
RMK AJAKIRI  WWW.RMK.EE/METSAMEES  JUUNI – JUULI 2016  NR 2 (127)   17. AASTAKÄIK

Lätis  
kasvatatakse 
tulevikumetsi

Raiete mõju 
metsade  
süsinikuringele

lk 35lk 31

Puhkamis-
võimalused 
Lahemaal

Välitööd ja 
sport Maire 
Raidi elus

lk 15 lk 25

lk 9

RMK versioon 3.0:  
pikalt ja põhjalikult 
kaalutud muudatused 



Metsamees
Ajakiri Metsamees on RMK 
töötajatele ja partneritele 
mõeldud väljaanne,  
mille esmanumber  
ilmus 2000. a mais
Nr 2 (127)
Juuni – juuli 2016
Ilmub 4 korda aastas

 3  Juhtkiri
  Muutuste tuules

 4  Uudised
 9 Peateemad
 9  RMK versioon 3.0: pikalt ja põhjalikult kaalutud muudatused
 15 RMK pakub Lahemaal puhkamiseks mitmekülgseid võimalusi
 19 KOMMENTAAR
  Poollooduslikud kooslused paremini pildile
 21 PARTNER
  Retkejuht Ene Riiberg:  
  Teadmised tulevad kogemata, või siis ka mitte
 25 PERSOON
	 	 Staažikal	metsakorraldajal	on	õhtused	unejutud	 
  lapselastele oma elust võtta

 29  RMK üle Eesti
 29 AMET
  Metsa eluringi alustaja – metsakasvataja

 31  Teadusuuringud
  Teadustöö uurib raiete mõju metsade süsinikuringele

 35  Naabril külas
  Lätis kasvatatakse tulevikumetsi

 39  Puhkepäev
 39  Maailma metsad
  Tansaania metsrahvas hadzabed elavad 
  ilma tänapäevaste hüvedeta
 45  Pärandkultuur
  Looduspärimus ja selle kajastamine põliste saarlaste juttudes
 48  Sündmused
  „Vaata, puu kukub, äkki paneb tikku!”
  RMK metsaistutustalgud 2016
  Räpinas pärjati parim käsitöö palkmajaehitaja
  Kuhu põgenevad pruudid?
 53  Kilde Sagadi metsamuuseumi fotokogust
	 	 Eesti	metsateenijate	sotsiaalne	eluolu	1930.	aastatel
 56  Õnnitlused
  Juubilarid: juuli–september
 58  Spordiklubi
 59  Loodusblogi
  Noppeid loodusblogist
 60  Metsik disain
  Mööblitööstuse jääkidest valmivad dekoratiivsed mosaiikplaadid
 61  Metsamees soovitab: raamat
 62  Ristsõna

 63  Uus töötaja

VÄLJAANDJA: 
RMK
TOIMETUSE AADRESS:
Metsamees 
Toompuiestee 24  
10149	Tallinn
Telefon 676 7033
metsamees@rmk.ee 
www.rmk.ee/metsamees 
PEATOIMETAJA:
Mari-Liis Kitter
TOIMETAJA:
Kristiina Hanga
KEELETOIMETAJA:
Tuuli Kaalep
DISAINITIIM:
DF
Identity Matters & 
Visual Affairs™
TRÜKK: 
Aktaprint
TIRAAŽ:
2800
KAANEFOTO: 
Kaupo Kikkas (esikaas)
Mart Hindreus (tagakaas)
LEVI JA AADRESSIDE  
PROBLEEMID: 
metsamees@rmk.ee

Ajakiri Metsamees  
on trükitud paberile  
Cyclus Offset 
(valmistatud 100%  
korduvkasutusega kiust)

RMK AJAKIRI  WWW.RMK.EE/METSAMEES  JUUNI – JUULI 2016  NR 2 (127)  17. AASTAKÄIK

Lätis  
kasvatatakse 
tulevikumetsi

Raiete mõju 
metsade  
süsinikuringele

lk 35lk 31

Puhkamis-
võimalused 
Lahemaal

Välitööd ja 
sport Maire 
Raidi elus

lk 15 lk 25

lk 9

RMK versioon 3.0:  
pikalt ja põhjalikult 
kaalutud muudatused 

2

Metsamees   www.rmk.ee/metsamees   nr 2 (127)  juuni – juuli 2016

Sisukord



Esimene poolaasta koos oma rohkem ja vähem 
tavapäraste tegemistega on selleks korraks ühele 
poole saanud. Ausalt öeldes nii kaootilist aasta 
algust esimese hooga meelde ei tulegi. Kõige
pealt ei paistnud talve kusagilt. Siis tuli ja lubas 
talveteed valmis teha, ning siis kahe nädala  
pärast oli jälle kadunud. Ja ühes sellega kõik 
lootused, et saame just tänavu talvel kehvadele 
ja kaugetele, aga ka looduskaitseliste eesmärkidega 
majandatavatele lankidele ligi just siis, kui see 
loodust kõige vähem häirib. Tagantjärele, kuna 
puiduturg on madalakvaliteedilise materjali suhtes 
pehmelt öeldes ükskõikne olnud, läks majandus
likus mõttes ehk isegi hästi. Kevad tõi pika, 
samas jaheda ja kuiva metsaistutusilma – tõeline 
metsakasvataja unistus. Ja siis kuivatas ja kuivatas, 
ja kuivatas lõpuks ära ka kõrgematele kasvu
kohtadele rajatud kultuurid ja meelitas tagatipuks 
veel ka kärsaka kohale. Nüüd siis veel ka see 
torm! Noh, ja muidugi ka reform…
 Juulikuu esimesele päevale sätitud ümber
korralduste ette on tõesti ka kohe esimene  
proovikivi veeretatud – marutuul tegi Kagus 
liiga nii inimestele kui metsale. Metsaülemad 
olid väljas olukorda hindamas sama päeva  
(pühapäeva!) õhtul, metsamajanduse regioon 
viis harvesterid teid lahti lõikama esmaspäeva 
hommikul, metsakorraldajad valmistasid sama 
päeva lõunaks ette esimesed kahjustuste teatised 
ja drooni ning kopteriga anti hinnang kogu  
kahjustusala ulatusele teisipäeval – nii operatiivselt 
suudavad eriolukorras reageerida ainult väga hästi 
sisse töötanud meeskonnad. Tunnustada tuleb ka 
kolleege Keskkonnaametist, kes samuti koheselt 
olukorra kriitilisust mõistsid, tavapärase büro
kraatiamenetluse kõrvale heitma nõustusid ja  
kahjustuste likvideerimisele täiendavatele eksper
tiisidele aega kulutamata rohelise tule andsid.

Täpne kahjude ulatus selgub veidi aja pärast – 
siis kui tööd on tehtud ja materjal metsast välja 
toodud. Nii võtab oma aja ka uue töökorralduse 
kõikide eeliste (aga kindlasti ka puuduste) välja
sõelumine. Heameelt teeb see, et nii mõnigi 
muudatuste täpse paikarihtimisega igapäevaselt 
mitte seotud olnud RMKlane on juba täna oma 
hinnangus uue tööjaotuse loogiliseks ja igati 
mõislikuks nimetanud. Töökoormuse ühtlustamine 
ja asendusvõimaluste tekitamine peaks andma 
kohese efekti – külastusalade juhid suudavad 
metsas käijatele igal pool sama kvaliteediga  
teenust pakkuda ja ka logistikud saavad kaheksa 
aasta järel esimest korda paaripäevasest pikema 
puhkuse vormistada. Metsakasvatajate ja metsa
korraldajate kummagi oma üksusse ühendamine 
lubab järgmise aasta tööplaani terviklikumalt 
ette valmistada. Sünergia tekkimine loodus
kaitse, aga ka loodusteadlikkuse tegevuste 
ühendamisest võtab ehk veidi enam aega, aga 
loob samuti eelduse, et RMKs varem erinevate 
tegevusvaldkondade teenistuses olnud inimeste 
potentsiaal on kogu organisatsiooni jaoks senisest 
paremini ära kasutatud. Metsaülemate ees seisev 
väljakutse saab olema ilmselt suurim – kuidas 
ilma otseste alluvateta kogu metskonna territoo
riumi ulatuses nii meie oma vajaduste kui ka 
ühiskonna järjest kasvavate avalike hüvede  
saamise ootustega toime tulla. Aga kuna metsa
ülemad on meie kõige kogenumad ja oma töö
piirkonda – metsa ja inimesi – kõige paremini 
tundvad töötajad, ei muretse ma ka selle töö
lõigu pärast. Tähtis on see, et me teadvustame 
oma ja ka teineteise töö olulisust ja üksteist  
selles igati toetame. Tormijärgsest erakorralisest 
olukorrast tulime välja, kindlasti saame ka  
tavaoludes hakkama! 

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees

Muutuste 
tuules
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RMK on Eesti kõige 
mainekam suurettevõte
Emori iga-aastast suurette-
võtete maineindeksi pingerida 
juhib esmakordselt RMK. 
Ka tööandjate maine pinge-
reas on RMK kõrgel kolman-
dal kohal, eespool vaid Eesti 
Energia ja Tallink.

„Olla parim edetabelis, kus 
konkurents on tihe ja osalejate 
tuntus kõrge, on tõeliselt olu
line saavutus. Kuna iga organi
satsioon koosneb inimestest, 
siis selle tulemuse saavutamine 
on saanud teoks iga RMKlase 
kaasabil. Õnnitlen ja tänan teid 
kõiki,” ütles RMK juhatuse 
esimees Aigar Kallas.
 „RMK nähtavus ja tuntus on 
viimase viie aasta jooksul järjest 
kasvanud ja sellega on kaasne
nud ka mainehinnangute tõus,” 
sõnas Emori uuringuekspert 
Aivar Voog. „RMK eristub selle 
poolest, et ettevõtte meeldivuse 

ja tugevuse kuvand on hästi 
kooskõlas. Kui paljud teised 
suurettevõtted tunduvad tuge
vad ja jõulised, aga mitte 
ilmtingimata positiivseid 
emotsioone tekitavad, siis 
RMK on üks neist, kus need 
kaks poolt on tasakaalus.”
 RMK kuulub ka mainekamate 
tööandjate pingerea esikolmi
kusse, kus esikohta hoiab 
kolmandat aastat järjest Eesti 
Energia. Emori personaliuurin
gute juhtekspert MariLiis 
Eensalu rõhutab, et maine töö
andjana ei ole seesama, mis ette
võtte üldine maine. „Inimesed 
on tööandjaid valides pragmaa
tilisemad ja hindavad eeskätt 
turvatunnet ja palgakuvandit,” 
lisas MariLiis Eensalu. 
 Mainekuse tipus olevaid ette
võtteid iseloomustab Aivar Voogi 
sõnul nende tegutsemisvald
kondade olulisus ja atraktiivsus 

elanike jaoks, inimeste regulaarne 
kokkupuude nendega ja ette
võtete üldine aktiivsus meedia
kajastustes sponsorluse, reklaami
kampaaniate jmt kaudu.  (MM)

Riigimetsa istutatakse 
ligi 20 miljonit puud
Tänavu paneb RMK kasvama 
19,8 miljonit puud. Seda on 
pool miljonit rohkem kui aasta 
varem ning kõige enam istu-
tatakse okaspuid: 11 miljonit 
mändi ja 7 miljonit kuuske.

Sel aastal istutab RMK väike
sele alale katsetuseks biovahaga 
kaitstud taimi, et hoida eemal 
noori puid ohustavaid männi
kärsakaid. Lisaks biovahale 
kasutab RMK taimede kaitseks 

kärsaka eest ka liiva, mis kinni
tatakse spetsiaalse liimiga taime 
tüve külge ja mille kare pind ei 
lase mardikal puud kahjustada.
 Kõige enam paneb RMK 
tänavu riigimetsa kasvama 
okaspuid: 11 miljonit mändi ja 
7 miljonit kuuske. Lehtpuudest 
istutatakse tänavu põhiliselt 
kaske, aga vähesel määral 
ka sangleppa. Enamik taimi 
pannakse maha kevadel, kuid 
üle 800 000 kuuse istutatakse 

metsa ka sügiskuudel. 
 Maakondadest kõige rohkem 
ehk ligi 3,2 miljonit puud istu
tatakse IdaVirumaale, millele 
järgnevad Pärnumaa 2,3 ja 
LääneVirumaa 2 miljoni puuga.
 Kokku uuendab RMK tänavu 
metsa 10 000 hektaril, millest üle 
2000 hektari jäetakse loodusli
kule uuenemisele. Riigimetsa 
uuendamiseks vajaminevad 
taimed kasvatab RMK kahek
sas taimlas üle Eesti.  (MM)

NR 1: Olla parim edetabelis, kus 
konkurents sellele tiitlile on tihe ja 
osalejate tuntus kõrge, on tõeliselt 
oluline saavutus.
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Inimese ja looduse vahelt 
eemaldatakse tõkkepuud 
RMK eemaldab kaitse- ja 
puhkealadelt üle Eesti 17 
autodega liikumist keelavat 
tõkkepuud. Nende asemele 
paigutatakse kehtivaid liiku-
mispiiranguid selgitavad sildid.

Esimesena eemaldati keskkon
naminister Marko Pomerantsi 
osavõtul tõkkepuu Neeruti 
linnamäe juures LääneViru
maal. Pomerantsi sõnul on see 
samm inimese ja looduse lähen
damiseks ning haakub hästi 
tänavuse looduskaitsekuu sõnu
miga, mis küsis, kas Eesti loo
dus on meile oma või võõras. 
„Muidugi oma, ja omale kallist 
ei kaitse mitte tõkkepuu, vaid 
inimene ise,” sõnas minister.
 Sel aastal eemaldab RMK 
autoliiklust keelavad tõkkepuud 
17lt riigimaal asuvalt kaitse ja 
puhkealalt. Aastakümnete jook
sul on loodusesse paigaldatud 

kümneid sarnaseid liikumist kee
lavaid tõkkepuid, enne ülejäänud 
tõkkepuude eemaldamise otsus
tamist jälgib RMK uute märkide 
vastuvõttu aasta jooksul. 

 RMK loodushoiuosakonna 
juhataja Marge Rammo sõnul 
näitavad RMK uuringud ja 
küsitlused, et Eesti inimene 
käitub looduses üldjuhul hästi 
ja hindab loodusväärtusi kõr
gelt. „Õiget käitumist soodus
tab, kui see on tehtud muga
vaks – kui olemas on prügikast, 
suunaviit, selgitav silt. Julgeme 
tõkkepuud eemaldada, sest ei 
taha loodust tabalukustada ning 
usume, et Eesti inimene saab 
aru ka sildist. Kui autoga sõita 
ei tohi, siis tuleb minna jalgsi, 
näebki rohkem.”
 Tõkkepuud eemaldatakse 
külastusobjektide juurest 
Kolga, Muraka ja Piusa 
koobastiku looduskaitsealalt, 
Soomaa, Matsalu, Vilsandi ja 
Karula rahvuspargist, Nõva, 
Neeruti ja Smolnitsa maastiku
kaitsealalt ning Pärnumaa, 
RäpinaVärska ja Tallinna 
ümbruse puhkealalt.  (MM)

AVAB: Keskkonnaminister Marko Pomerants avas esimese tõkkepuu looduses 
liikujatele Neerutis, mis on tema jaoks tähtis kant juba poisikesepõlvest saati.

KRUVIB: Härra Pomerants aitas Neeruti maastikukaitsealal üles panna 
ka uue infotahvli, mis Neeruti linnamäe arendustöödest ülevaate annab.
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Metsameeste kutsevõistluste 
võit läks Tartumaale
1. juulil Kurgjärvel toimunud 
48. metsameeste kutsevõistlu-
sed võitis 105,5 punktiga  
Tartumaa metskonna võist-
kond. Teisele kohale tuli 92 
punktiga Ida-Virumaa mets-
kond ja kolmandaks 91,5 
punktiga Põlvamaa metskond.

Võistluste peakohtuniku Kaarel 
Tiganiku sõnul osales erinevatel 
aladel kokku 22 võistkonda 
234 võistlejaga. „Lisaks RMK 
maakondlikele võistkondadele 
olid oma võistkonnad välja 
pannud Luua metsanduskool, 
Keskkonnaagentuur, Eesti  

Metsateenijate Ühing, metsa
firma Artiston ning Ühinenud 
Metsaomanike MTÜ,” loetles 
Kaarel Tiganik ja lisas, et kõige 
aktiivsemad osalejad võistlesid 
kahel ja isegi kolmel võistlusalal. 
 Kokku võisteldi üheksal alal. 
Nendest kuuel  (metsakasvataja 
mitmevõistlus, noorendike 
hooldaja mitmevõistlus, metsa
meistri mitmevõistlus, stendi
võistlus, mälumäng, jahimehe
võistlus) peeti ka meeskondlikku 
arvestust. Kolmel alal – forvar
derijuhtide, harvesterijuhtide ja 
loodusvahtide mitmevõistluses 
võisteldi individuaalarvestuses. 

Nendest viimane oli võistlus
alana kavas esimest korda. 
 Traditsiooniliselt kõige enam 
oli võistlejaid metsakasvataja 
mitmevõistluses, kokku 36 osale
jat. Teistest arvukam oli osavõtt 
ka metsameistri mitmevõistlu
sest, kus osales 27 võistlejat.
 Paremusjärjestuse määrami
seks võistlusalade lõikes läks 
arvesse võistkonna parim tule
mus, kusjuures arvesse mitte 
minevad võistlejad hoiavad  
kohapunkte kinni. „Sellest läh
tuvalt oli Tartumaa metskonnas 
metsameistri alal välja pandud 
neli võistlejat, kahe võistlejaga 
olid nad esindatud metsakasva
taja ja noorendike hooldamise 
võistluses. Eks siin arvestati 
sellega, et ükskord õnnestub 
ühel võistlus paremini, teine
kord aga teisel,” selgitas Tiganik 
seekordset Tartumaa edu.
 Päev lõppes autasustamise ja 
meeleoluka peoõhtuga. Kutse
võistluste ladusa kordamineku 
eest kandis hoolt RMK külastus
korraldusosakond. Kaarel  
Tiganiku sõnul jäi päeva lõppe
des kõlama mõte, et traditsioon 
peab kindlasti jätkuma.  (MM)

PEAKOHTUNIK: Kaarel Tiganik kan d-
mas särki, mis kõigile meelde tuletab, 
kes Ootsipalu rekordpuud avastas.

VÕITJAD: Seekord läks kutsevõistluste võit Tartumaale, teisele kohale tuli 
Ida-Virumaa ja kolmandale Põlvamaa metskond.

MM-ile: Kutsevõistlustega samaaeg-
selt toimusid Haanjas raievõistlused, 
mille võitjaks tuli Taavi Ehrpais. 
Tema sõidab Eesti koondisega ka 
maailmameistrivõistlustele.

LAASIMINE: Vaatemänguline 
raievõistluste ala on alati  
ka publikumagnet.
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Näitused tutvustavad puidust tehasemaju 
ja arenevat puidutööstust

Aita säilitada Heino mälestusallee!
Kaara metsapäevadel rajatud noor tammeallee, mis on  
kasvades elektriliinidele ette jäänud, on näide sellest,  
kuidas vahel kaks vajalikku rajatist omavahel kokku ei sobi.
Pärast Kaara talu tagasisaamist rajati talus tootmise  
alustamiseks uus elektriliin ja alajaam. Samal ajal hakati 
metsapäevade raames pikendama ka tammealleed, mis on 
pühendatud Heino Tederi mälestusele. Noored tammed on 
jõudsalt kasvanud ja vajavad igakevadist hoolduslõikust, 
kuna elektriliinid ja tammeoksad ei sobi kokku. 
Täna aga plaanib Elektrilevi elektriohutuse tagamiseks  
tammed maha saagida. 2015. aastast on allee küll kohaliku 
omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt, kuid see  
ei välista allee likvideerimist elektriohutuse tagamiseks.  
Kõiki osapooli rahuldavaks lahenduseks tuleks elektriliin 
paigutada maakaablisse. 
Sihtasutus H. Tederi metsatalu-koolituskeskus palub  
kõigi kaasabi meie ühise tööga rajatud allee säilitamiseks  
ja elektriliini maakaablisse paigutamiseks. 

Toetusi maakaabli  
rajamiseks ootame: 
Sihtasutus H. Tederi 
metsatalu-koolituskeskus
ak EE151010220086315013
Iga panus on väga teretulnud  
ja võetakse suure tänuga vastu!

RMK Tallinna kontori aat-
riumis avati kaks uut näitust, 
mis tutvustavad konkursile 
„Aasta tehasemaja 2016” 
esitatud silmapaistvamaid 
puitmaju ning Eesti metsan-
dus- ja puidutööstussektori 
viimase aja suuremaid 
investeeringuid.

Näiteks saab näitusel ülevaate 
maailma kõrgeimast puithoo
nest, mille ehitas Norras valmis 
Eesti ettevõte AS Kodumaja. 
Sensatsiooniline 14korruseline 
puithoone tunnistati „Aasta 
tehasemaja 2016” konkursi 
tänavuseks võitjaks. Võidutöö 
kõrval esitati konkursile 22 
puidust meistriteost, teiste seas 

eestlaste poolt välja töötatud 
nullenergiahoone, Norras asuva 
passiivmaja standardi järgi ehi
tatud tervisekeskus ning mitmed 
tehases element või palkmaja
dena valmistatud eramud, 
kortermajad ja avalikud hooned.
 Konkurssi „Aasta tehasemaja 
2016” korraldavad Eesti Puit
majaliit ja klaster, kes valivad 
iga aasta välja parimad Eesti 
puitmajatehastes valminud 
majad, et tutvustada puitu 
kui loodussõbralikku ja terve 
elukeskkonna loomiseks 
sobivat materjali. 
 Puidu väärtuslikkusele kesken
dub ka Eesti Metsa ja Puidu
tööstuse Liidu kokku pandud 
väljapanek. Eesti ainsat taastuvat 

loodusvara kasvatav, majandav 
ja väärindav tööstusharu on 
aastatel 2014 ja 2015 investee
rinud ligi 300 miljonit eurot 
selleks, et suurendada tootmis
mahte ja puidule antavat lisand
väärtust. Näitusel esitletakse 
liitu kuuluvate ettevõtete 
viimase aja mahukamaid ja 
märgilisemaid investeeringuid. 
 Näitus RMK majas Tallinnas, 
Toompuiestee 24 on avatud igal 
tööpäeval kell 9–18. Näituste  
külastamine on tasuta ja need  
jäävad avatuks augusti lõpuni.  
Lisaks saab kohapeal infot loodu
ses liikumise võimaluste kohta 
kaunil Eestimaal ning tutvuda 
RMK tegevusega Eesti riigile 
kuuluva metsa majandamisel. 
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Selles rubriigis saab teada, 
mis erametsaomanikel uudist.UUDISEID ERAMETSAST

Kattetulu uuring 2016: iga tihumeeter 
puitu annab 70 eurot maksutulu
SA Erametsakeskus tellimusel 
on valminud kaks uuringut. 
Finantsmaailm OÜ koostatud 
Eesti erametsade 2013. ja 2014. a 
kogukattetulu analüüsis vaa
deldi metsamajandamise tule
musi erinevat tüüpi metsamaal, 
seejuures arvestati ka regulat
sioonide, majandamismudelite 
ja toetuste mõju. 
 Samuti OÜ Finantsmaailm 
koostatud uuringu „Puidu 
kasutusest saadav lisandväärtus 
ning selle mõju Eesti sisemajan
duse koguproduktile ja maksu
tulule” aluseks on 2007.–2014. 
aasta andmed ja selles analüü
sitakse nii puidukasutuse otse
seid kui ka kaudseid mõjusid 
Eesti majandusele. 

Lisandväärtuse ja maksutulu 
uuringust selgus, et:
 � metsanduses loodud otsene  
lisandväärtus on viimastel 
aastatel olnud 4% lähedal ja 
on kõige kiiremini kasvanud 
puittoodete tegevusalal. Aas
tal 2014 ulatus metsanduse 
tegevusalade lisandväärtus 
700 miljoni euroni. Tihu
meetri kohta oli lisandväärtus 
2014. aastal üle 90 euro.

 � kui metsanduses otseselt loo
dud lisandväärtusele lisada ka 
kaudne ja indutseeritud lisand
väärtus, on summa ligikaudu 
kolmekordne. Aastal 2014 
ületas 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 
hõivatute arv on püsinud  
24 000 ligidal ning annab ligi
kaudu 4% Eesti kogu tööhõi
vest (s.o sarnane osakaal mis 
lisandväärtusel). Miljoni tihu
meetri raiemahu kohta on üle 
3000 hõivatu. Koos kaudsete 
mõjudega – läbi vahe ja lõpp
tarbimise – on sektoriga seo
tud hinnanguliselt ligikaudu 
67 000 töökohta ehk üle 10% 
Eesti hõivatute arvust.

 � metsanduses on keskmine 
palgatase kõrgeim metsa
majanduse tegevusalal, kus 
see oli aastal 2014 45% kõr
gem kui Eesti keskmine palk. 
RMKs oli keskmine palk 
omakorda ligikaudu 10%  
kõrgem kui metsamajanduses 
tervikuna. Paberi ja puidu
tööstuses 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 ligi
kaudu 600 miljonit eurot  
ja moodustasid Eesti kogu 
maksulaekumisest 9%  
(maksumõjude hindamisel 
vaadati ettevõtete tootmis
maksude (sh maamaks),  
netotootemaksude, tööjõu
maksude ja ettevõtte tulu
maksu laekumisi ja eraisikust 
metsaomanikelt arvestuslikult 
laekuvat maksutulu). Tihu
meetri kohta on arvestuslik 
maksutulu üle 70 euro.

Kattetulu uuring näitas, et:
 � iga raiutud puidutihumeetri 
kohta on keskmine arvestuslik 
kattetulu ligikaudu 20 eurot. 
Seega loob iga miljon tihu
meetrit puitu 20 miljoni euro 
väärtuses kattetulu.

 � eri tüüpi metsades on katte
tulu erinevus väga suur,  
täpsemalt pea sajakordne:  
kui lodusanglepiku puhul oli 
nominaalne kattetulu hektari 
kohta aastas 2,6 eurot, siis  
Ia boniteediga jänesekapsa 
männikus 203 eurot. 

 � kui toetuse võimalused  
maksimaalselt ära kasuta
takse, siis suureneb kattetulu 
sõltuvalt kasvukohast ja toe
tatud tegevuste mahust kuni 
15 eurot hektari kohta aastas. 
Kogu raieringi arvestuses 
suurendab toetus metsamaa 
väärtust kuni 1000 euro  
võrra hektari kohta. 

Metsanduses on toetuste osakaal 
võrreldes põllumajandusega 
väga väike. Põllumajanduses 
on kattetulu kultuuride lõikes 
väga kõikuv ja toetustega  
arvestades keskmiselt võrrel
dav metsamajanduse omaga. 
Kui aga metsamajanduses on 
toetuste osakaal 5–6 eurot/ha 
kohta, siis põllumajanduses  
oli ainuüksi ÜPT suurus  
üle 100 euro hektarilt,  
millele võis lisanduda  
veel teisigi toetusi. 
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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: Mari-Liis Kitter, Katre Ratassepp

RMK versioon 3.0:  
pikalt ja põhjalikult  
kaalutud muudatused 

Kaks aastat tagasi Sagadis 
kogunenud ligi 80-liikmeline 
RMK struktuuriüksuse  
juhtidest ja peaspetsialisti-
dest koosnev mõttekoda ja  
sellele järgnenud Jääkeldri 
arutelud jõudsid oma 
lõpptulemuseni kaks kuud 
tagasi, mil pandi paika 
RMK uus tööjaotus ja 
tegevusvaldkondade  
ülesanded. 1. juulist  
muutunud töökorralduse 
eesmärgiks on vältida 
dubleerimist, parandada 
planeerimist ning töötajate 
oskusi ja töökoormust 
paremini jagada. 

METS KASVAB: Optimaalse töö-
jaotusega RMK-s saab igapäevaselt 
rohkem metsakasvatamise 
ja -majandamisega tegeleda.Fo
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Pikk ettevalmistus
Sagadi koosviibimisel sõnastati ka RMK arengu
kava eesmärgid aastani 2020. Nende eesmärkide 
– suurendada metsa tootlikkust, varuda enam 
puitu, võtta vastu rohkem metsakülastajaid,  
tagada ohustatud liikude elupaikade säilimine, 
teenida suuremat kasumit ja püsida hinnatud 
tööandjana – täitmise analüüs ongi meid RMK 
juhatuse Aigar Kallase sõnul toonud tänasesse 
päeva, mil teatud muudatused meie töökorralduses 
olid möödapääsmatud.
 „Viimaste aastate jooksul on RMKle usaldatud 
uusi tegevusvaldkondi nagu looduskaitseliste 
tööde, sh kalakasvatusega tegelemine, lisandunud 
on külastuse korraldamine kaitsealadel, samuti 
oleme täna suurimad riigimaade mittemetsa
majandusliku kasutuse korraldajad. RMK siseselt 
on tehtud mitmeid töökorralduslikke arendusi, 
näiteks on metsakorraldaja litsentsi välja lunas
tanud metsnikest täna saanud vilunud metsa
korraldajad ja kõikidesse metsa majandamise  
töölõikudesse on välja töötatud ITrakendused. 
Samuti on palju muutunud ka meid ümbritsevas 
keskkonnas. Pean siin silmas nii infotehnoloogia 
arenguga kaasas käivaid võimalusi, mis on toonud 
kasutusele nii elektroonilise metsateatise kui  
eveoselehe; väliskeskkonda hinnates ei saa me 
eirata muutusi majandustingimustes – RMK  
dividendikohustuste kahekordistumine riigi
eelarve ees järgmisel kahel aastal tänasega võrrel
des tähendab, et tuleb üle vaadata kõik võimalikud 
kokkuhoiu, aga ka lisatulu teenimise kohad,”  
kirjeldab Aigar Kallas muudatuste tagamaid.

Metsahaldusest maakasutuseks 
Kõige põhimõttelisemad muudatused leiavad 
aset senistes metsahalduse ja metsamajanduse 
valdkondades. Et aktiviseerida meie käsutuses 
oleva metsa ja muu maa inimestele kasutusse 
andmist, samuti maa ja selle kasutamise üle  
arvestuse pidamist, muutub metsahaldus maa
kasutuse tegevusvaldkonnaks. Senised metsa
halduse üksused – metsakorraldus ja loodus
kaitse liiguvad eraldi tegevusvaldkondadeks. 
 Valdkonna juht, RMK juhatuse liige Tiit  
Timberg ütleb, et RMK on oma erinevates tegevus
valdkondades väga spetsialiseerunud ning uue 
maakasutusosakonna roll võiks olla nende  
valdkondade siduja. „Tuua kõik tegevused ühele 

pildile, rääkida läbi konfliktsed kohad, seada 
metsamajandusele tingimused kohtades, kus  
erinevad huvid kattuvad ning planeerida ja  
pakkuda väljapoole alasid mittemetsamajandus
likuks kasutuseks, nagu põllumaad, motorajad, 
rekreatsioonialad, roo varumise alad või näiteks 
ka tuulepargialad,” täpsustab Timberg.
 Ehk kokkuvõtlikult: RMK maakasutuse  
planeerimise eesmärk on pakkuda välja sobivad 
alad mitmesuguseks mittemetsamajanduslikuks 
maakasutuseks ja seada metsamajanduslikud  
tingimused konfliktsetel aladel, kus erinevad  
kasutuseesmärgid ja huvid kattuvad. „Selleks  
on plaanis luua uusi või täiustada olemasolevaid 
töövahendeid ning kogemuste omandamiseks  
on plaanis vaadata ka Soome kolleegide poole. 
Soomlased on lubanud septembri algul väikese 
seltskonna vastu võtta ning tutvustada enda planee
rijate tööd ja töövahendeid,” selgitab Tiit Timberg.

Metsaülemate roll muutub
Maakasutusosakonna maakasutuse peaspetsia listina 
asub tööle senine Saaremaa metsaülem Marko 
Trave, kelle põhiülesandeks saab maa kasutuse 
kavandamise ja kasutusse andmise metoodikate 
väljatöötamine ja sellealane arendustöö. 
 „Metsamajandajad majandavad metsa oma  
parimate teadmiste järgi, külastuskorraldajad on 
oma ala professionaalid ja seisavad RMK hea 
maine eest, looduskaitsjad aitavad kaitsealustel 
maadel saavutada ala kaitseeesmärke – me kõik 
moodustame ühe tiimi, kelle tegevused maakonnas/
metskonnas seotakse metsaülema poolt kokku 
ühele pildile,” kirjeldab Marko Trave osakonna 
ees seisvaid ülesandeid. 1. juulist on RMKs  
senise 17 metskonna asemel 18 metskonda, sest 
Harjumaa jagati tulenevalt rahvastiku tihedusest 
kaheks. Metskonnana kirjeldatakse edaspidi 
metsaülema tööpiirkonda.
 Marko Trave jätkab: „See on väga oluline roll, 
sest kõik ootavad meilt midagi: metsamajandus 
soovib, et meie aitame neil metsa majandada nii, 
et oleks vähem konflikte – neil on turvaline  
majandada, kui oleme konfliktsed alad esile  
toonud ja osapooli teavitanud. Külastuskorral
dus soovib, et toome suurele pildile alad, kus 
nemad külastust korraldavad ja et nende alade 
majandamine on läbi räägitud, samuti soovivad 
nad, et maakasutus pakuks välja uusi võimalikke 
rekreat sioonialasid. Looduskaitse soovib, et 
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poolloodus likud kooslused oleksid sobivas 
vormis ja piirides välja renditud, metsamajan
dajatele looduskaitselised piirangud seatud ja 
konfliktid maandatud. Maakasutusosakonna 
visioon on suunata maa kasutust nii, et kogu maa 
oleks majanduslikult mõistlikus kasutuses ja 
konfliktid maandatud. Kui me seda rolli täidame 
ja nendele ootustele vastame, siis oleme oma 
eesmärgi saavutanud.”

Metsamajanduses loodi  
suurim RMK üksus
Metsamajanduse tegevusvaldkonnas toimus kaks 
suuremat muudatust: muudeti metsamajandus
regioonide ülesehitust ja loodi metsakasvatustalitus.
 RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul 

tege levad regioonid edaspidigi varumise ja 
logistikaga, ent juhtimist oli vaja muuta selliselt, 
et ülesanded oleks täpsemalt jaotatud ja alluvus
suhted selgemad. „Uuendusena moodustatakse 
varumisjuhi ametikohad, kes ühendavad eneses 
osalt tänaste metsnike ja metsaülemate, aga ka 
regioonijuhtide ja praakerite ülesandeid. Täpse
malt tähendab see, et meil on küll jätkuvalt kolm 
metsamajanduse regiooni, aga nüüd on iga 
regioon jaotatud neljaks varumispiirkonnaks. 
Ühe piirkonna raiemaht küündib kuni 400 000 tm 
aastas, mis on ühe korraliku varumisfirma maht,” 
selgitas Uuetalu.
 Varumisjuhte asub seega ametisse 12, nad kõik 
on praeguste metsamajandusregioonide töötajad. 
Varumisjuhi ülesandeks on oma varumispiirkonna 
raietööde pika ja lühiajaline kavandamine, 

RMK STRUKTUUR: Uus tööjaotus alates 1. juulist 2016.
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töödeks vajalike kooskõlastuste hankimine ja 
erinevate piirangute järgimine. Edaspidi vastu
tab praaker otseste raietööde korraldamise eest, 
planeerimiseks vajaliku info kogumise eest 
ja metsamaterjali lao pidamise eest. Logistik 
korraldab autotranspordiga puiduveo kliendile. 
 Teine muudatus puudutab metsakasvatust. 
„Peame metsakasvatust metsa varumisest niivõrd 
erinevaks tööks, et otsustasime need teineteisest 
ka juhtimise osas eraldada. Tulemuseks see, et 
RMKs tekib kõige suurema töötajate arvuga struk
tuuriüksus – metsakasvatustalitus,” selgitas Uuetalu.
 Uue metsakasvatustalituse juhataja Toomas 
Väät sõnastas talituse ülesande, tegevuse ja  
vastutuse järgnevalt: „Meie üles
anne on väga selge: saame endale 
lageda ala, kus on kirjas ainult 
eesmärgi puuliik – siia peab 
saama männik. Talituse tegevus 
tulemusena peab lagedast alast 
saama ca 20 aastaga valmis noor 
mets ehk me kasvatame metsa 
kuni viimase valgustusraieni. 
Metsakasvatustalituse vastutus on 
suur, sest meie käes on 50 000 ha 
metsauuendusalasid ja ca 130 000 ha nooren
dikke, mis on kokku umbes veerand RMK 
majandatavast metsamaast. Ehk kokkuvõttes – 
metsa kasvatajate käes on kõige tähtsam 
arenguetapp metsakasvatuses tervikuna 
ja me oleme kõige suurem üksus RMKs.”

 „Väljakutse ja vastutus on suur, kuid mul on 
väga hea meel metsakasvatajate professionaalse 
seltskonnaga liituda,” sõnas Väät. Edasistes 
plaanides on Väädi sõnul mõned märksõnad  
valgustusraiete kavandamine ja hindamine, 
kaardipõhine töölaud ja välitöövahend, ühtsed 
juhised ja tavad, metsakahjustused.
 Talituse tööpõld jaotub üle Eesti kolmeks  
piirkonnaks. Kõik raietöölised liiguvad regioo
nidest metsakasvatustalitusse, 1. juuli seisuga  
oli talituse töötajate arv 190.

Metsakorraldus koondub  
taas ühte osakonda
Metsakorraldustalitus loodi RMKs 2004. aastal 
ja sellest ajast on proovitud mitmeid variante, 
mida, millal ja kui suurte üksustena inventeerida 
ja tegevusi kavandada. Juba 2005. aastal üritati 
lisaks suuremate alade kaupa inventeerimisele 
eraldiseviisilist raiejärgset takseerimist, kuid 29 
metsakorraldajaga ei osutunud see võimalikuks. 
GISis tegutsemise õigusi ja kohustusi on mitut 
viisi jagatud metsnike ja metsakorraldajate 
vahel, mistõttu esines ka teineteise sabas topelt 
tegemisi. Sedamööda, kuidas metsnike tradit
sioonilised ülesanded koomale hakkasid tõmbuma, 
kasvas ka metsnike metsakorraldustööde osakaal. 
Inventeerimise lisatööst sai mõne aastaga põhitöö. 
 „Tänaseks on tekkinud olukord, kus metsa
majandus on väga selgelt defineerinud inventeeri
mistööde vajaduse ja koosseisu, millele lisanduvad 
veel maakasutuse tegevusvaldkonna soovid teabe 
järele erinevate kõlvikute kohta. Nende ülesannete 

täitmiseks on RMKs nüüd 
66 metsakorraldajat, kelle töö
alad on paigutatud kolme metsa
korralduse piirkonda, mis RMK 
traditsioonide kohaselt kannavad 
nimesid Kirde, Kagu ja Edela 
piirkond, kuid mille piirid ei 
pea kattuma regiooni piiridega,” 
selgitas uue metsakorraldusosa
konna juhataja Veiko Eltermann. 
„66 metsa korraldajaga on 

võimalik inventeerida täpselt nii palju ja nii  
sagedasti, kui RMK püstitatud nõuded seda ette 
näevad, lisaks sellele on võimalik korras hoida 
kogu inventeerimisandmestik, lõpetada juurde 
tulnud maade inventeerimine ning korrastada 
selle käigus lootusetult sassi läinud kvartalivõrk.”

Toomas Väät kirjeldab 
uue metsakasvatustali-

tuse tegevust nii: 
190	=	EPL	+	((A	(0)	
*	MUF	50	000)	+	L	
(20)	*	NOF	130	000))	

RMK	=	MKT.

NELI MUSKETÄRI: Uue supertalituse ehk metsakasvatus-
talituse võtmetegelased. Vasakult Kirde metsakasvatus-
juht Ilmar Paal, Edela metsakasvatusjuht Priit Kõresaar, 
talituse juhataja Toomas Väät ja Kagu metsakasvatusjuht 
Indrek Karolin.
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Puiduturustus müüb  
kasvava metsa raieõigust 
1. juulist lisandus puiduturustusosakonna üles
annete hulka kasvava metsa raieõiguse ja lankidelt 
raidmete müümine, seni tegid seda tööd mets
konnad. „Puiduturustusosakond on raie õigust 
müünud seni ainult suuremate objektide korral 
näiteks raadamiseks ja poollooduslike koosluste 
hooldamise aladel, kui RMK ei ole raie tegemist 
võimalikuks pidanud ja müügi teostamiseks  
on vaja olnud pidada läbirääkimisi tingimuste  
täpsustamiseks,” rääkis puiduturustusosakonna 
juhataja Ulvar Kaubi ning lisas, et sanitaarraie 
ostuhuvi on viimastel aastatel püsinud stabiilne 
ja seetõttu kaotada seda ei saa. 
 „Väljakutseks saab olema raieõiguse müügi 
lihtsamaks tegemine, sest selle müügist laekuvad 
tulud on olnud väiksemad kui kulud. Raieõiguse 
müügi lihtsustamiseks oleme esimese sammuna 
juba esitanud keskkonnaministeeriumile ettepane
kud metsaseaduse muutmiseks selliselt, et väikese 
koguse raieõiguse müügiks ei peaks metsateatist 
esitama ning ostjaga kirjalikku lepingut sõlmima. 
Vaja on vähendada bürokraatiat ja tegelikult piisab, 
kui anda lank ostjale üle ühe dokumendiga, millel 
on oluline info kirjas alates raieõiguse objektist 
kuni seiratavate näitajateni,” täpsustas Kaubi. 
 Teiseks oluliseks muudatuseks on raieõiguse 
müügi hajutamine üle terve aasta. Seni registreeris 
puiduturustusosakond pool aastat ostusoove ja 
edastas andmed sügisel metskondadele, kes  
järgmise poole aasta jooksul tegelesid lankide 
hindamise, müügiobjektide moodustamise ja  
tehingute vormistamisega. Nüüd hakkavad need 
tegevused toimuma lühema tsükliga ning ostu
soovide esitamisele ajalisi piiranguid ei seata. 

Külastuskorraldusel kõrged sihid
Riigimetsas paikneva looduses liikumise taristu 
eest hoolitseva RMK külastuskorralduse tegevus
valdkonna ees seisavad ambitsioonikad eesmärgid: 
aastaks 2020 oodatakse riigimetsa kaitse ja puhke
aladele 2,5 miljonit metsakülastust aastas ning 
neist 10% ehk 250 000 inimest peaks olema osa
lenud erinevatel loodusõppe, matka jm üritustel. 
 „Asja teeb meie jaoks keeruliseks see, et 
numbrit ei mõjuta mitte ainult meie hea töö, 
vaid ka ilm ja suuremahulised rekonstrueerimis
tööd,” sõnas külastuskorraldusosakonna juhataja 

Marge Rammo. „Aga eesmärgid on püstitatud ja 
nende täitmise nimel me töötame. Taristu majan
damise protsessi läbi vaadates saime aru, et  
planeerimise ja tööde teostamise kvaliteet peab üht
lustuma. Korraldasime osakonna struktuuri ümber 
selliselt, et täpsustame vastutuse ulatust, tsentrali
seerime planeerimist ja ühtlustame tööde mahte.”
 Külastuskorraldusosakonna tegevus on jaota
tud kolmeks piirkonnaks, kus igas on 3 külastus
ala juhti ja 7–10 loodusvahti. Osakonnas asub 
tööle ka 15 teabejuhti, kes hakkavad tegutsema 
viieteistkümnes külastuskeskustes üle Eesti. 
„Mehitatus saab uutes piirkondades olema ühtne 
ja moodustatud samadel alustel. Võrreldes varase
maga on võrdsustunud piirkonna külastusmaht – 
720–750 000 külastust aastas. Iga külastusala 
külastusmaht on keskmiselt 200 000 külastust 
aastas, mis tähendab, et ka külastusjuhi töömahud 
on nüüd üle Eesti võrdsed,” täpsustas Rammo.

Metsa- ja loodusteadlikkus tõusuteel
 Üks RMK arendusgruppe, kes analüüsis külastus
korralduse ja loodusõppe senist protsessi ja püsti
tatud eesmärke, tõdes, et selleks, et rohkem inimesi 
metsa tuleks ja RMK pakutavast osa saaks, tuleb 
senisest enam tähelepanu pöörata arendustööle ja 
uutele lahendustele. Selleks loodi eraldi loodus
teadlikkuse edendamisega tegelev arendusüksus, 
kes liitus RMK kommunikatsiooniosakonnaga.
 „RMK eesmärk on tõsta Eesti ühiskonna aru
saamist RMK kõikidest põhitegevustest – metsade 
majandamisest, külastuskorraldusest ja loodus
kaitsest. Uue arendusüksuse tegevus on seotud 
nii otseselt metsakülastajate teavitamise kui ka 
laiemalt inimeste loodus ja metsateadlikkuse, 
tunnetuse ja tundmise arendamisega,” selgitas 
kommunikatsiooniosakonna juhataja MariLiis 
Kitter. „Selleks tuleb hakata välja töötama uusi 
nutikaid lahendusi ja vahendeid ennekõike metsa
külastaja, aga ka muidu metsast huvitatud inimese 
loodusteadlikkuse edendamiseks.”
 „Selline süvitsi arendustöö annab võimaluse 
muuta tänast RMK loodushariduse tegevusmudelit 
ühiskonnas toimuvatele muutustele ja ka RMK  
vajadustele vastavamaks,” tõdes 1. juulist loodus
teadlikkuse peaspetsialistina töötav Helen Luks. 
„Metsakülastaja saab kas allalaetavate rakenduste, 
tahvel või ka kodus lauaarvuti taga erinevate  
lahenduste kaudu vajalikku infot ja õpetlikku  
teavet, mida saab esitada inimesele huvitavamas  
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ja mängulisemas vormis. Samuti tuleb arendada 
platvorm ja rakenduslahendusi külastuskeskuste 
ekspositsioonidele ja programmidele.” 
 Nii laienevad teabe jagamise võimalused ja teabe 
saajate ring – olgu nad õpilased õpetajaga või sõp
ruskonnad, noored pered. Traditsiooniline juhenda
mine või nn käsi metsas või info stendil meetodid 
ei kao, aga nad täiustuvad. Uued nutikad lahendu
sed peaksid aitama viia RMK tänase loodus ja 
metsateabe jagamise uuele tasandile ja võimalda
vad haarata senisest märksa laiemat inimhulka.

Looduskaitse hindab metsakülastuse 
mõju loodusväärtustele
Looduskaitsest sai eraldi tegevusvaldkond, mis 
koosneb kahest struktuuriüksusest – looduskaitse
osakond ja Põlula kalakasvatustalitus. Uue üles
andena lisandub külastusega kaasnevate riskide 
hindamine loodusväärtustele, mille tulemusena 
peab selguma, kas RMK arengukavas püstitatud 
eesmärk – 2,5 miljonit metsakülastust – mahub 
loodusmaastikule jätkusuutlikult ära. 
 „Selle töö täpse sisu määrab ära metoodika, mille 
koostamine algab juulis ning mis peab valmima 
käesoleva aasta lõpuks,” ütles osakonna juhataja 
Kristjan Tõnisson. „Põhiküsimus on see, milliseid 
riske külastustaristut ümbritsevatele loodusväär
tustele toovad endaga kaasa metsapuhkust veetvad 
inimesed. Kui riskide hindamise tulemusena  
selgub, et külastusel võib olla loodusväärtustele 
oluline negatiivne mõju, siis selle alusel antakse 

sisend RMK maakasutuse planeerimisse, mis 
võimaldab külastustaristut paremini ruumiliselt 
planeerida ja võimalikke riske ohjata.”
 Kristjan Tõnissoni sõnul on tegemist väga huvi
tava ja keerulise ülesandega, sest loodusväärtuste 
spekter on väga lai, varieerudes kaitsealustest  
käpalistest pisisamblikeni ning ohustatud linnu
liikidest lendoravani. „Inimesi, kes tunnevad 
kõiki Eesti loodusmaastikes esinevaid ohustatud 
liike ning nende ohutegureid, pole tegelikult  
olemas. Seepärast on väga oluline pöörata tähele
panu hea ja robustse metoodika väljatöötamisele, 
et oleksime võimelised seda hinnangut andma.” 
 Looduskaitse tegevusvaldkonnaga liideti ka 
Põlula kalakasvatus, kelle ülesandeks on külma
veeliste kalaliikide, eeskätt lõhe noorkalade  
kasvatamine ja asustamine jõgedesse, kus kohalik 
asurkond on hävinud või nõrgenenud. Perspek
tiivis on mõeldav ka teiste ohustatud kala või 
muude veeliikide kasvatamine ja asustamine. 
„Kalavarude taastamine on looduskaitseline  
tegevus, mis toetab liikide säilimist. Usun, et 
looduskaitse tegevusvaldkonnas tekib liitmise 
tulemusena teatud sünergia, sest Põlulas on kind
lasti lisakompetentsi ohustatud veeelustiku ja vee
elupaikade taastamise kohta, millega seni oleme 
võrdlemisi vähe tegelenud,” arvas Tõnisson. 

NB! Ümberkorraldustest ja sellega kaasnenud 
töötajate liikumisest annab ülevaate käesoleva 
Metsamehe vahel olev infovihik.

MEIE-TUNNE: Muudatusi tuleb organisatsioonis alati ette, aga ellu viivad neid inimesed, kes on motiveeritud 
ja valmis ühiselt tegutsema. Pildil tänavuste kutsevõistluste võistkonnad.
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RMK pakub 
Lahemaal puhkamiseks 
mitmekülgseid võimalusi

„Põhimõte on selles, et kui inimene tuleb loodus
keskusesse, siis on tal ekspositsiooniga tutvudes 
võimalik valida, millist rada eelistada,” selgitab 
PõhjaEesti piirkonna juht Jaak Neljandik. RMK 
Oandu looduskeskuse juht Tiina Neljandik täien
dab: „Püsinäituselt saab eelinfot, mis inimest 

Lahemaa rahvuspargi loomisest täitus tänavu 45 aastat ja sellest vaimust on  
kantud ka RMK sealse piirkonna suvised üritused. Sündmuste hulgas oli erilisel 
kohal 18. juunil toimunud retk hiljuti renoveeritud Oandu loodusmetsarajale ning 
ühtlasi ka uue püsinäituse „Rada põlismetsa” avamine. Nüüdsest on ka Oandu 
ümbruse õppe- ja matkaradade algus toodud tinglikult looduskeskuse õuele,  
kus vastavateemaline ekspositsioon rajad sisse juhatab.

rajal ees ootab. Näiteks Oandu loodusmetsaraja 
mahalangenud sammaldunud puutüvede rägastik 
võib ilma eelneva infota ehmatust tekitada, aga 
kui inimene teab, mis teda seal ootab, siis saab ta 
hoopis ohooelamuse. Selle raja puhul on tähtis 
ka eelnev selgitus, kui paljudele haruldastele 

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor

VAATAVAD: Tiina ja Jaak silmitsevad võimsat 
kopra näritud puuhiiglast, mis on üks osa 
Koprarada sissejuhatavast ekspositsioonist. 

15

Metsamees   www.rmk.ee/metsamees   nr 2 (127)  juuni – juuli 2016

RMK pakub Lahemaal puhkamiseks mitmekülgseid võimalusi  Peateemad



liikidele niisugune vana mets elupaiku pakub 
ja miks seda hoidma peab.”
 Näitustel aitavad rajast muljet luua nii suured 
fotod kui ka midagi nö käega katsutavat. 
Kopraraja näiteks juhatavad sisse fotod, kus on 
jäädvustatud rada erinevatel aastaaegadel, kopra 
näritud puutüvi ja kobras ise ka – tõsi küll topi
sena. Pärandkultuurirajal on aga isutekitajaks 
käbide lüdimise ja tuulamise masin ning taime
aia tööriistad.

Arvukalt radasid 
Pärandkultuurirajast kõneldes täpsustab Tiina, 
et kui varem koosnes rada kahest ringist – üks 
kulges metsas ning teine hõlmas endise Oandu 
metskonna ehk looduskeskuse ehitisi ning küla 
põnevamaid vanu rajatisi, siis nüüd on metsa ja 
külaring seotud kokku üheks õpperajaks.
 Kõige uuem on aga möödunud aastal avatud 
Oandu taimetarga rada. Tiina sõnul tekkis rada 
justkui iseenesest – looduskeskus tegi lastele 
programmi ravim ja mürgistest taimedest ning 
selle tarvis otsiti ja märgistati ümbruskonnas vas
tavaid taimi. Raja tegemine ja taimede infotahvli
tega varustamine tuli siis juba loomuliku jätkuna.
 Oandu loodusmetsarada, mida mööda on põlis
metsa uudistada saanud varsti ligi kaks aasta
kümmet, sai möödunud aastal juba kolmanda 
põhjaliku remondi. „See rada oli esimene, mille 
tõsisemalt ette võtsime,” märgib Jaak, kes oli 
tollal, 1997. aastal, mil rada tegema hakati, Sagadi 
metsaülem. Abikaasa Tiina aga töötas samas 
metskonnas spetsialistina ning raja planeerimine, 

infotahvlite tegemine ja voldikute koostamine 
oli tema esimene suur töö loodushariduse vallas. 
Jaak meenutab, et raja ehitus oli paras pähkel, 
sest tihedas metsas pehmel pinnasel ei saanud 
kasutada abivahendeid, vaid lauad tuli sõna otse
ses mõttes käsitsi metsa tassida. „Rada ehitanud 
metskonna töölised, kes seda tegid, ütlesid, et 
neil ripuvad käed juba allapoole põlvi. Raja pla
neerimine ja ehitamine käisid üheaegselt, nii et 
kui parimat lõpuvarianti otsisime, ootasid mehed 
laudadega juba selja taga”, muheleb Jaak aastate
tagusele ajale tagasi vaadates. 
 Pärast Oandu loodusmetsarada lisandus radasid 
lausa riburada: näiteks Koprarada 1999, Võsu
Oandu 2000, NõmmeveskiVõsu ja Nõmmeveski
Liiapeksi 2001, MajakiviPikanõmme 2003.

Lühikesed ja pikad rajad
Ent need polnud muidugi esimesed rajad, mis 
Lahemaale rajati. Kui rahvuspark 1971. aastal 
loodi, siis tehti terve rida õpperadu. „Viitna, 
Käsmu, Viru raba, Ojaäärse zooloogiline rada”, 
loetleb Jaak ja lisab, et tol ajal – ja see kestis 
küllalt pikka aega – oli tavapärane, et inimesed 
toodi bussiga raja algusse, jalutati see giidi 
juhatamisel läbi, mindi bussi tagasi ja sõideti 
järgmisse paika. „Infotahvleid nn esimese 
põlvkonna radadel ei olnud. Mõned rajad olid 
tähistatud nummerdatud postiga ja infot saadi 
rajavoldikust,” täpsustab Tiina. 
 Vahepeal olid õppe ja matkarajad veidi 
tagaplaanil. „Suuremat rõhku pandi Lahemaale 
tulles mõisate külastamisele, ka rändrahnude 
ja jugade juures käidi, vahel ka loodusradadel, 

MIDA VALIDA: Enne rajale suundumist on kaval 
tutvuda radasid tutvustavate näitustega Oandu 
looduskeskuse juures. 

KAARDIL: Lahemaale jääb hulganisti RMK puhkeobjekte.
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kuid harvemini,” räägib Tiina. Tänapäeval 
tullakse loodusesse enamasti väiksema selts
konnaga – sõpruskonna ja peredega, kuid palju 
võib märgata ka üksi matkajaid, sealhulgas 
mööda RMK matkateed kõndijaid. 

Hulgaliselt külastusobjekte
RMK pikast matkateest kulgeb läbi Lahemaa 
40kilomeetrine lõik, mis algab Oandult ja jõuab 
pärast Viru raba läbimist Narva maanteeni. 
„Kuna külastajad võtsid Oandu loodusmetsaraja 
ja Kopraraja hästi vastu ning need leidsid ava
likkuses positiivset vastukaja, tekkis ka mitme
päevaste radade mõte. Idee selleks saime kunagi 
PõhjaRootsis Kungsledenil matkates”, jutustab 
Jaak. Täpsustuseks – Kungsledeni matkarada 
on ligi 440 kilomeetrit pikk. Samal ajal tegi 
aga Koitjärve metskond raja Lahemaa servast 
Aegviiduni ning neid kahte ühendades sai 
72kilomeetrise raja Oandult Aegviiduni. 
„Kutsume seda Kõrve rajaks”, täpsustab Jaak.
 Ega matkajad algul sedamööda eriti tihti 
kõndinud, kuid Skandinaaviamaade eeskujul 

oli rajameistreil usku, et ka Eesti rahvas hakkab 
pikki vahemaid läbima. Avalikkuse tähelepanu 
alla tõi pikad matkarajad OanduIkla matkatee 
avamine ja suurt meediakajastust leidnud ava
matk. Praegu leidub küllaga neid, kes selle eri
nevaid harusid algusest lõpuni läbi matkavad. 
 Nüüdseks on rahvuspargis esindatud nii lühike
sed õpperajad kui ka mitmepäevaseid matku või
maldavad, ööbimiskohtadega varustatud pikad 
matkarajad. Radade teenindamiseks ja loodu
sega tutvumisele kaasa aitamiseks on RMK 
Lahemaale rajanud üheksa telkimiskohta või ala.
 Pika raja äärsed telkimisalad võimaldavad 
teatud vahemaa läbimise järel jalgu puhata, 
keha kinnitada või ka öömajale jääda. Teine osa 
telkimiskohti asub paikades, mida rahvas sage
dasti külastab, näiteks mandriEesti põhjapool
seima tipu, Purekari neeme juurde rajatud RMK 
telkimisala, Majakivi loodusraja teenindamiseks 
mõeldud Juminda telkimisala ja Lahemaa ida
poolset osa teenindav Mustoja telkimisala. Tsitres 
on palju eramaal asuvaid vaatamisväärsusi, näi
teks Muuksi linnamägi ja Hundikangrud, RMK 
omalt poolt on riigimaale rajanud telkimisala. 

HUNDILÕKS: Jaak Neljandik näitab 
Pärandkultuurirajal paiknevat hundiaedikut. 
Selle keskele pandi peibutuseks lammas 
ja kui hunt aedikusse sisenes, lükkas ta 
lõpuks värava kinni ja oligi lõksu püütud. 
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Lahemaa menukus
Rahvusparkides asuvatest RMK hallatavatest 
külastusobjektidest on RMK seire kohaselt 
Lahemaa omad kõige menukamad. Möödunud 
aasta uuring näitab, et neid külastati mullu 
190 710 korral. Teistes rahvusparkides asuvate 
objektide külastatavus jäi mullu alla 100 000. 

 Aastatega on rahvusparkide populaarsus tõus
nud, sealjuures kõige rohkem Lahemaa rahvus
pargi oma – võrreldes 2013. aastaga on külas
tatavus tõusnud üle 50 000 külastuskorra aastas. 
Lahemaa on ka see rahvuspark, kus käib kõige 
rohkem välismaalasi – kokku 41%, ning mida 
külastatakse oma pereliikmete keskis – 56% 
külastustest tehti koos perega. Tegevustena, 
mida Lahemaal ette võeti või plaaniti võtta, nime
tasid uuringus osalejad looduse vaatlemist, jalu
tamist, metsas olemist, matkamist ja telkimist. 

RMK SUVISEID ÜRITUSI LAHEMAAL

16. juuli
Heinatöötalgud Oandu looduskeskuses. Talgulised 
riisuvad mahaniidetud heina kokku ja panevad 
osa	sellest	rõuku.	Soovijad	saavad	heinamaa	
servas ka ise vikatit proovida. Talgusupp ja kama. 
Lõpetuseks ka mõned pillilood, kui keegi jaksab 
veel puhtaks riisutud heinamaal jalga keerutada. 

27. august
Lahemaa suvelõpumatk muinastulede süttimise 
eel. Uue Tsitre vaatetorni avamine. Kolga lahe 
ääres Tsitre rannas tuletame meelde, et Lahemaa 
on lahtede ja randade maa. Matkad Tsitre puude 
rajal ja Muuksi linnamäel.

AEG TEEB OMA TÖÖ: Oandu loodusmetsarajal saab 
näha looduse omasoodu toimetamist. Vanad puud 
langevad oma aja äraelanuna pikali.

MATKATEE: Siit saab startida pikale matka-
teele. Jupp sellest kuni Aegviiduni oli valmis 
tükk aega enne seda, kui matkatee avati. 
Seda lõiku kutsutakse Kõrve rajaks. 
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KOMMENTAAR

Poollooduslikud kooslused 
paremini pildile
Poollooduslikud kooslused
Poollooduslikud kooslused (PLK) on 
loodusliku elustikuga kooslused, mida 
on kestvalt niidetud või karjatatud. 
PLKd on väärtuslikud seetõttu, et pika 
aja jooksul on hooldamise tulemusena 
kujunenud väga liigirikkad pärandmaas
tikud. Näiteks Laelatu puisniidul Lääne
maal kasvab ühel ruutmeetril kuni 76 
erinevat taimeliiki (Kukk 2004). See 
näitaja ületab loodus like alade liigi
rikkust mitu korda. PLK alade liigirikkus 
säilib ainult inimese kaasabil ning  
hoolduse lakkamisel muutub PLK 
uuesti looduslikuks, hooldamise tule
musena kerkinud liigirikkus taandub 
ning kooslused kasvavad aegamisi kinni.

Aastaks 2020 45 000  
hektarit hooldusesse
Looduskaitse arengukava kohaselt 
tuleb aastaks 2020 tagada PLK regu
laarne hooldus 45 000 hektaril. RMK 
hallataval maal on PLK alasid kokku 
31 445 ha ja nende kasutusse andmiseks 

on RMK sõlminud hooldajatega pika
ajalised rendilepingud 22 951 hektaril, 
millest otseselt koosluse pindala on  
20 927 ha. RMK hallatavatel maadel 
on vabu PLK alasid suurusjärgus 8000 
hektarit ning lisandub veel pisut enam 
kui 5000 ha PLK alasid niinimetatud 
jätkuvalt riigi omandis olevate maade 
arvelt, mis antakse RMKle hallata. 
Võib prognoosida, et aastaks 2020  
on RMK hallatavatel maadel asuvatest 
PLKdest kasutusse antud maksimaal
selt 30 000 ha. 

PLK taastamise ja  
hooldamise korraldamine
PLK taastamist ja hooldamist haldavad 
mitmed riigiasutused ja organisatsioonid. 
PLK tegevuskava aastateks 2014–2020 
toob välja seitse asutust: Keskkonna
ministeerium (koostab õigus aktid), 
Keskkonnaamet (vahendab PLK taas
tamistoetusi ja kontrollib nende kasu
tamist), RMK (annab PLKd rendile, 
korraldab suuremad taastamistööd), 
Põllumajandusministeerium (kavandab 
vahendid PLK hooldamise toetuseks), 
Põllumajanduse Registrite ja Informat
siooni Amet (korraldab PLK hooldamise 
toetuste maksmise koostöös Keskkonna
ametiga), SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (haldab Ühtekuuluvusfondi ja 
siseriiklikke vahendeid PLK taastami
seks) ja Keskkonnaagentuur (haldab 
PLK andmebaase), kes on kõik erineval 
moel PLKga seotud. Vahetult puutub 
PLK rentnik kokku RMK, Keskkonna
ameti ja PRIAga ning seetõttu on  

Kristjan Tõnisson 
RMK looduskaitse-
osakonna juhataja

NÄIDISTÖÖ: Loopealse taastamine.
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väga oluline, et kõik ametiasutused annaksid PLK 
hooldajale täpset ja üheselt mõistetavat infot ning 
arvestaksid oma tööd korraldades rentnike huvide 
ja vajadustega. Seda silmas pidades teeb RMK 
Keskkonnaametiga tihedat koostööd, et ei tekiks 
vastuolusid erinevate toetusskeemide tingimustega.
 RMK ülesanne on anda PLK alad rendile ning kui 
hooldamise eeltingimusena on vajalik mahukam 
taastamistöö, siis korraldada see kolme aasta 
jooksul rendilepingu sõlmimisest. Taastamistöö 
lõppedes peab ala olema hoolduskõlblik, st alal 
peavad olema loodud eeldused niidutaimestiku 
tekkeks. PLK taastamine on tegevus, mille kulud 
üldjuhul ületavad taastamisel raiutud puidu müügist 
saadavat tulu. RMK saab PLK taastamistööde 
kulude katmiseks kasutada Ühtekuuluvusfondi 
vahendeid, mille kasutamise tingimused on  
sätestatud keskkonnaministri 18.05.2015  
käskkirjaga nr 460. 
 Riigimaal oleks RMK seisukohalt ideaalne  
selline olukord, kus RMK leiab ise PLK aladele 
rentniku, teostab vajadusel ÜF vahendite abil 
koosluse taastamiseks vajalikud tööd ja annab 
seejärel taastatud koosluse rentnikule üle, kes  
liitub PRIA hooldustoetuse skeemiga. See välistaks 
olukorra, kus PLK taastamistööd ei ole Ühte
kuuluvusfondi jaoks abikõlblikud, kuna varem 
on samal alal PLK taastamiseks toetusi antud.
 Alates käesolevast aastast ei maksta enam  
loodushoiutoetust RMK hallatavatel maadel,  
kus RMK on teinud taasatmistöid PLK  
Ühte kuuluvusfondi vahenditest. 
 Kui varem oli rentnikel võimalik RMK taastamis
raie aladele taotleda Keskkonnaametist toetust 
kännu ja juurevõsude tõrjeks ja/või mätaste  
purustamiseks, siis alates käesolevast aastast ei 
ole see RMK poolt Ühtekuuluvusfondi vahendi
test taastatud aladel enam võimalik.
 Nendel aladel on rentnikel valida, kas 
1) taastamisraie järel antakse taastatav ala kohe 
aktiga rentnikule üle ja rentnik liitub PRIA PLK 
hooldustoetuse skeemiga ning sel juhul RMK 
sellel alal enam täiendavaid tegevusi ei tee, või 
2) rentniku taotluse alusel teeb RMK taastamis
raiele järgneval vegetatsiooniperioodil täiendava 
juure ja kännuvõsude purustamise. Viimasel 
juhul ei tohi rentnik taotleda taastatavale alale 
hooldustoetust ning taastatav ala antakse rentni
kule aktiga üle alles pärast võsude purustamist.
Selline töökorraldus on vajalik selleks, et tõmmata 
selge joon PLK taastamise ja hooldamise vahele, 

kuna nende tegevuste jaoks on ette nähtud erine
vad toetused ning toetuste tingimuste kohaselt ei 
saa mõlemad tegevused samal alal üheaegselt 
toimuda. Riigi jaoks teeb see toetuste haldamise 
lihtsamaks, kuid rentniku jaoks toob kaasa sisse
tulekute languse, kuna rentnik kaotab võimaluse 
hekseldamise eest toetust küsida. RMK võtab 
PLK ala rendile andes lepingus kohustuse suure
mahuliste taastamistööde läbiviimiseks kolme 
aasta jooksul ning tagab üleandmise hetkel, et ala 
vastab hooldustoetuste nõuetele. Rentniku soovi 
korral on ühekordse tegevusena võimalik kännu 
ja juurevõsude purustamine raiele järgneva vege
tatsiooniperioodi jooksul.

Kus asuvad vabad PLK-d, mida  
on võimalik RMK-lt rendile võtta?
RMK ja Maaameti koostöös on valmimas veebi
rakendus (vt joonis 1), kus on näha RMK maal 
asuvad vabad ja juba väljarenditud PLKd.  
Rakenduses saab anda RMKle teada oma soovist 
ühe või mitme PLKd sisaldava maatüki rendile
võtmiseks. RMK saab rakenduse abil tagasisidet, 
milliste maatükkide vastu tuntakse huvi ning saab 
need alad rentnike kasutusse anda. Hetkel toimub 
rakenduse testimine. Vastavalt kokkulepitud aja
kavale avatakse PLK rendihuvi rakendus kasuta
jatele 1. septembril käesoleval aastal ning kindlasti 
teavitab RMK rakenduse valmimisest veel eraldi.

Joonis 1. Rendihuvi rakenduse kuvatõmmis.

Töökorralduse lihtsustamise ja vabade PLK alade 
avalikustamisega peaksime astuma suure sammu 
lähemale looduskaitse arengukava eesmärkide 
saavutamisele. 

Looduskaitse arengukava aastani 2020. Keskkonnaministeerium, Tallinn 2012
Kukk, T. (toim.) 2004. Pärandkooslused. Õpik-käsiraamat. Pärandkoosluste
kaitse Ühing, Tartu.
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PARTNER

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor, erakogu

Retkejuht Ene Riiberg: 
Teadmised tulevad kogemata, 
või siis ka mitte

„Räägin ikka põhjusest, 
miks retkejuht tahab  
alati rajal esimene olla,” 
kõneleb RMK Oandu  
looduskeskuse retkejuht 
Ene Riiberg aastatetagu-
sest loost matkarajal. 
Maha oli sadanud õrn  
lumi ning rada mööda  
oli kitseke kõndinud.  
Ja ennäe! Sealsamas  
lebas ka 25-kroonine, just-
kui oleks kits selle sinna 
poetanud. „Metsaannid ei 
olegi vaid marjad, seened 
ja pähklid,” muheleb ta. 

TEADMISED: Ene on agronoomiat 
õppinud, aga ta on omale selgeks 
teinud ka muu loodusmaailma ning 
oskab juhendada kõiki Oandu loodus-
keskuse pakutavaid õppeprogramme.
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Rohkem siiski pole sarnaseid metsaande ette 
sattunud, ikka need, mis maas või puus kasvavad 
või kes metsas elutsevad. 
 Ene on agronoomiat õppinud, nii et taimed on 
tal kõige paremini „käpas”, aga samamoodi on 
ta omale selgeks teinud ka muu loodusmaailma 
ning oskab juhendada kõiki Oandu looduskeskuse 
pakutavaid õppeprogramme. Retkejuhina on Ene 
töötanud üle kümne aasta kaitseliidu valvemees
konnatöö kõrvalt, esialgu Aegviidus ja nüüd 
Oandul. Sellele tööle sattus ta EPA kursusekaas
lase Tiina Neljandiku kutsel. Agronoomiat nad 
üheskoos õppisidki. „Tiina, kes toimetas tollal 
Aegviidus, kutsus meid sealsetest üritustest osa 
võtma,” meenutab Ene. „Ükskord siis ta jälle 
organiseeris koolilastele õppepäeva ning küsis, 
millega keegi saab aidata. Kuna tarvis oli lõkke
hoidjat, pakkusin end välja.” Sellest talvisest 
lõkkehoidmisest 12 aastat tagasi saigi varsti 
alguse RMK ja Ene tihedam koostöö, aga siis 
juba tulevalvurist retkejuhiks. 
 Põhiliselt juhendab ta lastegruppe – pakub ju 
RMK lasteaedadele ja koolidele ning teistelegi 

huvilistele loodusõppeprogramme ning see töö 
nõuab nii loodusteadmisi kui ka pedagoogilisi 
oskusi. Mõlemas osas püüab Ene end jõudu
mööda täiendada, küll raamatutest ise õppides 
või õppepäevadest osa võttes. 2004. aastal, mil 
ta retkejuhina tööle asus, korraldas RMK kohe 
ka spetsiaalse giidikoolituse – Ene on kutseline 
loodusgiid – ning igal aastal hooaja alguses 
korraldab looduskeskus retkejuhtidele ka sisse
juhatava loengu. 

Köitev lindudemaailm
Ene nendib, et eks teadmised tulevad kogemata, 
või siis ka mitte, kui on tahtmist sihilikult midagi 
õppida. Viimased paar aastat on ta süüvinud süga
vamalt lindude maailma ja püüab seda kirevat 
elu endale selgeks teha, võttes osa ornitoloogia
ühingu õppepäevadest ja laagritest ning pannes 
oma teadmisi proovile ühingu veebipõhisel mää
ramisvõistlusel. Seal saab võistelda kahes klassis: 
algajad ja edasijõudnud. Ene on võistelnud edasi
jõudnute seas, aga peab end siiski algajaks. 

LOODUS AITAB: Ene ütleb, 
et alati pakub loodus midagi 
põnevaks kõrvalepõikeks. 
Nagu sellel pildilgi. 
Mis puudega tegu on? 
Õige vastus: Amuuri 
toomingatega. 
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 „Vaatasin alguses algajate küsimusi – neid saab 
ju enne vaadata, aga teadsin enamiku vastuseid, 
seetõttu valisin edasijõudnud. Elu peab ikka 
keerulisem olema, muidu pole ju huvitav. Ega 
neile küsimustele lihtne vastata ole,” tunnistab 
Ene, rõõmustades ühtlasi, et tal õnnestus paar 
aastat tagasi 63 edasijõudnu seas kokkuvõttes 
26ndaks jääda. 
 Ene tõdeb, et kui keegi millestki väga nakata
valt kõneleb, siis tekib enesel ka huvi sellest 
valdkonnast rohkem teada saada. Ornitoloogid 
ongi teda palju innustanud, sestap tal tõsisem 
huvi lindude vastu ka tekkis. Ning see, mis 
endale köitev, sellest on soov teistelegi kõne
leda. Matkad on selleks ka väga sobivad kohad. 
 „Iga kord enne retke viin end sellisesse kondit
siooni, et oleks pärast endal ka hea tunne. Loen 
materjale, tutvun kirjandusega,” kõneleb Ene. 
„Mõnes paigas oled vahel kümneid kordi käinud 
ja ikka tahad ju, et oleks ka midagi uut.” Loodus 
ka toetab Ene sõnul retkejuhti neis asjus alati ja 
annab võimaluse väikseks täiendavaks kõrvale
põikeks. Parasjagu võidakse ju üheskoos näiteks 
pärandkultuurirada uudistada, aga kui sel ajal ka 
sarapuu õitseb, siis näitab ta selle õrna ja tavali
selt enamikule ka tundmatu emasõie ära. 

 Retkejuht lööb Enes välja ka siis, kui tema 
kodukohas Kolgas kohtudes õues pildistamiseks 
sobivat kohta otsime. „See sünnib süüa, tal on 
täitsa redise maitse,” kummardub ta ja nopib 
maast tõlkja, rahvakeeli rakvere raipe, koorib 
vart nagu rabarberit ja ulatab meile proovimiseks. 
Tõepoolest, redis mis redis. „Matkal üks vene 
naine näitas, et see sünnib süüa,” selgitab ta, 
kuidas ta teada sai, et see põllumehe jaoks tüütu 
umbrohi hamba all ei karju. 

Karu nimega taimed
Ene tõdeb, et retkejuhil tuleb balansseerida kahe 
tegevuse vahel. Nagu õpetajagi – anda teadmisi 
edasi ja vajadusel kehtestada korda. Üldiselt 
lastele looduses siiski meeldib ja laste teadmised 
on küllalt head. „Loodusõpetajad teevad head 
tööd, vahel täitsa kuula ja imesta, mida kõike 
lapsed teavad,” nendib ta, lisades, et iseäranis 
oskavad loodusteemadel kaasa rääkida noore
mad lapsed. 
 Keeruline vanusegrupp on 6.7.8. klass, aga 
Ene sõnul on aja jooksul tekkinud ka kogemus, 
kuidas nendega toimetada. Vanemate lastega 

KOOS: Ene koos Riina Laanetuga, teise Oandu 
looduskeskuse kauaaegse retkejuhiga Muuksi linnamäel 
Metsalillede päeva matkal. 

UURIVAD: Ene suvelõpumatkal Pärispea poolsaare 
radadel uurimas, mis liiki seenega tegu on. 
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 Kas Ene püssi ka laseb, ikkagi kaitseliitlane ju, 
ei saa küsimata jätta. „Ikka, laskmised on kohus
tuslikud. Mina mööda ei lase,” kinnitab ta ja täp
sustab, et tulistas õhupüssist juba lapsena, selleks 
kehutasid teda vennad, kellega koos ta – kui kuule 
käepärast oli – plekkpurkide ja vahel ka klaaspu
delite pihta märki lasi. Nii silm täpseks harjuski. 

võib vahel see häda olla, et nad ei kipu ilmale 
kohaselt riietuma. „Õnneks nüüd juba kantakse 
kummikuid, neid on nii ilusaid ka,” täheldab ta. 
 Ene eestvedamisel on Oandu looduskeskusse 
tehtud näiteks karuherbaarium, mis sisaldab 
karunimelisi taimi ning neid on Eestis omajagu, 
nagu karukell, karukeel, karukold, karutubakas… 
Sellele mõttele tuli Ene bussis, kui ta pealinnast 
kaitseliidu töölt koju Kolgale sõitis. „Mina sõidu 
ajal ei maga ja mis sa ikka muud teed kui mõtled,” 
muigab Ene. Kuusalus oli tulemas üritus nimega 
„Regilaul ja karuäke” ning RMK plaanis seal 
ka oma telgiga väljas olla. Ene ülesandeks pidi 
olema meisterdamine, kuid äkitselt torkas naisele 
pähe, et võiks ju tutvustada ka karunimelisi 
taimi. Nii see õpimapp sündiski. 
 Kodukohas Kolga raamatukogus on Ene koos 
sõbrannaga korraldanud ka seenenäitusi. Mullu 
kogusid nad kokku ligi 50 seeneliiki, sealhulgas 
ka puuseened. „Raamatukogu juhataja rääkis pä
rast, et üks poiss oli kõhuli laual olnud ja otsinud 
raamatust seentele vasteid. Hea tunne, kui lapsel 
tekkis huvi, see ongi eesmärk,” märgib naine. 
 Loodusesse läheb Ene meelsasti, olgu siis 
seenelemarjule või jalgrattaga sõitma. „Kohe 
palju käin, ikka palju,” ütleb ta. Ta käib ka neil 
retkedel, kus eesmärgiks on kindla vahemaa 
läbimine, näiteks Pitka matkal Järvamaal 
Jalgsemalt Peetrisse ning Estlanderi matkal 
Valklast/Salmistust Harale. 

Tiina Neljandik, RMK Oandu looduskeskuse juht 
ja Ene kursusekaaslane:

Ene Riiberg on RMK loodusõppeprogramme 
ja muidu matku teinud juba üle kümne aasta. 
Enega on huvitav – alati on tal midagi uut tehtud 
või teoksil, ikka on tal midagi põnevat näidata 
või rääkida. Ene puhul võlub just tema lõppematu 
huvi kõige, eriti aga looduse vastu, soov rohkem 
teada saada ja õpitut ka teistele edasi anda. 
Selline entusiasm haarab kaasa nii õpilasi, 
rahvuspargi täiskasvanud külastajaid kui ka teisi 
retkejuhte. Lisaks looduse tutvustamisele on Ene 
osavnäpp, kes meie üritustel töötubasid korraldab 
ja sealgi alati huvitavaid meisterdusi välja mõtleb. 
Viimati said Oandul käinud muuseumiöö külalised 
teha „tuulepuu-muusid” – Ene enda pakutud 
nimega puust tuulekellasid, materjaliks raiejäät-
med. Loodetavasti jätkub tal veel kaua seda innu-
kust ja rõõmsameelsust, et inimestele looduse 
saladusi vahendada.

HUVI: Ene puhul võlub tema lõppematu 
huvi kõige, eriti aga looduse vastu, 
soov rohkem teada saada ja õpitut 
ka teistele edasi anda. 
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Staažikal metsakorraldajal 
on õhtused unejutud  
lapselastele oma elust võtta

Maire Raid, keda paljud 
metsamehed mäletavad 
kauaaegse metsakorralda-
jana, tegi seda tööd üle 
30	aasta,	sealjuures	 
metsandust õppimata. 
Metsakorraldaja mängu-
maa on ahtakene, ette on 
antud reeglid ja seadused, 
mida tuleb arvestada,  
aga selle tasuks on töö-
keskkond alati uus ja  
huvitav, ütleb Maire. 

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor, Jürgen Kusmin

MÕTLIK: Metsaraie ei ole Maire 
sõnul hirmus asi, kui inimene teeb 
seda mõistlikult ning hoolitseb 
uuenduse eest. Miks võpsik 
parem on kui kultuur?
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esimeseks metsaülemaks hingega metsa juures 
oleva Kaarel Tiganiku, kelle tegemistest oli 
palju kõrva taha panna. 
 Oli rõõm metskondi läbi käia ja sealsete 
inimestega koos töötada. Metskonnad olid ka 
kohalikud eeskujud üldise heakorra asjus.
 
Mis teid metsakorralduse töös paelus lisaks 
sellele, et see on tõesti niisugune töö, kus saab 
suvi läbi välitöödel olla?
Üht loodusest lugupidavat inimest köidab alati 
see, kui tema töökeskkonnaks on loodus ise, 
mitte laua taga välja mõeldud tegevused ja sea
dused, mis tegelikkuses ei pruugi teoks tehtavad 
ollagi. Ka loodusvara, antud juhul metsa, tuleb 
mõistlikult kasutada, elu ongi kompromisside 
tegemine majanduse ja keskkonna säilimise 
vahel. Metsakorraldus kujundab meie elukesk
konda, sa pead tervikut nägema, detailides tegut
sedes. Ette on antud reeglid ja seadused, mida 
tuleb arvestada ja mis peavad ohjeldama inimese 
ahnust – mets on raha. Kogu sinu tegevuse 
lahendusest ja loomingust tuleneb keskkonna 
edaspidine saatus. Mängumaa on üsna ahtakene.
 Metsakorraldaja töö nõuab suurt vastutus
tunnet. Aga selle tasuks on ka töökeskkond alati 
uus ja huvitav. Loodusesõpra ei häiri vihm, 
sääsed ja parmud ega muud eluga kaasas käivad 
nähtused. Nad käivad selle töö juurde.

Ilmselt ei piirdunud metsas töötamine üksnes 
sääskede ja parmudega kohtumisega?
Olen kohtunud põtrade, metssigade, huntide, 
karudega. Olen metsa inventeerides sattunud 

Olete Tartu ülikooli geograafia teaduskonna 
lõpetanud – milliseid radu pidi hoopis met-
sandusse jõudsite?
Tartu ülikool andis viie aastaga väga hea ja laia
põhjalise loodusteadusalase hariduse. Nii suunati 
mind Maanteede Projekti geoloogiks Tallinnasse 
tööle, aga elamist ju ei antud, vaata ise, kuidas 
saad. Töötasin välitöödel kolm kohustuslikku 
aastat. Siis tekkis võimalus ehitada kooperatiiv
korter ning ma läksin koos maakorraldajast abi
kaasaga Maaparandusprojekti välitöödele suuremat 
palka teenima. 1966. aastal saimegi Mustamäe 
kahetoalise korteri võtmed kätte. Nüüd võisime 
abikaasa eestvedamisel minna huvitavamale 
tööle Metsakorraldusse, kuhu 1971. aastal moo
dustati vastloodud Lahemaa projekteerimisega 
tegelev salk (grupp). See töö kestis kolm aastat. 
 Abikaasale jäi see ala varsti kitsaks, kuid mulle 
sobis nii töö kui ka kollektiiv. Töö eesmärgiks oli 
Lahemaa üldise korralduskava ning tsoneerimis
plaanide kavandamine. Toimusid suured üle
riigilised vaidlused ja arutelud. Korjasime 
arhiividest ajaloolist ning loodusuurijate käest 
olemasolevat materjali ala kohta, tegime eeltööd 
vaatamisväärsuste ja matkaradade tarvis. Tulemi 
kandsime kaartidele.
 Seejärel tulid looduskaitse valitsusest uued 
ülesanded: koos metsakorraldusega inventeerida 
ning kaardistada piirkonnas nii kohaliku kui 
ka vabariikliku tähtsusega looduskaitsealused 
objektid: üksikpuud, metsasalud, erilised puistud, 
haruldased taimed, rändrahnud, pinnavormid. 
Suve jooksul toimus see ühe metsamajandi piir
konnas, talvel valmis kaitsealuste objektidega 
piirkonna plaan ning selle juurde kuuluv seletus
kiri nende seisukorrast. Töötasin üle 20 aasta 
looduskaitse alal. 
 See töö lõppes, kui nõukogude aeg hakkas 
otsa saama ja looduskaitse jaoks enam raha ei 
jätkunud. Metsakorralduse juhataja asetäitja 
pakkus ümberõpet metsakorraldajaks. Olin nende 
töödega natuke tuttav ja nõustusin, kuigi paar 
pakkumist oli tehtud ka mujalt. Valisin metsa
korralduse, sest välitööd olid olnud mu elu osa.

Siis tuli metsahindamist õppima hakata? 
Metsahindamist ja metsamajandust. Olin ühe 
suve õpipoiss kogenud taksaatori, suurepärase 
õpetaja Vilbert Pajupuu juures Karulas kolhoosi
metsas ning järgmisel suvel anti mulle korral
dada Ilumetsa metskond Põlvamaal. Sain oma 
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ÕPIVAD: Maire Raid koos hea sõbranna 
Marje Suharoviga pärandkultuuri inventeerijate 
koolitusel Kuresel aastal 2006. 
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pesal istunud sookurele ja koovitajale, peaaegu 
peale astunud vastsündinud kitsetallele. Näinud 
hommikuudus puksimas noori sokkusid ning 
imetlenud märga tudisevatel jalgadel seisvat 
äsja sündinud põdravasikat. Olen sattunud vara
hommikul palgihunnikul mängivatele rebase
poegadele ja ajanud üles uimase mägra. Kõik 
need pildid korvavad kuhjaga metsakorraldustöö 
raskused. Olid ju terve nädala kodust kaugel 
ning tihti üsna viletsates elamiskohtades. Võis 
sadada päevade kaupa; vajadusel pidid minema 
ka taksaatoriga katmata pinda korraldama, kui 
oli juba käes hilissügis ja lundki sadas. Metsa
korraldustöö nõudis sellist elulaadi väljakanna
tavaid inimesi. Järjekorda sellele tööle ukse taga 
polnud, ka ahvatlevat tasu mitte. Aga kellel on 
võimalik õhtul lapselastele unejutuks rääkida, 
kuidas ta nelja karu nägi või rebasepoegade 
mängu võis jälgida? See on ju lausa muinasjutt, 
mida tellitakse ikka jälle ja jälle.

Eks Metsamehe lugejagi loeks hea meelega 
„muinasjuttu” karudega kohtumisest.
Olin korraldamas Harjumaal MustlaNõmme 
metsasid vastu Väätsa metskonna piiri. Tulin 
autoga mööda metsateed päevaplaaniks võetud 
ala sihiotsa. Parkisin auto, võtsin takseerkaaned 
ja vajalikud abivahendid ning pidin metsateed 
mööda veel u 200 meetrit edasi marssima ja siis 
metsa keerama. Järsku vaatan ettepoole – mingi 
loom ronib kraavist teele, ainult turi oli näha. 
Jäin seisma. Teele ronis eelmise aasta väike karu, 
tema järel selle aasta kaks väikest karupoega. 
Nüüd välgatas peast läbi mõte, et kus emakaru on. 
Autoni oli veidi üle 50 meetri, karudeni napp 20. 
Ja seal ta oli. Seisin liikumatult. Peast lippasid 
läbi igasugused mõtted. Teadsin, et karu võib 
kiiresti joosta ja ka puu otsa ronimine ei päästa. 
Emakaru ajas end aeglaselt püsti ning vahtis 
suu lahti minu suunas. Hetkega ei saanud ta aru, 
kes või mis teel seisab. Mina ei liigutanud. 

JUTUD ELUST ENESEST: Aga kellel veel kui mitte metsakorraldajal on võimalik õhtul lapselastele 
unejutuks rääkida, kuidas ta nelja karu nägi või rebasepoegade mängu võis jälgida? Maire räägib neid jutte 
lapselaps Paulale ikka ja jälle. 
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Kuidas Te nüüd kõrvaltvaatajana 
Eesti metsandust hindate?
Keskkonnakaitse ja majandamine peaksid tasa
kaalus olema, ühte ei saa teisele eelistada. Mets 
ei ole ainult rahaauk ega ka lagunev reservaat. 
Metsaraie ei ole hirmus asi, kui inimene teeb seda 
mõistlikult ning hoolitseb uuenduse eest. Miks 
võpsik parem on kui kultuur? Metsa looduslikule 
uuenemisele jätmine nõuab väga palju aega.
 Riigimetsas on metsauuendusega enamvähem 
hästi toime tuldud, erametsades mitte. Taas
metsastamine on ülioluline! Ka keskkonnakaits
jad peaksid omandama majandusliku mõtlemise 
põhitõed, nende tegevuseks kuluv ressurss ei 
kasva puu otsas. Kõike tuleb hoida mõistlikus 
tasakaalus. Üldiselt on nii, et kui inimene püüab 
looduses midagi reguleerima või parandama 
hakata, peaks see põhjalikult läbi analüüsitud 
olema, vigade parandus võtab väga pikalt aega. 
Ühe asja valesti tegemine võib endaga kaasa 
tuua terve soovimatu muutuste ahela.

Olete ju ka lausa elupõline orienteeruja, 
kel hulk häid saavutusi ette näidata. 
Käite orienteerumas veel praegugi?
Käin tõesti siiani võistlemas. Täna (20. mail – 
toim) lähen näiteks Tugamanile Vääna taha 
neljapäevakule. Käin ka veteranide MMidel. 
Orienteerimisoskus kulus metsakorraldustöös 
vägagi ära. 

Lõpuks oli tal vist selge, et on inimene. Veel 
hetke silmitsesime teineteist, siis lasi karuema 
end väärikalt neljale jalale, ronis aeglaselt 
teetammist alla ja lahkus oma poegadega. 
Ma arvan, et suur hirm ei halvanud mind (võib
olla lootsin autole), asja reaalsus jõudis pärale 
veidi hiljem. See kõik oli ju uskumatu ime!

Metsakorraldustööle järgnes veel ka 
pärandkultuuri kogumine ja kaardistamine? 
Millist kanti Teie inventeerisite?
Kernut, pool Padiset, Viljandimaal Holdre kanti. 
See oli avastusterohke töö. Leidsime näiteks 
(mitte oma piirkonnas) metsakorraldajaga era
metsast Hõreda mõisa juurest 1800. aasta lõpus 
ehitatud silotorni – poleks osanud silotorni nii 
varajaseks ehituseks pidadagi. Suured kiviaedade 
süsteemid on imepärased – vaatad ja imestad, 
mis kõik on olnud. Ja kui palju võib leida süga
valt metsast taluasemeid, terveid külakohti!

Vaike Pommer:

Kohtusin Mairega esimest korda kolmkümmend 
aastat tagasi. Algas 10 aasta metsakorraldus 
ja verivärske peametsaülemana pidin ma kõigi 
nende	metsakorralduse	proffidega	hakkama	
saama. Kui Maire süsteemsuse võis lugeda 
metsakorraldaja töö rutiiniks, siis tema märkamis-
võime ja põhjalikkus oli ja on ääretult suur. 
Talle läks korda nii metskonna lagunev sild kui 
ka muretsev kolleeg, kelle kodu remont puidu-
puudusel venis. Oli ju fondide ja limiitide aeg, 
aga Maire jaoks ei olnud lahenduseta probleeme.
 Uuesti kohtusime pea kakskümmend aastat 
hiljem. 2005. aasta detsembris koolitasime 
Mahtra rahvakooli kitsukeses saalis esimesi 
pärandkultuuri kaardistajaid. Selles mõnusalt 
kodukootud seltskonnas mõjus Maire oma miljo-
närisinise kleidi ja elegantsiga lausa säravalt. 
Hea	meeskonnamängijana	sulandas	ta	end	aga	
seltskonda väga asjakohaste küsimuste ja toeta-
vate repliikidega. Kuue projektiaasta jooksul 
sai kaardistajast koolitaja ja sellega said Maire 
täpsust, nõudlikkust ja hoolivust tunda paljude 
maakondade kaardistajad.
 Need on lood minevikust, aga minevik ongi 
ju lugu, mida endale jutustame. Täna on Maire 
veelgi targem ja parem ja minule lihtsalt väga 
armas inimene. 

PALJU: Maire arvukad medalid spordivõistlustelt. 
Peamiselt orienteerumistelt, kuid ta on kaasa löönud 
ka suusatamistel. 
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Metsa eluringi alustaja – 
metsakasvataja
Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

„Mis jalanõud peaksin 
panema?” „Mina olen  
kingadega.” Nii sai murtud 
esimene stereotüüp metsa-
kasvataja ametist juba 
enne RMK Edela regiooni 
metsakasvataja Koit  
Kivikasega kohtumist. 
Kuhu jäävad kummikud ja 
mida teeb metsakasvataja, 
saab selgeks, kui sõidame 
Varbla, Audru ja Pööravere 
metsandikes ringi. 

KONTROLLIB: Metsakasvatajad 
peavad kontrollima, et istutajad 
on taime kõvasti kinni vajutanud. 
Koit Kivikas on pildil Marana 
taimekoolis kasvanud potimänniga.

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 ametikohti lähemalt.
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ütles, et pani raadio valjult 
mängima, sest see vaikus ja 
linnulaul hakkas närvidele.” 
 Uurin, millal algab metsaistu
taja töö pärast raiet. „Oleneb, 
millal raie tehakse ja mis puu

liik oli enne 
raiet. Lehtpuu
raiesmikel on 
otstarbekas 
istutada lage
raiejärgsel 
kevadel. Kuid 
okaspuuraies
mikel peab 

mets 1–2 aastat seisma, sest 
raiejäätmed ja oksavallid on 
kärsakate haudekohaks ja langi 
seismine aitab istikute ulatus
likku kahju vältida.”

Põllumehest  
metsameheks,  
kuid alati jahimees
Vaba aeg kulub Kivikal jahi, 
laskespordi või laste kasvata
misele: kolme lapse isa on 
Kaisma Jahiseltsi juhataja, 
organiseerib Pärnu Jahimeeste 
Liidus laskmistreeninguid, 
SK Metsasõprade laskmis
võistlusi. Jahiselts korraldab 
koostöös kohaliku külaseltsiga 
talguid, jaani ja vastlapäevi 
ning jõuluüritusi.
 Kivikas, nagu paljud metsa
kasvatajad, oli enne metsa
kasvatuse reformi metsnik, ta 
lõpetas Luua metsanduskooli 
kaugõppes, juba metsnikutöö 
kõrvalt. Esimese hooga põllu
majandust õppinud metsa
kasvataja arvab, et kui amet 
pakub jätkuvalt vabadust oma 
tööd organiseerida ja palgad 
on endiselt konkurentsivõime
lised, siis ei näe ta põhjust, 
miks ta ei võiks seda teha ka 
20 aasta pärast. 

„Mul olid siin veel eelmisel 
nädalal istutajad, aga nüüd on 
kõik lõpetanud. Hiljem sõidame 
ühest kohast läbi, kus võib veel 
kedagi olla,” alustab Kivikas, 
kellega kohtume metsakasvata
jate kõige kiiremal perioodil – 
kevadel. Metsaistutus algab, kui 
lumi on läinud ja mets piisavalt 
kuiv. Sel aastal sai alustada 
aprilli teisest nädalast.

Hindaja ja kontrollija
Metsakasvatajate üks mahukam 
töö on võsaraieeelne nooren
diku hindamine. „Selleks kasu
tan õngeridvast tehtud latti,” 
ütleb Kivikas ja mõned kilo
meetrid hiljem peatume ühe 
noorendiku juures, kus metsa
kasvataja võtabki välja ridva 
ja näitab, kuidas ta ringiratast 
keerutades kokku loeb, mitu 
puud on selle 16 ruutmeetri 
peal kasvama läinud ja saab 
teada, mis on keskmine puude 
arv hektaril. 
 Ühe hektari hindamiseks on 
tal vaja lugeda puud kokku kol
mel proovitükil. Sellel samal 
proovitükil loeb ta kokku ka 
nö vitsad ehk võsa ja selle järgi 
otsustab, millist hooldust tellida. 
Kultuurihoolduseks on kolm 
varianti: taime ümbert võsa ja 
heina niitmine, koridoridena 
niitmine või üle pinna niitmine. 
Kokku hooldati eelmisel aastal 
Kivika metsandikel 1350 ha, 
millest 750 ha oli võsaraie ja 
600 metsauuenduse hooldus.
 Mõõtmisel saadud andmed 
sisestab Kivikas kodus metsa
kasvatuse programmi, mille 
järgi kujuneb alltöövõtjatele 
hind. Seda protsessi peab 
Kivikas üheks ajamahukamaks 
tööks. Ühe lahendusena, kuidas 
aega säästa, pakub ta välja 
võimaluse andmed metsas 

kohapeal sisestada, sest metsas 
mõõtmisele ja paberile märki
misele lisandub kodus veel 
sama palju aega arvuti taga. 
 „Oleme korra proovinud 
droonidega kontrollimist. 
See teeks metsa
kasvataja töö liht
samaks ja hoiaks 
kütust kokku. Mul 
on siin mitu kom
paktset ala, kus ma 
võiksin kontrollida 
ühe koha peal olles 
mitut lanki,” kõne
leb Kivikas tulevikuplaanidest. 
 Teine oluline töö, mida metsa
kasvataja teeb, on hoolduste 
ja istutamiste kontrollimine 
ja aktide vormistamine.

Kevadel ei puhka  
ükski metsakasvataja
Jõuame tagasi jalanõudeni, 
tegelikult käib metsakasvataja 
ikkagi saabastega, et kõik hin
damised saaksid tehtud, kuid 
sellistel päevadel, mil on vaja 
ringi sõita, tehtud töid kontrol
lida, istutajatele taimi vedada 
või uusi lanke näidata, saab ka 
kingaga väga hästi hakkama. 
Teisalt, sõitmist on sellisel 
perioodil palju, kokku sõidab 
Kivikas kuus 2500–3000 km. 
Sel kevadel istutati Kivika piir
konnas 550 000 taime: kuuske, 
mändi ja kaske.
 Kivikas ütleb, et tal on istuta
jatega vedanud, alati on neid 
võtta ja pigem peab mõninga
tele soovijatele ära ütlema. 
Mõned teised metsakasvatajad 
jällegi kurtvat, et pole istutajaid 
võtta. Kivikas eelistab juba 
kogenud töötajaid, keda saab 
usaldada. Tubli istutaja paneb 
päevas ca 1000 taime, mõni 
teine, kes tuleb loodust nautima, 
paneb ca 500. „Üks istutaja 

„Üks istutaja ütles, 
et pani raadio valjult 
mängima, sest see 
vaikus ja linnulaul 
hakkas närvidele.”
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Teadustöö uurib raiete mõju 
metsade süsinikuringele

Eesti asub hemiboreaalsete metsade vööndis, 
kus aineringe on võrreldes troopiliste metsadega 
aeglasem. See tähendab, et muld ja taimed seo
vad süsinikku pikema aja jooksul ning nendes 
metsades asub väga arvestatav osa maismaa
ökosüsteemides seotud süsinikust. Seetõttu on 
oluline parasvöötme ja boreaalseid metsi majan
dada viisil, mis tagaks nende raiejärgse kiire 
taastumise ja süsiniku efektiivse sidumise, mis 
takistaks suurel hulgal süsiniku vabanemise 
mullast lühikese aja jooksul. 
 Kuigi metsade süsinikuringet on seoses kliima
muutustega viimasel kümnendil palju uuritud, 
on teadmised süsinikuvoogudest ja varudest 
Eesti metsades ikkagi lünklikud. Nimelt on meie 
metsad äärmiselt mitmekesised ja eriilmelised 
ning tervikpildi saamine metsade süsinikuringest 
eeldab laiaulatuslikumat uurimistööd. Paljud 
siiani saadud tulemused põhinevad modelleeri
misel,  kuid vähe on tehtud uuringuid, mis 

võimaldaksid saada täpsemaid empiirilisi 
andmeid metsade süsinikuringe kohta.
 Projekt keskendub kahele raieliigile, harven
dus ja lageraiele, nende mõju süsinikubilansile 
on siiani vähe uuritud. Samas on näiteks noore 
metsa hooldamise maht ja tähtsus Eesti metsa
des kasvamas.

Kui kaua kestab raie mõju?
Harvendusraie on peamine metsakasvatuslik 
tegevus puistute arengu suunamisel ja nende 
kvaliteedi parandamisel, võimaldades hiljem 
raieküpsest metsast suuremat majanduslikku 
tulu saada. Nii ulatus harvendusraiete maht 
2015. aastal riigimetsas pea samale tasemele 
uuendusraietega (9339 vs 10 471 hektarit). 
Harvendusraie abil saab kujundada metsa liigi
list koosseisu, samuti suurendada metsa produk
tiivsust üksikpuu tasandil. Samas mõjutab 

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

2015. aastal alguse saanud RMK rakendusuuring keskendub majandamise mõjule 
metsade süsiniku sidumisel ja otsib seeläbi võimalusi metsade kliimamuutustega 
kohanemiseks. Projekti käigus kaardistatakse peamised süsinikuvood metsades, 
saamaks ringest tervikpilti. Nii detailset uuringut ei ole Eestis varem toimunud  
ja maailmas tervikuna on selliseid kompleksseid uuringuid vähe.

Tekst: Kristi Parro  Fotod: Veiko Uri
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harvendusraie põhjustatud puistu struktuuri 
muutus kogu ökosüsteemi toimimist 
kuni aastakümneteks.
 Et väga suurt osa Eesti metsadest majandatakse, 
tuleks metsade regionaalse süsinikubilansi koos
tamisel ja üldistuste tegemisel kindlasti arvesse 
võtta ka majandamise mõju. Üldiselt on teada, et 
harvendusraie järel puistu produktsioon lühiajali
selt järsult langeb, kuna puude arv ja metsataga
vara vähenevad, kuid hiljem puude kasv inten
siivistub. Kui palju ja millises suunas muudab 
aga puistu harvendamine ökosüsteemi süsiniku
bilanssi? Kui kaua võib harvendusraie mõju 
kesta? Kuidas reageerivad erinevad ökosüsteemi 
komponendid harvendamisele? Kõikidele nen
dele küsimustele projektis vastuseid otsitaksegi.

Mullahingamine kui süsinikuringe võti
Kirjanduse põhjal võib eeldada, et pärast harven
damist suureneb allesjäänud puude biomass ja 
ka nende fotosünteetiline aktiivsus. Muutunud 
valgustingimuste tõttu võib alustaimestu ja alus
metsa produktsioon suureneda isegi kuni 60% 
võrreldes raieeelsega, mis võib kompenseerida 
ökosüsteemi tasandil produktsiooni langust 
pärast harvendusraiet.

MÕÕTMISED 
KATSEALADEL

Metsa süsinikuringe 
koosneb sisend- ja väljund-
voogudest: süsinik eraldub 
ja läheb atmosfääri, kus 
ta seotakse taas läbi foto-
sünteesi taimedes ja mullas. 
Projekti käigus kogutakse 
infot mõlemas suunas 
liikuvate voogude kohta.

MAA PEAL

+ Puistute tagavara, juurdekasvu 
ja biomassis seotud süsiniku 
hindamiseks võetakse igalt alalt 
7–10 mudelpuud.

+ Alustaimestu biomassi, produkt-
siooni ja süsiniku hindamiseks lõiga-
takse 1 m² alalt maapinna lähedalt 
kogu taimestik. Maa-aluste taime-
osade biomassi ja C hindamiseks 
pestakse mullast välja juured. 

+ Maapealse varisega mulda jõudva 
CN voo hindamiseks kogutakse 
HR aladelt varisekogujatega varis 
(nt oksad, lehed jm).

+/− Eddy covariance’i meetodi abil 
mõõdetakse LR aladel ökosüsteemi 
ja atmosfääri vahelist gaasivahetust. 
Seade töötab 24/7 ja teeb sekundis 
10 mõõtmist.

MAA SEES

+ Peenjuurte biomass ja produktsioon 
(d<2 mm). Peenjuured on lühiealised 
(1–2 a), ent nende kaudu mulda jõudnud 
C voog võib olla arvestatav.

− Mulla CO2 emissiooni mõõdetakse 
suletud dünaamilise kambri meetodil 
koos gaasianalüsaatoriga CIRAS-2. Lisaks 
mõõdetakse mullatemperatuuri ja -niiskust, 
mis mõjutavad mullahingamist enim.

− Süsiniku ja lämmastiku leostumise 
(mulla nõrgveega) hindamiseks 
paigutatakse aladele 40 cm 
sügavusele lüsimeetrid.

+/− Lämmastiku netomineralisatsioon 
(NNM) võimaldab hinnata, kas puude kii-
rem kasv toimub tänu väljaraiutud puude 
arvelt suurenenud kasvuressursile või tekib 
mullas juurde ka taimedele omastatavat N.

+ Mullauuringute käigus võetakse igalt 
alalt ca 20 mullaproovi.

+ sisendvoog
− väljundvoog
C süsinik
N lämmastik
HR harvendusraie
LR lageraie

EDDY COVARIANCE’i abil mõõdetakse gaasivahetust 
lageraiealadel ühe aasta vältel. Meetod võimaldab hinnata 
äärmiselt täpselt CO2 vahetust ökosüsteemi ja atmosfääri 
vahel erineva pikkusega ajaperioodil (tunnist aastateni). 

 Raiejärgne mullatemperatuuri ja niiskustingi
muste muutus võib aga suurendada mulla mikro
bioloogilist aktiivsust, mullahingamist (süsiniku 
eraldumist mullast) ja lämmastiku kättesaadavust 
mullast. Mulla orgaanilise aine lagunemisel 
tekkiva süsiniku voo selgitamine on üheks 
võtmeküsimuseks metsade süsinikuringe uuri
misel, kuna ühelt poolt mulda jõudev orgaanilise 
süsiniku voog (maapealne varis, juurevaris) 
ja teisalt selle lagunemisel eralduva süsiniku 
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vahekord määravad ära metsamulda akumulee
ruva süsiniku koguse.
 Mullahingamise juures mängib olulist rolli ka 
puuliigi mõju. On leitud, et harvendusraie järel 
suureneb see okaspuumetsas 43%, aga lehtpuu
metsas vaid 14%. Teiste kasvuhoonegaaside 
emissiooni (CH4, N2O) osas otsest harvendusraie 
mõju leitud ei ole.
 Vähe on uuritud, kuidas mõjutab harvendus
raie kogu ökosüsteemi produktsiooni ja kui suurt 
rolli mängib sh puude maaaluse osa biomass ja 
produktsioon, eelkõige just peenjuurte produkt
sioon, mis teatud kasvukohtades võib moodus
tada isegi kuni 75% kogu ökosüsteemi aastasest 
produktsioonist. Ka nendele küsimustele otsi
takse projektis vastuseid.

Emiteerijast sidujaks
Harvendusraie kõrval uuritakse süsinikubilansi 
muutusi ka pärast lageraiet. Lageraiealal toimu
vad ökosüsteemis drastilised muutused: muutu
vad nii valgus ja temperatuuritingimused kui ka 
toitainete ning süsinikuringe. Kuna süsinikku 
siduvaid puid enam pole või on neid väga vähe 
(seemnepuud, säilikpuud), kuid mullahingamine 
on oluliselt suurenenud (lagunevad raiejäätmed, 
tõusnud mullatemperatuur), siis muutub ala 
süsinikku siduvast süsteemist süsinikku emitee
rivaks. Millal ökosüsteem taas süsinikku siduma 
hakkab, on üks olulisemaid teaduslikke ja 
rakenduslikke võtmeküsimusi metsanduses. 
 Seni on laialt levinud seisukoht, et pärast raiet 
on raiesmik/noorendik süsinikku emiteeriv 

ökosüsteem ca 10 aastat. Selleks vanuseks on uue 
metsapõlvkonna puud kasvanud piisavalt suureks, 
et süsiniku sidumine puudes ületaks aastase mulla
hingamisest tekkiva väljundvoo. Samuti väheneb 
emissioon pärast võrastiku teket. Keskmise ja 
madalama viljakusega okaspuupuistutes võib 
10aastane periood olla üsna adekvaatne hinnang, 
kuid uuringu üheks hüpoteesiks on, et kiirekasvu
liste lehtpuude (nt arukask) noorendikes, mis 
kasvavad viljakates kasvukohtades, hakkab  
ökosüsteem süsinikku siduma juba varem.

Luubi all kaasikud ja männikud
Projektis uuritakse kahe olulise metsamajandus
liku tegevuse, harvendus ja lageraie mõju kasvu
koha süsinikubilansile. Mõõtmiste tarbeks rajati 
2015. aasta sügisel 14 katseala. Eestis on okas
puudest levinuimad männikud ja lehtpuudest 
kaasikud, mõlemad puuliigid on Eestis majan
duslikult ka väga olulised.  Nii otsustatigi proovi
tükid rajada kahe erineva puuliigi – kase ja männi 
erivanuselistesse puistutesse – ning erineva 
viljakusega aladele.
 Katsealade rajamisel eeldati, et üheks pea
miseks metsaökosüsteemi süsiniku sidumist 
mõjutavaks teguriks on kasvukoha viljakus. 
Arukaasikud kasvavad viljakas jänesekapsa 
kasvukohatüübis ja on kõrge produktiivsusega, 
valitud männikud aga madalama mullaviljaku
sega mustika kasvukohatüübis. Mõlemad valitud 
kasvukohatüübid on antud puuliikide jaoks väga 
tüüpilised ning Eestis laialt levinud. 

TÄHELEPANU, METSANDUSLIK KATSEALA! 
Kohates metsas pildilolevat silti, tuleks jalutuskäigu 
jätkamiseks valida mõni muu tee.

KATSEALA HARVENDATUD KAASIKUS. Metallraami-
dele paigutatud võrgud ehk varisekogujad koguvad 
puudelt langevaid lehti ja oksi, mis on üheks oluliseks 
süsinikuringe osaks.
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Tulemused praktikasse
Metsamajandusliku tegevuse planeerimisel tuleks 
arvestada ka võimalike keskkonnamõjudega. 
Samas napib põhjalikke teadmisi majandamise 
mõjust Eesti metsade süsinikubilansile. Kui tule
mused kinnitavad hüpoteesi, et harvendusraie
järgne puistute juurdekasvu intensiivistumine, 
samuti suurem lehe ja juurepind suurendavad 
süsiniku sidumist metsades, oleks see kaalukaks 
lisaargumendiks hooldusraiete planeerimisel ja 
teostamisel. See võimaldab anda ka soovitusi 
hooldusraieteks (raievanus, raiekraad jne) suuren
damaks süsiniku sidumist majandatavates metsades.
 Projekti tulemused aitavad kaasa ka Eesti met
sade süsinikubilansi kaardistamisele. Igaaastaselt 
esitatakse riiklikud kasvuhoonegaaside inventuuri 
aruanded vastavalt ÜRO kliimamuutuste raam
konventsiooni (UNFCCC) Kyoto protokollile, 
mis võimaldavad osaleda rahvusvahelises kvoodi
müügis ning samuti annavad need aruanded 
sisendi riikliku kliimapoliitika kujundamisele. 
 Käimas on kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
strateegia ja rakenduskava koostamine, milles on 
metsandusel täita oluline roll, kuid meie senised 
teadmised metsade süsinikuvarudest ja voogu
dest on üsna puudulikud. Projekti käigus saada
vad tulemused võimaldavad teha teatud üldistusi 
metsadesse seotava aastase süsinikukoguse kohta 
ja majandamise mõjust sellele. Seega aitab 
uuring muuta metsamajandamist targemaks ning 
paremini täita riigi rahvusvahelisi kohustusi. 

 Selleks, et välja selgitada erineva vanusega 
metsades tehtud harvendusraiete mõju süsiniku
bilansile, rajati proovitükid esimese harvendus
raieealisse puistusse (kask 15–20 a, mänd 
25–30 a) ja ka vanematesse, vastavalt 30–35 a 
ja 45–50 a vanustesse puistutesse. 
 Lageraie järel toimuvaid süsinikubilansi 
muutusi uuritakse aegrea meetodil. Selleks 
valiti erineva vanusega raiesmikud / uuenenud 
alad: värske, vahetult lageraiejärgne raiesmik, 
3–4 a vanune raiesmik ja ca 8–10 a vanune  
noorendik. Tehes kõikidel nendel aladel mõõtmisi 
kolme projektiaasta jooksul, saab tervikpildi 
noore metsa arengust ja sellega seotud süsiniku 
sidumise muutustest.

PÕHJALIKUD MULLAUURINGUD

Mullas asub arvestatav osa maismaaökosüsteemi-
des seotud süsinikust. Samaaegne C voogude 
mõõtmine erinevatel meetoditel võimaldab saada 
täpsemaid tulemusi. Hetkel uuritakse Tartumaa 
metskonnas asuvas 5–6 a vanuses männinooren-
dikus C emissiooni paralleelselt lausa neljal erineval 
meetodil. Lisaks tavapärastele mullahingamise 
mõõtmistele kasutatakse seal 2 automaatkambrit, 
mis mõõdavad mullast tulevat CO2 voogu igas 
tunnis ning ülitäpset turbulentsete kovariatsioonide 
(Eddy covariance) süsteemi, mis teeb sekundis  
10 mõõtmist.

MEESKOND

RMK rakendusuuringu „Raiete mõju metsade 
süsinikuringele”	(2015–2018)	projektijuhiks	
on Eesti maaülikooli metsakasvatuse osakonna 
professor Veiko Uri, kelle peamiseks uurimisvald-
konnaks on metsaökoloogia, viimasel ajal täpse-
malt metsaökosüsteemide C ja N ringe. 
 Uurimus on EMÜ ja TÜ ühisprojekt. EMÜ rühm 
(Jürgen Aosaar, Mats Varik, Hardo Becker ja 
Gunnar Morozov) vastutab katsealade rajamise, 
biomassi ja produktsiooni hindamise, mulla-
uuringute, varise, alustaimestiku, leostumise 
hindamise ning osaliselt juureuuringute eest.
 TÜ-poolse töörühma juht on professor Krista 
Lõhmus. Mullahingamise mõõtmisi viib läbi 
Mai Kukumägi, Eddy covariance’i mõõtmisi Kaido 
Soosaar ning juureuuringuid teevad Ivika Ostonen, 
Katrin Rosenvald ja Kaie Kriiska.

EESTI MAAÜLIKOOLI MEESKOND: 
(vasakult) Gunnar Morozov, Mats Varik, Hardo Becker 
ja Jürgen Aosaar on mahukate uuringute läbiviimiseks 
metsas augustis-septembris pea iga päev.
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Lätis kasvatatakse 
tulevikumetsi
Tekst: Kristi Parro 	Fotod:	JSC	Latvia’s	State	Forests,	Latvijas	Finieris

Uues rubriigis uurime, kuidas mujal 
metsa majandatakse.

Läti metsasektori arengu-
tes ja olemuses on palju 
sarnast Eestile. Meil on 
ühine ajalugu ja sarnased 
metsad. Millised on  
aga naabrite tugevused, 
millest võiksime õppida? 
Läti metsandusest rääkis 
sektoris üle 20 aasta  
töötanud Läti riigimetsa 
kommunikatsioonijuht	
Tomass	Kotovičs.	

METSASELEKTSIOON:  
Üle 70 aasta on tegeletud parimate 
mändide kasvatamisega. Täna 
annavad männikud metsaselektsiooni 
tulemusena 25% rohkem puitu. Fo
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EMAKE LOODUS: Mammadaba (emake loodus) on Läti riigimetsa üksus, 
mis tegeleb loodushariduse ja rekreatsiooniga. 

Kahekordistades metsa
Valitsev riigivõim ja maakasu
tuse otsused on viimase saja 
aasta jooksul Läti metsade kat
vust oluliselt mõjutanud. Nii 
kasvas 20. sajandi alguses mets 
vaid 20%l riigi territooriumist. 
Sel ajal kasutati puitu rohkesti 
tööstuses – ehituseks, mööbliks, 
sooja tootmiseks. Kuigi metsa
pindala seetõttu kahanes, tõi 
suurem puidukasutus kaasa 
vajaduse tutvuda metsamajan
damise põhimõtetega. Kuna 
kohalikul tasandil kogemused 
puudusid, võeti kasutusele 
Saksamaa metsandustavad. 
 Esimese iseseisvumise järel 
aitas mets sarnaselt Eestile riigil 
jalad alla saada. 1920ndatel moo
dustasid puittooted 83% kogu
ekspordist ja 38% ekspordi 
väärtusest. Peamisteks ekspordi
artikliteks olid saematerjal, 
vineer, pakkematerjalid ja kütte
puu. 1930ndatel oli Läti Euroo
pas oluline põllumajandusmaa. 
Varem toimunud ulatuslike 
raiete ja maaharimise tähtsuse 
vähenemise tulemusena hakkas 
metsapindala kasvama.
 Pärast Läti taasiseseisvumist 
1991. a on metsapindala stabiil
selt kasvanud ca 60 000 ha aas

tas, peamiselt loodusliku uuene
mise teel ning väheviljakate ja 
endiste põllumaade metsastami
sest. Oluliselt on kasvanud ka 
metsatagavara – samal alal kas
vab täna kolm korda rohkem 
puitu. Sellele on kaasa aidanud 
metsaselektsioon, istutamine, 
harvendused jm metsamajan
duslikud tegevused. Võrdluseks 
võib tuua, et 1961. a oli kesk
mine tagavara raieküpses metsas 
78 m³/ha, 2010. a aga 281 m³/ha. 
See näitab, et mets on täna 
väärtuslikum ja metsast saab 
suuremal hulgal kvaliteetset 
puitu hektari kohta. Raiutakse 
metsa, mitte enam võsa.
 Tänaseks on Läti metsade 
pindala võrreldes 20. sajandi 
algusega suurenenud kaks 
korda, ulatudes 52 protsendini 

ehk 3,383 mln hektarini. Sellest 
pool kuulub riigile, teine pool 
150 000 erametsaomanikule 
(moodustavad 7% elanikest). 
Aastas raiutakse 12 miljonit m³, 
mis jääb alla aastasele juurde
kasvule. Euroopas hoiab Läti 
metsarikkamate riikide järjes
tuses neljandat kohta.

Tasakaalustaja riigimets
1999. a asutati ettevõttena Läti 
riigimets (Latvijas Valsts Meži, 
LVM), kelle hallata on täna 
1,63 mln ha maad. Sellest 87% 
moodustab mets. Lisaks metsa
majandamisele tegeletakse 
jahinduse, taristu arendamise 
(viimase kahe aastaga 600 km 
uusi teid), loodushoiu, puidu
tootmise, taimekasvatuse jm. 
2015. a kasvatati näiteks 46,8 
miljonit taime, millest ca ¼ läks 
ekspordiks, ¼ Läti turule ja 
pool kasutati riigimetsa uuen
damiseks. Maksudena maksis 
LVM 2015. a riigile ligi 100 
miljonit eurot, sh maamaks, 
tööjõumaksud, dividendid jm.
 Läti riigimets on täna Euroopa 
tipptasemel: kasutusele on võe
tud parimad mõtted ja võtted 
Euroopast, lisaks on metsa
majandamisel kaasatud teadlasi 
ja tehtud struktuurimuudatusi, 
võetud kasutusele rohkem info
tehnoloogilisi lahendusi, mis 

LÄTLASED EESTIS: Juuni lõpus külastas LVM-i delegatsioon Eestit, et metsa-
 kasvatusalaseid kogemusi vahetada. Pikemalt sellest ajakirja järgmises numbris. 
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võimaldavad optimeerida näi
teks logistilisi operatsioone. 
Inimeste arvu on võrreldes 
algsega vähendatud isegi kolm 
korda, aga suudetakse olla 
efektiivsemad. Täna töötab 
LVMs üle 1000 inimese. 
 Pärast LVMi moodustamist 
kardeti, et kogu mets raiutakse 
maha. Täna aga näeme, et 
looduskaitsealade pindala on 
pigem kasvamas. Läti loodus
kaitseseadus on väga karm ja 
seab selged reeglid metsamajan
duseks ja elurikkuse kaitseks. 
Seal seisab mh ka, et riigimetsa 
ei tohi müüa. Kõik riigimetsad 
on FSC ja PEFC sertifitseeritud.
 LVM ostab eraomanikelt ka 
metsa juurde, et hoida majandus
metsade osakaal kogu metsade 
pindalast samal tasemel. Igal 
aastal ostetakse ca 2–3000 
hektarit maad. Müügitehingute 
jaoks on üles seatud veebileht, 
kus erametsaomanik saab oma 
maa müüki panna. LVM teeb 
plaane pika aja peale, mistõttu 
on otsustatud osta pigem nt 
raiutud alasid ja noorendikke. 
Raieküpsete metsade müük 
jäetakse erasektorile. 
 Rasketel aegadel on ikka riigi
metsast abi saadud. Aastatel 
2000–2007 tuli puit peamiselt 
erametsadest. Metsa ja puidu
tööstusele ootamatult tõusid 
Läti ümarpuidu hinnad ühel 
hetkel lakke, seda nii Euroopas 
üldiselt kõrgete puiduhindade 
kui ka Skandinaavia riikide 
valmisoleku tõttu käia puidu 
eest välja suuremat tasu. Era
metsaomanikud eksportisid 
nüüd suure osa raiutud puidust 
ja keeldusid puitu odava hinna 
eest kohalikule tööstusele müü
mast. Nii tuli puitu tööstuse 
jaoks importida välismaalt.
2008. a alanud majanduskriis 
andis niigi raskes seisus 

ole vale tööstusele uue löögi. 
Puidu hinnad langesid kiiresti, 
era metsaomanikud vähendasid 
raiemahte ja puidu kättesaadavus 
vähenes veelgi. Väga olulise 
majandusharu, puidusektori 
päästmiseks võttis Läti valitsus 
vastu julge otsuse – suurendada 
raiemahtu riigimetsas eelmistel 
aastatel raiumata jäänud met
sade arvelt, kahe aasta jooksul 
lisaks 4 miljonit m³ puitu. 
See näitab, et riigimetsast saab 
rasketel hetkedel abi, kui 
suudetakse olla paindlikud.

Kasvav metsaomand
Lätis on erametsaomand üks 
Euroopa väiksemaid – keskmi
selt 7,5 hektarit. 60,8% metsa
omanikest on metsa vaid kuni 
5 ha. Võiks arvata, et metsa
majandamine on seetõttu pigem 
kahanev trend. Viimastel aasta
tel läheb aga erametsandusel 
järjest paremini. Hirm, et maade 
tagastamisega kogu mets raiu
takse, oli asjatu. Nii on vii
mastel aastatel taas kasvanud 
usaldus metsameeste vastu 
ning metsaühistud, mis tegele

vad puidumüügi, istutamise jm, 
tagavad omanikule maksi
maalse sissetuleku. 
 Erametsaomandi suurus Lätis 
kasvab. 2005. a võis ühe käe 
sõrmedel üles lugeda metsa
omanikud, kellele kuulus rohkem 
kui 500 ha metsamaad. 2010. a 
aga moodustasid sellised metsa
alad juba 12,4%. Kasvamas 
on eelkõige just välismaalaste 
huvi, kes võtavad metsa kui 
pikaajalist investeeringut ja ei 
plaani seda kiiresti realiseerida. 
Välismaalastele, peamiselt 
rootslastele ja ameeriklastele, 
kuulub ca 15% metsamaast.

Riigimetsas mänd,  
erametsas kask
Läti metsade peamisteks puu
liikideks on sarnaselt Eestile 
mänd (34,3%), kuusk (18%) 
ja kask (30,8%). Riigimetsas 
domineerivad männikud 
(47,4%, erametsas vaid 21,3%), 
era metsades aga kask (38,5%). 
Suur erinevus tuleb riigimetsa 
järjepidevast uuendamisest 
männiga, mille maht erametsa
des jääb sellele kordades alla 

POPULAARNE MATERJAL: Vineeri tootmine tekitab järjest suuremat 
nõudlust kasepuidu järele.
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(33% vs 7%). Seal on olulisel 
kohal taasmetsastumine 
loodusliku uuenduse teel. 
Suurema osa Läti metsadest 
moodustavadki lehtmetsad 
(1,7 miljonit ha, 54%) ja väik
sem osakaal on okaspuumetsa
del (1,4 miljonit ha, 46%). 
 Huvitav on vaadata puistute 
vanuselist jaotust. Näiteks 
männi raievanus on Eestist 
kõrgem, lausa 101 aastat ja 
järgmisel 50 aastal on männi
puitu rohkesti saadaval. Edas
pidi on männipuitu aga vähem, 
kuna ka uuendamisel ei kasu
tata alati samas kohas mändi. 
1960.–70ndatel istutati palju 
nulgu, sageli endistele männi
aladele. 90ndate alguses paljud 
metsad raiuti ja uuendati taas 
nuluga. See selgitab ka noorte 
nulumetsade suurt osakaalu. 
 Täna moodustavad üleseisnud 
metsad ca 1/5 metsade pindalast 
(peamiselt männikud). See tule
neb aga 2000. a tehtud seaduse
muudatusest, millega alandati 
paljude puuliikide raievanust. 
See tegi tööstusele suuremal hul
gal puitu kättesaadavaks. Lisaks 
on põllumaadel pärast II maa
ilmasõda kasvama hakanud 
kaasikud, haavikud ja lepikud 
saanud raieküpseks. Tänane 
raiemaht on ca 12 miljonit m³, 
millest 5,4 miljonit m³ raiuti 
riigimetsas ja 6,3 era metsades. 
Lõppraied moodustavad raie
test 40% (43 439,38 ha), harven
dusraied 30,7% (33 467,26 ha).

Vineeri kuningriik
Läti kasutab kodumaise puidu 
maksimaalselt ära ja annab 
seeläbi tööd enam kui 50 000 
inimesele. Kogu saematerjaliks 
sobiv okaspuupuit läheb 
Läti saetööstusele. Igas piir
konnas on väiksem või suurem 

puidutööstus, mis tähendab, et 
palju inimesi leiab tööd väljas
pool linnasid. Paberipuud eks
porditakse peamiselt Soome, 
Rootsi ja Saksamaale. Küttepuu 
kasutatakse ära koduseks küt
teks ja ka eksporditakse, laast 
läheb 50–60% ulatuses eks
pordiks. 2014. a moodustasid 
metsandus, puidutööstus ja 
mööblitööstus 5,2% SKPst.
 Väga olulisel kohal on kask, 
mida kasutatakse peamiselt 
vineeri tootmises, vähemal 
määral ka saetööstuses. Töös
tuse arengud mõjutavad ka 
metsauuendamise trende. 
Nii on kvaliteetse kasepuidu 
saamiseks suurendatud kaasi
kute uuendamise mahtu.

Kasvatades  
kvaliteetset puitu
Metsaselektsioonil on Lätis 
väga pikk ajalugu. 1960ndatel 
alustatud ettevõtmisega pöörati 
enam tähelepanu männile ja 
kuusele ning valiti mõlema liigi 
jaoks sadu plusspuid, millelt 
hakati koguma kvaliteetset see
met tulevaste metsade tarbeks. 
Testiti erinevate geograafiliste 
piirkondade seemneid, uuriti 
õitsemist, käbide valmimist jm.
 Täna kogutakse seeme puu
delt, mis juba külvati valitud, 
I generatsiooni seemnest. Nii 
on teadlastega koostöös jõutud 
selleni, et täna istutatud puud 
annavad 25% rohkem mahtu 
ja on 15–20% vähem okslikud. 

Need on geneetiliselt paremad 
männid, mille tootlikkus on 
suurem, sama maa peal on 
rohkem puitu.

Suurest vennast 
kolleegiks
Läti metsasektor on viimase 
25 aastaga kiiresti arenenud. 
Parimaid praktikaid on üle 
võetud Euroopa juhtivatest 
metsariikidest, ka Eestist. 
Mõnes valdkonnas teeb Läti 
täna „suurtele vendadele” 
silmad ette. Tomass Kotovičs 
loetleb mõned edulood:
1) Männiuuringud: aasta

kümnete pikkuse metsa
selektsiooni tulemusena  
saab täna kasvatada hea  
kvaliteediga mände.

2) Hübriidhaava kasvatamine 
kohtades, kus metsa pole 
varem olnud: see võimaldab 
raiuda metsa ühe inimpõlve 
jooksul tavapärase kolme 
asemel – hübriidhaava  
raiering on 20–25 a.

3) Infotehnoloogia arengud:  
nt logistikaprogrammi  
väljatöötamine optimeeri
maks sõidukulusid, aega, 
CO2 emissiooni jm. 

Tulevikus näeb Kotovičs  
Läti metsade suurenevat rolli 
Euroopas. Kasvavad Lätis ju 
samad liigid mis Skandinaavias, 
aga raiuda on võimalik oluliselt 
varem, juba 60aastaselt. 
Samuti on puidu kogus hektari 
kohta suurem. 

Läti, LVM Eesti, RMK
Käive 261,5 mln € 165,2 mln €
Kasum 57,5 mln € 36,6	mln	€
Tööhõive 1020 726
Hallatav riigimaa
sellest metsamaa

1,63	mln	ha
1,6 mln ha

1,278 mln ha 
0,94	mln	ha

Võrdlus naabriga
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Tekst: Aivar Pihelgas  Fotod: Katrina Lepik, Aivar Pihelgas

Tansaania metsrahvas 
hadzabed elavad ilma 
tänapäevaste hüvedeta

Hadzabed ei viljele maa-
harimist, nad ei kasvata  
ka kariloomi, nad ei tunne 
kella ega kalendrit. Neil 
puudub lugemisoskus,  
nad ei tunnista koolihari-
dust ega ka meditsiiniabi. 
Peaaegu kõike eluks vaja-
likku hangib hõim metsast. 
Hadzabe hõimu liikmetega 
kohtusin Tansaanias  
Eyasi järve lähistel. 

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. 

TOIT: Metsaelu eeldab looduse 
tundmist. Juba noored poisid 
tunnevad loomade käitumist ja taimi. 
Kõik teadmised annavad noortele 
edasi vanemad hadzabed suusõnali-
selt ja praktilise igapäevaelu kaudu.
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SÜÜTAMAS: Mehed teevad tuld ajalooõpikust 
loetud viisil. Uskumatu, kuid tule ülessaamiseks kulub 
vaid mõni minut. Vilumus ja kogemused loevad. 
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Hadzabed või hadzad elavad küllaltki primitiiv
sel moel ning elatuvad peamiselt küttimisest ja 
korilusest. Hadzabesid arvatakse olevat vähem 
kui viissada ning nende arvukus väheneb kiiresti. 
Lisaks kultuurilistele tavadele teeb selle hõimu 
huvitavaks ka asjaolu, et neil pole tihedat genee
tiliselt sidet ühegi ümbritseva hõimuga ning 
nende keel (hadza keel) ei sarnane ühegi sealses 
piirkonnas kõneldava keelega. Keeleteadlased 
määratlevad hadza keele khoisani keelterühma, 
kuid ka see teadmine ei anna mingeid vihjeid 
hadzabede päritolu kohta. Nüüd püüab see pisike 
rahvakild elus püsida säilitades oma elulaadi ja 
tavasid. Kuidas see õnnestub?
 Meie reisi üheks peaeesmärgiks oligi jõuda 
hadzabede hõimuni, seepärast tuli juba reisi 
korraldamise käigus teha selleks piisavalt ette
valmistustööd. Hadzabed on rändava eluviisiga 
ning nende elukoht sõltub sellest, kuidas valitud piirkonnas leidub vett ja küttimiseks loomi. 

Kuna nad onnide ehitamisele väga rõhku ei pane, 
siis vahel võib hõim, mis enamasti koosneb 
20–30 inimesest, liikuda teise paika ainuüksi see
tõttu, et mõnel kütil õnnestus tabada suurem saak
loom, mida nad lihtsalt elupaigani vedada ei jaksa.

Naturaalmajanduslik kaubavahetus
Elukohaks valitakse sageli looduslikud koopad 
või ööbivad mehed kuivaperioodil täiesti lageda 
taeva all. Naised väiksemate lastega püstitavad 
kerged rohttaimedest onnid. Kohalikud teejuhid 
teadsid rääkida, et üheks nendega kohtumise 
võimaluseks on minna naaberhõimu datoogade 
juurde ning nende kaudu on ehk võimalik leida 
ühendus otsitava hõimuga. Hadzabed ja datoogad 
on hõimudena ühtaegu nii partnerid kui ka rivaa
lid. Kuna datoogad kasvatavad karja ning püüa
vad viimasel ajal tegeleda ka maaviljelusega, 
siis järjest enam hõivavad nad hadzabedele jahi
pidamiseks sobivaid alasid. Teisalt harrastavad 
hadzabed datoogadega naturaalmajandust, tuues 
neile metsast kütitud loomade liha, nahka ja 
metsmesilaste mett. Vastukaubana huvitavad 
neid vaid väga praktilised asjad, eelkõige just 
metsaeluks vajalik: noad, kirved, oda ja noole
otsad, ära ei põlata ka riideid. 
 Hadzabede rõivastuses võis näha päris huvita
vaid kooslusi teksapükstest ja paavianinahast. 
Selles pisikeses datoogade külas oli kaubavahe
tuse tarvis välja kujunenud lausa spetsiaalne 
käsitööharu – sepistatud noolte ja odaotste 

VÕIDUKAS: Noor kütt oli sellel päeval osavaim. Tema 
saagi hulka kuulusid ka tamaanid, kes veristena ta vööl 
ripuvad. Selle päeva kõige priskemad saakloomad.

ETTEVALMISTUS. Hommikuste tegevuste hulka käib ka 
jahivarustuse kordaseadmine. Nooled tuleb painutada 
sirgeks ning kinnitada teravik ja suled.
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tootmine. Me olime sellise juhusliku kohtumise 
suhtes hadzabedega veidi pessimistlikud, sest 
konkreetseid turupäevi, mil metsainimesed 
kauplema tulevad, ei olnud teada. Pole ka imes
tada, kalendrit nad ju ei tunne. Õnneks oli meil 
väga asjalik autojuht ja giid, kes leidis linnast 
ühe hadzabede hõimust pärit mehe, kes oli 
noorena lahkunud linna, seal end üles töötanud 
ning kes nõustus meile teejuhiks olema. 

Lindude keeles
Varahommikusel ajal enne päikesetõusu olimegi 
teel hadzabede juurde. Kuna vihmaperiood oli 
juba alanud, siis loodus kosus jõudsasti, rohelus 
tärkas. Põhjas oli käimas suur gnuude ränne ja 
ka teised loomad liikusid taas veekogude lähedu
sest kaugemale. See on hea aeg ka hadzabedele, 
kelle toidulaud sõltub looduse rütmidest. Nüüd 
ei pea jahikäigud olema väga pikad ega tule öösiti 
loomade joogikohtade läheduses passida, et saaki 
tabada. Naiste tööde hulka käib ka ümbruskonnast 
söödavate taimede, viljade ja mugulate otsimine. 
Naistega liitub sageli ka vähemalt üks mees. See 
on osalt vajaduse tõttu kaitsta naiste turvalisust, 
teisalt nõuab seda ka hadzabede tavapärane töö
jaotus. Nimelt on just meeste tööks lisaks kütti
misele ka mee ja baobabi viljade kogumine. 
Mesi on hadzabede toidusedelis olulisel kohal, 
kuna on pea ainuke nii energiarikas toiduaine.
 Kohaliku tõlgi vahendusel kuulsime lugu, mis 
kirjeldas, kuidas hadzabe mehed oskavad lindude 
keelt. Eelkõige peetakse silmas ilmselt mesilase
näppi (kohalik tõlk tõlkis linnu nimeks küll 
honey-guide bird – mee näitaja lind), kelle pea
miseks toiduks on mesilased. Kui hadzabe tahab 
leida mett, siis hakkab ta eriliselt vilistama, 
sellele vastab peagi mesilasenäpp ning juhatab 
küti tema ees lennates loodusliku mesipuuni. 
Seejärel kasutab mees suitsu, et mesilasi rahus
tada ja endast eemale peletada ning lõhub puu 
tüve lahti, et mesi ja mesilasevastsed toiduks 
korjata. Tasuks saab linnust abiline endale 
hulgaliselt kodukaitseta jäänud mesilasi ja vaha.

Nagu ajalooõpikust
Hadzabede elupaiga läheduses kasvab võimas 
baobab, mille tüve ehivad paavianide koljud. 
Mehed elavad künkal koopas naistest eraldi, 
naiste rohust onnid paiknevad künka jalamil. 

PÄEV ALGAB: Naised süütavad hommikul esimese 
asjana lõkke. Erinevalt meestest ei kanna naised 
riietuses loomade nahku.

JAHIKS VAJALIK: Vasakult esimene nool on lindude 
tabamiseks. Keskmine nool on ahvide küttimiseks. 
Kolmas, taimset päritolu mürgiga nool on suurulukite 
jahiks. Mürk halvab looma närvisüsteemi.
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Hõim on ärganud, naised teevad tuld. Ka mehed 
on tuletegemisega ametis. Selleks kasutatakse 
meetodit, mille kirjeldused on meile tuttavad 
vaid ajalooõpikutest. Pika puuvardaga pihkude 
vahel puurides püütakse kuiva puutükki hõõ
guma saada. Saadaksegi, uskumatult lühikese 
ajaga. Kui pakkusin neile tikke, siis selgus, et 
neil on ka tikud! Esialgu jäi mulje, et meile püü
taks veidi „potjomkinlusega” muljet avaldada. 
Hiljem mõistsime, et nende jaoks on tikud siiski 
luksuskaup, mis igas olukorras kõigele lisaks ei 
tööta – näiteks siis, kui on niisked. Kuid tuleta on 
metsas väga keeruline toime tulla. Pealegi, seda 
tuld ei tarvitatud lihtsalt lõkke tegemiseks, vaid 
palju „pühama” tegevuse tarbeks – marihuaana 
oli piipudes vaja tossama saada, et meestele ikka 
õige jahivaim peale tuleks. Veidike omavahelist 
ärplemist, nooled sirgeks painutatud ja siis võis 
metsa jahikäigule asuda. Osa naisi jääb lastega 
maha, üks grupp liigub ilmselt metsast sööda
vaid taimi korjama. 

 Hadzabed liiguvad uskumatult vaikselt ja kiiresti. 
Ligi kolmekümnekraadises kuumuses on paras 
katsumus neil kaameraga kannul püsida. Mu reisi
kaaslane on minust nobedam ja saab nii mõnegi 
väärtusliku jahikaadri omanikuks. Jahisaagiks 
sobib küttidele pea kõik, mis liigub: alates pisi
kestest värvulistest, roomajate ja suur imetajateni 
välja. Iga looma küttimiseks on ka oma vahendid. 
Väikeste lindude tabamiseks on puust noole otsa 
torgatud maisitõlviku südamik, et nool linnust 
läbi ei lendaks. Suurulukite jaoks kasutavad 
hadzabed ka taimedest valmistatavat närvimürki, 
mis looma lõpuks halvab. Lemmiktoiduks on 
hadzabedele ahviliha. Lõunaks oli seitsmeliikme
line küttide grupp tabanud kolm väikest lindu, 
kaks kaljutamaani ja kaks ahvi. Võimalik, et 
saak oleks olnud ka parem, kui küttimist poleks 
seganud mõned valge nahalised fotograafid.

Toores ahviliha
Laagripaigas ootasid naised ja lapsed. Liha on 
toit, mida antakse jaopärast. Kes ja kui palju 
jahisaagist osa saab, seda otsustab saagi tabanud 
kütt. Kõigepealt nokkis noor kütt surnud pärdiku 
küljest ära kõik parasiidid, siis visati korjus lõk
kesse, et karv põletada. Juba hetke pärast lõigati 
korjuselt jäsemed ning pidusöök algas. Liha 
süüakse täiesti toorelt. Üks kütt käib ka mulle 
ahviliha tükki pakkumas, püüan sellest delika
tessist võimalikult viisakalt keelduda. Kõva 
häälega üleolevalt naerdes ja minust eemaldudes 
naudib ta verist toidupala ise. Lapsed ootavad 
oma järge, millal neile mõni tükike antakse. 
 Nõnda elavad hadzabed oma lihtsat igapäevast 
kütikorilase elu. Vaidlesin autojuhiga tagasiteel 
selle hõimu perspektiivide ja tuleviku üle. Auto
juht arvas, et nad on lihtsalt laisad inimesed, kes 
ei viitsi õppida ja areneda, et eluga edasi minna. 
Püüdsin kaitsta oma seisukohta, et nende elu 
pole rajatud kiirele arengule, vaid stabiilsusele 
ning kohandumisele loodusega. Paraku me veel 
ei tea, kes on ummikteel. Kas see metsarahvas, 
kes püüab võimalikult vähese tarbimisega elus 
püsida või meie, kes oma suures arengu ja tar
bimistuhinas oleme kaotanud vahest igasuguse 
reaalsustaju ning avastame ühtäkki, et meie 
tänane elulaad ei sobi kokku looduse poolt paika 
pandud piiridega. Loodame, et meile kõigile 
on tulevikku ja maailm saabki olla seetõttu nii 
mitmekesine ja värvikas paik. 

JAOPÄRAST: Ahvid on hadzabede maiusroog. 
Liha süüakse täiesti toorelt. 
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Looduspärimus ja selle kajastamine 
põliste saarlaste juttudes
Tekst ja fotod: Raivo Kalle, Renata Sõukand

Tänapäeval on hakatud suurtootmisele põhineva põllu- ja metsamajanduse  
edendamise kõrval üha olulisemaks pidama traditsiooniliste oskuste säilitamist ja 
arendamist. Traditsioonilises külaühiskonnas kasvanud inimesed suutsid ennast 
omatoodetuga ära elatada, kuid sellise ühiskonna kadumisel hääbuvad ka vastavad 
oskused. Seepärast on teadlased, eelkõige etnobioloogid ja etnoökoloogid, võtnud 
oma uurimisalaks kaduvate oskuste kogumise ja uurimise, püüdes muuhulgas 
mõista, kas ja kuidas oleks võimalik neid nüüdisaegsetesse oludesse sobitada. 

„Loodus” sõnana tähendab meie 
tänases keeletajus midagi, mis 
on väljaspool tehislikku inim
tekkelist ruumivälja. Aastasadu 
elasid inimesed kooskõlas oma 
ümbrusega ning sõltusid sellest. 
Seepärast kujunes igale piir
konnale välja optimaalne kasu 
ja kahju suhe: inimene sai oma 
ümbrust kasutada vaid nii palju, 
et ümbrusele tekitatud kahju 
inimesele endale kahju ei teinud. 
Tänapäeva külaühiskond on aga 
väga sarnane linnaühiskonnale, 
sest suurem osa esmatarbekaupu 
saadakse valmiskujul (kauplu
sest) ja ei sõltuta enam oma 
ümbrusest, näiteks põllu ja 
karjamaa viljakusest või kütte
puude olemasolust lähedal asu
vas metsas. Endisaegne tarkus 
on muutunud rahvapärimuseks. 

Traditsioonilisi taime-
kasu tusviise kaardistamas
Aastatel 2014 ja 2015 tegime 
etnobotaanilisi välitöid Saare
maal eesmärgiga kaardistada 
traditsioonilisi taimekasutusviise 
nii ravimtaimede kui ka loodus
like toidutaimede osas, et saada 
võrdlusmaterjali varem kogutule. 
Kuid üsna pea sai selgeks, et 
meie metoodikaga kogutud ma

terjal ei ole varasemaga võrrel
dav. Täpsustuseks: Saaremaalt 
on varasemal ajal kogutud arhiivi 
suhteliselt vähe taime pärimust 
eelkõige sellepärast, et seda pole 
oluliseks peetud, ainestikku on 
talletatud peamiselt muu folk
loori kõrvalt. Samuti puudusid 
mõnest Saaremaa piirkonnast 
üldse varasemad ülestähendused.
 Kokku küsitlesime ligi 120 
inimest, kellest enamus oli vanu
ses 60+, kuid võrdluseks oli 
ka nooremaid. Kuna Eesti folk
loorse ja etnograafilise ainese 
uurimine lähtub ajaloolistest 
kihelkonnapiiridest, siis püüd
sime katta kõik kihelkonnad ja 
ka Kuressaare linna. Intervjuu

dele lisaks tegime ka osalusvaat
lust. Ravim, tee ja toidutaimede 
kasutamise kõrval uurisime ka 
teiste loodusressursside kasuta
mise kohta, nagu hein, lehis
vihad, looduslikud maamärgid 
(põlispuud), lisaks palusime 
kirjeldada ka ümbruse muutu
mist. Vastustest tuli ilmekalt 
välja, kuidas inimesed mõne 
loodusressursi kadumist tajuvad.

Loodusressursside  
kasutamine ja selle  
vähenemise põhjused 
Esmaste tulemuste põhjal võib 
öelda, et loodusressursside kasu
tamine on säilinud, kuid nende 

TRADITSIOONILINE: Saaremaa vaade koduloomadega, mida üsna 
harva kohtab. Kivi- ja lattaedu asendavad nüüd elektrikarjused.  
Eemal paistavad Lõmala sadama hooned.
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mitmekesisus on võrreldes vasta
jate lapsepõlvega tuntavalt vähe
nenud. Loodusandide kasutusele 
on oma jälje jätnud ka erasta
mine, sest inimesed kardavad 
looduses käia, kuna ei tea, kellele 
maa kuulub ning võõrale maale 
ei taheta taimi korjama minna. 
 Loodusressursside leiukohtade 
kadumise põhjuseid toodi välja 
mitmeid. Näiteks korjati endisel 
ajal ravim ja toidutaimi põllu
lapikeste servades, kus varem 
olid ka kiviaiad. Saaremaal säi
lis ka pärast sõda põlluharimine 
lapikestena, mis lõppes suurte 
maaparanduskampaaniatega 
1960ndatel, mil maad massiivis
tati ja kiviaiad suurtesse kivi
raunadesse kuhjati. Põlluserva
des kasvanud põõsad juuriti 
välja ja künti suurte sahkadega 
kokku. Servaaladel kasvanud 
viljapuude, näiteks lodjapuu 
ja pooppuu vilju kasutati Sõrve 
poolsaarel koduleiva maitsesta
miseks. Täna võib öelda, et 
kodune juuretisega leibade tege
mine on Saaremaal pea kõikjalt 
kadunud. Põlluservadel leidus 
ka viirpuid, mille marju kasutati 
kompottide ja kissellide tegemi
sel. Põlluservad olid olulised ka 
ravimtaimedele: näiteks punel, 
naistepunal ja raudrohul olid 

seal kindlad kasvukohad, mida 
lausa hoiti. 
 Muidugi mõjutab kasvukohti 
ka maade metsastumine niitmise
karjatamise hääbumise tõttu. 
Toidutaimede hulgast tähtsamad 
olid erinevad laugu liigid, mida 
leidus varem eriti metsaheina
maadel, kus neid heinategemise 
ajal lihaleiva juurde söödi. 
 Lisaks metsaheinamaadele 
kasvavad kinni ka loopealsed ja 
liivikud, mis olid varem nõmm
liivatee korjekohtadeks. Nõmm
liivateest tehti teed nii raviks kui 
igapäevajoogiks, aga seda kasu
tati ka maitseainena kõikvõima
likes toitudes. Loopealsetel 

leidus muidugi ka murulauku, 
mille sibulaid korjati näiteks 
tanguvorsti maitsestamiseks. 
Kadakased karjamaad olid mets
maasika kasvukohtadeks. Kah
juks on koos karjatamise lõppe
mise ja niitude kinnikasvamisega 
vähenenud ka mets maasika leiu
kohad kogu saarel. Nagu öeldi, 
oli maasikaid varem Saaremaal 
kõikjal, nii et välud punetasid. 
Kadakate vahel karjamaal kor
jati paiguti ka karusmarju ja 
tehti neist moosi, sest aedades 
neid tol ajal polnud. 
 Oluliselt vähemaks on jäänud 
ka köömne leiukohti, selle pea
miseks põhjuseks on, et enam 
pole külvikordade vahel söötisid: 
kui põld jäeti paariks aastaks 
puhkama. Seal oli köömen tihti 
pioneerliigiks. Ka teeäärtest on 
köömen kadunud, sest niide
takse liiga tihti ja taim ei jõua 
viljuda. Köömnejuuri söövad 
meelsasti metssead, keda 
varem saarel ei olnud. 
 Samas räägiti meile, et teede 
äärtel on nüüd rohkem kasvama 
ja levima hakanud harilik kuker
puu. Selle põhjuseks võib 
olla asjaolu, et tsaariajast kuni 
1930ndate lõpuni on seda 
põõsast loodusest hävitatud kui 

KADUNUD: Maaparanduse käigus lükati sellel põllul kõik kiviaiad,  
mis väikesi põllulapikesi ümbritsesid, kiviraunadesse ja lapid künti üheks 
massiiviks. Täna on kiviaed säilinud vaid tee ääres ja suur põld juba aastaid 
harimata, kasvatades vaid „kuluvatti”.

TAIMSELT: Väike valik ühe pere õhtu- ja ravimteeks kasutatavaid drooge.
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ohtlikku teravilja kõrrerooste 
vaheperemeest. Nüüd haigus
kindlate sortide ja mürgitamiste 
tõttu pole neid põõsaid juba 
pool sajandit raiutud. 
 Taimestiku muutuseks saab 
nimetada ka seda, et on tähele 
pandud putukakahjustuste sage
nemist toomingal ja sellest tule
nevat kehva marjasaaki ning ka 
seda, et sarapuupõõsad ei kanna 
enam nii palju pähkleid kui varem 
ja kui kannavad, siis on need 
ohtrate „usside” poolt puretud. 
 Koduaedadesse on kultuur
liikide kõrval istutatud ka loo
duslikke liike. Kõige populaar
sem oli pärna istutamine hoovi, 
et sealt tee tarbeks õisi korjata. 
Hoovidesse istutati puid ka 
õnne toomiseks, näiteks pihla
kas värava ette. Tammepuu pidi 
andma aga majas elavale pere
mehele väge ja jõudu. Samas 
põlati ja ei tahetud aeda eriti 
saarepuud ja paiguti ka jalakat.
 Huvitav on ka jälgida, kuidas 
on erinevaid kasvukohti kutsu
tud. Näiteks kui täna kutsutakse 
ja mõeldakse võsa all kinni
kasvanud põllu või heinamaad, 
siis varem tunti võsana hoopis 
põõsastega heinamaad ja seda 
kutsuti niidiks, sest sealt niideti. 
Ka tehti sealt lammastele talveks 

lehevihtasid, kuhu pandi kase, 
paakspuu, saare, pihlaka ja 
teiste lehtpuude oksi. Võsast 
korjati ka mitmeid vilju, näiteks 
sarapuult, metsõunapuult ja 
viirpuult, ning magesõstraid 
ja ka teisi marju.
 Kuna Saaremaal on pikk ranna
joon, siis olid ka rannaääred 
looduslike taimede korjekohta
deks. Ravimtaimedest koguti 
näiteks kibuvitsamarju, koirohtu, 
aga ka reuma raviks põisadru. 
Harva on köögiviljahautistes 
kasutatud merikapsast.
 Rannaäärega seostuvad ka 
põlispuudest meremärgid, mille 
tähendus on tänaseks kadunud, 
sest merel ei navigeerita enam 
nende järgi. Võib öelda, et igal 
rannakülal oli oma põlispuu, 
mille järgi oma koduküla merel 
ära tunti ja sadamale siht võeti.

Toidukultuuri muutused
Looduslikud maitsetaimed on 
igapäevasest kasutusest kadunud. 
Näiteks ei tehta enam kodus 
vorste ega lihakonserve. Sinki 
küll vähesel määral tehakse, aga 
vaid väikestes suitsuahjudes, 
mitte enam suitsusaunas. Kon
servidesse pandi varem punet 
ja nõmmliivateed, vorstidesse 

aga ka näiteks köömneid, naiste
puna ja harva põldmünti. Kalade 
suitsutamine ahjudes oma 
tarbeks on aga ka täna laialt 
levinud. Enamasti kasutatakse 
selleks lepapuid, värvi ja maitse 
saamiseks ka kirsioksi, õuna
puutükke, nõgeseid, männi
käbisid ja kadakaoksi. 
 Praktiliselt kadunud on ka 
alkohoolsete jookide – õlle, 
puskari ja veini kodune valmis
tamine, mille tõttu näiteks ei 
korjata enam pihlakaid veiniks 
ega humalaid õlle sisse. Ka muid 
jooke, näiteks kadakamarjadest 
taari tehti viimati 60 aastat 
tagasi. Kaselt ja vahtralt on küll 
laialdaselt mahla võetud, kuid 
tänapäeval üha vähem. Isegi 
hapukurkide ja kapsaste tege
mine kodudes on hääbunud. Kui 
kurkide sissetegemine on asen
dunud äädikal põhineva marinee
rimisega, siis hapukapsast enam 
puutünnidesse ei tehta, harva 
tehakse emailnõudesse väikseid 
koguseid. Enamasti eelistatakse 
osta poest kilokaks korraga, sest 
„palju sel vanainimesel ikka 
vaja on”. Seega on kadunud ka 
nende hapendite tarbeks loodus
like maitseainete kasutamine. 
 Kevadeti on ajast aega valmis
tatud rohelisi suppe ja salateid, 
kuid nüüd tehakse neid maitse
meele rikastamiseks kord või 
paar, kasutades näiteks naati, 
nõgest, oblikat või võilille. Vii
mastel aastakümnetel on moodi 
läinud kõikvõimalikud toidud 
karulaugust, mida näiteks 
Kuressaare elanikud Abruka 
saarelt korjamas käivad. 
 Täname väga oma saarlastest 
informante, kes andsid meile 
väga väärtusliku andmestiku, 
mida saame oma järgnevate uu
ringute tegemisel kasutada. 
Suur tänu RMKle välitööde 
ajal pakutud majutuse eest. 

HOIDISED: Saarlastel on tänaseni säilinud väga rikkalik hoidiste tegemise 
traditsioon – suuri puutünne aitades ja keldrites, millesse varem säilitati, 
asendavad täna klaaspurgid.
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POODIUMIL: Jarro Mihkelson oli Kevadkarikal Eesti 
parim, nüüd võib meistrivõistlusteks valmistuma hakata.

OOTUSÄREVUS ON SUUR: Kas tiku pihta või mööda? 
Kui mööda, siis kõige tähtsam, kui palju mööda!

„Vaata, puu kukub, äkki paneb tikku!”
Tekst: Mart Kelk  Fotod: Mari-Liis Oberg

xTREEm CUP 2016 Kevadkarikas tõi 
kokku Eesti ja meie lähiriikide parimad 
saemehed. Kahepäevasel võistlusel oli 
osavõtjaid	rohkesti	–	37	võistlejat	Eestist,	
Lätist, Leedust, Soomest ja Valgevenest. 

Raiesportlased on juba harjunud, et võistlussaelt 
tuleb tolm pühkida õige varakult, et aprilli lõpus 
Tartus Maamessil toimuvaks Kevadkarikaks 
valmis olla. Sel aastal on valmisolek eriti tähtis, 
sest võisteldakse raiemaailmameistrivõistlustele 
pääsu nimel. Kevadkarikas ei ole küll MMile 
pääsemise kvalifikatsioonivõistlus, kuid annab 
väga hea pildi konkurentsist ning võistlejate 
valmisolekust hooajaks. Seega suurepärane 
katsevõistlus ja sissejuhatus hooaega. 
 Traditsiooniliselt Tartus Maamessil toimunud 
Kevadkarikas pakkus sel aastal nii pealtvaataja
tele kui võistlejatele üksjagu uudset põnevust. 
Esmakordselt Kevadkarika ajaloos langetati 
platsil maste. Masti langetamise eesmärk on 
võimalikult täpselt jäljendada eluspuude lange
tamist. Muidugi saab alati metsa minna ja seal 
võistlusi korraldada, kuid kuna raiesport on ka 
show, siis platsil suure hulga pealtvaatajate ees 

on see kõik palju atraktiivsem. Nii mõnigi pealt
vaataja katkestas jutulõnga sõbraga öeldes, et 
„vaata, puu kukub, äkki paneb tikku”.
 Kevadkarika kahepäevase võistluse võitis 
1618 punktiga leedulane Romas Balciunas. 
Eesti parim oli TEAM STIHL’i liige ja Lääne
maa Metsaühistut esindav Jarro Mihkelson. 
Kuna ta võistleb veel juunioride klassis, siis oli 
ta ka oma vanuseklassi parim.
 Lisaks raievõistlustele toimus Kevadkarika 
raames esmakordselt ka noorendike hoolduse 
võistlus, võistlejateks mehed, kes igapäevaselt 
võsasaega metsas töötavad ja hoolitsevad meie 
metsade järelkasvu eest. Kui raievõistlustel pakkus 
pealtvaatajatele enim emotsioone langetamise ja 
laasimise võistlus, siis messi esimesel päeval 
toimunud noorendike hoolduse võistlus oli samuti 
publikumagnet ning pani imestama, et kuidas 
võsasaega saab nii täpseid ja kiireid liigutusi teha. 
Võistluste eestvedaja Ilmar Paali sõnul on oluline 
tuua suurema avalikkuse ette niivõrd tähtis osa 
metsakasvatusest kui seda on noorendike hool
dus. Järgmise aasta Kevadkarikal on võistlus 
taas plaanis ja siis äkki juba rahvusvahelisena.
 Järgmises ajakirjanumbris saab kokku võtta 
Eesti meistrivõistlused ja tutvustada raiemaa
ilmameistrivõistlustele sõitvat Eesti koondist. 
Koondis selgub 1. juulil toimuval TOP 10l, 
mis sel aastal leiab aset Kurgjärvel koos 
48. metsanduse kutsevõistlustega. 
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RMK metsaistutustalgud 2016

Kahel päeval, 20. ja 21. mail istutati üle Eesti riigimetsa talguliste abiga ligi 40 000 
kuuseistikut. Umbes 450 vabatahtlikku osales metsaistutamistel Tartumaal, Ida-
Virumaal, Harjumaal, Raplamaal ja Pärnumaal. Kõige suurem oli metsaistutamis-
huvi Harjumaal, kuhu oli planeeritud ka kaks istutamispaika. Seal ulatus osalejate 
arv pea 200-ni. Kahe päeva jooksul istutati väikeseid kuuski 20 hektarile. 

 Töövõtted selgeks:
RMK Edela regiooni 
metsakasvatusjuht Priit Kõresaar 
metsaistutusnippe avaldamas.

 Hoogsalt tööle:
Kõik, kes talgutele tulid, 
nautisid töötegemist siiralt.
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 Pill ja töö 
üheskoos:
Lõõtsamängija 
Asso Int turgutas 
Tartumaa talgulisi 
hoogsate paladega.

 Tublid  
noored pered:
Talguliste seas jäid 
eriti silma väikeste 
lastega pered. 
Pildil istutab 
väikepõnn isa abiga 
oma elu esimest 
puud Tartumaa 
metskonnas.

 Vastatud said ka  
teravamad küsimused:
Igas piirkonnas lõppesid talgud 
vestlusega piirkonna metsaüle-
maga. Pildil juhib Postimehe 
ajakirjanik Olesja Lagasina 
vestlust Harjumaa metsaülema 
Andrus Kevvaiga.

Räpinas pärjati parim 
käsitöö palkmajaehitaja
Tekst ja fotod: Tiit Tamberg

4. juunil Räpinas toimunud käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistluse võitis  
juba kolmandat korda ülekaalukalt Veiko Palm. Võistlusel osales 11 meistrit.

Eraettevõtja ja võistluse võitja Veiko Palm 
sõnas, et kuigi võistlusaega on vaid 30 minutit 
ja trahviminutid on kerged tulema, on ka sellel 
võistlusel, nagu spordis ikka, õnne vaja. „Võist
luse tase on igal aastal olnud kõrge. See, et mul 
sellel aastal nii hästi läks, tuli üllatusena, sest 
konkurents oli karm ning võistlustules oma ala 
parimad,” ütles Palm.
 Võistluse peakorraldaja, puitmajaklastri pro
jektijuht Lauri Kivil sõnas, et aastatega on välja 
kujunenud kindlad favoriidid, kelle käsi võistlus
tingimustes enam ei värise. „30 minutiga võistlus
tapi tegemine on väljakutse, kuid praktiliselt kõik 
osalejad, nii staažikad tegijad kui esmakordselt 

PÜÜAB PILKU: 30-minutiga võistlustapi tegemine 
pole naljaasi, käsi ei värise vaid kogenumatel meistritel.
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osalejad, mahtusid ajalimiidi sisse. Seega said 
määravaks tehtud eksimused ja vead ning 
nendest tulenevad trahvipunktid.” 
 Võiduajaks sai Veiko Palm 24 minutit ja 
24 sekundit, teisele kohale jäänud Ahto Naruski 
(Saulerman OÜ) ajaks jäi 29 minutit ja 42 sekun
dit ning kolmanda koha sai Mario Küttmann 
(Hobbiton Home OÜ) ajaga 38 minutit ja 

34 sekundit. Esmakordselt võistluse ajaloos soori
tati ka ilma ühegi veata võistlustöö, mille valmis
tas II koha omanik Ahto Naruski. Parim välis
maalasest võistleja, soomlane Timo AroHeinila, 
jäi neljandale kohale ajaga 39 minutit ja 31 sekundit.
 Võistluse üks markantsemaid juhtumeid oli 
ühe võistleja töö katkestamine palgi sees olnud 
kuuli tõttu. RMK poolt võistluste toetamiseks 
üle antud palgid pärinevad Ilumetsa metsandiku 
132aastasest puistust Veriora vallast Põlvamaal, 
kus asus Nõukogude okupatsiooni ajal üks vii
mastest metsavendade vastupanupiirkondadest. 

VÕISTLUSHOOS: Kas võistlustapi tegemine 
õnnestub vähem kui poole tunniga?

HINDAVAD: Kohtunikud võistleja tehtud 
tappi hindamas, kas tuleb trahvipunkte?

TEGIJAD: Võistlejad ja kohtunikud ühise pildi peal, 
kokku osales palkmaja ehitusmeistreid võistlustel 11.
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Kuhu põgenevad pruudid?
Tekst: Marina Poltavtseva  Fotod: Aleksander Tskaev, Marina Poltavtseva

See küsimus kerkib päevakorda alati, kui juttu tuleb üritusest  
„Põgenevad pruudid”. Meie aga teame vastust küsimusele, kus ja mida  
tegid	„pruudid”	13.	mail	–	istutasid	Ida-Virumaal	Auveres	metsa.

 Kvaliteet on tähtis:
Tunni jooksul jõudsid „pruudid” 
koos oma pereliikmetega istutada 
400 väikest kuuske.

 Alati toeks:
Et metsaistutamine ladusamini mööduks, 
kutsusid „pruudid” kaasa ka pereliikmeid.

 Magus mälestus:
Pruudid said kingituseks 
erilise küpsisekomplekti.

  Olukord kohustab:
Punased küüned ja huuled 
kaunistavad iga naist, 
pruudist rääkimata!

Rahvusvaheline aktsioon „Põgenevad pruudid” toimub kuuendat 
aastat ja pakub Narva linna elanikele ja külalistele suurt huvi. 
„Pruutidele” on vaid paar nõuet: ta peab olema aktiivne naine 
(vanus ei oma tähtsust) ja omama pruutkleiti! Kampaania 
kulmineerub Narva linna päevadel toimuva pruutide jooksuga 
50meetrisel distantsil Narva linnuse platsil.
 Lõppüritusele eelnevad aga mitmesugused tegevused. 
Kui eelmisel aastal istutasid aktsioonis osalejad Narva linna 
peenardele lilli, siis sel aastal soovisid nad osaleda mõnes suure
joonelisemas ürituses, mille tulemused jäävad kauaks kestma. 
Paremat tegevust kui metsaistutamine on keeruline välja mõelda! 
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Eesti metsateenijate sotsiaalne eluolu 
1930. aastatel
Tekst: Ain Kütt  Fotod: RMK Sagadi metsamuuseumi arhiiv

Hiljuti rõõmustas kogu riigimetsa töötajate toime
kat peret suurepärane uudis, et Eesti mainekai
maks ettevõtteks on valitud RMK. Üheks hea 
maine tagajaks on kahtlemata asutuse töötajate 
endi mulje ja rahulolu oma tööandjaga ning nagu 
eelnevad selleteemalised uuringud osutavad, on 
selleski osas näitajad vägagi kõrged. Kuidas olid 
oma eluga rahul aga Eesti metsateenijad 1930. 
aastatel? Erinevalt tänasest olid tollased metsa
mehed küll otseselt riigi palgal ning kuulusid 
jaotuselt riigiametnike hulka. Järgnevalt heida
megi pilgu meie tollaste kolleegide eluolule, 
keskendudes peaasjalikult sotsiaalsele poolele.

Riigimets kui oluline tööandja
Eesti riigimetsanduse sektor on olnud viimase saja 
aasta jooksul väga oluline tööandja, eriti just maa
piirkondade elanike jaoks. 1930. aastatel töötas 
metskondades veidi rohkem kui 2000 teenistujat, 
kes seaduse silmis olid võrdsed teiste riigiametni
kega. Sellesse kategooriasse loeti kõik aastaringselt 
põhikohaga riigimetsas palgal olevad teenistujad 
alates metsavahtidest ja lõpetades metsaülematega.
 Nagu täna oli ka siis riigimets oluline riigieel
arve täitja, 1930ndatel moodustasid riigimetsast 
saadavad tulud veidi rohkem kui 10% riigieelarve 
tuludest. Nagu vahel ikka kipub olema, jäävad 
jagajale ainult näpud ning vaatamata suurtele 
tuludele jagus riigimetsanduses probleeme 

kuhjaga ja väga paljud neist puudutasid valusalt 
just töötajaskonda. Üheks põletavamaks oli 
loomulikult palgaprobleem.

Nirud palgad teevad meele mõruks
Metsandustöötajate rahapalgad olid Eesti riigi
ametnike hulgas ühed väiksematest, vähe sellest, 
isegi Läti ja Leedu kolleegide palgad olid  
tunduvalt suuremad. Samas loeti lõunanaabrite 
elustandardit meie omast madalamaks. Kui kõr
gema järgu metsaülemate palk oli kõva Eesti 
keskmine, siis mida aste allapoole, seda nukra
maks lugu läks. Nii oli näiteks kõrgema järgu 
metsaülema rahapalk 105 krooni kuus, abimetsa
ülemal 81 krooni. Võrdluseks maksis pooleliit
rine pudel „Lauaviina” 1,95 krooni, kilo sealiha 
turul veidi üle krooni, korralik meeste talve
mantel aga ligi 60 krooni.

Keskaja viimane jäänuk
Eriti hull oli metsavahtide olukord. 1935. aastal 
ei saanud 40 metsavahti üldse rahapalka, üle
jäänute rahaline kuupalk kõikus 6 ja 45 krooni 
vahel, jäädes keskmiselt 28 krooni kanti. Enda 
äraelatamiseks oli metsavahtide kasutada antud 
nn palgamaa, millelt saadav tulu pidi moodustama 
lõviosa vajaminevast sissetulekust. Seega võib 
Eesti riigimetsasektorit nimetada viimaseks 

Kilde Sagadi metsamuuseumi fotokogust  Puhkepäev

KORDON: 1930ndatel rajatud metsavahi kordon-
elumaja Viljandimaal. Sellises korras metsavahikordonid 
olid üsnagi haruldased.

DILEMMA: Kuigi metsavaht oleks kevadel parema 
meelega toimetanud oma palgamaal, polnud selleks 
aega. Riigimets tahtis istutamist. Pildil kevadine 
metsaistutus Türi metskonnas.
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VALAB: Huuksi 
metsaülem Karl 
Neumann (paremal) 
koos töökaaslasega. 
Keeruline elu ajab 
klaasi tõstma.

Puhkepäev  Kilde Sagadi metsamuuseumi fotokogust

feodaalkorra rakendajaks Eestis, kus sissetuleku 
määras naturaalmajandusest saadav tulu. Lisaks 
oli palgamaalt eeldatavalt saadav tulu paberil 
hinnatud kordades kõrgemaks, kui see tegelikult 
oli. Loomulikult polnud selline süsteem elujõuline.
 Palgamaa oli mõnehektarine maatükk mets
konna äärealal, mille kvaliteet oli vilets. Tihti 
puudus korralik põllumaa üldse. Lisaks kõigele 
nappis põhitöö kõrvalt palgamaal askeldamiseks 
aega, tööjõu palkamiseks puudus aga raha. Palga
maad polnud lubatud ka välja rentida, samuti oli 
keelatud sealt langetada okaspuid. Eesti Metsa
teenijate Ühing pöördus korduvalt palvetega 
valitsuse poole asendada palgamaalt eeldatavalt 
saadav tulu konkreetse riigipoolse rahapalgaga 
ning anda palgamaa metsavahtidele rendile ehk 
tõsta kõigi metsavahtide palka ca 30 krooni võrra. 
Normaalset lahendust asjale aga ei leitudki.

Riik tõmbab kulusid kokku
Lisaks metsavahtide palgamaale oli konkreetsele 
rahapalgale lisaks veel mõningaid sissetulekute 
alla liigitatud lisandväärtusi. Kõrgematele metsa
ametnikele olid ette nähtud paarikümne krooni 
suurused sõidurahad, riigi kulul küttepuud ja osa
liselt ka eluase. Viimasega oli palju probleeme ja 
siin oli üheks teguriks 1929. aastal lahvatanud 
majanduskriis. Riik hakkas kokku tõmbama sealt, 
kus võimalik. Kui seni oli riik tasunud metsa
teenijate korterikulud, siis alates 1932. aastast jäi 
osa kulutusi inimese enda kanda. Eeskätt puudu
tas see rendipindadel elavaid metsamehi, keda 
oli aga vägagi palju. Ehkki näiteks metsaülemale 
maksis riik eluasemekompensatsiooni kuni  
15 krooni kuus, ei katnud see tihti 50 protsentigi 
kuludest. Võrdluseks olgu toodud, et Tallinna 
agulites küsiti vaadeldaval hetkel väikese korteri 
eest vähemalt 30kroonist üüri.

Elamistingimused  
jätavad tihti soovida
Eriti armetud olid alamate metsateenijate elu
tingimused, eeskätt metsavahtide omad. Tihti oli 
nende eluaset majaks nimetada ilmselge liialdus, 
tegemist oli sõna otseses mõttes hurtsikutega. 
Riigil puudus võimalus ja tihti ka huvi olukorda 
lahendada, metsavahtidel endil aga vahendid ja 
sageli ka tahtmine. Üldjuhul kuulus metsavahi 
eluase riigile, täites samas ka kordoni ülesannet 

ning ametisuhte lõppedes tuli pind uue inimese 
jaoks vabastada. Oma taskust tehtud kulutusi ei 
kompenseerinud aga keegi. 1930ndate keskel 
riigi rahaliste võimaluste paranemisel hakkas 
siiski järgemööda kerkima ka moodsamaid 
kordonelumaju, kuid nende üldine osakaal jäi 
enne suure sõja tulekut siiski tagasihoidlikuks.

Koondamised ja pension  
tekitavad segadust
Otsapidi eluasemega seotud probleemideks olid 
nii koondamine kui pensionile siirdumine. Koon
damised aktiveerusid metsasektoris alates 1930. 
aastate esimesest poolest ja puudutasid eeskätt 
alama astme metsateenistujaid. Lõpule jõudis 
maareform, asunikutalud olid välja jagatud ning 
selle võrra kahanes ka riigimetsa pindala. Algselt 
tähendas see üsna üheselt kaks kätt taskus lageda 
taeva alla sattumist, hiljem suutis Metsateenijate 
Ühing võidelda koondatavatele välja vähemalt 
kolme kuupalga suuruse hüvitise. Üldjuhul 
suudeti omale peatselt mõnes teises metskonnas 
siiski ametikoht leida. Pensionile siirdunutele 
prooviti kui vähegi võimalik jätta senine eluase 
alles, kulud tuli aga edaspidi inimesel endal 
katta. Metsandustöötaja vanaduspensioni 
suuruseks oli umbkaudu 60 protsenti eelnevast 
palgast, pikema staažiga töötajate pension oli 
kõrgem. Mehed said pensionile 60 eluaasta 
täitudes, hiljem tõsteti piiri viie aasta võrra.

Vormiriietus tühjendab taskuid
Üheks sissetuleku hulka loetud lisandväärtuseks 
oli riigipoolne tasuta vormiriie. Metsateenijad 
olid sisuliselt viimased, kes Eesti mundrit 
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kandvatest ametnikest endile ühtse vormirõiva 
said. Enne 1936. aastat garanteeris riik kõigile 
metsa ametnikele omalt poolt ainult vormimütsi, 
kõrgematele metsaametnikele kompenseeris riik 
osalt ka muud vormile tehtud kulutused, kuid 
sedagi mitte täismahus. See tekitas halenaljakaid 
situatsioone, näiteks ähvardas politseinik 1932. 
aastal Haapsalu linna vahel vormimütsis ja pas
teldes ringi uidanud metsavahi avalikus kohas 
klounaadi tegemise eest pokri pista, mehe päästis 
halvemast vaid metsaülema otsene sekkumine. 
Kui riik peale ühtse vormiriietuse kehtestamist 
hakkas kõigile vormiriiet kinni maksma (sum
mad küündisid olenevalt ametikohast rohkem 
kui 200 kroonini inimese kohta), ei lahendanud 
see kaugeltki probleeme. Kulude kokkuhoiuks 
ostis riik tihti odavaimat riiet, mis aga ettenähtud 
kahte aastat kuidagi vastu ei pidanud. Enneaeg
selt lagunenud vormiriietus tuli metsateenijatel 
aga omast taskust uuendada.

Tasuline arstiabi
Üksjagu segadust oli arstiabiga. Alates 1932. aas
tast hakati kõigi metsateenijate palkadelt kinni 
pidama 2 protsenti nn sotsiaalmaksu ning tekkis 
midagi tänapäeva haigekassa laadset. Varem oli 
riik võtnud vaid tulumaksu. See tekitas kogu töö
tajaskonna hulgas palju paksu verd, kuna niigi 
väikest palka vähendas selline käik veelgi. Lisaks 
ei katnud see palgast mahaarvatav summa kogu 
arstiabile kuluvat, vaid ainult poole vajamine
vast. Teise 50 protsenti pidi abivajaja arstil käies 
tasuma oma taskust. Erinevalt näiteks tänasest 
päevast kehtis selline riigipoolne pooles ulatuses 
abi ka hambaravi puhul. Samas ei katnud riik ei 
arsti juurde minekut ega ka koduvisiite, need tuli 
abivajajail omast taskust tasuda.

Olematu puhkus
Läbi terve iseseisvusaja valitses riiklikus metsa
sektoris terav tööjõupuudus, metskonnad olid 
pide valt alakomplekteeritud. See omakorda 
tekitas tõsiseid probleeme puhkustega, just 
eriti alamate metsaametnike hulgas. Seadusega 
oli pärast aastast teenistust metsateenijale ette 
nähtud kaks nädalat puhkust, pärast kaheaastast 
teenistust pikenes puhkus ühe kuuni. 1932. aasta 
valitsuse otsusega tuli töötajale leida puhkuse 
ajaks asendaja, kui selleks puudus aga raha või 

polnud asendajat võtta, ei lastud töötajat ka puh
kusele. Üldjuhul nii ka läks, sisuliselt tähendas 
see kas puhkust ainult paberil või siis mitte 
sedagi. Mingit saamata puhkuse jääki enamjaolt 
ei arvestatud, kuna lootust selle kunagiseks 
väljavõtmiseks lihtsalt polnud.

Preemiast võib vaid unistada
Lõpetuseks mõni sõna preemiatest. Kui täna
päeval tekitab mistahes vähegi riigiga seotud 
asutuse preemiauudis ühiskonnas suurt vastu
kaja, siis tol ajal oli lihtne. Riik oma metsateeni
jatest personalile otsest preemiat ei maksnud. 
Ilmselt ei osatud sellele väga ka mõelda, sest 
näiteks Metsateenijate Ühing, kes alatasa valit
suselt kõikvõimalikke asju nõudis, ei tõstatanud 
siinkirjutajale teadaolevalt seda teemat kordagi. 
Ainsana premeeris AS Eesti Metsatööstus oma 
kohapealseid ametnikke eeskujulike näitajate eest 
metsamaterjalide valmistamisel ja realiseerimisel. 
1939. aastal premeeriti katse korras ühekordselt 
heade töötulemuste eest Voltveti katsemetskonna 
kolme paremat metsatöölist, kellest igaüks sai 
preemiaks käsisae, viili ja langetamiskiilu. 
Ühekordseks ettevõtmiseks see jäigi.
 Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et aeg on suurte 
sammudega edasi läinud ja elu vägagi muutunud. 
Palju, mis tol ajal igapäevane, tundub meile 
täiesti kummaline. Ometi tehti ka siis tööd ja 
saadi üsna hästi hakkama ning seisti igati Eesti 
metsa hea käekäigu eest nagu tänagi. 

MOOD: Kuni 1936. aastani kombineeris iga mees 
riigi antud vormimütsiga sobiva rõivastuse ise. Naiste 
riietusse riik ei sekkunud, väikese kompensatsiooni 
rõivaste ostmiseks said aga nemadki. Pildil vasakult 
Aakre metskonna abimetsaülem Harri Philips, asjaajaja 
Anna Tasak, metsaülem Adalbert Vassar ja kantselei-
ülem Marie Meesit 1930. a.
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Riigimets mühiseb 
augustikuu juubilaridele!
Valmar Liuhka
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

1.08 50

Rein Toomas
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

13.08 55

Tanel Häidkind
Kagu regioon,  
praaker

3.08 40

Margus Karafin
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

20.08 50

Urmas Sälg
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

5.08 50

Ilmar Vahemets
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

23.08 55

Vahur Vassiljev
Edela regioon, 
metsaveotraktorist

12.08 55

Riho Kanarbik
Metsakasvatustalitus,  
metsur

23.08 30

Puhkepäev  Õnnitlused56
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Riigimets mühiseb 
juulikuu juubilaridele!
Andrus Sinimäe
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

1.07 40

Tarmo Toomla
Kinnisvaraosakond, 
hooldustehnik

9.07 35

Kalju Hõimla
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

29.07 60

Kristi Tamberg
Sagadi metsakeskus, 
ettekandja

4.07 25

Kalev Rand
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

10.07 55

Enno Kuusk
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

9.07 55

Anneli Õun
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, müügijuht

17.07 50

Marge Kamenik
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, eestööline

9.07 45

Mart Paadik
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

26.07 40
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Erich Laas
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

2.09 45

Aivo Rahuoja
Edela regioon,  
logistik

10.09 45

Aive Leinpuu
Edela regioon,  
varumisjuht

15.09 45

Aivar Tiirak
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

19.09 50

Kärt Leppik
Looduskaitseosakond, 
projektijuht

27.09 40

Raili Seiton
Sagadi metsakeskus, 
ettekandja

29.09 30

Anita Kungla
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, istikukasvataja

6.09 50

Evald Saun
Edela regioon, 
harvesterioperaator

11.09 50

Heiki Ärm
Maakasutusosakond, 
metsaülem

17.09 55

Kalle Kannel
Külastuskorraldusosakond, 
loodusvaht

26.09 60

Vello Rajatamm
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

28.09 55

Koit Ütt
Edela regioon,  
praaker

3.09 50

Algis Kork
Kagu regioon,  
praaker

11.09 40

Kalle Avasalu
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

15.09 45

Ago Kurig
Külastuskorraldusosakond, 
loodusvaht

20.09 55

Tarmo Nurk
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

28.09 45

Ene Timberg
Kagu regioon,  
assistent

9.09 55

Heli Nestra
Külastuskorraldusosakond, 
teabejuht

12.09 45

Jaan Kägu
Maakasutusosakond, 
metsaülem

17.09 60

Koit Kraav
Metsakasvatustalitus, 
metsakasvataja

26.09 55

Helen Kaljumäe
Taimla- ja seemnemajandus-
osakond, tööjuht

29.09 40

Riigimets mühiseb 
septembrikuu juubilaridele!
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spordiklubi@metsasobrad.eu  
www.facebook.com/metsasobrad 
www.metsasobrad.eu

VÕTA MEIEGA 
ÜHENDUST:

KUUPÄEV ÜRITUS

03.07 Metsasõbrad lahtised MV jahipraktilises 
laskmises Pärnjõe lasketiirus Pärnumaal, 
juhend www.metsasobrad.eu.

16.07 RMK Kõrvemaa triatlon, 
millest osavõtt SK Metsasõbrad liikmetele 
ja RMK töötajatele tasuta.

12.08 Metsasõbrad triatlon Nohipalus Põlvamaal, 
millest osavõtt SK Metsasõbrad liikmetele 
tasuta, teistele 7 eur.

21.08 10. Tartu Rulluisumaraton, millest osavõtt 
SK Metsasõbrad liikmetele 20% soodsam.

26.–28.08 Metsasõbrad tenniselaager Haapsalus, 
millest osavõtt ja majutus SK Metsasõbrad 
liikmetele tasuta.

10.–11.09 SEB Tallinna maraton, millest osavõtt 
SK Metsasõbrad liikmetele 4 eur.

18.09 19. Tartu Rattamaraton, millest osavõtt 
SK Metsasõbrad liikmetele 20% soodsam.

24.09 RMK Kõrvemaa rattamaraton, 
millest osavõtt SK Metsasõbrad liikmetele 
ja RMK töötajatele tasuta.

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

Puhkepäev  Spordiklubi58



Metsisetalgud 2016
Sel aastal osales metsisetalgutel 
ligi 70 RMK töötajat. Käes
oleva aasta juunikuu esimesel 
poolel toimusid ELFi organi
seerimisel ja Tartu ülikooli, 
RMK ning Keskkonnaameti 
toetusel Virumaal ja Soomaal 
12 päeva jooksul ulatuslikud 
metsisetalgud. Kokku osales 
talgutel 200 inimest, kelle hul
gas andsid 14.–15. juunil oma 
tubli panuse ka 67 RMK tööta
jat. Talgutega kaeti 150 km² 
suurune ala, millest 65 km² 
paiknes Soomaal ning 85 km² 
Virumaal. Talgute eesmärgiks 
oli tuvastada metsise (ja teiste 
metsakanaliste, nagu laanepüü 
ja teder) üksikisendite ja pesa
kondade pesitsusaegne paikne
mine. Talgute käigus märgati 
12 metsise pesakonda ja 33 ilma 
tibudeta metsisekana. Tuvastati 
suurema osa mängudest teada 
olevate kukkede suvine paikne
mine ning leiti 40 murtud 
kanalise jäänused ja rüüstatud 
pesakohta. Seega, nagu näita
vad talgute tulemused, on suu
rem osa metsisekanadest ilma 
järglasteta, kuid selle põhjuste 
kohta on veel vara lõplikke 
järeldusi teha.

Mägrakaamera kolis
Tuttavas mägralinnas, kus 
mägrad Kadi ja Tõnis hoogsalt 
tegutsesid juba veebruarist ala
tes, saabus mõne aja eest vaik
elu. Ühtäkki olid nad kadunud 
ja vaid vahest harva käisid 
kodulinnas vaatamas, kas ikka 
kõik korras ja „uksed lukus”. 
Sestap tuli leida alternatiivne 
mägramaja sellises kohas, kus 
on võimalus veebikaamera tar
beks luua andmeside ühendus. 
Selliseid paiku on mägrarikkal 
Saaremaalgi väga vähe. Uus 
pilt tuleb nüüd kaua kasutamata 
põllu veeres puudega kaetud 
mägrakünkalt, kus on viisteist 
kasutusel olevat uruava ja kaa
meras nähtavaid viis. Niisiis, 
kümmet uruava me ei näe ja 
kunagi ei tea, milliste aukude 
juures nad parasjagu toimeta
vad ning palju neid siin üldse 
on. Kaks mäkra on kindlalt, 
selle tunnistuseks kahe 
loomaga pilt.

Taastamistöö Rumpo 
poolsaarel Vormsil
Rumpo poolsaare mitmesugu
sed poollooduslikud kooslused – 
loopealsed, kadastikud, puis
karjamaad – on aastakümneid 
olnud hooldamata. Võimust on 
võtnud männid ja kadakad. 
Viimastel aastatel on poolsaare 
tipus tehtud taastamistöid tal
gute korras. Talgutega taasta
mise jõudlus on küllaltki tagasi
hoidlik, kui arvestada sealseid 
riigimaal olevaid taastamist 
vajavaid poollooduslikke 
kooslusi 27 ha suurusel pinnal. 
Suurema taastamisega alusta
sime 2016. aasta veebruaris. 
Enne 15. aprillil alanud kolme
kuist linnurahu jõuti taastada ja 
rentnikele edaspidiseks hoolda
miseks üle anda10 ha loopeal
seid. Tööd teostatakse projekti 
„RMK looduskaitselised tege
vused” raames, mida rahastab 
RMK ja Ühtekuuluvusfond.
Pildil on vasakul hiljuti taasta
tud ala, parempoolne osa 
ootab taastamist. 

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.
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Puhkepäev  Metsik disain

Mööblitööstuse jääkidest valmivad 
dekoratiivsed mosaiikplaadid
Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Erge Sonn

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

„Nägime, et mööbli- ja puidu-
tööstuses tekib palju jupikesi, 
mis on väärtuslik materjal,  
mis aga enamasti ära põleta-
takse. Püüdsime neist valmis-
tada asja, mis meile meeldiks,” 
selgitab Önwalli kaubamärki 
kandvaid plaate tootva ette- 
võtte OÜ Eugenio tootmisjuht 
Karl Nagel, kuidas sündis idee 
hakata neist juppidest mosaiik-
plaate kokku seadma. 

Kuna kasutusel on nii erinevatest 
puiduliikidest kui ka erinevas mõõdus 
jupid, saab neid sättida väga palju
desse mustritesse. Eestimaisest puidust 
on mosaiigiks põimitud näiteks tamme, 
halli leppa ja sangleppa, termotöödel
dud või naturaalset saart, samuti haaba, 
vähemal määral ka mändi ja kuuske. 
 Enamasti leiavad puitmosaiikplaadid 
kasutust seinaplaatidena, kuid neid on 
paigaldatud ka lakke ning nendega on 
kaetud mööblit. „Isegi lampe oleme 
selles tehnikas valmistanud. Hiljuti 
just valmis laualampide komplekt, 
kus kahe lambi jalg oli tehtud mosaiik
tehnikas,” märgib Nagel. 
 Kuna mosaiikplaatide pind on rel
jeefne, siis paraneb akustika nendes 
ruumides, mille seinad on plaatidega 
kaetud. „Oleme katsetusi läbi viinud ja 
efekt on olemas,” kinnitab Karl Nagel. 
 Peamiselt on mosaiikplaate seni 
tellinud eestimaalased, kuid nüüd 
hakkab ostjaid vaikselt ka piiri 
tagant tulema. 
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Paljud armastavad vabal ajal looduses 
puhata. Matkal, lõkke ääres või ka 
koduaias leiab toredaid puuoksi, mis 
fantaasiale lennu annavad ning lausa 
kutsuvad puuvestmisel kätt proovima.
 Vestma õppida on lihtne, lubab 
raamatu autor. Vaja on ainult teravat 
nuga ja oksaraagu. Vestmisoskus on 
abiks matkal, laagris või vabas loodu
ses piknikku pidades, kui puuoksast 
grillvarras, puidust lusikaskahvel 
või puust nuga marjaks ära kuluvad. 
Muide, lusika, mille tegemist autor 
raamatus õpetab, nikerdaski ta valmis 
häda sunnil, kui abikaasa polnud 
talle toidumoonaga lusikat kaasa 
pannud. Jogurtit on ilma aga päris 
keeruline süüa. 
 Raamatus õpetatakse nikerdama 
nii mänguasju (part, lill, laululind) kui 
ka tavaelus tarvis minevaid esemeid. 

Raamatu tegelasteks on Mall Hiiemäe 
valinud linnud meie õuest ja aiast, 
põllult ja aasalt, metsast ja soost, 
rannalt ja vete pealt sellistena, nagu 
nad rahvapärimuses esindatud on. 
Võib ütelda, et muistses maailma
pildis on linnud inimesele otsekui 
omataolised. Oleme neis tajunud 
omamoodi sugulust, aga ka seotust 
toonelaga ning sellesse kätketud 
ohte. Rahvapärimuses tuleb ilmsiks 
inimesekeskne arusaam linnuelust ja 
linnuliikidest. Linnud on sõnumi
toojad, olgu ilmaprognoosi või tule
vaste aastaaegade, loodusandide, 
viljasaakide, sõdade, samuti ka 
perekonnaelu tähtsündmuste – sünni, 
abiellu astumise või surma kohta. 

Näiteks kahvlit, jalutuskeppi, selja
kratsijat. Mille alla ragulka liigitub, 
jäägu juba igaühe enda otsustada. 
 Raamat annab järgmisi juhiseid ja 
õpetusi: kuidas vestmiseks puumater
jali valida; kuidas loodusest tarvilikke 
oksi otsida ja vestmiseks ette valmis
tada; kuidas vestmiseks vajalikku 
taskunuga valida; kuidas taskunoa 
eest hoolitseda ja kuidas seda teritada 
ning milliseid abimaterjale ja tööriistu 
vestmise käigus kasutada. Puuvest
mise raamat õpetab ka seda, kuidas 
käituda looduses nii, et mitte ohustada 
teisi, iseennast ega loodust; kuidas 
turvaliselt matkata ja vabas looduses 
liikuda; kuidas jälgede järgi metsa
asukaid ära tunda; kuidas loodus
säästlikult ja ohutult metsalaagris 
elada ning kuidas lõkkel hõrgutavaid 
roogasid valmistada. 

Vastavuses meie hinnangutega on ühed 
linnud head ja teised pahad, ilusad 
või koledad, meeldivad või vastikud, 
kasulikud või kahjulikud, kolmandad 
seevastu on nii ühte kui teist.
 Kui vares karjub: „Krääks, krääks,” 
siis kuuled santi sõnumid; kui ta teeb 
niisama: „Klõks, klõks,” siis äid. 
(Emmaste, 1938)
 Niisuguseid erinevatest kantidest 
pärit ütlemisi erinevate linnuliikide 
kohta leiab raamatust palju. Seal
hulgas näiteks luikede, kajakate, 
harakate, karmiinleevikeste jt kohta. 
Enam on tähelepanu jagunud erilise 
välimuse, häälitsuse, käitumise jne 
poolest meelde jäävatele lindudele, 
ka jahilindudele. 

PUUVESTMISE RAAMAT. 
VESTMINE JA  
NIKERDAMINE KODUS, 
MATKAL, LAAGRIS + 
MATKATARKUSED

Ilmumisaasta: 2016 
Kirjastus: Tea Kirjastus 
Lehekülgi: 104 
ISBN:	9789949173396

VÄIKE LINNURAAMAT 
RAHVAPÄRIMUSEST

Ilmumisaasta: 2016 
Kirjastus: Eesti  
Kirjandusmuuseum 
Lehekülgi: 224 
ISBN:	9789949544936

Puuvestmise raamat. Vestmine ja nikerdamine 
kodus, matkal, laagris + matkatarkused

Väike linnuraamat rahvapärimusest

Chris Lubkeman

Mall Hiiemäe
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Tallinna kontori uus administraator on Liisu Aulik
RMK Tallinna kontori administraa
torina asus tööle Liisu Aulik.
 Liisu on lõpetanud PärnuJaagupi 
gümnaasiumi ning õppinud Tartu 
Ülikoolis keskkonnakorraldust ja 
planeerimist. Eelmisel aastal alustas 
ta õpinguid Luua metsanduskoolis.
 Liisu töötas seni Viimsi SPA 

Vabaajakeskuse administraatorina, 
varasemalt on ta töötanud Eesti 
Loodusmuuseumis ja Keskkonna
hariduskeskuses. RMKs on Liisu 
varem praktikal olnud.
 Vabal ajal meeldib Liisule tegeleda 
spordiga, matkata ning fotosid teha. 

Uus töötaja
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RMK · Riigimetsa Majandamise Keskus
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn, Estonia
tel 676 7500, faks 676 7510
rmk@rmk.ee · www.rmk.ee

Järgmine 
Metsamees
Metsamehe toimetus soovib lugejatele 
ilusat ja päikselist suve!
Järgmine Metsamees ilmub sügisel 
ning siis toome teieni taas lugusid 
nii RMK tegemistest kui ka 
kaugemalt maailmast.


