitäit 
ehk 572 tonni prügi. Nii palju 
prügi pole metsast välja 
toodud ühelgi aastal pärast 
„Teeme ära” aktsiooni.

Võrreldes aasta varasemaga 
suurenes prügi kogus kaks 
korda, raha kulus selleks 
145 000 eurot. Kõige hullem 
on olukord Harjumaal ja 

IdaVirumaal, kust pärines üle 
poole mullu RMK koristatud 
prahist. „Otsime probleemile 
lahendust mitmel moel,” sõnas 
RMK juhatuse liige Tiit Timberg. 
„Oleme paigutanud tõenäolise
matesse prügistuskohtadesse 
valvekaamerad ja tänu nendele 
on esimesed prügistajad juba 
ka karistada saanud, aga on 
selge, et tulemuslikum on tege
leda probleemi tekkepõhjustega.”
 Nii plaanibki RMK sel aastal 

tihedamalt suhelda kohalike 
omavalitsustega eeskätt 
Harju ja IdaVirumaal, et teha 
selgeks, kui paljud sealsed 
majapidamised pole liitunud 
olmejäätmete veosüsteemiga. 
„Kui selliseid majapidamisi on 
üle 2%, näeb jäätmeseadus ette 
kohaliku omavalitsuse vastu
tuse tavajäätmete ning nendest 
põhjustatud saastekulu katmi
sel,” meenutas Timberg.  (MM)

Metsast koristati hiigelkogus prügi
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Uuring: iga tihumeeter puitu annab 
70 eurot maksutulu 
Erametsakeskuse tellimusel 
valmis uuring puidukasutu
sest saadavast lisandväärtu
sest ning selle mõjust Eesti 
sisemajanduse koguproduk
tile ja maksutulule. 

Aastal 2014 lähenes metsandus
toodete eksport 1,3 miljardile 
eurole ja moodustas 10,4% 
Eesti kaupade koguekspordist. 
Kuna metsandustoodete eksport 
ületab importi, annab sektor 
olulise panuse Eesti välis
kaubanduse tasakaalustamisse.
 Metsanduses loodud otsene 
lisandväärtus on viimastel aasta
tel olnud 4% lähedal ja kasva
nud kõige kiiremini puittoodete 
tegevusalal. Aastal 2014 ulatus 
metsanduse tegevusalade lisand
väärtus 700 miljoni euroni. 
Tihumeetri kohta oli lisand
väärtus 2014. aastal üle 90 euro.
 Kui metsanduses otseselt loo
dud lisandväärtusele lisada ka 
kaudne ja indutseeritud lisand
väärtus, on summa ligikaudu 
kolmekordne. Aastal 2014 üle
tas see 2 miljardi euro piiri ning 
moodustas 11,6% Eesti kogu 
lisandväärtusest ning 10,1% 
Eesti SKPst. Tihumeetri 
arvestuses teeb see 266 eurot.
 Metsanduse tegevusaladel hõi
vatute arv on püsinud 24 000 
ligidal, mis annab ligikaudu 4% 
Eesti tööhõivest (s.o sarnane 
osakaal kui lisandväärtusel). 
Miljoni tihumeetri raiemahu 
kohta on üle 3000 hõivatu. 
Koos kaudsete mõjudega läbi 
vahe ja lõpptarbimise on sek
toriga seotud hinnanguliselt 
ligikaudu 67 000 töökohta ehk 
üle 10% Eesti hõivatute arvust.

 Metsanduses on keskmine 
palgatase kõrgeim metsamajan
duses, kus see oli 2014. aastal 
45% kõrgem kui Eesti keskmine 
palk. RMKs oli keskmine palk 
omakorda ligikaudu 10% 
kõrgem kui metsamajanduses 
tervikuna. Paberi ja puidutöös
tuses on keskmine palk Eesti 
keskmise lähedal, samas on seal 
palgakasv olnud mõnevõrra 
kiirem kui Eestis keskmiselt.
 Aastal 2014 olid otsesed ja 
kaudsed maksulaekumised 
metsandusest kokku ligikaudu 
600 miljonit eurot ja moodus
tasid Eesti maksulaekumistest 
9%. Maksumõjude hindamisel 
vaadati ettevõtete tootmis
maksude (sh maamaks), neto
tootemaksude, tööjõumaksude 
ja ettevõtte tulumaksu laeku
misi ja eraisikust metsaomani
kelt arvestuslikult laekuvat 

maksutulu. Tihumeetri kohta 
on arvestuslik maksutulu üle 
70 euro.
 OÜ Finantsmaailm koostatud 
uuringu aluseks on 2007.–2014. 
aasta andmed ja selles analüü
siti nii puidukasutuse otseseid 
kui ka kaudseid mõjusid 
Eesti majandusele.
 Võrreldes esimese samalaadse 
analüüsiga (Kaimre, 2008), mis 
andis ülevaate puidukasutuse 
otsesest mõjust riigi SKPle ja 
lisandväärtusele, võttis see
kordne uuring arvesse ka puidu
kasutuse laiemat mõju riigi 
maksutuludele ja tööhõivele. 
See annab poliitikakujundaja
tele täielikuma ülevaate kavan
datavate otsustega (näiteks 
raiemahtusid mõjutavad, veose
piirangud jms) kaasnevatest 
riskidest ja võimalustest. 

TOOB TULU: 2014. aastal ulatusid otsesed ja kaudsed maksulaekumised 
metsandusest kokku ligikaudu 600 miljoni euroni, see moodustas 
9% Eesti maksulaekumisest.
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Rubriik „Peateemad” avab RMK  
ja kogu metsandussektori aktuaalseid 
teemasid. Avaldame kommentaare,  
tutvustame RMK kliente ja partnereid 
ning Eesti metsale olulisi persoone.

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Rasmus Jurkatam

Tartu puukoolis hakatakse 
viimase moe järgi 
metsataimi kasvatama

Tartu puukool hakkab sel-
lest kevadest metsataimi 
kasvatama viies mahukas 
kasvuhoones kassettide 
sees. Nagu Marana taim-
las, hakatakse ka Tartus 
nüüdsest kuuski koolitama 
pott-põldsüsteemis,	et	
saada tugevamad ja hea 
juurekavaga taimed. 

KAKS JUHTI: Tartu puukooli poti
taimede kasvatusjuht Kristiina Pärn 
ning RMK taimla ja seemnemajan
duse osakonna juhataja Esko Krinal 
seisavad veel tühjas kasvumajas, 
mis peagi taimedega täitub. 
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Uued kasvuhooned said Tartus paika novembri
kuus ning stardiootel on ka külviseadmed, mis 
saavad tuleristsed kevadkuudel. Esialgu on need 
paigaldatud vanasse töökotta, kuid selle aasta 
lõpuks valmib Tartus ka uus tootmishoone. RMK 
metsataimede tootmise kogumaht muudatuste 
tegemisest ei suurene, küll aga paraneb taimede 
kvaliteet ning lüheneb aeg, mis kulub külva
misest metsa istutamiseni. Peamine eelis on, et 
pottpõld süsteemis koolitatud kuuskedel areneb 
tugevam juurekava. „Ilus juurepahmakas on all 
ning sellist taime istutades läheb ta kindlasti 
kasvama,” selgitab RMK taimla ja seemne
majanduse osakonna juhataja Esko Krinal. 
 Kui võrrelda pottpõld taime avajuurse kuuse
taimega, siis on ka istutuskõlblike taimede parem 
väljatulek üks põhjustest, miks kuuske sel moel 
kasvatada. „Avajuursetest ümberistutatud taime
dest saab metsa istutamiseks sobilikke taimi umbes 
75 protsendi ulatuses, aga pottpõllust 85 prot
senti,” võrdleb Krinal. Arvesta
des, et kuusetaimi kasvatab RMK 
igal aastal 10 miljoni ringis, on 
rahaline võit arvestatav. Ajaline 
võit samuti, sest kui praegu 
kasvas kuusk avajuursena kasvu
hoones ühe aasta ja hiljem kaks aastat põllul, siis 
nüüd kasvab taim neli kuud kasvuhoones kasse
tis ja seejärel poolteist aastat põllul. Avajuurset 

mändi võib metsa istutada kaheaastasena, poti
taimena aga saab ta istutusvalmis ühe aastaga. 
 Okaspuutaimede kasvamist saab kiirendada ka 
neile nö sügist tehes, muutes suvel pimedus
kardinate abil kunstlikult öö ja päeva pikkust, nii 

et päev kestab hommikul kella 
kaheksast õhtul kella kaheksani 
ja öö siis omakorda kaheksast 
kaheksani. See mõjutab taime 
nii, et ta hakkab justkui talveks 
valmistuma ning bioloogilises 

mõttes saab ühe aastaga kasvatada kaheaastase, 
tugevama taime. Männitaime puhul avaldub see 
paarikaupa okastena – tavaliselt on kevadel kül
vatud männi tüve küljes okkad ühekaupa. Lühi
päeva käsitlusseade on kasutusel Marana taimlas 
ja ka Tartusse on plaanitud need seadmed soetada.

Võtavad vähem ruumi
Ka ruumi kulub taimi kassettides kasvatades 
vähem. Mändi mahub ühte kasvuhoonesse ehk 
0,16 hektari peale üle poole miljoni ja kuuski 
800 000 taime, kuid avamaal kasvatatuna läheks 
selle tarvis vaja kolme hektari jagu maad. Võr
reldes Marana taimlaga, kus suuri kasvuhooneid 
on poole rohkem ehk 10, saab Tartu tootmis
võimsus olema samuti poole väiksem – 5–6 mil
jonit metsataime aastas. Mänd kasvatatakse aas
taga metsakõlblikuks, kuusk läheb veel üheks 
aastaks põllule kasvama. Koolitama hakatakse 
neid kuuski nii Tartu puukoolis kui ka Tartule 
lähimates taimlates – Rullis ja Räpinas. 
 Tartu kasvuhoonete valmimisega lõpetab 
RMK taimlates väikestes kasvuhoonetes kuuse 
avajuurse seemiku kasvatamise. Senisel moel 

Okaspuutaimede kasvu 
saab kiirendada, kui 
neile	n-ö	sügist	teha.

KASSETID: Niisugustele alustele seemned külvataksegi.

OOTEL: Uued külviseadmed saavad peagi tuleristsed. 
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koolitatud kuusetaimi kasvab Tartus veel pool 
miljonit kuni järgmise aasta kevadeni. Neljahekta
rilisest põllust kaks on aga uute – potist ümber
istutatavate taimede ootel. Kõik külvid tehakse 
kasvuhoonetesse – igasse majja kaks külvi aastas, 
esimene märtsi lõpus. Krinali sõnul on analoogne 
külviliin kasutusel ka Marana taimlas. 
 Tööprotsessid on järgmised: taimekassett täide
takse turbaga, vajutatakse turvas kinni, tehakse 

süvend seemne jaoks, läbi peenikese vooliku 
lastakse kassetti üks seeme, kaetakse turvas 
kuivamise vältimiseks perliidikihiga ning niisu
tatakse. Seejärel tõstetakse raamidele ja trans
porditakse kasvuhoonesse, kuhu nad jäävad kuni 
kuueks nädalaks. Edasi jätkavad taimed kasva
mist õues kasvatusväljakutel ning kasvuhoonesse 
tulevad mai lõpus uued külvid. Need lähevad 
kasvatusväljakutele umbes kahe kuu pärast. Esi
mese külvi kuused istutatakse kassetist põllule 
augustis, teise külvi omad järgmisel kevadel. 

Kasvuhoone plussid
Kasvuhoones kasvatamisel on avamaa ees 
mitmeid eeliseid. Kevadisi külve saab kasvu 
hoogustamiseks kütta (Tartu puukool on gaasi
küttel), kasvuhoones pole taimed ka nii ilmas
tiku meelevallas. Kastmine ja väetamine käib 
masinate abil. Taimla rohimisel, taimede sor
teerimisel ja põllule istutamisel ilma nobedate 
näppudeta aga läbi ei saa. Ühes kasvuhoonete 
ehitusega kaevati viis korda suuremaks ka puu
kooli väike tiik, mis kasutust ei leidnud, kuid RIVIS: Uued kasvuhooned said paika novembrikuus.

VÄHEM RUUMI: Kui 0,16hektarilisse kasvuhoonesse mahub natuke üle poole miljoni männitaime, siis avamaal 
kasvatatuna läheks tarvis 3 hektarit maad. 
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nüüd kogutakse sinna sademetevett, et metsa
taimi kasta. Selle tarvis on kasvuhoonetele 
paigaldatud kogumisseadmed, mis sademed kinni 
püüavad ning tiiki juhivad. Kuna selle aasta talvel 
on heldelt vihma sadanud, on tiik praegu täis ning 
Esko Krinali sõnul peaks sellest veest jaguma 
kogu aastaks. Pealegi sajab pidevalt juurde. 

 Tartu puukooli potitaimede kasvatuse osa 
juhib Kristiina Pärn. Endiselt kasvatab ja müüb 
puukool eraisikutele ka dekoratiivtaimi. Metsa
taimed aga kuluvad kõik riigimetsa uuendamisel 
ära. Tartu puukoolis asub ka klooniarhiiv ning 
kasvatatakse uute seemlate rajamiseks poogen
deid ning selektsiooniprogrammi jaoks järglas
katsete taimi. 

AEDA: Tartu puukool kasvatab ja müüb endiselt  
ka dekoratiivtaimi. 

VIHMAVESI: Kasvuhoonelt nõrguvad sademed 
kogutakse ja juhitakse tiiki. 

KASTMISVESI: Tiigiveega hakatakse taimi kastma. 
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Puujuurikad, ladvarada 
ja eskalaator metsas ehk 
kuidas noori metsa saada?

Katre Ratassepp (KR): Triin, sinu magistritööd 
kajastades on meedias eriti armastatud välja tuua 
ühe sinu küsitlusele vastanud noormehe tsitaati – 
et vabatahtlikult tema küll metsa ei läheks. Kas 
seda saab laiendada kogu noorsoole? 
Triin Saar (TS): Minu töö valimi põhjal tuli 
välja, et 12–18aastased eelistavad vaba aja 

Faktidele keskendumine on loodusõppes kõige libedam tee, olulised on lood, 
emotsioon ja harjumuse kujundamine. Kui palju peaksime muretsema nutisead-
metesse sukeldunud noorte pärast, arutasid RMK Oandu looduskeskuse juht Tiina 
Neljandik, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni õppetooli teadur Maie Kiisel 
ning	Triin	Saar,	kes	kaitses	Maaülikoolis	magistritöö	Y-generatsiooni	noorte	met-
saga seotud hirmudest. Vestlusringi kutsus kokku Katre Ratassepp.

veetmiseks linnakeskkonda rohkem kui vanemad, 
19–33aasased. Aga kui küsisin, et kus te soovik
site oma vaba aega veeta, tuli siiski välja, et loo
duses, aga lihtsalt kellegi teisega koos. Praeguste 
noorte põhjal ei saa üldistada tervet generatsiooni, 
kui me vaatame neid 20 aasta pärast, alles siis 
saab öelda, kas see on põlvkondlik eripära või 

LIKE: Ilus hetk pildile 
ja pilt like’e koguma?
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hetkel, selles vanuses olevate noorte eripära.
Tiina Neljandik (TN): Tervet generatsiooni ei 
saa kindlasti ühe äärmuse näitel iseloomustada, 
aga kindlasti käivad 13–18aastased noored – 
isegi veidi vanemad – metsas vähem. Tendents 
on, et metsas käiakse lastena ja noortel see 
langeb. Klassidega selles eas enam pidevalt ei 
käida, samal ajal ei veeda nad enam nii palju 
aega ka perega. Gümnaasiumis on pingeline 
õppetöö, ülikoolis samuti, lisandub seltsielu, 
pere asemel veedetakse rohkem aega sõpradega. 
Just see põhjustab ajutist langust. Kindlasti 
hakkab see näitaja täiskasvanueas tõusma – 
tegelikult juba ülikooliajal. 
Maie Kiisel (MK): Looduses käimine väheneb 
ühtlaselt – ja väga aeglaselt – kogu elanikkonnas. 
Iga põlvkond võib kaasa tuua uue tendentsi, mis 
võib loodusest kaugendada, aga see pole nii, et 
üks põlvkond oleks täitsa looduskauge. Tüüpili
selt inimesed ei mõtesta oma looduses olemist – 
nad teevad oma tegemisi, neil on omad eesmärgid. 
Nad tahavad kas sõpradega koos olla, meelt lahu
tada, minna ühest punktist teise, et teha midagi, 
ja see, kas tegu on loodus või linnakeskkonnaga, 
inimesed üldiselt ei vastanda neid.
TN: Võta seda põlvkonda, kust otsast tahes – 
aga nad on nutitelefonide ja kogu selle virtuaalse 
keskkonna pidevad tarbijad. Enamik Eestist on 
leviga kaetud, sa võid tõmmata endale mingi 
linnulauluäpi või kui näed mingit taime, saad 
kohe järele vaadata. Seega sa võid oma harjunud 
virtuaalse keskkonna metsa ka kaasa võtta. Ega 
meil pole ju paanilist vajadust noori vägisi metsa 

vedada – looduses käijate, looduskeskuste ja 
programmide külastatavus kogu aeg tõuseb – 
aga me teeme tööd selle heaks, et inimesel 
oleks turvalised võimalused loodusesse minna. 
Selleks peab tegema tuttavas virtuaalkeskkonnas, 
näiteks RMK kodulehel, eeltööd – kuhu minna, 
mida kaasa võtta. Võib käia infopunktist läbi, 
et ennast veelgi turvata. 
KR: Niisiis vanuses 12–19 käiakse tõesti loodu
ses vähem, aga see pole mingi uus asi, see on 
alati nii olnud. Kuid kas meil on põhjust uskuda, 
et veidi hiljem, 20ndates30ndates jätkub nii, 
nagu on varem olnud, et noor leiab jälle metsa 
üles? Või on vahepeal toimunud nii suur nihe 
harjumustes, et …
MK: Iga põlvkonna puhul toimub teismeeas 
kukkumine, aga üldiselt nad siiski muutuvad 
vanematega sarnaseks. Ja see pole mitte vaid 
sellest, et teadlikkus tõuseb, vaid inimese enda 
ambitsioonide pärast. Sel nn Ygeneratsiooni 
põlvkonnal tekivad mitmekesised huvid, oma 
elustiil, mis tähendab seda, et nad on reeglina 
mitte ainult aktiivsemad looduses käijad ja 
loodushuvilised, vaid ka kõrgema kultuurihuviga, 
aktiivsemad ja keskkonnateadlikumad tarbijad, 
aktiivsemad kodanikuühiskonna liikmed ja 
kõike muud. Loodus käib sinna sisse, see pole 
eraldi, et nüüd ma lähen loodusesse. Nad teevad 
oma aktiivseid tegevusi muuhulgas ka looduses. 

UURIB: Tartu ülikooli teadur Maie Kiisel rõhutab, 
et faktidest olulisem on loodusõppe puhul see, 
et õpe toimuks looduses.

LEVIB: RMK Oandu looduskeskuse juht Tiina Neljandik 
lohutab netisõltlasi – Eesti metsas on üldiselt päris 
hea levi.
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Ja paraku on selle aktiivse seltskonna ajale väga 
suur konkurents. 
KR: Seda olulisem on, et mõjutatavas eas, mis 
on lapsepõlv, tehakse sind loodusega tuttavaks.
MK: Mida ja kuidas me looduse kohta õpime, 
pole päris selline, nagu on ette kirjutatud õppe
kavades. Loodust on meil taustal üsna palju, see 
on meie noorte jaoks niivõrd 
tavaline, et kui me nad eraldi 
metsa viime, ega nad eriti oma 
tähelepanu ei koonda. Nad pane
vad rada mööda edasi. Nende 
tähelepanu on olemas siis, kui 
jõutakse punkti, kus on ülesanne. 
Meil oli üks fookusgrupp, kus 
me pärast looduses käiku kont
rollisime fakte, mida põhikooli lõpuklassi õpila
sed retkest meelde suutsid jätta. Mitmes grupis 
tulid ühesugused vastused – kuusekäbi on see 
lühem, männikäbi on see pikem, jõhvikas on 
pohl ja pohl on jõhvikas. Kui keegi ka teistmoodi 
arvas, siis ta kohe grupi järgi kohandas oma arva
must. Faktid, mida rajal ühekordselt korratakse, 
ei jää meelde. Väga palju õppimist toimub lugude 
vormis. Hästi tänuväärne töö, mida teeb RMK ja 
loodushariduskeskused, on see, et nad pakuvad 
metsaskäimise rutiini. Kui ma seal järgemööda 
käin, ilma et oskaksin seda pädevusena sõnas
tada, ma tegelikult õpin sellest palju. 
TN: Keskendumine detailidele ja mingitele kind
latele liikidele ja faktidele on kõige libedam tee, 
millele üks loodusretke juht võib minna. Lood 
on põhilised, lugude ja vahetu kogemusega osa
takse suhestuda – maitsed mingit kuusevõrse 
otsa, kui julged, aga saad sellega loodusrajal 
käimise kogemuse ja see kogemus oli positiivne 
või	vähemalt	ei	juhtunud	midagi	katastroofilist.	
TS: Loomulikult tahaks, et nad teaksid, et jõhvi
kas on jõhvikas ja pohl on pohl, aga emotsiooni 
tekitamine ja kogemuse saamine on ka oluline. 
Ka negatiivne kogemus ei tähenda seda, et noor 
loodusesse uuesti ei lähe.
KR: Tiina, kui noored on kõige nooremad, kes 
RMK „haardesse” jõuavad, kes ei tule metsa 
enam perega, vaid grupina?
TN: Ikka lasteaiad. Eriti just viimase aastakahega 
on hakanud paljud lasteaiad käima. Eks me ise 
ka alguses kahtlesime, et kas pole liiga vara. Nad 
on ju nii lühikest aega, ei suuda pikalt käia … 
Tavaliselt vaatame alguses veidi looduskeskuses 
ringi, aga põhiline on väike retk metsas. Et see 

oleks turvalist rada mööda ja et lapsed saaksid 
seal midagi katsuda, nuusutada, vaadata. Kui 
aega jätkub, on pärast kindlasti väike lõke, et 
nad saaksid elavat tuld vaadata. Meeleolu loo
miseks joovad tassikese teed ja silmad säravad!
KR: Kuidas noored üldiselt muutunud on? 
Kui suur probleem on näiteks ebakohane riietus?

TN: Ebakohane rõivastus on 
kogu aeg olnud, see tuleneb 
sotsiaalse grupi normist. Kui on 
ikka moes lühike jope, siis ei 
tule keegi pika jopega. See on 
arusaadav, minu kooliajal olid 
lühikesed mantlid ja seelikud 
ja oi kui külm oli kooli minna.
KR: Aga kuidas nende 

nutiseadmetega on, kas ollakse kogu aeg 
ninapidi telefonis?
TN: Ei, sest see on juba ette öeldud, et prog
rammi ajal ei kasutata elektroonilisi vahendeid 
rohkem kui programmi jaoks vaja. Tavaliselt me 
jagame noored väiksemateks rühmadeks ja nad 
teevad grupitööd, kus kasutavad telefoni näiteks 
arvutamiseks, kui peavad mingit vahemaad 
mõõtma. Üldiselt pole neil telefonis olemiseks 
lihtsalt mahti, sest nad kukuks pikali, kui nad 
kogu aeg telefoni vaataks. 

Iga põlvkonna puhul 
toimub teismeeas 

kukkumine, aga üldiselt 
nad siiski muutuvad 

vanematega sarnaseks.

VÕIMALUS: Maaülikoolis loodusturismi õppinud 
Triin Saar utsitab leidma võimalusi, kuidas tehnika 
enda kasuks pöörata.
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TS: Mina näeksin tehnikat ja elektroonilisi vahen
deid pigem võimalusena. Tuleks leida lahendusi, 
kuidas erinevad äpid ja võimalused enda kasuks 
pöörata. Minu uuringust tuli ju ka välja, et kõige 
tugevamad negatiivsed emotsioonid tulenesid 
sellest, et kardetakse ära eksida. Soome kogemus 
kinnitab, et külastatavus on tõusnud, sest on 
parkimisplatsid, viidad, väiksem oht ära eksida. 
Nii et küsimus on selles, kas inimesed käivad 
rohkem looduses või nad käivad rohkem seal, 
kus on selleks tingimused loodud. 
MK: Mida saab Ygeneratsiooni heaks just 
looduskeskustes teha, on see, et vähegi loodusega 
seonduvaid teemasid omavahel põimida. Vane
mate inimeste peale mõeldes – nendel on lisaks 
loodushuvile ka tugev kultuuri ja ajaloohuvi. 
Lugusid saab rääkida mõne ajaloolise isiku kaudu, 
sidudes loodust ja ajalugu. Minu arust RMK 
ja loodushariduskeskused teevad seda ka juba 
väga palju. 
TN: Sellega ma olen nõus, et tihti käsitletakse 
looduses käimist liialt loodushariduse seisu
kohalt. Olulised on tegevused, mida looduses 
tehakse, loodus võib olla vaid taustaks. Sa kas 
muretsed oma tervise pärast ja teed tervise
jooksu või käid allikavett võtmas, 
korjad taimi, marju, seeni. 
Loodus hakkab külge, kui loodu
ses käia, ükskõik mis eesmärgil. 
RMK ei pea olema koolipapa, 
kes võtab turjast kinni ja surub 
ninapidi loodusesse, et õpi nüüd! Aga inimesel 
peab olema võimalus õppida, kui ta tahab. Sel
leks, et põhiliselt siseruumides elades loodusest 
päris ära ei võõrduks, tuleb loodust ette valmis
tada ka loodusvõõrama inimese jaoks, et tal 
oleks seal turvalisem käia. 
KR: Ilmselt on küllalt raske leida tasakaalu
kohta igasuguste viitade ja infosiltide paneku 
osas. Neid võib olla liiga vähe, aga neid võib 
olla ka liiga palju.
TN: Kunagi, kui ma koos ühe tuttavaga läksin 
OanduVõsu matkarada märgistama, siis me 
viskasime omavahel nalja, et kas paneme neid 
märke kõige rumalama külastaja järgi või kõige 
rumalamast järgmise järgi. 
KR: Ja mis te välja mõtlesite?
TN: Et me selle kõige rumalama järgi, kes üldse 
ei vaata, kuhu ta läheb, ei pane. Muidu muutub 
asi teistele külastajatele häirivaks, kui sa iga puu 
peale märgi joonistad. Iga inimene vastutab oma 

tegevuse eest ikkagi ise. Viidad peavad olema 
seal, kus on reaalne oht minna valesti, radade 
ristumine, järsk käänak.
MK: Siltide asemel rõhutaksin mina noortele 
mõeldes puujuurikaid, mis kipuvad ette jääma. 
Sest kui nad on harjunud kiire infovahetuse ja 
nutitelefonidega, siis see tempo, millega nad 
rada läbivad, on nii kiire, et nad panevad otse 
edasi ega pööra tähelepanu kõrvale. Neile tuleb 
tee peale takistusi panna, siis nad suudavad oma 
tähelepanu koondada. Puujuurika taha kinni 
jäämine oleks ehk see, mis aitaks neil natuke 
hoogu pidada ja ringi vaadata.
TN: Kuna meil on looduskeskuses ka teabepunkt 
ja üle poole külastajatest on teistest maadest, 
siis meie inimeste küsimused, isegi kui need on 
naiivsed ja loodusvõõrad, ei suuda kunagi olla 
nii naiivsed ja loodusvõõrad kui teisel.
KR: Näiteks?
TN: No see on juba küllaltki tüüpiline, et kas 
ma tõesti võin metsas mustikaid süüa, et kas 
sinna pole rebane peale pissinud? 
MK: See on ka täiskasvanute hirm. Seda räägib 
mulle ka mu pensionärist tädi. Aga kui ma mõt
len uuringu fookusgruppide peale, siis ma üldse 

ei muretseks selle üle, mida nad 
seal metsas teevad. Ka väljatule
kuks olid neil oskused olemas. 
Nad ei tee vahet pohlal ja jõhvi
kal – okei. Kui nad kunagi hak
kavad marjul käima, siis selle 

selgeksõppimine kasvõi interneti abil pole mingi 
probleem. Aga seda teavad nad küll, et võõraid 
marju suhu ei panda, isegi kui nälg on.
KR: Arutame veidi mugavustsooni teemat. Triin, 
sina oma töös rõhutasid eeskätt 12–18aastaste 
puhul, et mugavustsoon muutub aina laiemaks 
ja sellest väljumine raskemaks. Kas peaksime 
muutma looduses puhkamist veel mugavamaks, 
hakkama telkimiskohtadesse dušinurkasid tegema?
TS: Ega me keegi ei taha oma 
mugavustsoonist väljuda.
KR: Aga kas noored tahavad veel vähem?
MK: Aga miks nad kummitustuba külastavad?
KR: See on ehk adrenaliin.
TS: Siin ongi see erinevus, et ta seikluspargis 
läheb puu otsa, sest tal on karabiin küljes, aga 
kui ma ütlen teismelisele poisile, et lähme nii
sama puu otsa, mis minu arvates võiks olla väga 
normaalne tegevus, siis selle peale tuleb kate
gooriline „ei”. Ei saa üldistada, peab vaatama 

Loodus hakkab külge, 
kui looduses käia, 

ükskõik mis eesmärgil.
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konkreetset inimest, aga ilmselgelt meil ei ole 
vaja karta ka seda, et keset metsa on eskalaato
rid, nagu näiteks mõnes rahvuspargis USAs.
TN: Minul on selline unistus, et Eestis võiks 
kunagi olla latvade rada. Päris metsas, mitme
kesise loodusega, kus on üksikud kõrgemad 
puud, mille vahele on hea sellist justkui ripp
silda teha. Saaks linnulennu kogemuse või orava 
või lendorava tunnet kogeda, kes seal võrastikus 
liigub. See mulle hullult meeldiks. 
TS: Eks uudsus ja põnevus köidab. Mina kind
lasti ei arva, et peaksime tegema dušikabiinid 
metsa, aga korralik WC võiks olla küll. 
TN: See on elementaarne juba loodusegi pärast, 
et korralike radade alguses on korralikud käimlad.
KR: Kui palju loodusharidusprogrammidesse 
integreerida moodsaid lahendusi? 
MK: Ma pigem arendaksin olemasolevaid, inter
neti võimalused on praegu alakasutatud. Palju 
häid asju on olemas, neid peaks arendama, kasu
tusele võtma. Meil on igal pool oma töölõigu 
kesksust – tal on ka põnev asi, aga mina teen 
enda oma! Teeme dubleerivaid asju ja ei taha 
väga üksteiselt õppida. Arvan, et kui inimesed on 
juba harjunud mingeid poolikuid ja puudulikke 
asju kasutama, siis peaks neid edasi arendama.
TN: Linnukese pärast pole vaja. Et oleme lihtsalt 
pannud välja mingi info, mida saab juurde laadida. 
See on minu arvates mõttetu. Kui näiteks praegu 

on metsas infotahvlil pilt ja jutt tõrvaajamisest, 
siis vauefekti annaks minu arust see, kui saaks 
ruutkoodiga midagi avada ja siis käriseva häälega 
vanamees räägib, et vaat, mis neil juhtus, kui nad 
viimati tõrva ajasid. Neid tõrvaahju skeeme olen 
ma näinud päris paljudel tahvlitel, aga inimene ei 
kujuta tõrvaajamist selle ristlõike järgi ette. Aga 
kui on väike klipp, kus loobitakse keskele kände 
ja välimises ringis hakkab kütus punaselt hõõguma 
ja tõrva nirisema, siis sul on hoobilt asi selge. 
KR: Kuidas ja mis kanalites noori kõnetada, et 
loodusteema kuidagigi nende infoväljas püsiks?
MK: Kui me läheme raamatukokku ja küsime, 
mis raamatuid lapsed kõige rohkem loevad, siis 
me näeme seal tipus kohustuslikku kirjandust. 
Sama on loodusega – nad käivad metsas, sest 
sinna tehakse ekskursioone ja nad loevad näiteks 
kohustuslikus korras ajakirju. Aga kui me hak
kame statistiliselt vaatama, siis see lugemine ja 
looduses käimine ei kasvata neis mingisuguseid 
tegevusi. Nad pole veel selles eas, kus elustiil 
nõuaks, et sa kogu oma elu seoksid selle huvi 
ümber. See saab tekkida hiljem. Sama on loodu
sega. Muretseda tasub selle pärast, et siis, kui 
need huvid uuesti hakkavad tekkima, seal 25+, 
siis oleks ligipääs olemas. Noored ei jõua oma 
harjumuspärase meediatarbimise praktikaga 
meie loodus ja ajalooväljaanneteni. Praegu 
paber või pdfi kujul kuskil eraldi saitidel 

MÕÕDUKUS: Viitade paigutamisel 
tasub olla mõõdukas, kogu Eesti 
loodust pole mõtet ära viidastada.
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Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Ants Animägi, Alar Süda, Kristiina Viiron

Maareform paisutab 
RMK maavaldusi, 
metsa kasvab seal vähe
Viie aastaga on RMK valduses olevate katastriüksuste arv kasvanud  
ligi kahekordseks. Pindalaliselt see siiski kahekordset kasvu ei tähenda –  
selle ajaga on lisandunud üle 200 000 hektari maad. Suurem osa maadest  
on RMK-le lisandunud maareformi käigus. 

rippuvad väljaanded tuleks tuua keskpõrandale 
kokku, kus noor niikuinii käib. Luua sinna 
juurde meelelahutuslikumat sisu, kust saaks 
elustiili arenedes toimuda üleminek meelelahu-
tuslikumalt süvenenumale tekstile ja pildile. 
TN: Vaatamata linnastumisele – või ehk just 
selle tõttu – armastavad eestlased rõhutada oma 
erilist sidet loodusega, eriti metsaga. Võib-olla 
mingis eluetapis jääb see loodusearmastus pisut 

platooniliseks, kuid usun, et mingil kujul see 
hiljem taastub. Meie asi on riigimetsas ja kaitse-
aladel liikumiseks võimalusi luua ja nendest 
võimalustest kõigi vahenditega teada anda. 
Kodulehte edasi arendada, radade võrgustikku 
täiustada, üritusi ja programme korraldada, 
sotsiaalmeedias looduses liikumisest rääkida – 
ja olla avatud kõigele uuele, mis sellele kaasa 
võiks aidata. 

SOINE: Hiljuti lisandus RMK valdusesse soostunud niiduala Saaremaal, Laidevahe looduskaitsealal.
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„RMK-le lisandub majandatavaid metsamaid – 
siia sisse käivad ka leebema piiranguga loodus-
kaitsealused maad – ja range piiranguga loodus-
kaitsealuseid maatükke, kus majandustegevus 
on keelatud,” loetleb RMK maakorraldustalituse 
maakorralduse peaspetsialist Maarika Tiigimäe. 
„Samuti muid maid, nagu sood, rabad, metsamaa 
sees või ääres olevad looduslikud rohumaad, mis 
on maakorralduslikult mõistlik maatüki koosseisu 
vormistada; mereäärseid rannaribasid/rannaalasid, 
kus kehtivad looduskaitselised piirangud – pool-
looduslike kooslustega alad, ehituskeeluvööndid 
jne, laiud, rahud ja mingil määral ka veekogude 
(jõed, järved) aluseid ja äärseid maatükke.” 
 Maade RMK-le vormistamist juhib maa-amet 
ning – nagu ütleb RMK juhatuse liige Tiit 
Timberg – on RMK roll selles protsessis olla 
riigile jäetavate maade „aidamees”. „„Aidamees” 
peab võtma vastu kõik maad, mida mingil põh-
jusel ei saa müüa ja tuleb riigile jätta,” selgitab 
ta. „Põhjused võivad tuleneda looduskaitselistest 
piirangutest, maardlate olemasolust jms.” 
 Sealjuures on nende sekka sattunud ka selliseid 
maid, mille omanikuks saamisest on RMK loo-
bunud. Viimatine niisugune näide on Timbergil 
tuua Narva-Jõesuust, kus maa-amet plaanis riigi 
omandisse vormistada kuus maatükki, kuid läbi-
rääkimiste tulemusena tuleb RMK-le üle kolm 
riigimetsa kõrval asuvat maatükki.

Metsamaad tagasihoidlikult 
Kui maa on RMK-le üle tulnud, läheb see korral-
damisele. „Maa jaotatakse nagu ikka kvartaliteks 
ja eraldisteks, millele tehakse kirjeldused ja 
kavandatakse metsamajanduslikud tööd,” selgi-
tab RMK metsakorraldustalituse juhataja Veiko 
Eltermann. Alates aastast 2009, mil RMK-le 
hakkas rohkelt maid lisanduma, on inventeeritud 
maade pindala Eltermanni andmetel kasvanud 
211 000 hektari võrra, millest metsamaa moodus-
tab vaid 61%. „Teistest kõlvikutest on näiteks 
soid 19,1%, rohumaid 7,8%, roostikke ja muid 
pinnaveealasid 3%, põõsastikke 2,6%,” toob 
Eltermann esile. „Seega on metsamaa osakaal 
võrreldes põlise maaga küllaltki tagasihoidlik.” 
 Lisandunud metsamaast ligi pool on küps või 
valmiv mets ning selle peapuuliikide esikolmik 
on sama, mis RMK metsades tervikuna, kuid 
teises järjestuses. „Kõige enam on kaasikuid – 
39%, järgnevad männikud 33% ja kuusikud 

11%-ga,” loetleb Eltermann. Võrdluseks – RMK 
metsades on männikuid kokku 43%, kuusikuid 
21% ja kaasikuid 30%. Haavikuid, hall-lepikuid 
ja sanglepikuid on RMK metsades kokku 6,4%, 
juurdetulnud aladel on nende puuliikide osakaal 
aga üle kahe korra suurem – 15%. 
 Valdav osa lisandunud metsadest kasvab 
märjal maal, mille majandamine on väga ilma-
tundlik. „39% metsadest on soometsad ja 33% 
märjad soovikumetsad. Palumetsi on vaid 8% 
ning viljakaid laane- ja salumetsi kokku 15%,” 

TEGEMATA: Metsamaa Aidu karjääris, kus põlevkivi 
kaevandmine on lõppenud. Siin, nagu mujalgi reformi-
mata riigimaal, tulnuks ammu hooldusraiet teha. 

TEHTUD: Kui maa on RMK-le üle tulnud, saab ka 
hooldusraiet teha. Seegi pilt on võetud Aidu karjääris. 
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täpsustab Eltermann. Ligi pooled lisandunud 
maade metsadest paiknevad kaitsealadel, hoiu
aladel, püsielupaikades ja kavandatavatel kaitse
aladel. Neist 56% on sihtkaitsevööndid.
 Kõige enam on inventeeritud maid lisandunud 
Läänemaa metskonda, paraku on juurdetulnud 
maast vaid pool metsamaa, ülejäänu on valdavalt 
sood, roostikud ja rannaniidud. „Esikolmikusse 
mahuvad veel Viljandimaa ja Harjumaa mets
kond,” märgib Eltermann. Viljandimaa mets
konnale lisandunud maadest on 60% soo ja vaid 
29% metsamaa. Seevastu Harjumaa metskonna 
uutest maadest on ligi kolmveerand metsamaa.

Õige aeg möödas
RMKle lisandunud maad on väga pikka aega 
olnud majandamata ja paljude vajalike tegevuste 
õige aeg on Eltermanni sõnul ammu möödas. 
„Näiteks Läänemaal on mitmesaja hektari suu
ruseid alasid, mis on ühtlaselt kaetud üleseisnud 
haavikute ja halllepikutega. On päris palju nupu
tamist, mis järjekorras ja tempos sellist ala lahti 
peaks hakkama harutama, sest õige aeg tegutseda 
oli 20 aastat tagasi,” selgitab metsakorraldustali
tuse juhataja. Paljud alad on endised rohu ja 
põllumaad, mis nüüdseks on salguti pajude ja 
lehtpuudega kaetud. „Pole mets, põõsastik ega 
rohumaa,” nendib Eltermann. Niisugused kohad 
vajavad samuti mitu korda mõtlemist, kuidas 
maid edasi majandada. 
 Seni peremeheta olnud alad on ka parajad 
prügimagnetid ja tihtipeale tuleb majandamist 
alustada prügi koristamisega. Üheks niisuguseks 
kohaks oli näiteks maatükk Jõelähtme vallas, 
kust RMK vastse maaomanikuna koristas eel
misel aastal ära 146 tonni prügi. „Midagi ei ole 
teha – maa peab leidma omaniku ja maareform 
peab lõpuni jõudma, siis sellised kurioosumeid 
ei juhtu,” tõdeb Tiit Timberg. 
 Hetkel on RMK vormistamas maad linnades 
(v.a Tallinn) ja asulates, mida peetakse vajali
kuks riigi omandisse jätta. Timbergi sõnul jälgib 
RMK hoolega, et nende seas poleks niisuguseid 
maid, mille omanikuks saadi aastaid tagasi 
IdaVirumaal. Tegemist oli juba riigi omandisse 
vormistatud maadega, mis RMKle üle anti, 
ning seetõttu on riigimetsamajandaja praegu 
KohtlaJärve erinevates linnaosades asuvate 
suvilate ja Narva jões asuva ehitistega saare 
omanik. Liiatigi on need ehitised viidatud 

paikadesse kerkinud aasta kümneid tagasi ilma 
igasuguse õigusliku aluseta. „Maaamet on 
andnud lubaduse, et seda sasipundart kohalike 
omavalitsustega püütakse lahendada. Siis saab 
sellise maa suurest maatükist välja jagada ja 
vallale üle anda,” märgib Tiit Timberg, et on 
lootust niisugusest omandist vabanemiseks. 

Maad jääb ka vähemaks
Igal aastal läheb mingis mahus maad RMKlt ka 
ära. Mullu näiteks 510 hektarit, sellest suurem 
osa kaitseministeeriumile riigikaitsemaaks. 
„Aastate jooksul on kaitseministeerium olnud 
see riigivara valitseja, kellele keskkonnaminis
teerium on läbi RMK kõige rohkem maid üle 
andnud. Lisaks sellele anname maid majandus ja 
kommunikatsiooniministeeriumile maanteede 
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Maad antakse 
tavaliselt üle raadatult, s.t nende maade edasine 
otstarve ei ole enam metsamaa,” täpsustab Timberg.
 Maarika Tiigimäe sõnul võiks edaspidi RMKle 
lisanduda veel 10 000–12 000 hektarit reformi
mata maad, siis peaks maareform RMK jaoks 
lõpule jõudma. 

Eelmise aasta jooksul suurenes RMK maafond 
1202 katastriüksuse ja 20 354,88 hektari võrra. 
RMK-le	lisandus	20	865	ha	–	maareformi	käigus	
20 094 ha, teistelt riigivara valitsejatelt/volitatud 
asutustelt	(valdavalt	maa-ametilt)	771	ha.	
RMK valdusest läks aga ära 510 ha. Enamus 
sellest läks teistele riigivara valitsejatele/volitatud 
asutustele (495 ha), tasuta võõrandati kohalikele 
omavalitsusele 4 ha ja enampakkumisel 11 ha.

RMK VALDUSES OLEVATE 
KATASTRIÜKSUSTE ARV JA PINDALA

Kuupäev Arv Pindala (ha)
31.12.2010 9998 1 156 826

31.12.2011 11 711 1 199 573

31.12.2012 13 838 1 255 112

31.12.2013 15 790 1 314 402

31.12.2014 17 623 1 353 787

31.12.2015 18 825 1 374 142
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KOMMENTAAR

Puiduturg vajab elavdamist, 
hirmutamine edasi ei vii
Puiduturg pole seitse aastat nii raskes seisus olnud kui praegu. 
Kas otsus Narvas taastuvenergeetika tootmiseks puitu põletada 
toob sektorisse vajalikku leevendust või mängime end liigse  
regulatsiooni rägastikku?

Kaks aastat tagasi kirjutasin Metsa
mehele artikli, et olukord energiapuidu 
turul on halb, kuid mitte lootusetu ning 
et olukorra paranemisele aitaks kaasa 
nõudluse tekkimine madalakvaliteedi
lise puidu järele eelkõige IdaVirumaal. 
Reaalsus on osutunud kurvemaks ja 
agoonia oluliselt pikemaks. Möödunud 
aastal müüs RMK 3,45 miljonit kuup
meetrit metsamaterjali ja 0,15 miljonit 
kuupmeetrit hakkpuitu. Kõiki kauba
gruppe arvestades kasvas müügimaht 
aastaga 7,5%, hind seevastu langes 
ligi 6%. Hinnalangus turul ei ole veel 
peatunud, kütte ning hakkpuidu hin
nad on käimasoleval kütteperioodil 
veelgi langenud.
 Kohalikul turul toimuva suhtes ei ole 
illusioone. Oleme oluliselt suuremate 
ja meist kaugemal käivitunud protses
side vahele kiilutuna otsimas kohalikke 
lahendusi, kasvõi veri ninast väljas. 
Oleme väikesed, jonnakad ja visad. 

Jah, me usume leidvat lahendusi ja 
praegu saame hakkama. Aga kasuta
mata jääv puiduressurss akumuleerub 
ja järeltulevad põlved ei saa aru esi
vanemate otsusest eelistada kõigi puis
tute säästvale majandamisele ja ühtla
sele metsakasutusele lagunevate ja 
vähetootlike lehtpuurägastike tekita
mist. Hoiame mõttetult kinni suurt osa 
maast ja jätame selle uuendamata, sest 
maa kasutusvõimalused on piiratud. 
Me ise loome piiranguid, selle asemel, 
et neist vabaneda. 
 Ilmekas näide on pikalt arutatud hakk
puidu põletamine Narva elektrijaama
des. Millegipärast mõeldakse sellest 
rääkides tihti negatiivsetes kategooria
tes ja igaks juhuks pannakse lauale 
äärmuslikud stsenaariumid. Et kui puitu 
põletama hakatakse, siis raiutakse mets 
maha. Hirmul on suured silmad, aga 
mis tegelikult juhtub? Turgu on vaja 
elavdada, et metsakasvatajad jaksaks 

Ulvar Kaubi 
RMK puiduturustus-
osakonna juhataja
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uusi taimi kasvatada ja lankidele istutada, et meil 
oleks vahendeid kaitsta loodust ja hoida inimestele 
väärtuslikku elukeskkonda ning tööd, investee
rida metsa ja tunda uhkust selle mitmekesisusest. 
Selle asemel, et aidata riigivalitsejatel teha vaja
likud otsused ja anda võimalus kujundada tasa
kaalukad lahendused, haarame me poolikutest 
ideedest ja viljastame neid väljamõeldud hirmu
dega. Mets raiutakse maha ja Eesti rahvas mak
sab selle kõik veel kinni ka! Tõsi, taastuvenergia
tasu nägime ja näeme tarbijatena oma igakuistel 
elektriarvetel ja suhtumine sellesse on kindlasti 
erinev. Uus skeem aga meie inimeste maksukoor
must absoluutselt ei suurenda. 
 Meenutame korraks majandusbuumile järgne
nud järsu languse perioodi aastatel 2008–2009, 
kui elektrituruseaduse muudatusega võimaldatud 
puidu põletamise otsus aitas esimesena puidu
turul toibuda. Globaalne majanduse taastumine 
vedas liikuma puidu ja puittoodete ekspordi. 
Kohalikud ettevõtjad asusid kavandama uusi 
investeeringuid, et tekitada madalakvaliteedilisele 
puidule püsiv nõudlus. Puiduhinnad tõusid ja 
omanikel tekkis taas võimalus metsa majandada. 
Kasv vältas kuni 2011. aastani ja pöördus siis 
uuesti langusesse. Ennustati Wefekti ehk uut lan
gust, mis liiga kiiret kasvu pidurdas ja turgusid 
tasakaalustas. Rahvusvahelise majanduse muu
tust arvesse võtmata paistsid kohapealsed taastuv
energia edendamiseks tehtud otsused kõik valed 
olevat ja „lahendust” otsides otsustati hakkpuidu 
põletamine Narvas keelata. Üldine majanduse 
taastumine justkui poleks pidanud puiduhinda 
tõstma, vaid seda põhjustas Eesti Energia. Kui
das siis ikkagi tegelikult oli? Kui vaadata RMK 
müüdud peamiste kaubagruppide hindu aastail 
2008–2015 (joonis 1) ja võtta kõrvale Eesti Panga 
seiratava Eesti majanduse aastanäitaja SKT muu
tus	(joonis	2),	siis	on	need	graafikud	peaaegu	
identsed. Hinnatõus peatus samal aastal kui SKT 
kasv oli suurim. Puidu põletamine jätkus ju veel 
vähemalt pool aastat ja kui see lõpetati, ei juhtu
nud hindadega midagi erilist. Globaalse majandus
kasvu	graafik	on	samasugune.	Järelikult	–	me	
oleme väikesed tegijad Euroopa ja isegi Läänemere 
ühtsel kaubaturul ning kohalikud puiduhinnad 
liiguvad samas rütmis üldise majanduskasvuga. 
 Nüüd oleme taas dilemma ees – kas oleme tar
gemad ja suudame jätta hirmud kõrvale, lubades 
turul eneseregulatsiooni alusel areneda või näeme 
väljapääsuna uusi keerulisi raame? Oi, kuidas 

meile, eestlastele, kõike reguleerida meeldib! 
Õiguskantsler Ülle Madise ütles hiljuti Maalehes 
väga tabavalt: „Minu meelest on praegu kahjuks 
trend vabaduse piiramise suunas. Ei oska siin 
isegi süüdistada niivõrd poliitikuid või ametnikke. 
Kuidagi on ühiskonnas tekkinud niisugune taotlus, 
et oleks hästi hea, kui kõik oleks kas keelatud või 
selgesõnaliselt lubatud. Reglementeeritud ja hästi 
range.” Ka metsanduses näeme ja tunneme regu
leeritust, kontrollide kontrollimist ja püüdu impor
tida igal sammul väliseid regulatsioone. Õnneks 
on üleeuroopalised taastuvenergia eesmärgid 
pannud julgemad ettevõtjad sihikindlalt tegutsema. 
Tänu sellele on madalakvaliteedilise puidu järele 
tekkinud aeglaselt, kuid stabiilselt nõudlus. Igast 
neljandast tihumeetrist Eestis raiutavast puidust 
toodetakse pelleteid. Paraku ei saa lehtpuuvõsast 
ja raidmetest pelleteid valmistada ning küpsus
vanuses uuendamise ootel puistuid on samuti 
mitmekümne miljoni tihumeetri jagu. On aeg 
metsa tervendada. 
 Rahulikult ja rapsimata protsesse suunates ja 
tasakaalus lahendusi ellu viies kasutame metsa 
taastuvenergeetilist potentsiaali ja võimaldame 
maad hea peremehe kombel kasutada. Nõudluse 
suurendamiseks tehtavad meetmed peavad olema 
tasakaalus toorme pakkumisega, et kasutust 
leiaks kogu akumuleeritud puidu potentsiaal, 
mida meil niikuinii ei kasutata muuks otstarbeks 
peale energia saamise. 
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PARTNER

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Rasmus Jurkatam

Lätlaste ettevõte valmistab 
Kohilas eestimaisest kasest 
spooni ja peagi ka vineeri

Kes kümnekonna aasta 
jooksul järjepidevalt  
rongiga Kohilast mööda 
sõitnud, on saanud jälgida 
sealse vineeritehase käe-
käiku. Tööstuse ehitust,  
laoplatsile kerkivaid kase-
pakuvirnasid, seejärel 
mitut aastat nukrat tühjust, 
kuniks laoplatsid taas  
valgekooreliste kasetüve-
dega täitusid. Nüüdseks 
on senise tehasehoone 
kõrvale kerkinud teinegi 
ning kui ka seal tootmist 
alustatakse, saab Kohila 
Vineerist Euroopa mood-
saima tootmisega tehas. 

VALGE KIIVRIGA: Kohila Vineeri 
puiduressursi juht Andres Leht. 
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Läti kontsernile Latvijas Finieris kuuluva OÜ 
Kohila Vineeri eelkäija Baltic Panel Groupi käsi 
ei käinud kuigi hästi – sellest ka paariaastane 
laoplatsidel valitsev tühjus. Tehas läks enne 
pankrotti, kui õieti käivitudagi jõudis ning 
nüüdne omanik ostiski pankrotistunud tehase. 
„Mais 2011 osteti ning sügisel alustati juba 
proovitootmisega,” täpsustab ettevõtte puidu
ressursi juht Andres Laht. Kunagisest sisse
seadest, mis väidetavalt tehase endisi omanikke 
alt vedas, pole alles enam midagi. „Kõik sead
med on välja vahetatud,” kinnitab Laht. 

 Kohila vineeritehase ehitus ja areng on tema 
sõnul jagatud kolme etappi. Esiteks alustati 
märja spooni tootmisega, mis käivitus aasta 
pärast tehase soetamist. Teiseks kuiva spooni 
tootmine ja kolmanda etapina vineeri pressi
mine. Mõlemad pidid esialgsete plaanide koha
selt teoks saama aastaks 2018, ent otsustati, et 
see peab sündima varem – selle ja järgmise aasta 
jooksul. „Plaanis on ka neljas etapp – vineeri
tahvli mõõtulõikamine vastavalt kliendi soovile,” 
avab Laht tulevikuplaane. 
 Kuigi tehas juba katsetab kuiva spooni valmis
tamist, tehakse praegu valdavalt märga spooni. 
See aga tähendab, et spoonilehed tuleb kiiresti 
Kohilast Lätti sõidutada. „Niiske spoon läheb 
kolme päevaga hapuks,” selgitab Laht. Seega 
sõidab iga päev Kohilast Läti ja ka Soome poole 
8–12 autot spoonilehtedega. Sihtpunktis spoon 
kuivatakse ning pressitakse vineeriks. „Sisuliselt 
veame praegu 50% puitu ja 50% vett – palju raha 
kulutame vee vedamisele,” nendib Laht. Eks see 
ole ka põhjus, miks tehase arendamisega kiire on.
 Tehase laienduse ehitus on kulgenud ladusalt 
ning inimesedki, kes seal tööle hakkavad, on 
osaliselt juba värvatud ning õpivad ja praktisee
rivad kontserni teistes tehastes oma ametit. „Kui 
liinilõik Kohilas valmis saab, siis peab töötaja 
olema valmis tööle hakkama,” põhjendab Laht.

Tõestatud päritoluga puit
Kui tahta Kohila Vineeri võrrelda Eesti teiste 
vineeritehastega, siis sobiks seda Lahe sõnul teha 
Otepää tehasega, kuid spoonitehastega võrreldes 
on suund teistsugune. „Nemad valmistavad val
davalt pealistusspooni, mis leiab siseviimistluses 
kasutust ning põhirõhk pannakse spooni välja

SUPLEVAD: Enne spoonitreimist leotatakse kase
pakkusid kimpu seotuna ligi ööpäev läbi soojas vees.

PALJU: Tehases kasutatakse eranditult eestimaist puitu ja seda tuuakse kõikjalt üle Eesti.

Fo
to

d:
 R

AS
M

U
S 

JU
R

KA
TA

M

24

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 1 (126)  märts 2016

Peateemad  Partner 



nägemisele. Vineeri puhul on aga olulised ka 
mehaanilised omadused, näiteks risttõmbetuge
vus,” räägib Laht. 
 Spooni valmistab Kohila tehas eranditult kasest 
ja üksnes kohalikust pakust. See on kontserni 
poliitika, mida on järgitud ligi kümme aastat. 
Puiduvarumisega on hästi, tõdeb Laht. See tähen
dab, et vineerivalmistamiseks sobivat kaske jagub 
ning kuigi öeldakse, et optimaalne varumisraadius 
vineeritehastel on kuni 150–200 kilomeetrit, 
siis tegelikult vuravad kasepakkudega koormad 
Kohilasse kõikjalt Eestist. 30–35% kaske tuleb 
riigi, ülejäänu erametsast. On suuri lepingupart
nerid, kuid jutule võetakse ka väikeste koormate 
müüjaid, kes Lahe sõnutsi on saanud neile puitu 
tuua küll ja küll. „Oluline on, et puidu päritolu 
oleks tõendatud,” märgib puiduressursi juht. 
 Tehas ostab puitu kahes kvaliteediklassis – 
Esort ja Bsort. Pakku mõõdetakse sorteerimis
liiniga ning kvaliteeti hinnatakse laserskänneri 
ja operaatori valvsa silma abil. „E on meie mõis
tes see pakk, millest toodame vineeri pealiskihti. 
See peab olema visuaalselt ilusam,” selgitab Laht. 
See tähendab, et Esordi pakul võib olla vähe 
oksakohti, punasüdamik on lubatud kolmandiku 
läbimõõdu ulatuses, otsapinna lõhe võib olla 

kuni 7 sentimeetrit pluss lisaks veel teatud tingi
mused. Vineeri vahekihtideks sobiva Bsordi 
suhtes kehtivad leebemad tingimused. Puna
südamikku võib olla täies ulatuses, lubatud 
on ka kooreni mitteulatuvad otsalõhed ning 
rohkem oksakohti. 
 Lahe sõnul aitas lätlaste Kohilasse investeerimi
sele kaasa RMK. Esimesed tarned tegi riigimetsa
majandaja Lätti, seejärel ostis esimesed koormad 
Kohila tehas ning 2012. aasta alguses sõlmisid 
RMK ja Kohila Vineer esimese kestvuslepingu. 

VASTUVÕTT: Pakku mõõdetakse 
sorteerimisliiniga ning kvaliteeti 
hinnatakse laserskänneri ja  
operaatori valvsa silma abil.  
Liinil on RMK kasepakk – sellele 
viitab sinisega kirjutatud kood 7C. 

JÄLGIB: Operaator Vahur Link hindab kasepaku kvaliteeti. 
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Raplamaa aasta tööandja 
Kui vaadata Kohila tehase asukohta ressursi 
ehk läheduses kasvavate metsade seisukohast, 
siis kehvemat kohta vineeritehasele annab Lahe 
sõnutsi otsida. „LääneEesti ja PõhjaEesti kaasi
kud on kehvapoolsed,” ütleb ta. Hea on aga asu
koht pealinna läheduses (ligi 30 kilomeetrit), sest 
see võimaldab spetsialiste Tallinnast Kohilasse 
tööle palgata. „Lihttööliste poolest on jälle ras
kem, sest Tallinn meelitab nad ära,” nendib Laht. 
Sellest hoolimata on tehasel õnnestunud töötajad 
leida – valdavalt ümbruskonna rahvas Kohilast, 
Aespast, Viliverest, kuid käiakse ka kaugemalt 
Kehtnast, Juurust, Raplast. 
 Praegu töötab tehas ööpäev läbi neljas vahe
tuses 12 tunni kaupa, rütmiga kolm päeva tööl 
ja kolm vaba. Praegu annab tehas tööd sajale 
inimesele, aasta lõpuks, mil tootmise järgmised 
etapid käivituvad, kasvab nende hulk 200–240ni. 
Möödunud aastal valis Eesti töötukassa Kohila 
Vineeri ka Raplamaa aasta tööandjaks, põhjendu
sega, et kiiresti laienev tehas mõjutab kohalikku 
tööturgu väga tugevasti. Uut tööjõudu otsis 
tehas ja otsib ka edaspidi töötukassa abiga ning 
kiidusõnu lausus töötukassa tehasele ka loodud 
koolitussüsteemi eest. „Korrektsus ja tahe töö
tada on esmatähtis, kõik muu on õpitav,” selgitab 
Andres Laht, millistele kriteeriumitele peab 
vineeritehasesse sobiv töötaja vastama. Jõukohast 
tööd jagub tehases olenevalt tootmistsüklist nii 
naistele kui ka meestele. 
 Tehase toodangu müügiga Kohila Vineer ise 
ei tegele, sellega tegeleb emaettevõte. Firmal on 
12 müügiesindust üle maailma ning kontsernis 

toodetud vineeri kasutatakse väga mitmel ots
tarbel. Mööbli valmistamiseks, ehituses sise ja 
välisviimistluses, aga ka liiklusmärkide, auto
kastide ja vedelgaasitankerite valmistamiseks. 
Üks	firma	toodab	vineerist	ka	lainelaudu,	
kiikhobuseid jms. Aastas kasutab Kohila Vineer 
ära umbes 120 000 tihumeetrit kaske. Toorme 
vajadus suureneb aastatega järkjärgult. 
 Praegu veel kasutab tehas soojusenergia saa
miseks gaasi, ent alustatud on hakkpuidukatla 
montaaži	ning	kui	vineeri	valmistamine	täies	
mahus tööle hakkab, kasutab tehas sooja 
saamiseks oma tootmisjääke. 

Latvijas Finierise juhatuse liige  
Indulis Kovisars:

2015. aasta augustis nurgakivi saanud tehase 
laiendus peaks valmima 2016. aasta sügisel ja 
sellega	ulatub	Latvijas	Finierise	Eesti	investeerin-
gute kogumaksumus 80 miljoni euroni. Uue te-
hase eeldatavaks käibeks on 40 miljonit eurot ja 
selles saab tööd 230 inimest. Laiendatud tehas 
aitab Balti riikide kasepuiduvarudest väärtuslikke 
tooteid valmistada ja nõudlikul maailmaturul kon-
kurentsivõimet parandada. Laiendatud tehases on 
aastas võimalik töödelda 160 000 kuupmeetrit 
kasevineeripalki.
 Selleks, et metsatööstuse võimalusi paremini 
ära kasutada, on vaja tagada tööstusharu ühtsus 
kõigis Balti riikides. Oluline on kasutada parimal 
viisil ära iga riigi tugevusi, stimuleerida puidu tar-
bimist Balti riikides, jagada infot (teadus, uurimis-
tegevus	jms)	ning	kohanduda	piirkonna	energia-,	
keskkonna-	ja	maksupoliitika	muudatustega.

TEHASE TOODANG: Spoonilehed. Peagi, kui tehase 
laiendus valmib, hakatakse Kohilas ka vineeri pressima. 

MITU MEETRIT: Jämedast pakust saab hulga 
meetreid spooni. 
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Vändra metsaülem 
käojaani ei aja või kui, 
siis natuke

Vändra metsaülem Jaan 
Kägu teab, milline küsi-
mus tema nime kuuldes 
järgneda võib ja ennetab 
seda aegsasti, kirjutades 
enda saadetavate kirjade 
alla: Käojaan. „Kui esime-
sena kirjutan, siis ei küsi-
tagi, et kas ma käojaani 
ka ajan,” muheleb ta.  
Niisuguse	toreda	vimka-
viskamise, aga ka metsaga 
seonduva nime sai Jaan 
vanaisa järgi. Tema oli 
Käo talu peremees. 

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Rasmus Jurkatam, erakogu

PAIKNE: Jaan on kodukohale 
truu mees – metskonnast koduni 
on kümmekond kilomeetrit. Fo
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ei oleks – küsima, ega ta nüüd villast viska, aga 
niimoodi see elu siis tõepoolest käis. „Metsa
ülema töö seisnes tol ajal põhiliselt metsnike, 
metsa vahtide ja tööliste metsa sõidutamises,” 
pajatab Jaan. Talvisel ajal jagus metsaülemal 
mahti ka nugiste ja kährikute küttimiseks. See 
oli tulus tegevus – ühe kähriku naha eest maksti 
metsaülema kuupalgaga võrreldav summa. 
„Jaht andis korraliku palgalisa,” nendib Jaan. 
 Sidet metsamajandiga peeti põhiliselt raadio
telefonidega, sest telefon töötas Jaani ütlust 
mööda nagu kuuvarjutus. „Abimetsaülem oli meil 

nagu orav, iga nädal sai ronimis
raudadega posti otsa ronida ja traate 
parandada,” jutustab Jaan. Abimetsa
ülemaks polnud keegi muu kui 
metsakonna praegune spetsialist 
Mart Juurik. Koos on mehed tööta

nud kõik see aeg. „Mart muudkui ronis ja paran
das traate ja mina käisin jahil,” naerab Jaan ja 
lisab tõsisemal toonil: „Tegime ikka muud tööd 
ka, muidu poleks meid nii kaua tööl hoitud.”

Vintpüssid ja FoxPro
Üheksakümnendatel algas aeg, mida Jaan kirjel
dab sõnadega „tegelesime siis äriga”. Metskond 
müüs metsa põhiliselt kasvava metsana, aga 
töötas ka ise lanke üles. Kasepaberipuidu eest, 
mis enne läks kütteks, maksti siis Soomes Jaani 
ütlust mööda „hirmsat hinda”. „Üks koorem ehk 
15 tihumeetrit kasepaberipuitu võrdus Husqvarna 
kettsaega,” räägib ta. Kuigi üheksakümnendad 
olid kurikuulsad ka metsavarguste poolest, siis 
sealkandis neid ei esinenud. „Kuulusime kogu 
metskonnaga Kaitseliitu ning metskond ostis 
neli vintpüssi metsavalveks,” põhjendab Jaan. 
Sel ajal oli metskonnal ka oma pitsat ja panga
arve ning kolm UAZi ehk rahvakeeli villist. 
 1997. aastal Põlendmaa metskond likvideeriti 
ning Jaanist sai Vändra metsaülem kontoriga 
Tootsi külje all. See oli uus metskond – moodus
tati peamiselt seniste Vändra ja Tootsi metskonna 
baasilt. „Arvutasime siis ise metskonna lageraie 
langi suuruse. Minu kunagine diplomitöö juhen
daja professor Artur Nilson oli valmis saanud 
programmi, mille abil sai FoxPro andmebaasi 
haldamise programmis metskonna uuendusraie 
langi välja arvutada ning mõne aastaga oli 
Vändras üle seisnud haavikute mure murtud. 
Kõik langid, mida avada sai, need ka raiesse 

Jaan on töö ja elukoha poolest paikne mees. 
Taalilt, kus metskonna kontor asub, on tema 
koduni kümme kilomeetrit ning see on ka mehe 
lapsepõlvekodu. Et metskonna kontor oli kunagi 
pastoraat, leidub seoseid perega veelgi – siin
samas leeritati Jaani vanaema ning sellest sündmu
sest jäädvustatud foto ehib nüüd kontoriseina. 
 Paikkondlikult küll järjepidev, ent metsandus
valdkonda sattus Jaan juhuse tahtel, mitte pere 
eeskujul – vanaisa oli tal hoopis taluperemees ja 
isa maaparandaja. „Sattusin 14aastase nolgina 
jahilaskmise juurde. Suvel käisin lasketiirus 
jooksvat metssiga ja põtra laskmas 
ning kui suuremaks sain, võeti 
mind metsa ajajaks kaasa,” meenu
tab Jaan. Juhtus aga nii, et ta eksis 
metsa hoopis ära ja tegi lõpuks 
360kraadise ringi. „Tekkis isegi 
hirm metsa ees,” tunnistab ta. 
 Kui aga saabus aeg elukutsevalikuks, ihkas 
noormees jahindust õppida. Seda õpetati kõige 
lähema paigana Leningradis ning Jaani vene 
keel polnud kiita. Nii langes valik Eesti Põllu
majandusakadeemia metsamajanduse inseneri 
erialale, kus oli ühtlasi võimalik ka jahinduse 
vallas tarkust koguda. „Vanemad mehed nimeta
sid juba siis EPAt Elu Parimad Aastad, sellest 
sain ma muidugi hiljem aru,” meenutab 
Jaan nostalgiaga ülikooliaega. 
 Et Jaan oli Pärnu metsamajandi stipendiaat, 
tuli ta pärast lõpetamist kodukohta Põlendmaa 
abimetsaülemaks ning pärast sõjaväge 1981. 
aastal sai temast juba Põlendmaa metsaülem. 
Jaani meenutuste peale sellest ajast kipuks 
vägisi – kui ise samuti nõukogude aja „produkt” 

Maainimest tuleks 
rohkem usaldada, 

ta ju hoiab loodust.

SEOTUD: Metskonna kontor oli kunagi pastoraat ning 
siinsamas leeritati Jaani vanaema. Sellest sündmusest 
jäädvustatud foto ehib nüüd kontoriseina.
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panime. Mets läks oksjonitel müüki ja maha see 
müüdi,” jutustab Jaan. „Metsaülemal oli ikka 
meeletu võim, ise ka ei usu hästi enam. Praegu 
kakled looduskaitsega iga raiesse mineva eral
duse pärast.” Jaan märgib, et päris üksi ta siiski 
raiumist ei otsustanud – arvestusraie langi kinni
tas toonane peametsaülem Kalju Ojassalu. 
 Tööde korraldamisel käis tollane Vändra mets
kond teistest sammujagu ees. Ühed metsnikud 
töötasid praakeritena ja teised tegelesid puidu 
müügi ja logistikaga. „Ei saanud nii, et üks mees 
teeb kõike, elu ise tingis seda,” selgitab Jaan. 
„Meil siis see, mis 2008. aasta reformiga tehti, 
juba toimis.” Üks tollastest meestest töötab 
siiamaani praakerina, teine on ametis 
metsnikmetsakorraldajana. 
 Viimasest reformist saadik on Jaan suure 
Vändra metskonna metsaülem. „Pakkusin pärast 
reformi metskonna nimeks Võlla metskond, 

sest kunagi eelmise sajandi alguses oli praeguse 
Audru metsandiku alal Võlla riigimetskond,” 
meenutab Jaan. Teised aga arvasid, et Jaan teeb 
võllanalja ja polnud tema ettepanekuga nõus. 

Erametsaluuraja RMKs
Jaan kuulub RMK töö kõrvalt ka Eesti Erametsa
liidu juhatusse. „Arvatakse, et olen erametsa
luuraja RMKs ja vastupidi – RMK luuraja 
erametsas,” naljatleb ta. Tegelikult aga annab 
kahes kohas ametis olek Eesti metsandusest 
laiema pildi. Mõlema ühine valukoht – ja see 
teeb kogenud metsaülema meele morniks – on 
põhjendamatult agar looduskaitse. „Toon näiteks 
Kõrsa raba looduskaitse alla võtmise algatamise. 
Seal pidi elutsema niidurüdi, keda nähti seal 
patseerimas 2008. aastal ning rohkem pole 
teda keegi näinud. Nüüd spetsiaalselt otsiti, 

KOOS: Jaan Kägu ja Vändra metskonna praegune spetsialist Mart Juurik on kogu aeg koos töötanud. 
„Jaan on otsekohene inimene, ütleb välja, mida mõtleb ega keeruta. Juba see, et ta on nii kaua oma kohal püsinud, 
näitab, et ta oskab oma tööd hästi,” tunnustab Mart kolleegi.
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mil õnnestus küttida 13–14 põtra. „Erilisi trofee
sid mul pole – viieharuliste sarvedega põdrapulle 
olen küttinud vähemalt viis ja kõige uhkemad on 
seitsmeharulised sarved. Karu olen pildistanud, 
aga kui laskmise aeg on olnud, siis pole ta mulle 
ette sattunud,” pajatab mees. Jaan on Sindi jaht
konna vanem ja ToriSindi jahiseltsi vanem. Kui 
ta Sindi meestega ühisjahis käib, siis on ta ühtlasi 
alati ka jahijuhataja. Kord aastas tavatseb Jaan 
korra kuskil kaugemal kala püüdmas käia, viimati 
näiteks Nordkappis. „Ega muidu puhkakski, kui 
tavapärasest miljööst välja ei saa,” tõdeb ta. 
 Jaan on ka väiketalunik – koos naisega kasva
tavad nad paarikümmet lihaveist. Kartulit, seda 
eestlasele kohustuslikku kultuuri, jagub nende 
põllumaale ka. „Tegelikult oleks odavam ju 
kartulit osta, aga ega iga asi pea kasu tooma,” 
muheleb mees, nelja tütre isa ning kolme lapse
lapse uhke vanaisa. 

aga nähti 50 ronka. Aga kui kaitse alla võtmine 
on alga tatud, siis tuleb see ju lõpuni viia. Siis 
arvati, et äkki on seal metsis, aga teda pole näh
tud. No kui muud ei ole, siis laanepüü ikka on,” 
kirjeldab Jaan, kuidas iga hinna eest otsitakse 
põhjust kaitseala loomiseks. Tema sõnul tuleks 
maainimest rohkem usaldada, ta hoiab loodust 
ja kui ta poleks seda teinud, siis poleks ju ka 
olemasolevaid loodusväärtusi. 
 Oma hobi – jahindust, mis Jaani ka metsandust 
õppima tõukas, pole mees minetanud ning prakti
liselt igal nädalavahetusel võib teda metsas kohata. 
Kütiliinis seisab mees harva, olles enamasti oma 
kahe koeraga ajus. „Olen oma isu ära laskud,” 
põhjendab ta, täpsustades, et on olnud aastaid, 

LOODUSKAITSEMÄRK  
SALAKÜTTIDE TABAMISE EEST

1980ndatel sai Jaan metsamajanduse ja loodus-
kaitse minister Heino Tederilt salaküttide tabamise 
eest looduskaitsemärgi, millega kaasnes ka met-
sise küttimise luba. Põlendmaal lageraiet tegemas 
olnud mehed lasksid vastu kevadet põdra. „Ükski 
eetiline inimene ei lase vastu kevadet põtra, ta 
hakkab kohe poegima ju,” tõdeb Jaan. Tapatöö 
reetsid verepiisad lumel ning nende järgi tulid 
välja ka nahk ja rupskid. „Mehed ööbisid langi 
ääres soojakus, läksime looduskaitsemiilitsaga 
sinna, leidsime sealt liha ja nii kaua pinnisime, 
kuni püss ka välja ilmus,” meenutab Jaan, kuidas 
salaküttidele	jälile	saadi.	Hiljem	selgus,	et	tõe-
näoliselt võis nende arvele kirjutada rohkemategi 
loomade elu – kevadel tuli Taalis maapinna ette-
valmistamisel maasse peidetud loomanahku välja. 
 „Metsis jäigi mul laskmata, aga sellest ajast 
peale pean end rohelise maailmavaatega looduse 
kaitsjaks,” ütleb Jaan ja selgitab: „Looduse kaitse 
on inimese ja looduse koos elamine. Inimese  
looduses toimetamine selliselt, et elurikkus  
mitte ei vähene, vaid suureneb. Elurikkus pole 
vaid linnud ja loomad, elurikkus on meie ümber, 
kõik, mis hingab ja kasvab. Vahel isegi see, mis 
enam ei hinga ega kasva. Elada tuleb sedasi, et 
elurikkus säiliks ka meie lapselastele ja nii põlvest 
põlve. Looduse kaitset pole võimalik ette kujutada 
ilma looduses elava inimeseta. Linnast viiendalt 
korruselt juhitud looduse kaitse on minu  
silmis asendustegevus.”

KÄES: Kord aastas tavatseb Jaan kuskil kaugemal 
kala püüdmas käia, viimati näiteks Nordkappis.
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Viimsi looduskeskus 
ei unusta laste kõrval 
ka täiskasvanuid
Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Rasmus Jurkatam, Daniel Juhhov

Millega tegelevad meie kolleegid 
teises Eesti otsas? RMK on ju suur 
asutus ning tore oleks teada saada, 
millised on meist kellegi tegemised 
ja toimetamised. Metsamees 
tutvustab RMK üksuseid 
ja ametikohti lähemalt.

Kui ei teaks, et Viimsi  
looduskeskuse juht  
Daniel Juhhov tuleb  
metsast, reedaks selle  
temast hõnguv suitsulõhn.  

„Saime ikka lõkke põlema –  
süütasime tulepulgaga.  
See oli töövõit, sest kuivi 
puid	ei	jõudnud	loodus-
keskusest tooma tulla,”  
muheleb Daniel. 

KAHES KEELES: Et Viimsi loodus
keskuse juht Daniel Juhhov räägib 
vabalt vene keelt, käivad Viimsis 
sageli ka vene koolide lapsed. 

Fo
to

: R
AS

M
U

S 
JU

R
KA

TA
M

31

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 1 (126)  märts 2016

Üksus  RMK üle Eesti



Kuigi selle aasta veebruari ilm ei näita end sugugi 
talvele kohasest küljest, ei saa lastega metsa mine
mata jätta. Metsamehe külaskäigu päeval on 
Viimsi looduskeskuse õppeprogrammist „Et me 
mets ei läheks metsa” osa saama sõitnud Peetri 
lasteaedpõhikooli neljas klass. „Vaatasime 
erinevaid lanke – Tädu õpperajal on head näited 
erinevas kasvujärgus metsast,” vahendab Daniel, 
millele seekord keskenduti. Vihmasadu ja märg 
metsaalune takistuseks ei saanud ning Danieli 
sõnul tavaliselt ilmaolud neid ei segagi, sest lap
sed on metsa minekuks hästi ette valmistatud – 
seljas vastavad riided ja jalanõud, kaasas soe 
tee ja suupisted. 
 Lastele meeldib metsas, olenemata sellest, 
mis parasjagu teemaks on, sest nende jaoks 
on see midagi igapäevasest erinevat. Daniel 
märgib, et kõnealuse kooli neljas klass on 

Viimsi looduskeskuse igast pakutavast program
mist osa saanud. Neil on hästi aktiivne õpetaja, 
kes lapsi meelsasti väljasõitudele toob. 

Loodustarkust mitmes keeles
Üldjuhul külastavadki Viimsi looduskeskust 
pealinna või linnaümbruse koolid: Jüri, Laagri, 
natuke kaugemana Hagudi Raplamaalt. Aga tul
lakse veelgi kaugemalt, näiteks Jõhvist. Ja kui 
Narva Pähklimäe gümnaasium Tallinnas käib, 
siis külastavad nad ka Viimsi looduskeskust. 
 Kuna looduskeskuse inimesed oskavad hästi 
vene keelt (Daniel ja teabekeskuse töötaja 
Tatjana Vassiltšenko vestlevadki omavahel vene 
keeli), siis on vene koolid Viimsisse väga ooda
tud. „Oleme hakanud venekeelseid programme 
ka tugevasti propageerima,” märgib Daniel ja 
lisab: kui Ehte humanitaargümnaasium sai teada, 
et Viimsisse oodatakse ka vene koolide lapsi, olla 
õppealajuhataja öelnud, et iga õpetaja peab vähe
malt korra lastega Viimsis ära käima. Teavitus
töö toimib hästi, on looduskeskuse juht kogenud. 
Kui ta eelmisel aastal kevadiste programmide 
kampaania alguses Raadio 4le intervjuu andis, 
siis pärast seda oli 20 protsenti programmidest 
osa võtnud gruppidest venekeelsed.
 Kuidas lapsed Eesti loodust tunnevad? „On 
selliseid, kes teavad väga palju, aga neid on 
üksikuid,” kostab Daniel mõtlikult. Ühtpidi 
sarnaneb retkejuhi töö õpetaja omaga – mõlemal 
on kindlad teadmised lapseni viia. Daniel usub, 
et temal on siiski õpetajast lihtsam roll. „Laps 

ENDINE METSKONNA KONTOR: Viimsi looduskeskus avati 2010. aastal. 

RAIUB: Näituse „Metsas on väge” üks menukamaid 
eksponaate on virtuaalne puudelõhkumine.
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ei ole metsas enda jaoks turvalises keskkonnas 
ning ta peab leidma uue pidepunkti minu näol, 
mille kaudu sidet luua,” põhjendab ta. 
 Ükski retk ei möödu kunagi ka nn loenguvormis, 
sekka pikitakse ikka mänge ja ülesandeid. Daniel 
märgib, et igal programmil on mingid kindlad 
teemad: raie, metsa kasvamine, kraavitamine, 
inimese suhe loodusega, inimese roll metsas, 
puude konkurents, pärandkultuur… „Kui lapsed 
on kallutatud, siis leian, et minu ülesanne on 
panna nad tasakaalukalt mõtlema,” ütleb ta.
 Viimsi looduskeskus tegutseb aastast 2010 
endises RMK Viimsi metskonna kontoris. 
2014. aastal avati renoveeritud mõisaaegses karja
laudas interaktiivne näitus „Metsas on väge”, 
kus lisaks mehaanilistele eksponaatidele on 
kasutatud puutetundlikke ekraane, millega 
saab	vaadata	filme,	videoklippe	ja	mängida.	
Viimatimärgitutest üks menukamaid on näiteks 
virtuaalne puudelõhkumine. 
 Näituse temaatika keskendub, nagu nimest 
aimata võib, metsale ja pajatab metsast kui 
tööandjast, loomade ja lindude elukeskkonnast, 
marjade ja seente kasvupaigast ning puhkamise 
kohast. Kuna näituselt on võimalik leida tõesti 
igakülgset teavet metsa kohta, mida guugeldades 
ehk kätte saada ei pruugigi, on lapsed tulnud 
koduste ülesannetegi jaoks siit vastuseid otsima. 
Praegu töötatakse looduskeskuses välja tahvel
arvutite programme. 

Täiskasvanuid paeluvad ökoteemad
Looduskeskus korraldab järjepidevalt kokkusaa
misi ka täiskasvanutele. Üheks niisuguseks ette
võtmiseks on teist hooaega toimuv looduse ja 
loovuse ring. Daniel näitab väikest purgikest 
enda valmistatud kuusevaigusalviga ja räägib 
loo, mis ajendas keskust looduse ja loovusringi 
looma. „Kord ühel retkel kõneles üks õpetaja, 
kuidas tal kuusevaigusalviga ravides kasvas 
kinni haav, mis kaua ei tahtnud paraneda ning 
isegi antibiootikumidest polnud abi. Seepeal 
pajatas kohe üks koolipoiss, et nendegi peres 
valmistatakse sellist salvi. Idee ringi loomiseks 
oligi sündinud.” 

MITTE ÜKSNES LASTELE: Näitus pakub põnevust 
igas vanuses külastajatele. 

KUST TULEVAD: Näituselt 
saab teada, millisest palgi osast 
saab prusse ja millisest laudu. 
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 Lisaks kuusevaigusalvile on looduskeskuse töö
tajad välja töötanud näiteks kuuseokkašampooni 
retsepti. Õige koostise leidmiseni kulus hulga 
katsetusi ja ikka omal nahal, kuniks juuksed 
enam pärast pesu „püsti” pähe ei jäänud. Nii
suguse šampooni loomise mõttele tuli looduse ja 
loovuse ringi juhendaja Eve Paesüld, kelle tütre 
juuksed sagedasest pesust hapraks olid muutu
nud. Kui siis tütar peapesuvahendi loodusliku 
vastu välja vahetas, paranes ka juuste seisukord. 
Danieli sõnul meeldivad inimestele ökoteemad, 
veebruaris meisterdati üheskoos veel ka kuuse
vaigust, searasvast ja taimeõlist huulepalsamit, 
märtsis aga kehahooldusvahendit. Tehtud on 
muudki, näiteks lindude söögimaja, jõuluehteid. 
 Lisaks looduse ja loovuse ringile ootab keskus 
kord kuus täiskasvanuid vestlusõhtutele „Metsa
rahva mõtisklused”. „Me ei ürita kuulsusi kes
kusse meelitada, küll aga niisuguseid inimesi, 
kel on midagi kõneleda,” selgitab Daniel. Nii on 
rahvaga kohtumas käinud Naissaare üks vähe
seid püsielanikke Andrus Klooster ning et teda 
tulid suuresti kuulama need, kes saarel suvitavad 
või seda paika sageli külastavad, kujunes sellest 
midagi saare koosoleku laadset. Taimetark Ain 
Raal on käinud rääkimas pühade paikade mõjust 
tervisele, Mercedes Merimaa aga söödavatest 
taimedest. Need on vaiksed õdusad õhtud, kus 
rahvast tuleb kokku kümnekonna inimese ringis. 
 Koostöös Kadrioru Lossikooli ja Vene Kunst
nike Ühendusega sündis möödunud suvel põnev 

koostööprojekt „Aasta maalides”, mille jooksul 
sai iga osaleja maalimist õppida ning jäädvustada 
maalile Eestimaa nelja erinevat paika: KeilaJoad, 
Meremõisa randa ning Pakri ja Viimsi poolsaart. 
„See on olnud meil üks kõige rahvarohkemaid 
ettevõtmisi,” märgib Daniel. Keskeltläbi võttis 
igast maali ja matkapäevast osa 150 inimest. 
„On kujunenud traditsiooniks, et septembri 
alguses näitame tagahoovis vabaõhukino. 
Viimati vaatasime „Retke Leena lättele” ja 
„Emajõe veemaailma”. Need on autoriõhtud, 
kus	filmiõhtu	juhatab	sisse	filmi	autor,”	pajatab	
Daniel. Keskuse eesmärk ongi pakkuda loodus
haridust ja teavet igas vanuses inimestele. 

Triin Madisson, 
Peetri lasteaedpõhikooli klassiõpetaja: 
Oleme oma kooli algklassiõpilastega läbinud ena-
miku Viimsi looduskeskuse õppeprogrammidest. 
Looduskeskus	pakub	koolidele	suurepärast	võima-
lust loodust märgata, tunda ja õppida väljaspool 
klassiruumi. Oleme käinud lastega matkamas igal 
aastaajal ja õppinud ümbritsevat loodust jälgima. 
Alati on matka juurde käinud toredad ja õpetlikud 
liikumismängud. Lastele on hästi meelde jäänud 
erinevad muistendid, mida matkajuhid on meel-
sasti pajatanud. Loodussõprade jaoks on kõige 
nauditavam värskes õhus matkatoidu söömine. 
Matkajuht Danieliga ootavad lapsed alati rõõm-
said taaskohtumisi.

METSAS: Lastele metsas meeldib, 
olenemata sellest, mis teemaks on. 
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Tõeline metsamees saab  
iga päev särgi märjaks
Tekst: Susanna Kuusik  Foto: Ülo Soomets

Intervjuu RMK raietöölise 
Janek Sildveega saab  
alguse sellest, et ajakirjanik 
vajab ise saemehe abi. Kui 
auto ette kukkunud puu tee 
pealt eemaldatud, selgub, 
et Janekil on ka kuldne  
suu – jutt jookseb nii hästi, 
et küsimusi pole tema jutu 
vahele põimida vajagi.

SÜDAMEGA: RMK saemees on 
metsamehe veregrupiga ja teeb 
oma tööd südamega, kinnitab Janek 
Sildvee. Ühe kutsehaiguse ta endal 
siiski diagnoosib – lobapidamatuse.

„Olen RMKs olnud peaaegu viis 
aastat, enne seda olin 12 aastat 
eraettevõtetes. Töö korraldamine 
erineb tuntavalt. Erametsas olid 
enamasti harvendus ja lageraie, 
seda teevad RMK saemehed 
vähe. Meie oleme tihedalt 
seotud metsa eluringiga. 
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täpselt teeb, mida rohkem kujun
dab, kas kuusikut või männikut. 
Puhas kuusik on vilets mets, ilus 
vaadata ja palk tuleb, aga ei ole 
ilmastikukindel, kipub kerge
mini tuulega ümber viskama.
 Eks peamajas võib stratee
giaid paika panna ja otsustada, 
kas rohkem harvendada või juba 
valgustusraie ajal hõredamaks 
võtta, aga lõpuks taandub kõik 
sellele, kuidas saemees asjast 
aru saab. Igal saemehel on oma 
käekiri. Selleks, et kõik RMK 
saemehed teeksid ühtmoodi 
otsuseid, on vaja sellesse 
rohkem panustada, korraldada 
vastavaid koolitusi. Võib ju 
strateegiaid välja mõelda, aga 
saemees on see, kes töö ära 
teeb. Ja nii nagu tema käekiri 
on, nii see mets kujuneb.
 Nii nagu igal pool, tungib 
tehnoloogia ka metsa ja nii 
on ka saemees „nutikas”. Mul 
on telefonis AMKrakendus, 
millega leian oma tööobjekti, 
saan langi piire kontrollida. 
Töö käsud, sortimendilehed, 
raie skeemid – kõike saab praa
ker meiliga mulle metsa saata. 
Isegi Bitterlichi relaskoobi 
rakenduse laadisin hiljuti tele
foni, hea oma tööd kontrollida!
 Sel hooajal olen ainus RMK 
saemees, kes aktiivselt raievõist
lustega tegeleb. Eesti koondi
sesse ei pürgi, aga esikümnes 
tahan püsida. Ei teagi, kas raie
võistlusi saab hobiks nimetada, 
see on ikkagi mingil moel tööga 
seotud. Aga kindlasti on mu hobi 
suupillimäng! Olen Piccolo suu
pilliklubi aktiivne liige ja män
gin ka klubi orkestris. Pill on 
alati taskus või vähemalt autos, 
teinekord on vaja tuju tõsta. 
Kui RMKs on vaja kellelgi 
tuju tõsta ja tellitakse Piccolo 
suupilliorkester esinema, siis 
teeme kindlasti sõbrahinna!” 

Enamiku ajast tegeleme metsa
kasvatusega: kevadel on metsa
istutamine, mai lõpul algab töö 
võsasaega, eelmisel või üleeel
misel aastal istutatud taimede 
heinast ja lehtpuuvõsast pääst
mine. Samuti 
valgustusraie noo
rendikes. Mina 
teen talvel pigem 
kettsaega harven
dusraiet, kuid on 
saemehi, kes töö
tavad aastaringi 
võsasaega. Paraku 
jääb saemehi ja 
saemeeste tööd järjest vähemaks: 
kobedamad harvendusraied 
tehakse juba harvesteridega.
 RMK saemees on teisest ka
liibrist, teise veregrupiga. Meil 
on metsamehe veregrupp. Ma 
ei tea, kuidas RMKsse on sae
mehi valitud, aga igal juhul on 
õiged	valikud	tehtud.	Erafirmas	
võiksid RMK saemehed olla 
vabalt metsurid, sest me orga
niseerime oma tööd, suudame 
metsauuendust, noorendikku, 
metsa hinnata. Kõik me võtame 
oma tööd südamega – vaatad 
metsa kui enda oma ja teed 
tööd nii, et kõik oleks ja jääks 
kõige paremini. Tänu sellele 
suhtutakse meisse kui võrdse
tesse meeskonnaliikmetesse.
 Saemehe töö on raske füüsi
line töö välitingimustes – kõik, 
mis väljas on, sulle ka kaela 
sajab. Lumi, vihm, parmud, 
herilased, vapsikud – kõik selle 
saame me oma naha peal kätte. 
Linnainimese vaade metsa
mehele on – lähed sinna linde 
ja liblikaid vaatama, elamusi 
koguma. Tegelikult on nii, et 
kui ma metsa lähen, siis on mul 
raske saag käes, kogu varustus 
seljas, langetuslabidas, haarats, 
metsamõõdulint ja seljakott 
toidumoonaga kaasas, kiiver 

peas. Panen kõrvaklapid pähe, 
tõmban maski ette ja olen omas 
maailmas. Ei ole seal ühtegi jän
kut jooksmas, oravat piilumas 
ega lindu laulmas. Ja kes üldse 
on metsamees? Minu arvates on 

tõeline metsa
mees see, kes 
ikka metsas särgi 
tööga märjaks 
saab! Ja nii iga 
päev! Kõige 
raskem selle töö 
juures ongi see, 
et peab suutma 
metsa minna ka 

homme ja ülehomme... ja nii 
aasta aasta järel.
 Tuleb ette kohtumisi looma
dega, aga ennekõike teel metsa 
ja sealt tulles. Kui hommikul 
tööle sõites näed põllul kuut 
noort kesikut ringiratast jooks
mas, nagu ringmängu mängi
mas – siis see on elamus küll. 
Kui tegime üht haavalanki, siis 
käis töö vahetustega – kui meie 
lõpetasime, tuli põdrapere, kui 
hommikul tööle jõudsime, olid 
haavad puhtaks kooritud, ilusad 
valged rootsud, ja põdrad jaluta
sid kaugemale metsa. Saemeeste 
kõige „armsamad loomakesed” 
teevad zumzumzum. Siis 
päästab ainult sprintimine üle 
maharaiutud võsa nagu põder. 
 Vene ajal loeti metsatööd kae
vandustööde järel ohtlikkuselt 
teiseks. Õnnetusi juhtub, aga 
mehi on metsas vähem, koolitusi 
rohkem, turvavarustus parem. 
Kuid eks igaks juhuks on auto 
ikka nii pargitud, et vajadusel 
kiiresti metsast välja saaks.
 Üldiselt pakub see töö ka 
palju võimalusi ise otsustada. 
Peapuuliik on määratud töö
aktis, seda peaks säästma, aga 
kui looduslikult tuleb istutatud 
kuusele mändi juurde, siis on 
ikkagi saemehe valik, mis ta 

Peamajas võib ju 
strateegiaid paika 
panna, aga lõpuks 

taandub kõik sellele, 
kuidas saemees 
asjast aru saab.
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Soome metsandus 
muutuste keerises
Tekst: Kristi Parro  Fotod: Soome Metsaselts

Uues rubriigis uurime, kuidas mujal 
metsa majandatakse.

Soome on tuntud stabiilse 
ja eduka metsasektori  
poolest. Täna on Soome 
vastu võtmas olulisi  
otsuseid, mis mõjutavad 
kogu sektorit ja seavad 
uusi eesmärke nii riigile  
kui ka metsaomanikele. 
Soome Metsaseltsi  
tegevjuht Anders Portin 
räägib täpsemalt. 

METSAAKADEEMIA: Kaks korda 
aastas kutsub Soome Metsaselts 
arvamusliidrid ja poliitikud metsa, 
et neid sektoriga paremini 
tuttavaks teha.
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Euroopa või maailma met
sandusest rääkides tuuakse 
Soomet tihti heaks eeskujuks. 
Mis on Soome edu alus?
Üheks põhjuseks on see, et 
meil pole midagi muud. Me 
peame hoolitsema oma metsa 
eest ja seda kasutama. See on 
ainus, mis meil on. Kliima on 
külmem kui Eestis ja Lõuna
Rootsis. Põllumajandusmaad 
ei ole ka head. Teiseks oleme 
alati pidanud oluliseks era
metsaomanikke. Meil on täna 
üle 400 000 metsaomaniku, 
see teeb leibkondadesse ümber 
arvestades üle miljoni soom
lase, kes omavad metsa.
 Pärast II maailmasõda kaota
sime 12% aladest Venemaale. 
Need olid olulised alad Karjala 
piirkonnas, kus elas 400 000 
soomlast. Sealt tulnud inimesed 
said endale maad ja metsa, 
kasvõi väikese ala, sh ka need, 
kellel enne maad ei olnud. Need 
alad eraldati eramaadest, riigi
maadest	ja	firmametsadest.	Sel
line käik on olnud väga oluline 
demokraatia seisukohast ning 
on taganud Soome ühiskonna 
stabiilsuse. On selge, et metsa 
omamiseks ei pea olema rikas. 
Pea kõik soomlased on metsa
omanikud või siis on metsa 
nende perel või tuttavatel.
Millised on tänased muutused 
seoses maaomandiga?
Täna muutub maaomand järjest 
väiksemaks. Rootsis näiteks ei 
ole lubatud metsamaad päranda
misel jagada. Kui metsaomani
kul on 40 hektarit metsamaad 
ja ta sureb, siis pärijad peavad 
seda koos majandama või üks 
teiste osa välja ostma. Soomes 
on aga lubatud maad päranda
mise käigus jagada. Seega muu
tub maaomand aina väiksemaks.
 Uuringute käigus on leitud, et 
kui inimesel on 10–15 hektarit 

VAHEMEES: Anders Portini juhitav 
Soome Metsaselts on vahemeheks 
metsasektori ja ühiskonna vahel. 
Peamise ülesandena näeb Anders 
harimist ja informeerimist.

metsa, siis ta tavaliselt metsa ei 
majanda. Maa on väike, sisse
tulek on väike ja majandamist 
ei toimu. Maaomanikule pole 
see probleemiks, küll aga ühis
konnale ja riigile. Metsaomani
kel on metsa kasutamiseks ka 
erinevad eesmärgid – mõni 
huvitub metsa majandamisest, 
mõni rekreatsioonist, jõukad 
inimesed ostavad maad nt jahi
pidamise eesmärgil.
 Metsas on meil puitu piisavalt, 
aga on keeruline seda turule 
saada, kui erametsaomanikud 
ei ole valmis majandama ja 
puitu müüma. Siin on riigimets 
suureks abiks, sest metsatöös
tus saab arvestada, et sealt tuleb 
igal aastal kindel puidukogus. 
Mida on ette võetud, et 
innustada erametsaomanikke 
rohkem majandama?
Erametsandus on põllumajan
dustootjaid ja metsaomanikke 
ühendava MTK (Maa ja metsä
taloustuottajain Keskusliitto) 
all. Praegu on Soomes 70–75 
kohalikku metsa majandamise 
ühendust. 1980ndatel oli neid 
400. Majanduslikel põhjustel 
on tehtud palju ümberkorraldusi, 
et olla tõhusamad. Ühistud 
asuvad metsaomanikule lähedal 
ja nende ülesandeks on aidata 
metsaomanikke metsa majan
damisel, et nad teeksid häid 
otsuseid ja saaksid metsast 
suurimat kasu.
 Kuni 2015. aastani oli era
metsaomanikul kohustus ühis
tusse kuuluda. Liikmelisus oli 
oluline siis, kui Soome oli vae
sem ja sõltus metsast rohkem. 
1950ndatel ei olnud paljudel 
veel telefone ja inimesi oli 
raske kätte saada. Sel ajal oli 
oluline, et igas külas oleks 
professionaalne metsamees, 
kes saaks vajadusel aidata. Täna 
ei ole mõistlik seda süsteemi 

SOOME RIIGIMETSA 
MAJANDAB METSÄHALLITUS

Metsähallitus on riigiettevõte, 
mis	haldab	¹⁄³ Soomest ehk  
rohkem kui 12 miljonit hektarit 
riigimaad	ja	veealasid.	Metsä-
hallitus tegeleb loodusvarade  
kasutamise, majandamise ja 
kaitsega, täpsemalt metsamajan-
duse ja puidukasutuse, seemlate 
ja	taimlate,	loodus	turismi,	maa-
halduse ja kinnisvara, pärand-
maastike	ja	-kultuuriga,	soode	
taastamisega jmt. 
 Metsähallitus Grupis (k.a tütar-
ettevõtted) töötab umbes 1700 
inimest.	Lisaks	pakub	Metsä-
hallitus alltöövõtjate kaudu tööd 
tuhandele inimesele aastas. 
Kõige suurem hõive on metsan-
duses, mis pakub tööd pea pool-
tele Metsähallituse töötajatele. 
Üle poole neist on raietöölised. 
Parkide	ja	eluslooduse	vald-
konnas (Luontopalvelut) töötab 
enam kui 600 inimest, neist kol-
mandik tähtajaliste lepingutega.
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enam kohustuslikuna hoida. 
 Täna on ühistusse kuulumine 
vabatahtlik, kuid 80% metsa
omanikest on endiselt ühistutes. 
Vabatahtlik liikmelisus sunnib 
ühistuid olema efektiivsemad 
ja pakkuma metsaomanikele 
paremat teenust, et neid liikme
tena hoida.
Milliseid muudatusi on 
oodata riigimetsas?
Tulemas on uus metsaseadus, 
mille üle käib endiselt suur 
vaidlus. Tausta selgitamiseks 
alustan algusest. Meil oli 
Soomes juhtum seoses riigile 
kuuluva teede ehituse ja hoolda
misega tegeleva riigiasutusega 
Tiehallitus. Asutuse tegevus 
sarnanes üha enam eraettevõtte 
omale, kuid tänapäeval ei ole 
see enam tavapärane, et riik 
ettevõtlusega tegeleb. Samas 
valdkonnas tegutsevad ette
võtted kaebasid Euroopa Liitu 

riigiasutuse ebaausa konkurentsi 
pakkumise pärast. EL andis õi
guse	erafirmadele	ja	Tiehallitus	
muudetigi eraettevõtteks. Olen 
nõus, et riigiettevõte ei peaks 
eraettevõtetega konkureerima. 
 Kõnealune juhtum andis aga 
tõuke muudatusteks ka riigi
metsas. Poliitikud ja ametnikud 
küsisid, et kuidas saab riigimetsi 
haldav ettevõte Metsähallitus 
konkureerida vabal turul. See 
ei peaks olema võimalik. Riigi
metsal peaks olema ka võimalus 
minna pank
rotti. Minu 
jaoks on see 
aga hoopis 
teine asi. 
Riigimetsa
majandajate ülesanne on, nagu 
ka paljudes teistes Euroopa 
riikides, hoolitseda riigimetsa 
eest ja tuua riigile raha sisse. 
Teeehitusest alguse saanud 

SUURTÖÖSTUS: Soomes annab metsandus tööd 65 000 inimesele ning pea kõik soomlased 
on ka ise metsaomanikud. Pildil UPMi paberitööstus Raumas.

struktuurimuudatus on ajanud 
poliitikud hirmule ja nüüd on 
uus seadus parlamendis arutlusel. 
Tõenäoliselt aprillis võetakse 
vastu uus seadus, kus majan
duslikud tegevused antakse üle 
ettevõttele, mis hakkab riigimetsi 
majandama ja puitu müüma. 
Mida see kaasa võib tuua? 
Arvan, et palju ei muutu. Ka 
ministeeriumi ja poliitikute 
eesmärk on muuta võimalikult 
vähe, ainult organisatsiooni 
struktuuri. Samal ajal on arut

elu olnud 
väga pinge
line. Samu 
tõlgendavad 
huvigrupid 
graafikuid	

ja tekste erinevalt. Töösturid 
ja metsamajandajad näevad 
ohtu metsade majanduslikule 
poolele. Kardetakse, et raiete 
tegemist hakatakse rohkem 

Täna on Soome raiemaht 
55 miljonit m³, tulevikus 
vajame 65 miljonit m³.
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reguleerima. Riigimets ei ole 
näiteks varem pidanud plaani
tavatest raietest teada andma, 
metsateatist esitama. Sellise 
kohustuse seadmisel kardetakse 
aga, et kasvab bürokraatia ja 
et tugeva keskkonnakaitselise 
huviga inimesed hakkavad 
lubade väljastamist takistama. 
Kardetakse, et raied ja puidu
varumine, mis on metsamajan
duse mõttes väga loogilised, 
ei ole enam lubatud. 
 Samal ajal näevad paljud 
keskkonnahoiuga tegelevad 
organisatsioonid, et plaanitakse 
suurendada raiemahtu ja majan
dustegevusega ohustatakse 
tundlikke metsaalasid. Samad 
paragrahvid, aga erinevad järel
dused. Isegi kui arutelud on tera
vad, läheb muudatus tõenäoliselt 
parlamendis läbi. Reaalsuses 
muutub aga väga vähe. 
 Praegune minister Kimmo 
Tiilikainen on juba viies minis
ter, kes sama probleemiga tege
leb! Aga me ei saa jätkata selle 
aruteluga igavesti. Me peame 
leidma lahenduse. 
Kuidas suhtub muudatus
tesse metsatööstus?
Palju arutatakse, mis võiksid olla 

teised puidu allikad, kui Soomes 
raiemaht väheneb või seda pii
ratakse. Uute, juba kinnitatud 
investeeringute jaoks läheb metsa
tööstuses vaja 10 miljonit m³ 
rohkem puitu. Täna on raiemaht 
55 miljonit m³, tulevikus vajame 
65 miljonit m³. Ja siis on veel 
teised investeerimis plaanid metsa
tööstuses, mis ei ole nii kindlad, 
aga millest on räägitud. See 
suurendaks puidu vajadust veel 
omakorda 5–10 miljonit m³.
 Metsatööstus ütleb, et nad ei 
saa puidu eest kõrgemat hinda 
maksta. Seega tuleb leida mõni 
muu moodus, mõni maksusoo
dustus või jagada informatsiooni, 
mis metsaomanikke motiveeriks 
ja aitaks puidu turule saada. 
Aga see on raske katsumus, mis 
meid lähiaastatel ees ootab – 
saada rohkem puitu turule.
 Puiduimporti tööstus ei poolda. 
Kui ma metsatööstuses tööta
sin, importis Soome neljandiku 
puidust, peamiselt Venemaalt. 
On suur risk olla nii suurel mää
ral sõltuv väljastpoolt tulevast 
puidust ja ühest allikast. Mui
dugi on import üheks võima
luseks, aga peamine soov on 
siiski saada Soome puit turule.

Kuhu lähevad metsatööstuse 
investeeringud?
Suurim nõudlus puidu järele 
tekib KeskSoomes Äänekoskis 
asuvas tehases. See on puit
massi tehas, mis reklaamib 
ennast küll biotoodete pakku
jana, aga suur osa on siiski 
puitmassi tootmisel. Kui tava
pärane puitmassitehas toodab 
90% puitmassi ja 10% muid 
tooteid, erinevaid kemikaale ja 
energiat, siis Äänekoski hakkab 
kohe alguses tootma 20% muid 
tooteid ja 80% puitmassi. Otsi
takse partnereid, kes toodaksid 
ja kasutaksid uusi tehases 
toodetud kemikaale. 
 Aina rohkem tehaseid, 
mis varem tootsid paberit, 
on hakanud tootma pakendeid. 
Printimine ja kirjutamine ei 
ole tulevik, pakendamine on. 
Paljud inimesed tellivad kaupa 
internetist ja toote transpordiks 
on vaja pakendit. 
Mida saab Soome õppida 
Eestilt ja mida võiks Eesti 
õppida Soomelt?
Me saame Eestilt õppida seda, 
kuidas teha muudatusi kiiresti. 
Te pole väga pikalt olnud vabad, 
aga muutusite väga kiiresti, kui 
iseseisvusite. Tegite kiireid 
muudatusi administratsioonis, 
tööstuses jm. See on hea, seda 
võiksime paremini osata. 
 Soome eelis on see, millest 
alustasin. Mets on ainus, mis 
meil on. Metsa tähtsus ei ole 
enam sama, mis 1970–80ndatel. 
Siis tuli 40% ekspordikasumist 
metsandusest, nüüd on see 
20%. See on lühikese aja 
jooksul oluliselt vähenenud, 
aga ka 20% on endiselt palju. 
Metsa tähtsus on paljudele 
inimestele ja poliitikutele 
endiselt selge. Igal viiendal 
soomlasel on mingi seos 
metsaga olemas. 

Võrdlus naabriga
Soome Eesti

Rahvaarv 5,5 mln 1,3 mln
Pindala
  … sellest metsamaa

30,4 mln ha
22,8 mln ha

4,5 mln ha
2,2 mln ha

Eraisikute metsade osakaal 53% 33%
Riigimetsade osakaal 35% 44%
Juriidiliste isikute metsade osakaal 7% 15%
Metsa inimese kohta 4,2 ha 1,7 ha
Metsamaa tagavara 2 357 mln m³ 458 mln m³
Juurdekasv 104,4 mln m³/a 12,4 mln m³/a
Koguraiemaht 59,6 mln m³/a 11,2 mln m³/a
Metsasektori	osakaal	SKT-st 4,2% 5%
Sektoriga seotud töötajaid
  … neist riikliku metsamajandaja palgal

65 000
1750

38 000
730

Allikas:	forest.fi	2014,	„Eesti	mets	2014“,	RMK,	EMPL
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Eesti sai oma 
koorealgoritmi

Puutüvi koosneb kahest komponendist: 
koor ja puit. Valdavalt mõõdetakse tüve 
läbimõõtu koore pealt, mistõttu on vaja 
mudeleid, millega arvutada puiduosa 
läbimõõt. Kooremudelid võib selle 
rakendatavuse järgi jagada kaheks: 

1) mudelid, mida rakendatakse tüvel, 
kus on teada mõõtekoha (suhteline) 
kõrgus või 

2) mudelid, mida rakendatakse  
tüvel, kus on teada ainult  
mõõtekoha läbimõõt. 

 Esimese mudeli puhul on väljundiks 
üldiselt suhteline koore paksus, mida 
kasutatakse koos tüvemoodustajaga. 
Teine mudel on kasutusel harvesteri
des, kus arvestatakse vaid mõõtekoha 
läbimõõtu. Mudeliga lahutatakse tüve 
läbimõõdust koore paksus ning sellega 
leitakse puiduosa läbimõõt.

 Kasvavate puude tüvemahud 
arvestataksegi tavaliselt koos koorega. 
Metsamajandamisel on oluline puidu
osa maht, mistõttu on täpsed koore
mudelid metsamajanduse mahulise 
arvestuse juures olulised.
 Mudelite loomisel tuleb silmas 
pidada ka nende kasutusvõimalusi. 
Mudelid võivad olla keerukamad, kui 
nende kasutamiseks on teada rohkem 
tunnuseid ning tehnoloogia ei piira 
nende kasutamist. Üheks piiratud või
malustega mudelite kasutuse kohaks 
on harvestermõõtmine. Harvester 
mõõdab tüve läbimõõdu koore pealt 
ning arvutab koore mudeli järgi tüve
osa läbimõõdu. Viimane on oluline 
optimaalseks tüve järkamiseks. 
Samas võimaldab harvester kasutada 
vaid mudelit, mis kasutab sisendina 
mõõdetava koha diameetrit. 

Metsa majandamist ei saa 
arendada ilma teadustööta. 
Tutvustame teile igas 
Metsamehe numbris ühte RMK 
toetatavat või muidu huvitavat 
teaduslikku rakendusuuringut. 

Kuna senised meetodid koore paksuse mõõtmiseks polnud  
Eesti oludes kasutamiseks piisavalt täpsed, töötasid teadlased 
välja algoritmi, mille abil oskavad harvesterid mahavõetud  
puude koore paksust edaspidi täpsemalt hinnata.

Allan Sims
Keskkonnaagentuur
(kuni 31.10.2015 
Eesti Maaülikooli 
metsakorralduse	osa-
konna vanemteadur)
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Joonis 1. 
Männikoore 
suhteline paksus.

Joonis 2. Männi
koore paksus rinnas
kõrgusel puudel, 
mille diameeter 
on 20 cm, kõrgus 
20 cm ning vanus 
70 aastat.

 Koore paksuse analüüsimiseks 
koguti ja kasutati RMK toetatud teadus
projektis erinevaid andmestikke: 

1) EMÜ metsakorralduse osakonna 
kasvukäigu püsiproovitükkide 
andmed,

2) statistilise metsainventeerimise 
andmed, 

3) metsaregistri andmed ja 
4) RMK raielankidel harvesteriga 
5) lõigatud nottide mõõtmise andmed.

 Eestis ei ole varem mudelite loo
miseks suuremahulisi tüvekuju ja koore 
mõõtmisi tehtud. Tüvekuju mudeliks 
kasutatakse siiani läti metsateadlase 
Ozolinsi poolt loodud tüvemoodustaja 
mudelit. On küll tehtud väiksemamahu

lisi mõõtmisi, millega on suudetud 
tõestada, et Ozolinsi tüvemoodustaja 
annab Eesti metsades süstemaatilisi 
vigu, kuid uurimistöö läbiviimiseks ei 
ole	see	teema	finantsilist	toetust	saanud.	
 Töö käigus analüüsiti koore sõltu
vust nii takseertunnustest kui ka piir
kondlikku mõju. Takseertunnustest 
analüüsiti puistu boniteeti, keskmist 
kõrgust, keskmist diameetrit, vanust, 
täiust ja rinnaspindala. Suurim mõju 
oli puistu keskmisel diameetril. Statis
tiliselt oluline oli ka kõrgus, kuid selle 
lisamine mudelisse mõjutas tulemust 
alla 1 mm, mistõttu ei olnud selle lisa
mine mudelisse otstarbekas. Bonitee
dil oli koore paksusele veel väiksem 
mõju. Ootuspäraselt väheolulised 
olid täius ja rinnaspindala, kuna need 
muutuvad kasvu ja raietega piisavalt 
kiiresti, et mitte avaldada statistiliselt 
olulist mõju koore paksusele.
 Koore paksuse mudel lähtub enamasti 
kas mõõtekoha suhtelisest kõrgusest 
või mõõtekoha diameetrist. Joonisel 1 
on näha, kuidas mändide koore suhte
line paksus sõltub suhtelisest kõrgu
sest. Männitüvel on alumine 20% 
korbastunud ning selle paksus on tun
duvalt varieeruvam kui ülemine osa. 
 Praktikud on täheldanud, et üle
eestiliselt on koore paksus varieeruv 
ning seetõttu on vajalik erinevatele 
piirkondadele arvutada harvesteri 
jaoks erinevaid mudeleid. Statistilise 
metsainventeerimise andmete alusel 
koostati mudel, mis eristab piirkond
likku koore paksust (joonis 2). Jooni
sel on näha, kuidas männi rinnas
kõrguse koore paksus varieerub üle
eestiliselt. Sama diameetri, kõrguse 
ja vanuse korral on piirkonniti koore 
paksus erinev. Rinnaskõrgusel on kor
bastunud osa ning selle osas on koore 
paksus kõige varieeruvam. Kuna kogu 
puust moodustab koor vaid 20%, siis 
ei ole kogu tüve osas koor nii variee
ruv ning üleeestiliselt ei osutunud 
kogu tüve koore paksus statistiliselt 
piisavalt varieeruvaks, et erinevatele 
piirkondadele oma mudelid arvutada. 
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 Joonisel 3 on illustreerivalt näidatud 
rinnasdiameetriga 20 cm ja kõrgusega 
20 m puu koore paksuse sõltuvus 
puu diameetrist erinevatel kõrgustel. 
Ühe puu andmete alusel on koostatud 
lineaarne regressioon ning selle tule
mus on lisatud joonisele. Selle järgi on 
näha, et lineaarse mudeli korral, mida 
kasutab harvester, on männi mudelilt 
oodata kõige suuremat koore paksuse 
arvutamise viga. Haava ja kuuse puhul 
on viga kõige väiksem ning isegi kogu 
tüve koore paksus on selle mudeliga 
hästi kirjeldatav.
 Jooniselt on näha, et kasutades ainult 
lineaarset regressiooni, ei saa koore 
paksuse jaoks usaldusväärset mudelit, 
kuna alla 10 cm tüve läbimõõdu saa
dakse mudeliga negatiivse väärtusega 
koore paksus. 
 Erinevatel puuliikidel kasvab/korbas
tub koor erinevalt, mistõttu ka selle 
analüüsimine toimub erinevate meeto
ditega. Kuna piirkondlikku erinevust 
kogu tüve koore paksuses välja ei 
tulnud, siis leiti parameetrid sõltuvalt 

takseerkirjeldusest. Olulisimaks tak
seertunnuseks osutus puistu keskmine 
diameeter, millest sõltus igal puuliigil 
üks parameetritest. Tabelis 1 (lk 44) 
on esitatud harvestermõõtmiseks 
vajalikud koore parameetrid. Kuusel 
sõltub	fikseeritud	parameeter	ja	teistel	
puuliikidel suhteline parameeter 
keskmisest diameetrist. 

Joonis 3. Koore 
paksuse sõltuvus puu 
diameetrist tüvel. 

KAUBA PEALE: 
Metsamehed 
müüvad puitu, koor 
tuleb kauba peale.
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koguda suurem andmestik kui 
käesoleva projekti raames koguti.
 Eestis kasutatakse hetkel Ozolinsi 
tüvemoodustajat, kuid mitmed uuri
mused on näidanud, et see annab Eesti 
puudel süstemaatilisi vigu. Soome 
jaoks on loonud tüvemoodustaja 
mudelid metsateadlane Laasasenaho.
 Joonisel 4 on esitatud võrdlus, kui 
palju suhteliselt erineb Ozolinsi mudel 
Laasasenaho mudelist. Samade mõõt
metega puud annavad piisavalt erine
vaid tulemusi, mistõttu oleks vaja 
Eestile oma tüvemoodustaja mudelit. 

EESTI TINGIMUSTESSE SOBIVATE 
VALEMITE LEIDMINE KASVAVA 
METSA JA METSA MATERJALI  
MAHU MÄÄRAMISEKS

Projektijuht:  
Allan Sims Eesti Maaülikoolist 
Projekti põhitäitjad:  
Allan Sims, Andres Kiviste 
Projekti kestus: 2012–2015 
Rahastamise maht: 60 000 eurot

Joonis 4. Ozolinsi 
ja Laasasenaho 
tüvemoodustajate 
suhteline erinevus. 
Võrreldavate puude 
diameetrid 10, 15, 
20, 25 ja 30 cm.

Tabel 1. Koore 
parameetrid 
harvestermõõtmiseks 
(sõltuvalt puistu 
keskmisest 
diameetrist (D))

RMK teadusseminari ettekandeid 
saab järelvaadata
Veebruaris peeti Tartus viies RMK teadusse
minar, videoid seal kõlanud ettekannetest 
saab vaadata www.rmk.ee/teadus.

Järelvaadata saab järgmisi ettekandeid:
 � Ivar Sibul: Neurotoksiliste pestitsiidide ning 
insektitsiidsete bioõlide ja vahade mõju uuendus
raietega kaasnevate putukkahjurite ja röövtoidu
liste jooksiklaste käitumisele ja suremusele

 � Riho Remmelgas: Metsakultuuride putuk
kahjurid kui seenpatogeenide levitajad

 � Elisabeth Rähn: Okaspuuenamusega  
majandusmetsade seeneliikide taksonoomia  
ja dünaamika lageraiete järgses metsamullas 

 � Veiko Uri: Biomass, produktsioon  
ja süsiniku sidumine kõdusoometsades

 � Ülo Mander: Kasvuhoonegaaside  
lendumine ning süsiniku sidumine  
kuivendatud kõdusoometsades

 � Jaak Truu: Lämmastiku gaasiliste ühendite 
ning metaani lendumist kontrollivate mikro
organismide arvukus ja aktiivsus kuivendatud 
kõdusoometsade mullas

 � Egle Soe ja Ragne Oja: Kiskluse osa  
metsise suremuses 

 � Asko Lõhmus: Metsiseprojekt 2013–2016:  
lõpust algusesse

 � Peep Pitk: Ressursiefektiivne biomassi  
taas kasutus elektri ja soojuse koostootmisel –  
puutuha taaskasutus metsanduses

 � Leho Tedersoo: Trühvlikasvatuse  
potentsiaal Eestis

Puuliik mm %
Mänd 2,10 0,69+0,036*D
Kuusk 3,62-0,173*D 4,01
Kask -0,88 5,76+0,029*D
Haab 2,36 5,76-0,012*D

 Tööd oleks vaja jätkata tüvekuju ana
lüüsimiseks ning sellega koos Eestile 
sobiva tüvemoodustaja loomisega. 
Koore varieeruvus on vanusest sõltu
vana väiksem kui tüvekuju, mistõttu 
tüvekuju analüüsimiseks on vajalik 
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Tekst ja fotod: Kaupo Kikkas

Soometsad Florida moodi
USA idaranniku subtroo-
piline lõunatipp Florida 
on eelkõige tuntud kui 
valgete liivarandadega 
unistuste sihtkoht, kus 
jõukamad ameeriklased 
pensionipõlve veedavad. 
Ent seal leidub ka  
metsikumat ilu. 

Nagu nädala lõpus, nii pöörame 
ka meie ajakirja lõpuosas pilgu 
argistelt teemadelt pehmematele. 
Vaatame muuhulgas, mida  
pakub Sagadi metsamuuseumi 
fotokogu ning saame osa  
reisisellide pajatustest. 

TERE: Florida on koduks nii 
alligaatorile kui krokodillile, 
see siin on alligaator.
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MANGROOVITUNNEL: Müürilaadsed tihnikud on 
koduks lugematule hulgale liikidele, inimene saab selle 
kummalise metsa vahel tunde süstaga seigelda.
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Tänu oma väljaulatuvale kujule, mida panni 
käepidemega võrreldakse, võib 170 000 ruut
kilomeetri suuruses Floridas valitseda väga 
erinev kliima. Idarannik on Atlandi ookeani 
meelevallas, Mehhiko lahe äärne läänerannik 
soojem ja vähem tuuline, põhjaosa ja keskmaa 
pakuvad aga hoopis kolmandat moodi kliimat. 
Florida kõige põnevamad ökosüsteemid on 
seotud märgalade ja soodega.
 Täna elab Floridas ligi 21 miljonit inimest. 
Arvestades, et suurt osa maismaast katavad soised 
ja kaitsealused alad, on koondunud inimasustus 
väga tihe. Subtroopiline soe kliima ja 2170 kilo
meetri pikkune rannajoon meelitavad Floridasse 
nii ameeriklasi kui ka immigrante naabruses 
asuvatelt Kuubalt, Bahamalt ja Mehhikost. Sobi
likust kliimast tingituna on väga tugev ka põllu
majanduse surve hõivata maksimaalselt maad. 
Florida ja eelkõige selle alumine osa paikneb 
orkaanikoridoris, mistõttu saab osariik sügiseti 
korralikult räsida. Viimane väga tõsine kolmanda 

kategooria orkaan Wilma tabas Floridat 2005. 
aastal ja maksis muude kahjustuste kõrval 87 
inimese elu. Sellised on peamised ohud, millega 
Florida looduskeskkond silmitsi peab seisma.

Evergladesi rahvuspark
Florida metsiku looduse sümboliks on Evergladesi 
rahvuspark. 6100 ruutkilomeetrit föderaalse 
kaitse alla võetud loodust esindab kõiki olu
lisemaid Florida looduse aspekte, preeriatest 
mangroovimetsade ja soodeni ning manateedest 
florida	pantrini.	
 Evergladesi ökosüsteemi võiks nimetada hiig
laslikuks valgveesooks, mille suurimaks toitjaks 
on Okeechobee järvest aeglaselt valguv vesi ja 
subtroopilisele kliimale omaselt hulgaliselt sade
meid (aasta keskmine orienteeruvalt 116 cm). 
Allikatoide puudub siin täielikult. Kogu Florida 
on pinnavormilt tasane ja kõrgeim punkt, mis 
paikneb PõhjaFloridas, ongi vaid 105 meetrit 
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KÜPRESSID: Soisel pinnal peavad vastu vaid kõige visamad, küpressid. Nende küljes on vihmatoidulised epifüüsid, 
mis võivad pärast vihma muutuda nii raskeks, et viivad puu tasakaalust välja ja see võib tormiga murduda.
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üle merepinna. Evergladesi ökosüsteem asub 
keskmiselt vaid meeter üle merepinna. 
 Kunagise hiiglasliku märgala pindalast on 
tänaseks 80% inimese poolt vähemal või rohke
mal määral ümber kujundatud ja vaid 20% 
rahvuspargina range kaitse all. Õnneks on ümber 
rahvuspargi ka mitmeid suuri kaitsealasid, kus 
inimtegevus on reguleeritud ning mis samuti 
aitab	kaitsta	seda	ainulaadset	veerežiimi.	Suurim	
kaitseala on Big Cypress National Preserve, mis 
on sama suur kui Evergladesi rahvuspark. Lisaks 
paiknevad seal kaitsva vööna ümber riigimetsad. 
Sellegipoolest ei suuda tänane Everglades ilma 
inimeste sekkumiseta looduslikult toimida, nõnda 
on tegelikult kogu Okeechobee järv tammistatud 
ja rajatud spetsiaalne kanalisüsteem, mille kaudu 
pumbatakse Evergladesi märgaladele vett vaja
dusel peale, et säiliks vajalik veetase. 
 Evergladesi aluskihi moodustab liivakivi, mis 
oma poorse struktuuri abil toimib samuti ideaalse 
vee akumulaatorina. Nendesse pehmesse liiva
kivisse tekkinud aukudesse hakkasid kunagi 
kasvama esimesed taimed, mille ümber on aasta
tuhandete jooksul tekkinud liivikud, kuhu on 
kogunenud piisavalt pinnast, kuhu omakorda 
on kasvanud ainulaadsed subtroopilised männi
metsad. Nii et mõningane paralleel meie kodu
maiste rabade ja rabasaartega on täitsa kohane. 
Mastaabid on muidugi teised, see soo oleks oma 

täies hiilguses võrreldav kogu Eesti territooriu
miga. Neid liivikutest tekkinud saari kutsutakse 
hammockiteks ja suurematel neist võib kasvada 
terve mets, väiksematel vaid mõni üksik puu. 
Pinnasekiht on siin aga väga õhuke ja saartel 
liikudes võib näha võsases alusmetsas iga natu
kese aja tagant veeauke, mille põhjast ilmub 
nähtavale liivakivi aluskiht. Ajalooliselt olid 
kõik suuremad saared kaetud männimetsadega, 
millest on tänaseks vähe säilinud, kuna juba 
esimesed Euroopast pärit asukad hakkasid metsi 
isukalt raiuma, et rajada külasid ja hiljem linnu. 
Peamiseks puuliigiks on siin Ellioti mänd 
(Pinus elliottii Engelm), mis vesist olelusvõitlust 
pidades meie männile kõrguses ja sirguses just 
konkurentsi ei paku, kuid on sellegipoolest 
olnud olulisim ehitusmaterjal. Need soosaartel 
paiknevad männikud on visuaalselt väga põne
vad tänu oma alusmetsale, mis on enamasti 
läbitungimatu palmitihnik. Meie silma jaoks 
harjumatu kooslus – palm ja mänd subtroopikas. 
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MÄNNIMETS: Meie uhkete mändide Florida 
suguvennad on kiitsakad ja üsnagi hädised.

PESUKARU: Krokodillide kõrval jäid fotosilma ette 
ka veidi ohutumad loomad. Uuringute kohaselt on 
pesukarud väga intelligentsed loomakesed.
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Siin raskes kliimas sõltub männimetsade püsi
mine peale inimtegevuse ka suuresti looduslikest 
tulekahjudest, mis pühivad saared alustaimesti
kust puhtaks ja millele kuumakindla koorega 
mänd ise vastu peab. Kuumus aitab ka männi
käbidel kiiresti avaneda ja noored männid 
saavad palmitihniku ees stardieelise. 

Soised küpressimetsad
Evergladesi märgaladest kõige suurema terri
tooriumi hõivavad rohtsavannilaadsed alad, 
mis on enamuse aastast veega kaetud. Siin peab 
vastu vaid üks puude perekond – küpressid. 
Peamiseks esindajaks on harilik sooküpress 
(Taxodium distichum), mis võib kasvada 
kuni 35 meetri kõrguseks, tema sitkem vend 
on väikeseokkaline sooküpress (Taxodium 
ascendens), mille maksimaalne kõrgus jääb 
18 meetri kanti. Sooküpressid kuuluvad küll 
okaspuude perekonda, aga tegelikult ei ole nad 
igihaljad ja langetavad sügisel oma okkasarna
sed lehed. Talvisel ajal muutuvad Evergladesi 

küpressimetsad nõiametsadeks, kus puuokstel 
on lehtede asemel rippuv habetillansia (Tillandsia 
usneoides). See levib massiliselt ja võib katta 
terveid metsi. Tillansiat peetakse välimuse tõttu 
tihti samblaks, kuid tegelikult on see halli vana
kese habet meenutav taim bromeliaat. Müstikat 
lisavad vesisele maapinnale ulatuvad saatanliku 
ilmega küpresside „kannad”, mis on tegelikult 
pneumatofoorid ehk hapniku hankimiseks 
kohastunud spetsiaalsed veest välja ulatuvad 
juuremoodustised. Küpressimetsad olid minu 
jaoks kindlasti Florida looduse põnevaim koos
lus. Siin saab liigelda paadiga või kalamehe
pükstes, kui olla piisavalt tugeva närviga, 
et vajadusel krokodillide vahelt läbi kahlata. 
Siinne ökosüsteem on koduks nii alligaatorile 
(Alligator mississippiensis) kui krokodillile 
(Crocodylus acutus) ja on nende elukatega 
tutvuse tegemiseks arvatavasti parim paik maa
ilmas. Kuna neil looduslik vaenlane puudub ja 
suured kaitsealad tagavad ka suhteliselt ühtlase 
elukeskkonna, siis on huvilistel võimalik näha 
alligaatoreid soos või ojas toimetamas. Pean 
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KANNAD: Pildi paremal nurgas olevad kännulaadsed moodustised on suuremat sorti küpresside „kannad” 
ehk spetsiaalsed juuremoodustised, mis kasvavad otse üles ja peavad ulatuma veest välja.
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tunnistama, et vaid mõnemeetriselt distantsilt 
aset leidnud esmakohtumine oli üsna hirmutav, 
kuid võimalus neid uhkeid elukaid omas kesk
konnas lähedalt jälgida oli väga eriline kogemus.

Mangroovitihnikud
Mageda ja soolase vee kohtumispunktist ehk 
rannaaladelt leiab Florida mangroovimetsad. 
Seda müürilaadset tihnikut on mõnikord raske 
metsaks pidada, kuna see on meie metsadega 
võrreldes lihtsalt midagi täiesti teistsugust. Mang
roovipuid on kolme sorti, punane (Rhizophora 
mangle), must (Avicennia germinans) ja valge 
(Laguncularia racemosa). Nagu ka ladinakeelsed 
nimed reedavad, ei ole tegu päris lähisugulastega 
ja ühiseks nimetajaks on nende puude võime 
kasvada kas täiesti või osaliselt soolases vees. 
Selle muudavad võimalikuks nende erilised õhk
juured – pneumatofoorid, mis langevad tüvelt ja 
okstelt alla või kasvavad sarnaselt küpressidega 
mudast otse üles, et veest välja ulatuda. Lisaks 
rannajoonele moodustavad mangroovid ka mada
las rannikumeres nö saari, mis on hiiglaslikud 
puulabürindid, kus kuiv maa puudub. Selles 

tihnikus on näiteks väikse süstaga võimalik tunde 
seigelda. Mangroovimetsad pakuvad ainulaadset 
elukeskkonda esmajoones lugematule hulgale 
lindudele, aga siit leiab ka roomajaid, alligaato
reid, väiksemaid imetajaid kalu ja merekarpe. 
Kõige eksootilisemad külalised mangroovisaar
tel on suured mereimetajad manateed, kes tule
vad talviti mangroovisaarte vahelisse madalasse 
vette sooja otsima.
 Kui Eestis piisab metsiku loodusega kohtu
miseks vaid linnast välja minemisest, siis 
Floridas tuleb oluliselt rohkem vaeva näha. 
Metsik loodus on säilinud vaid kaitstud aladel 
ja looduse säilimise nimel käib pidev võitlus, 
kus agressiivseks pooleks on majandushuvid ja 
ülerahvastatus ning loodus on surutud pidevasse 
kaitsepositsiooni. Õnneks on ka Ühendriikides 
paljude inimeste jaoks see mõttemall muutunud 
ja säilinud metsikut loodust armastatakse ja 
tahetakse kaitsta. Palju on ka eraalgatust, kus 
ostetakse tagasi põllumaid, et need looduskaitse
aladega liita ja anda loodusele uus võimalus. 
Auhinnaks on tõeline subtroopiline imedemaa, 
kus ainulaadsete kooslustena leiavad endale 
kodu ohustatud liigid. 

Fo
to

: K
AU

PO
 K

IK
KA

S

HABEMIKUD: Talvisel ajal muutu
vad Evergladesi küpressimetsad 
nõia metsadeks, kus puuokstel 
ripub lehtede asemel habetillansia.
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Läänemaa – pärandkultuuri pesa

Peraküla saeveski
Esimese saeveski asutas Pera
küla talumees August Targama 
koos oma naisevenna Toomas 
Koppelmaaga Peraküla Põlluotsa 
talu õuele umbes 1912. aasta 
paiku. Veskit käivitas Perkuni 
kuumpeamootor, mis oli talu 
õuel töötamiseks tuleohtlik. Kui 
kaua veski töötas, pole teada. 
Teise saeveski ehitasid nad Paali 
lähedale Põlluotsa talu maale. 
See veski töötas aurukatla jõul. 
Kütteks kasutati saejäätmeid, 
saepuru ja pindu. Lisaks 
saeveskile jahvatati ka jahu, 
linnaseid ja kruupe.
 1934.–35. aasta paiku valmis
tati saeveskis a/s Eesti Saeveskid 
tellimisel suuremahuliselt sae
materjali. Liivane lahe ääres oli 

Tekst: Vaike Pommer  Fotod: RMK

Just see andis julguse seada suur eesmärk – 
kaardistada kogu Eesti pärandkultuur. Alustades 
rääkisime väga rõhutatult metsanduslikust 
pärandkultuurist, et vältida oma kõrgema amet
konna ametnike mõistmatuse karisid. Läänemaa 
puhul seadsime sellega iseendile paraja takistuse, 
pole seal ju mastimetsi ega õiget põllumaadki. 
Meri pidi toitma ja kala vastu oli võimalik nii 
vilja kui ka kartulit vahetada. Pärimuse järgi olid 
jõukamad pered talvepuudki Saaremaalt ostnud. 
Metsandusega oli keeruline siduda ka kümneid 
kilomeetreid kiviaedu, sadama ja lautrikohti. 
Ikka ja jälle aitas meid see, et projekti toetas 
kohalik kogukond ja sealt olid valitud ka kaar
distajad, kellest enamik on pärandkultuuriga 
seotud veel tänagi. Nemad teadsid teadjaid 

ja tundsid mäletajaid, neile usaldati veel seni 
rääkimatagi lugusid ja tööd tehes tuli ka otsustus
julgus, mida arvele võtta, mida jätta. Ja kaardis
tamise tulemus sai liigirikas.
 Keeruline ja aeganõudvam oli erinevate 
ametkondade kaasamine. Kui Muinsuskaitseamet 
oli kõikjal nõu ja jõuga projekti toetamas, siis 
kultuuriministeeriumis sai pärandkultuuri süno
nüümiks metsakultuur, millega sel ametkonnal 
oli end raske seostada. Aga eks mõni mõte 
võtabki mõistmiseks kauem aega ja seda rõõ
mustavam on siis tulemus – just Kultuuriminis
teerium valis käesoleva aasta jaanuaris RMK 
pärandkultuuri projekti (2005–2012) Eesti 
parimaks kultuuri pärandi näiteks kaasavast 
juhtimisest ja tulemuslikkusest.

Juba, või siis hoopis alles kümme aastat tagasi algasid just aprillis ulatuslikud  
pärandkultuuri kaardistamise välitööd. Alustamiseks valisime maakonnad,  
kus oldi selleks valmis. Need oli Läänemaa ja Raplamaa. Läänemaad võimegi  
pidada tõeliseks pärandkultuuri pesaks, kus eilsete ja tänaste metsameeste poolt 
oli tunnetatud pärandi hoiu vajadust, ühiselt väljatöötatud tüübistik, metoodika  
ja seda kõike ka praktikas testitud.

Peraküla saeveskis töö-
tanute järglased soovi-
vad saeveski kohta 
paigaldada	mälestus-
tähise, milleks võiks  
olla saeraami hooratas 
või mõni muu mas-
siivne meetrise läbi-
mõõduga rihmaseib. 
Palume aadressil 
tiina.selart@rmk.ee 
märku anda, kui  
kusagil mõni selline 
jõude seisma peaks!

laoplats, kuhu lauad hobustega 
veeti. Mere äärde olid maha 
pandud rullikteed ja merre ehi
tatud sild, mille pikkus võis olla 
üle saja meetri. Töödejuhataja 
parun Traubenbergi järgi hakati 
silda hiljem Parunisillaks kut
suma. Sillalt viidi saematerjal 
väiksemate paatidega suurele 

aurikule, mis toimetas lasti edasi 
Inglismaale. Kui kohalik metsa
varu lõppes, siis lõppes ka suur 
töö saeveskis.
 1938. aasta 31. augusti vara
hommikul hävis veski tulekah
jus. Kuna August Targama ja 
Toomas Koppelmaa olid töökad 
mehed, siis alustasid nad kohe 
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uue veski ehitamist uuele kohale. 
1940. aastal veski natsionalisee
riti ja anti üle tolleaegsele kalan
dussüsteemile. Peamine töö oli 
siis tursakastilaudade saagimine 
ja kastide valmistamine. Saeveski 
lõpetas töö 1. novembril 1960. 
aastal. Hooned lammutati. 
Kunagise saeveski kohas asub 
nüüd RMK Nõva looduskeskus. 
(Kaardistaja Triin Neljandik)

Pikajala mägi

Pikajala mägi on Läänemaa 
kõrgeim punkt. See on Kulla
maaPalivereKeedika moreen
seljandiku osa, kus on hea 
suusatada. 1940. aastail rajas 
Punaarmee mäe otsa sõjaväe
laagri. Sõdurid elasid maasse 
kaevatud muldonnides, ohvitse
ride jaoks olid kerged barakid. 
Muldonnide augud ja staabi
hoone vundament on praegugi 
näha. 1960. aastatel, kui hakati 
ehitama Haapsalu lennuvälja, 
pidi siia tulema lennuvälja 
kütuseladu ja uus raudteeharu. 
Mägi oleks suurelt osalt ära 
veetud. Reet Kaar mäletab, et 
kohalikud elanikud kirjutasid 
Moskvasse ja palusid seda mitte 
teha. Mäel olevat kohalikele 
elanikele kallid Punaarmee 
muldonnid, siia korraldatakse 
kooliõpilaste ekskursioone, et 
neid patriootlikus vaimus kas
vatada. See oli kõva argument. 
Kohal olevat käinud isegi üks 
kõrge Moskva sõjaväelane. 
Igal juhul jäi plaan ellu viimata. 
Praegu kavandatakse Pikajala 

mäele suurejoonelist spordi ja 
puhkekeskust. Mäe jalamil on 
allikas, mis on aga viimaste 
aastate jooksul mingil põhjusel 
kuivaks jäänud. 
(Kaardistaja Arvo Peetre)

Keravere lennuväli

Keravere külast idas laiub eba
tüüpiliselt avar ja lage heinamaa, 
mille tekkelooga pole kohalikel 
elanikel seotud just parimad 
mälestused. 4. juulil 1940 lubas 
siis juba okupeeritud Eesti valit
sus rajada Keravere küla lähe
dale lennuvälja, mille tarvis anti 
kokku 291 hektarit maad. Töid 
asus teostama Punalipulise Balti 
Merelaevastiku ehitusväeosa. 
Esmalt puhastati maapind kivi
dest, seejärel tasandati ja künti 
üles. Uuesti peenestatud maale 
külvati heinaseeme ja rulliti 
kõvasti kinni. Kui seeme tärkas, 
oli vaatepilt ilus: endisest mätli
kust ja kivisest maast oli saanud 
tasane ühtlase murukattega 
maa. Lennuväli valmis 
1940. aasta sügiseks.
 Venelaste enamvähem salliv 
suhtumine külaelanikesse asen
dus 1941. aasta juunis sõja puh
kedes kahtlustamise ja tigedu
sega. Lennuväljalt tehti mõned 
lahingulennud, kuid kaotused 
olid suured. Juuli algul viidi 
lennukid minema ja 7. juulil 
lasti baas õhku. Inimesed kart
sid ka küla süütamist, ent see 
jäi õnneks olemata.
 Sakslased baasi kasutusele ei 
võtnud. Kui nad sügisel 1944 
mandrilt taanduma sunniti, olid 

peagi kohal ka „punakotkad”. 
Lahingväljalennud olid nüüd 
igapäevased, sest käisid lahin
gud LääneEesti saarte, hiljem 
Kuramaa pärast. 6. jaanuaril 
1945 paigutati lennukid Kera
verest ümber Ungrusse. Aja 
jooksul kaotas Keravere lennu
väljana igasuguse tähtsuse. 
Martna ja Kasari ühismajanditel 
lubati siin loomi karjatada ning 
heina teha.  (Kaardistaja Rein Kaljuvee)

Aastal 2001 tuli just Läänemaa 
mehelt Lembitu Tarangult 
(Tverdjanski) idee hakata kaar-
distama metsanduslikku pärand-
kultuuri. Üsna pea liitusid temaga 
teisedki Läänemaa väga tublid 
metsamehed. Mäletan, et kui 
hakati rääkima pärandkultuuri-
objektide kaitsest, siis oli nii mit-
meidki tuliseid arutelusid selle 
vastu. Kui aga projekti eestveda-
jad selgitasid, et tegu ei ole mitte 
sellise kaitsega nagu me loodus-
kaitse puhul teame, vaid hoopis 
kaitsega omaniku enda vabal tah-
tel ehk omanikuhoiuga, muutusid 
häälekad vastuseisjad hoopis 
mõtlikeks ja arvasid, et siis sobib 
küll! Minu meelest ongi just selli-
ses võtmes lähenemine üks tule-
muslikumaid – maaomanik saab 
olla uhke, et just tema maal asub 
tükike ajalugu. Usun, et kõik 
selle pärandkultuuri kaardista-
mise projekti raames tänaseks 
kaardistatud	pärandkultuuri-
objektid säilivad meie teadmistes 
palju kindlamalt kui varem.

Tanel Ehrpais
Läänemaa 
metsaülem
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TÄPNE KÄSI: Kas raie MMile minek? Sulev Tooming 
on Eesti hetkel kõige täpsema käega saemees.

Raievõistluste hooaeg 
avatakse Maamessil 
Tekst: Mart Kelk   Fotod: Eesti Metsaselts

Saemeeste mõõduvõtmistele Xtreem Cup 2016 sarjas saab kaasa elada  
kevadest sügiseni. Avalöök antakse aprillis Maamessi ajal toimuval Kevadkarikal.

Tartu	Näituste	kandis	oranžides	kaitseriietes	mehi	
kohates ja saemüra kuuldes võib olla kindel – 
kevad on käes ja koos kevadega tuuakse kapist 
välja ka kõige vingemad saed. On aeg hääl 
kaasaelamiseks puhtaks köhida ja käed plaksu
tamiseks soojaks võimelda. 

Värske sarja nimi Xtreem Cup 2016 ühendab 
endas kolm traditsioonilist raievõistlust:
 �Maamessi ajal toimuv Kevadkarikas, mida saab 
tänavu jälgida kolmel päeval, 21.–23. aprillil;

 � Eesti raiemeistrivõistlused Haapsalus 4. juunil;
 � TOP 10 Kurgjärvel 1. juulil koos  
metsanduse kutsevõistlustega.

Kevadkarikas on võistlustest kõige mahukam, 
pikem ja põnevam. Ühe vaieldamatult kõige 
intrigeerivama uuendusena langetatakse Tartu 
Näituste platsil sel aastal 12meetriseid palke – 
maste, mis annab pealtvaatajale selgelt aimu 

puu langetamiseks vajalikust täpsusest ja puu 
maapinnale kukkumise jõust. Kõigil pealtvaata
jatel on võimalik mütsatusi lähedalt kuulatada 
ja oma taldu vastu maad surudes ka tunda. Kui 
pealtvaatajatele on see ala põnev ja hästi jälgitav, 
siis võistlejatelegi pakub see kordades suuremat 
pinget kui senini kasutatud laserlõikuse meetod.
 Võistlejad osalevad ka võistkondlikus teate
võistluses, mis on samuti pealtvaatajatele põnev 
ning kus arvesse läheb kõigi meeskonnaliikmete 
kiirus, vastupidavus ja täpsus. Eelmisel aastal 
uue alana programmi toodud sprindivõistlus 
võitis samuti nii pealtvaatajate kui ka võistlejate 
poolehoiu. Sprindivõistluse põhimõte on selline, 
kus iga võistleja teeb järjest ilma puhkepausi
deta läbi raievõistluse platsialad. See kõik 
toimub aga paaris.
 Lisaks tavapärastele raievõistlustele pakub 
Kevadkarikas sel aastal vaatamiseks ka võsa
saagide võistlust. Noorendiku hooldus on 
muutumas meie metsades järjest olulisemaks, 
seetõttu otsustati ka seda messipublikule näidata. 
Osalema on oodatud kõik, kes tunnevad end 
võsasaega nagu kalad vees ja tahavad oma 
oskusi ja närve proovile panna!
 Eestisisesed võistlused võtab juulis kokku 
TOP 10. Ka TOP 10s ootab ees üks sisuline 
uuendus, võistlusel jagatakse auhindu üldarves
tuse kümnele parimale võistlejale. Jah just, ka 
kümnes koht saab auhinna! Ühtlasi on TOP 10 
ka võistlus, kus on veel viimane võimalus 
koguda punkte pääsemaks septembris toimuvale 
raie MMle Poolas. Juba praegu on punkti
arvestuses tihe rebimine nii täiskasvanute kui 
ka juunioride klassis ja tõenäoliselt jätkub 
pinget kogu sarja vältel.
 Xtreem Cup 2016 võistlustel pakuvad eestlas
tele konkurentsi rahvusvahelised tegijad Lätist, 
Leedust, Soomest, Valgevenest. Osalemiseks 
käivad läbirääkimised veel Belgia, Rumeenia 
ja Austria võistkondadega.
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MAHA: Puu langetamine on täpsust nõudev töö, 
võistlustules Meelis Rus Luua Metsanduskoolist.

 Kutsehariduse edendamine ja kutseõppe 
propageerimine on neil võistlustel alati olulisel 
kohal. Lisaks kindlasti ka ohutud töövõtted ja 
praktilised teadmised. Seetõttu tehakse sel aastal 
lisaks Luua Metsanduskoolile võistluste organi
seerimisel koostööd ja SA Innovega. 
 Xtreem Cup 2016 premiumsponsoriks on 
STIHL, kuldsponsorid RMK, Husqvarna, 
Stora Enso ja Swedbank. 

Ürituste kalender
KUUPÄEV NIMI ASUKOHT LISAINFO
1.01.–30.12.2016 RÖÖVLINNU NÄITUS AEGVIIDU LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5344 0549

1.01.–31.12.2016 „METSKONNA LUGU” OANDU LOODUSKESKUSE 
PEAHOONE PÜSIEKSPOSITSIOON OANDU	LOODUSKESKUS,	LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397

2.01.–30.12.2016 NÄITUS „METSAPUTUKAD” AEGVIIDU LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5344 0549
15.01.–31.12.2016 NÄITUS „PUUNAHAD” RISTNA LOODUSKESKUS, HIIUMAA 5322 9499
1.02.–31.05.2016 FOTONÄITUS „VERETA JAHT 2014” KABLI LOODUSKESKUS, PÄRNUMAA 5302 0833
6.04.–27.04.2016 METSAVIKTORIIIN 2016 ÜLE EESTI loodusegakoos.ee
06.04.2016 PUUD MEIE ÜMBER. ÕUESÕPPEPÄEV TARTU PUUKOOL 5305 0999

11.–15.04.2016 MÄRGALADE PÄEVALE PÜHENDATUD 
ÕPILASKONVERENTS MATSALU LOODUSKESKUS, LÄÄNEMAA 472 4236

12.04.2016 LOODUSE JA LOOVUSE RING TÄISKASVANUTELE VIIMSI LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5340 7513
15.04.–31.10.2016 NÄITUS „KUIDAS KÄBIST SAADI PUU” OANDU	LOODUSKESKUS,	LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397
15.04.–31.10.2016 NÄITUS „PUUD JA INIMESED” OANDU	LOODUSKESKUS,	LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397
15.04.–31.10.2016 NÄITUS „EESTI ORHIDEED” OANDU	LOODUSKESKUS,	LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397
17.04.2016 MATKAMÄNG VALGESOO ÕPPERADA, PÕLVAMAA 5305 0999
18.–29.04.2016 LOODUSHARIDUSLIK PÄEV HAAPSALUS HAAPSALU, LÄÄNEMAA 507 7369
24.04.2016 LOODUSFILMIDE MARATON SOOMAA LOODUSKESKUS, VILJANDIMAA 526 1924
26.04.2016 VESTLUSÕHTU „METSARAHVA MÕTISKLUSED” VIIMSI LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5340 7513
28.04.2016 TALGUPÄEV AEGVIIDU LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5344 0549
06.05.2016 LINNUD MEIE ÜMBER MATSALU LOODUSKESKUS, LÄÄNEMAA 472 4236
10.05.2016 LOODUSE JA LOOVUSE RING TÄISKASVANUTELE VIIMSI LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5340 7513
11.05.2016 KAS TUNNED LOODUST? PÄRNUMAA PUHKEALA 5302 0833

14.05.2016 LAHEMAA SÕPRADE PÄEV OANDUL OANDU	LOODUSKESKUS	LÄÄNE-VIRUMAAL,	TAIMETARGA	RADA,	
PÄRANDKULTUURIRADA 509 9397

14.05.2016 KEVADSEENTEGA TUTVUMA HIIUMAA PUHKEALA 5322 9499
14.05.2016 MUUSEUMIÖÖ 2016 VIIMSI LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5340 7513
15.05.–31.10.2016 NÄITUS „METS KUI APTEEK” OANDU	LOODUSKESKUS,	LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397
15.05.2016 MATK KOIGI RABAS MUSTJALA LOODUSKESKUS, KOIGI MATKARADA, SAAREMAA 527 7421
21.05.2016 KAITSEALADE PÄEV NIGULA LOODUSKAITSEALAL PÄRNUMAA PUHKEALA 5302 0833
27.05.2016 RABAHOMMIK HIIUMAA PUHKEALA 5322 9499
31.05.2016 VESTLUSÕHTU „METSARAHVA MÕTISKLUSED” VIIMSI LOODUSKESKUS, HARJUMAA 5340 7513
01.06.2016 LASTEKAITSEPÄEV LOOMAPARGIS ELISTVERE	LOOMAPARK-LOODUSKESKUS,	JÕGEVAMAA 525 3395

04.06.2016 PÕLISMETSAPÄEV. MUUSEUMIÖÖ. OANDU LOO-
DUSMETSARAJA TAASAVAMINE

OANDU LOODUSKESKUS JA LOODUSMETSARADA, LAHEMAA 
RAHVUSPARK,	LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397

05.06.2016 METSAHÜVED – TAIMEPÄEV SOOMAA LOODUSKESKUS, VILJANDIMAA 526 1924
11.06.2016 METSALILLEMATK KEILA-JOA	MÕISAPARK	JA	TÄDU	LOODUSÕPPERADA,	HARJUMAA 5340 7513
11.06.2016 METSALILLEPÄEVA MATK TARTU-JÕGEVA	PUHKEALA 525 3395
14.06.2016 LOODUSE JA LOOVUSE RING TÄISKASVANUTELE VIIMSI LOODUSKESKUS, HARJUMAA 676 7842
18.06.2016 METSALILLEPÄEV RISTNA LOODUSKESKUS, HIIUMAA 5322 9499
18.06.2016 TAIMEDEST NII JA TEISITI MATSALU	LOODUSKESKUS	PENIJÕE	MÕISAS,	LÄÄNEMAA 472 4236

18.06.2016 METSALILLEDE PÄEV VIITNA METS JA LOODUSRADA, LAHEMAA RAHVUSPARK, 
LÄÄNE-VIRUMAA 509 9397

26.06.2016 ORHIDEEPÄEV VILSANDI RAHVUSPARGI TEABEPUNKT LOONAL, SAAREMAA 5301 2772

Uuri lisa: 
loodusegakoos.ee

Fo
to

: E
ES

TI
 M

ET
SA

SE
LT

S

55

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 1 (126)  märts 2016

Sündmused / Ürituste kalender  Puhkepäev



spordiklubi@metsasobrad.eu  
www.facebook.com/metsasobrad 
www.metsasobrad.eu

VÕTA MEIEGA 
ÜHENDUST:

KUUPÄEV ÜRITUS

02.04 SK Metsasõbrad karikaturniir võrkpallis  
ja liikmete üldkoosolek Paide EPiima  
spordihallis, täpsem info avaldatakse  
www.metsasobrad.eu.

24.04 RMK Kõrvemaa kevadjooks, osavõtt SK Metsa-
sõbrad liikmetele ja RMK töötajatele tasuta.

08.05 34. Tartu Jooksumaraton, osavõtt  
SK Metsasõbrad liikmetele 20% soodsam.

14.05 Tartu Kevadjooks, osavõtt SK Metsasõbrad 
liikmetele 10% soodsam.

20.05 SK Metsasõbrad multisport Põlvamaal, täpsem 
info avaldatakse www.metsasobrad.eu.

21.05 SEB 29. Maijooks, osavõtt SK Metsasõbrad 
liikmetele 4 eurot.

29.05 35. Tartu Rattaralli, osavõtt SK Metsasõbrad 
liikmetele 20% soodsam.

11.06 Narva Energiajooks, osavõtt SK Metsasõbrad 
liikmetele 4 eurot.

VÕRKPALLIHUVILISED on oodatud Metsasõprade  
klubiga liituma ja osalema treeningutel:
TARTUS Kivilinna kooli võimlas (Kaunase pst 71) 
teisipäeviti kell 17.30–19.00,  
kontakt: Arvo Lind, arvo.lind@rmk.ee
TALLINNAS Mustamäe gümnaasiumis (Keskuse 18) 
teisipäeviti kell 17.30–19.00,  
kontakt: Taivo Denks, taivod@gmail.com 
 
TENNISEHUVILISED on oodatud klubiga liituma  
ja osalema treeningutel:
TALLINNAS Tere tennisekeskuses (Sõjakooli 10) 
pühapäeviti kell 19.00–20.30,  
kontakt: Kadri Alasi, kadri.alasi@envir.ee
RAKVERES Linnuse tennisehallis (Linnuse 5) 
pühapäeviti kell 16.00–17.30  
kontakt: Lea Ong, lea.ong@rmk.ee
TARTUS Tähtvere tennisekeskuses (Laulupeo pst 19) 
esmaspäeviti kell 20.30–22.00  
kontakt: Meelis Tamm, meelis.tamm@rmk.ee

Pallimängude treeningajad
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Hooldustööd Oru pargis
Leevi Krumm tutvustab, milliseid looduskaitse
töid on tänavu oodata Toila Oru pargis. Märtsi 
lõpuks saab tehtud hooldusraie pargi tamme
alleel, tammeläänepärnapapli segaalleel ja 
berliini paplite alleel, kus kasvab kokku sadakond 
puud. Seejärel võetakse ette kaheksa vana ja 
väärikat puud, mida on vaja tugevamalt toestada. 
Risust ja vette kukkunud puudest puhastatakse 
Oru maastikukaitseala keskel looklev Pühajõe 
veesäng ja kaldad. Töid teeb ArborEst OÜ, 
need lähevad maksma 13 440 eurot. 

Mägrad varakult rändamas
Mägrad on sel aastal varakult liikvel, kinnitab 
Tiit Hundi poolt kaadrisse püütud videopilt 
uhke mägralinnaku juurest HarjumaaRaplamaa 
piirimail. Juba veebruari alguses tatsas neli 
talviselt ümarat mäkra igal õhtul ja ööl oma 
uru ees, takistuseks polnud ei tihe lumesadu 
ega kuus miinuskraadi. Pea igal õhtul toppisid 
oma pea mägraurgu ka kaks kährikut, arvata
vasti pererahva õrritamiseks. Samamoodi on 
loodusblogis üleval olevasse videopilti jäänud 
kärntõvest räsitud sabaga rebane ja teine, 
tõvest puhas reinuvader. 

Noppeid loodusblogist
RMK	loodusblogi	annab	ülevaate	RMK	eestvedamisel	tehtavatest	looduskaitse- 
töödest. Jälgida saab ka mäkrade ja hirvede toimetusi Saaremaal ning tutvuda  
uudistega	looma-,	taime-	ja	linnuriigist.	Hoidke	pilk	peal	–	www.rmk.ee/loodusblogi.

JÕGI PUHTAKS: Pühajõe veesäng puhastatakse sinna 
kukkunud puudest ja risust, mis takistavad oluliselt 
veevoolu ja koguvad enda taha prahti. 

ARUTAVAD ASJA: Hoolimata külmakraadidest 
käisid mägrad veebruari alguses igal öösel urust väljas 
süüa hankimas.

Kaupo Kohv jagab tähelepanekuid veebruari kes
kel toimunud viiendast RMK teadusseminarist. 
Legendaarse	geograafiprofessori	Ülo	Manderi	
ettekandest jäi kõlama tees, et kõdusoometsadest 
on männikud kliima jahutajad, kuusikud süsiniku
neutraalsed ja kaasikud kliima soojendajad. 
Mis on aga see juurdekasvu piir, millest alates 
emissioon kompenseeritakse? Arvatavasti võiks 

Mõttevahetus teaduskonverentsi teemal
see olla üks piir, mille alusel tulevikus näiteks 
otsustada, kas majandada ala metsana või 
sulgeda kraavid ning taastada seal märgala. 
 Pikemalt kirjutab Kaupo ka metsise kaitsest, 
sest oli ju teadusseminar esimene koht, kus ulatus
liku metsiseuuringu tulemusi laiemalt tutvustati. 
Lugege loodusblogist lähemalt, oma mõtteid sel 
teemal saab jagada kommentaariumis. 
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Puhkepäev  Kilde Sagadi metsamuuseumi fotokogust

90 aastat suurest vaidlusest  
metsanduslike oskussõnade üle
Tekst: Ain Kütt  Fotod: RMK Sagadi metsamuuseumi arhiiv

Metsandusliku oskussõnavara 
uute olude ja uue meelsusega 
kooskõlla viimine muutus ak
tuaalseks pärast Eesti Vabariigi 
sündi. Selle ajani kasutati üsna 
laialdaselt saksakeelset termi
noloogiat. Suurema tööga jõuti 
lõpule 1925. aasta kevadeks, kui 
Akadeemilise Metsaseltsi juurde 
loodud oskussõnade komisjon 
avaldas ligi 1000 sõnast koos
neva oskussõnastiku. Töögrupi 
üks juhte oli tuntud keeletead
lane Johannes Voldemar Veski, 
sõnastikus sisalduva paremaks 
mõistmiseks lisati igale sõnale 
saksa või venekeelne vaste. 
Laias laastus koosnes sõnastik 
nelja liiki sõnadest – eesti keeles 
juba olemasolevad väljendid, 
saksa või vene keelest võetud 
mugandused või otsetõlked ja 
täiesti uued, kas väljamõeldud 
või vanu sõnu kohandades 
loodud väljendid.

Metsamehed  
algatavad sõnasõja
Sõnastik ilmus ajakirja „Eesti 
mets” 1925. aasta mai ja juuni
numbris ning põhjustas rohkem 
kui aasta kestnud kohati üsna 
inetuks kiskunud sõnasõja. Ühel 
pool oli komisjon ja teisel pool 
metsamehed, kelle eestkõnele
jaks sai Johannes Paiken. Seisu
kohtade õigustamiseks lasti käiku 

ohtralt demagoogiat ja kus 
võimalik, ei jäetud vastast mus
tamata. See, et kõige selle kõrval 
uute ja paremate variantide 
väljapakkumine või üldse lahen
duste otsimine üsna tahaplaanile 

Puistu või puiestik? Laar või lehis? Võra või kroon? Tänapäeval pole meil  
probleemi, kumba sõna neist kasutada. 90 aastat tagasi peeti aga metsanduslike 
oskussõnade ümber maha tõsine lahing, mille lõpptulemused määrasidki suures 
osas ära selle, milliseid metsanduslikke termineid me hetkel kasutame.

LÜDIB: Tänu Akadeemilise Metsa
seltsi oskussõnade komisjonile saab 
Järvamaa metsamajandi teenekas 
töötaja Helmi Ida käbisid lüdida, 
mitte kloppida.

jäi, näis pooli vähe huvitavat. 
 Kõige laialdasemat vastu
seisu põhjustas komisjoni välja 
pakutud uudissõna „puistu”. 
Saksakeelse „Valdbestandi” 
vastena oli seni kasutatud sõna 
„puiestik”. Komisjon pidas seda 
sõna aga sobimatuks, kuna see 
olevat juba pargi tähenduse mää
ramiseks ära kasutatud. Lisaks 
tuli komisjon välja enam kui 
kahtlaste argumentidega, väites, 
et professor Andres Mathieseni 
poolt kasutatud sõna „puiestu” ei 
saavat kasutada, kuna tegemist 
ei ole mitte tu, vaid stu lõpu
lise sõnaga ja grammatiliselt 
sinna „e” ei käi. Samal põhjusel 
pole õige kasutada seni tarvita
tud sõna „männik”, vaid selle 

PUURIVAD: Ehkki metsamehed eelistanuks sõna „oherdi”, 
lepiti siiski komisjoni poolt pakutud „käämriga”.
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asemele tuleb võtta „männistu”. 
Paiken viis seepeale vaidluse 
demagoogia tipptasemele, väi
tes, et seega ei tunne komisjon 
ise grammatikat, kuna kasutab 
järjekindlalt sõna „raiestik” 
(mitte „raistu”) ja „raiering” 
(mitte „rairing”) ning soovitas 
komisjonil kasutusele võtta ka 
väljendid „mullstu” (mullastik) 
ja „saarstu” (saarestik). Paikeni 
väite peale, et eesti keele iseloom 
ei luba tähtede sõnust karvupidi 
väljaviskamist, soovitas komis
jon tal oma nokk kinni panna. 

Segadused 
põimendusraiega
Tulist vaidlust tekitas ka komis
joni väljamõeldud uudissõna 
„põimendusraie”. Seni üheselt 
kasutatav eestikeelne termin 
praegu hooldusraiena tuttava 
sõna kohta puudus, kasutati 
erinevaid väljendeid, nagu „ala
hooldusraie” ja „läbiraie”. Vii
mast soovitasid ka metsamehed, 
pärides samas komisjonilt aru, 
et mida seal „põimitakse”. 
Komisjon vastas, et sõnal pole 
põimimisega miskit ühist, keel
dudes samas „läbiraiet” toeta
mast, kuna sel olevat juures halb 
maik ning sõna olevat mitme
tähenduslik. Samuti keelduti 
toetamast mõtet jagada hool
dusraie terminoloogiliselt ala, 
kesk ja ülahooldusraieks.
 Palju jagelemist tekitasid 
saksa keelest üle võetud termi
nid ja mugandused. Komisjon 
paistis saksa keele kasutamise 
suhtes olevat leplikum kui 
metsamehed. Peamine kaklus 
käis komisjoni poolt pakutud 
kolme saksa muganduse ümber, 
mille puhul süüdistati neid 
otseselt „saksa keele järeleahvi
mises” – nendeks sõnadeks olid 
„gall” (puupahk), „laar” (lehis) 

ning „käämer” (puur). Kui 
„gallist” oli komisjon nõus 
loobuma ning metsamehed 
leppisid omakorda „käämriga”, 
siis „laari” ja „lehise” ümber 
löödi korralik lahing. Komis
joni pakutud „laar” tuleb lisaks 
saksa keelele (lärchen) ka otsa
pidi ladina keelest (larix) ja 
seda üritas komisjon omapoolse 
argumendina ka välja käia. 
Metsameeste esimene valik 
oli tegelikult hoopis „okas leht”, 
kui aga see ei peaks kuidagi 
sobima, siis äärmisel juhul 
oldi nõus leppima ka „lehisega”, 
aga mitte mingil juhul „laariga”. 
Komisjonile ei meeldinud 
kumbki variant, ajalugu on 
siiski näidanud, et kõige elu
jõulisemaks osutus neist lehis.

Mihus halb,  
lüdimine hea
Komisjon käis välja veel hulga 
täiesti uusi kunstlikult moodus
tatud sõnu, millest osa tembel
dati metsameeste poolt täiesti 
kõlbmatuteks, mõned võeti 
pärast nurinat siiski kasutusele 
ning osa kiideti otsemaid heaks. 
Suurt vastuseisu tekitas sõna 
„mihus”, mis pidi asendama 
seni kasutusel olnud väljendit 
„puidukvaliteet”. Mis alustel 
selline sõna moodustati, jääb 
natuke segaseks, Paiken oskas 
selle sõna peale öelda vaid „Tule 
taevas appi!”. Sama totakaks 
tembeldati uudissõna „kats”, mis 
pidi asendama sõna „proov”. 
Vastu oldi ka komisjoni pakutud 
väljendile „võra”, mille asemel 
sooviti kasutada sõna „kroon”. 
Selle sõna ümber suuremat jage
lust siiski ei sündinud. Mitmed 
komisjoni pakutud uudsed 
terminid võeti aga metsameeste 
poolt kiiduavaldustega vastu. 
Nende hulgas näiteks „lodu”, 

„lülipuit” ja „lüdimine”. Eriti 
õnnestunuks peeti just viimast.
 1926. aasta lõpuks oli vaidle
jate jaks otsa lõppenud ja laiema 
avalikkuse ees teema enam kä
sitlemist ei leidnud. Kahtlemata 
tegi komisjon oskussõnastiku 
koostamisel ära suure ja tänu
väärse töö. Paljud nende paku
tud väljendid ei jõudnud küll 
kas üldse kasutusse või ei pida
nud lihtsalt ajaproovile vastu. 
Oma osa oli siin kahtlemata 
metsameestel, kes aktiivselt 
oma igapäevaselt kasutatavate 
väljendite osas sõna sekka ütle
sid ja ehkki neid süüdistati ko
misjoni töö täiemahulises maha
tegemises, polnud see päris nii. 
Nii mitmedki täna kasutatavad 
sõnad olid just nende poolt ko
misjoni omadele alternatiivina 
välja pakutud. Nii mängisid 
mõlemad osapooled tähtsat 
rolli selles, et meie tänane 
metsanduslik sõnavara on just 
selline, nagu ta on. 

PÕIMENDAB: Traktor teostamas 
tüveste kokkuvedu põimendusraie 
langilt. Ei puudunud palju, et ütlek
sime praegu hoopis „läbiraie langilt”.

Fo
to

: R
M

K 
SA

G
AD

I M
ET

SA
M

U
U

SE
U

M
I A

R
H

IIV

59

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 1 (126)  märts 2016



Riigimets mühiseb 
maikuu juubilaridele!
Tarmo Aava
Metsamajandusosakond, harvester-
mõõtmise peaspetsialist

6.05 45

Monika Sooneste
Sagadi metsakeskus,  
müügijuht

19.05 45

Enno Lepp
Harjumaa metskond, 
metsnik-metsakorraldaja

8.05 40

Lembit Uibo
Kagu regioon tootmine,  
praaker

22.05 40

Anne Aberthal
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, tööline

11.05 45

Aare Kolk
Edela regioon tootmine,  
praaker

31.05 55

Janek Tarto
Kirde regioon,  
analüütik

13.05 40

Puhkepäev  Õnnitlused60
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Riigimets mühiseb 
aprillikuu juubilaridele!
Urmas Auväärt
Metsakorraldustalitus, 
metsakorraldaja

1.04 45

Aare Sildvee
Kinnisvaraosakond, 
hooldusmeister

8.04 70

Kuido Jänes
Pärnumaa metskond, 
metsnik-metsakorraldaja

20.04 45

Maire Vendt
Põhja-Eesti piirkond, 
teabespetsialist

3.04 50

Kaido Kruus
Kirde regioon tootmine,  
praaker

12.04 45

Meris Vaine
Edela-Eesti piirkond, 
teabespetsialist

20.04 35

Andrus Roosi
Kagu regioon metsakasvatus, 
metsakasvataja

6.04 50

Tõnu Must
Loodushoiuosakond, 
projektijuht

15.04 65

Marko Kell
Edela regioon metsakasvatus, 
raietööline

23.04 40

Ene Oinberg
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, tööline

7.04 55

Endel Vago
Kagu regioon metsakasvatus, 
raietööline

18.04 60

Arli Kiima
Kagu regioon tootmine, 
metsaveotraktorist

27.04 55
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Marika Lall
Kinnisvaraosakond,  
koristaja

2.06 50

Veikko Loose
Lääne-Virumaa metskond, 
metsnik-metsakorraldaja

18.06 45

Peeter Lorents
Edela regioon metsakasvatus, 
metsakasvataja

30.06 45

Tanel Viljamaa
Puiduturustusosakond, 
puidukontrollmõõtja

2.06 35

Viktor Jõgi
Kirde regioon metsakasvatus, 
metsatööline

19.06 65

Kristo Kokk
Looduskaitsetalitus,  
juhataja

5.06 45

Kunnar Klaas
Põlula kalakasvatusosakond, 
juhataja

25.06 35

Matti Mölder
Kinnisvaraosakond, remondi- 
hooldusspetsialist

7.06 65

Egon Juus
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, eestööline

29.06 35 Tihti tuleb inimesel oma 
koha ja tööala leidmiseks 
üsna mitmeid ameteid 
proovida. Türi keskkooli 
järel Tartus õpinguid alus-
tanud Andres jõudis aga 
üsna ruttu järeldusele, et 
keemiaõpingud tuleb välja 
vahetada vaheldusrikkama 
metsamajanduse vastu. 
Pärast EPA lõpetamist 

asus Andres tööle Eesti 
Metsainstituudi puukool-
katsemajandisse ja sellel 
aadressil asuvasse tootmis-
üksusesse suundub ta igal 
argipäevahommikul täna-
seni. Asutuse nimed on 
aja jooksul vaheldunud, 
taimetootmine kui tegevus-
ala ja Andres on jäänud. 
Pika tööaja vältel omanda-
tud kogemused ja teadmi-
sed lubavad anda nõu nii 
iluaianduse kui ka metsa-
puude istikute tootmise tee-
mal. Oma muheda ja sõb-
raliku olekuga on Andres 
väga tore töökaaslane ja 

jutupartner, tema võime 
näha lõbusaid seiku tava-
elus on lausa üllatav. Ka 
huvi ajaloo ja poliitilise 
elukorralduse vastu on 
Andresel suur.
 Soovime, et oleksid 
jätkuvalt sama positiivne. 
Tervist ja jõudu metsa-
puude seemikute kasvata-
misel, millega Sa ju aas-
taid tagasi puu koolis oma 
töist tegevust alustasid!

Kolleegid taimla- ja 
seemnemajandus-
osakonnast

Andres 
Tuvi
Tartu puukooli 
tööjuht

29.06
60

Riigimets mühiseb 
juunikuu juubilaridele!

Tiiu on pärit Tartumaalt. Pärast EPA 
lõpetamist suunati ta tööle hoopiski 
Pärnumaale, kus ta on töötanud pikki 
aastaid abimetsaülemana nii Vaiste kui 
ka Varbla metskonnas. Tiiu elab Varblas 
oma imearmsas rohelises majakeses, 
on siiani vaba ja vallatu. Alates 2010. 
aastast on ta oma tohutut sära ja ener-
giat jaganud hoopis loodushoiuosakonna 
koosseisus, kus tegeleb loodushariduse 
vahendamisega. Ta panustab meeletult 
ideede genereerimisse, kasutab ära oma 
teadmisi metsanduse vallas ja loob väga 
huvitavaid õppeprogramme, eksposit-
sioone ja korraldab üritusi. Matsalu 
looduskeskuse perega liitumise järel on 
ta ära õppinud ka lindude „keele”.
 Kuigi Tiiu ise ütleb, et ta ei armasta 
lapsi – ta parem sööks neid – meeldib 
Tiiu lastele väga. Ta suudab suurepäraselt 

taltsutada vingeid rüblikuid ja teismelisi 
marakratte ja panna need ennast kuu-
lama. Tema mõnus huumorimeel ja põh-
jalikud teadmised muudavad õppetunnid 
looduses väga huvitavaks ja nauditavaks.
 Iga asja kohta on Tiiu peas luuletus või 
laul ja õnneks talle meeldib neid ka teis-
tega jagada. Ta on väga hea kaaslane ja 
organisaator. Särav naeratus ja positiivne 
suhtumine paneb särama ka kolleegide 
päevad. Temaga on mõnus seigelda, 
matkata, organiseerida ja teha ükskõik 
mida – tema peale saab alati kindel olla.
 Südamlikud õnnesoovid, jaksu ja 
tervist ja loodetavasti saame omalt poolt 
Sulle ka veidike energiat vastu anda, 
et ikka jaksaksid meie hulgas särada!

Kolleegid 
loodushoiuosakonnast

Tiiu Annuk
Matsalu looduskeskuse juht

11.06 50



Puhkepäev  Metsik disain

Bolefloor – puidupõhine Eesti IT-firma
Tekst: Margus Mets 	Fotod:	Bolefloor

2010.	aastal	asutatud	Bolefloori	revolutsiooniline	
kontseptsioon on oma olemuselt küllaltki lihtne: 
põrandaparketi loomisel ei lõigata puust välja 
sirgeid parketilaudu, vaid jälgitakse puu enda 
kuju,	süvist	ja	servajoont.	Bolefloori	Paldiskis	
asuvasse tehasesse tuleb parketipuit juba valmis 
lõigatud planguna, eelkuivatatuna. Seejärel iga 
laud digitaliseeritakse skänneriga ning edasine 
tegevus toimub juba kübermaailmas, kus viie 

Rubriigis tutvustame Eesti disainerite 
uudistooteid, mis on tehtud puidust 
või teistest metsasaadustest.

Mis on ühist RMK Tallinna kontoril Apple’i juhtivtöötajate puhkemajaga  
Silicon Valleys, maailmakuulsa moekunstniku Paul Smithi showroom’iga  
Londonis või Frankfurdi lennujaama Airbus A380 terminali lounge’iga?  
Õige	mälumänguvastus	on:	põrand,	mida	katab	Bolefloori	nutika	 
IT-lahenduse	abil	toodetud	loodusliku	joonega	parkett.

integreeritud tarkvaraga töötatakse välja igale 
lauale parim lõige ja tema õige sobivus põranda
pinnale. Võtmetähtsusega on siinjuures optimee
rimisalgoritmil põhinev puidu paigutustarkvara, 
mille loomisel osalesid Eesti ja Soome tarkvara
arendajad ning TTÜ Küberneetika Instituut. 
	 Rahvusromantilisest	ideaalist	eristab	Bolefloori	
siiski see, et kasutatavast toormest tuleb suurem 
osa välismaalt – Bole OÜ juhataja Urmas Ildi 
sõnul kasutab ettevõte peamiselt kõva lehtpuud 
ehk Eesti oludes eksootilisemat puitu. Kvaliteedi 
ja tarnekindluse tõttu tuleb saar ja tamm peamiselt 
Saksamaalt ning pähkel ja kirss USAst. Natuke 
ostetakse puitu ka Rumeeniast. Eestimaise toor
mena läheb vaja aga suures koguses Otepää 
vineeritehase toodangut.
	 Tänaseks	toodab	Bolefloor	lisaks	tellimus
tööna valmivale põrandaparketile ka odavamat 
karbitoodet ehk standardmoodulitest koosnevat 
põrandaparketisarja Curv8 ning mööbli ja seina
pindade ning uksespoonide tootesarja Boleform. 
Urmas Ildi sõnul on neil majas olemas ka tisleri
töökoda ning just see on suund, kust nutika 
puidutööstuse	Bolefloori	lähema	aja	suuremad	
uudised tulema peaks. 

NIHKES: 
Looduses kohtab 
sirgeid jooni harva 
ja Bolefloor tõestab, 
et ka puitpõrand ei 
pea olema kui joon
lauaga mõõdetud.
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„Selles raamatus on koos muinasjutud 
ja metsad. Seal on koos muinasjutud 
metsast ja seal liikuvatest inimestest, 
loomadest ja üleloomulikest tegelas
test. Mõnes loos toimub metsas päris 
suur osa tegevusest, mõnes metsa vaid 
põigatakse, mõnes jutus kohatakse 
metsas imelist abistajat. On lugusid, 
kus metsa minemine on jutustaja 
juhuleid, paljudes aga mängib see 
loo seisukohalt kandvat rolli.”
 Just nii tutvustab folklorist Risto Järv 
metsamuinasjuttude raamatut, kuhu ta 
on Eesti Rahvaluule Arhiivi enam kui 
10 000 muinasjutust välja otsinud 
sada metsaga seotud lugu ning need 
tänapäeva lugejale ümber jutustanud.

Eesti Puitmajaliit koostöös Eesti 
puitmajaklastriga on andnud välja 
raamatu, mis esitleb „Aasta tehase
maja” konkursi võidutöid aastatest 
2010–2015. Kokku on raamatus 
61 Eesti puitmajatootjate ehitatud 
tehasemaja, mis asuvad nii Eesti kui 
ka välismaal.
 Eestis valmistatud puitmaju leiab nii 
Ameerikas kui Jaapanis, nii Islandil 
kui Austraalias. Siinkohal on hea 
meelde tuletada, et Eesti on Euroopa 
suurim puitmajade eksportija ning 
Eesti toodab maailmas kõige rohkem 
puitmaju ühe inimese kohta.
 Puidust toodetakse nii lasteaedu, 
koole, büroohooneid kui ka pilve
lõhkujate kategooriasse kuuluvaid 
kortermaju. Samuti ilusaid eluhooneid, 
suvilaid ning aiamaju.

 Enamik kogumiku tekste ilmub trü
kis esimest korda. Autor on püüdnud 
säilitada jutustaja stiili niivõrd, et 
lood jääks võimalust mööda ikka 
nendesamade jutustajatekirjapanijate 
omaks, kelle nimed leiab iga jutu all.
 Nagu ikka muinasjuttudes, kohtab 
neis lugudes vaeslapsi, laisku inimesi, 
loomi, kellele inimese võimeid 
omistatud. Lugudes ei puudu ka 
omad tarkuseterad. 

 Selle raamatuga on Eesti puitmaja
tootjate tänane kompetentsus ning 
kogemused ülevaatlikult kaante 
vahele saanud.
 Eesti puitmajaklastri projektijuhi 
Lauri Kivili sõnul on raamat kindlasti 
vaid murdosa sellest, mida puitmaja
ehitajad reaalselt teevad ja teha 
suudavad, kuid annab siiski väga 
hea ülevaate tänapäevaste puitmajade 
kõrgest insenertehnilisest ja arhitek
tuursest tasemest.
 Raamat on illustreeritud kvaliteet
sete arhitektuurifotodega. 

METSAVAIMU HEATEGU. 
SADA EESTI  
MUINASJUTTU  
METSAST JA MEIST

Ilmumisaasta: 2016 
Lehekülgi: 384 
Kirjastus: Varrak 
ISBN: 9789985335383

PREFAB HOUSE  
OF THE YEAR

Ilmumisaasta: 2015 
Lehekülgi: 53 
Kirjastus: Eesti  
Puitmajaliit MTÜ 
ISBN: 9789949388301

Metsavaimu heategu
Sada eesti muinasjuttu metsast ja meist

Prefab house of the year

Välja valinud ja ümber pannud Risto Järv

Eesti Puitmajaliit
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Süsteemiadministraator Trevor Tiks 

Pähni looduskeskuse juht Taavi Tatsi

Liigikaitse spetsialist Margus Pensa

ITosakonnas on ametis uus süsteemi
administraator Trevor Tiks, kes „hoiab 
kätt” RMK serveritel ja tarkvaradel, 
et need ikka rahulolevalt töötaksid. 
Samuti aitab Trevor kaasa IT infra
struktuuri uute tarkvaralahenduste 
väljatöötamisele. RMKsse tuli Trevor 
pärast kümmet aastat Tallinna Sadamas, 
kus ta kandsin sama ametinimetust. 

 Vaba aega meeldib Trevorile mööda 
saata pere seltsis, kitarri või süntesaa
torit mängides või raadio teel juhita
vaid asju lennutades. 

Pähni looduskeskus on saanud uue juhi, 
RMKsse tööle meelitas Taavi Tatsit 
suurepärane töökeskkond Pähnis ning 
arenguvõimalused. Taavi on pärit 
Tallinnast, Võrumaal elab ta koos 
perega alates eelmise aasta algusest. 
 Taavi on pikalt töötanud Tartus Eesti 
Rahva Muuseumis ja kaitsnud Tartu 
ülikoolis muuseumide teemal doktori
kraadi. Loodushuvi on teda saatnud 
lapsest peale, sellele lisandus seoses 

talumetsa majandamisega huvi metsa
kasvatuse vastu. Luua metsanduskoolis 
on ta end muude tegemiste kõrvalt 
kaugõppes selles vallas ka täiendamas.
 Taavi peres kasvab väike tütar. 
Omal ajal tegeles ta vabal ajal väga 
aktiivselt orienteerumisspordiga, 
praegu meeldib rohkem loodust jälgida 
ning avastada – olgu siis jalgsi, suus
kadel või jalgrattaga. 

Aprillis alustab looduskaitseosakonna 
liigikaitse spetsialistina tööd Margus 
Pensa. Metsandusliku alghariduse 
omandas Margus Luual, seejärel 
õppis kümme aastat Tartu ülikoolis 
ja sai põhjalikud teadmised taimede 
öko loogia ja ökofüsioloogia vallas. 
Pärast Tartu ülikooli lõpetamist töötas 
ta neli aastat Soome Metsainstituudi 
Rovaniemi uurimisjaamas, tegeledes 
seal mändide kasvu ja kliimamuutuse 
vaheliste seoste uurimisega. Ka Eestis 
on Margus tegelenud metsade kasvu 
puudutavate küsimustega – seda nii 

rekultiveeritud põlevkivikarjäärides 
kui ka aluselise õhusaaste tingimustes 
kasvanud puistutes. 
 RMKs tööle asudes loodab Margus 
kaasa aidata looduskaitse ja metsade 
majandamise vahelise tasakaalu 
leidmisele. Eelkõige hakkab ta tege
lema metsise elupaikade kaitsmisega 
seotud probleemidega. 
 Vaba aega aitab Margusel tõhusalt 
sisustada 4aastane tütretirts ja loodu
ses avatud meeltega ringi liikumine. 

Uued töötajad

Uued töötajad
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fotovõistluse 
parimad pildid
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Näituse pildid on prinditud Overallis
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fotovõistluse 
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Järgmine 
Metsamees
See aasta on kuulutatud rahvusparkide 
aastaks. Järgmises ajakirjas tutvustame 
Eestimaa viit rahvusparki.


