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Juhtkiri

Nüüdseks on täitunud neli kuud, mil RMK on 
toimetanud uue tööjaotuse ja tegevusvaldkonda
dega. Aega rahulikult adra seadmiseks ei ole 
metsameestele paraku antud ning kahtlemata 
on kõige karmimad tuleristsed saanud Kagu 
piirkond, kus juba kolm päeva pärast ümber
korralduste jõustumist tuli kõikide jõududega 
asuda koristama tormimurdu. 
 Aastate jooksul on RMK tormikahjustusi 
likvideerides saanud mitmesuguseid õppetunde, 
ning nõutust – mida nüüd teha tuleb – ei tekkinud. 
Mõne päevaga oli pilt esialgsetest kahjustustest 
küllalt selge ning esimesed masinad suundusid 
tormis kahjustada saanud metsa lõikama. 
 Korraks siiski jäime teistes 
regioonides äraootavale positsioo
nile. Äkki tuleb tormipiirkonnast 
nii palju puitu, et see katab ka 
teistes piirkondades asuvate sae
veskite nõudluse, ning kas mitte 
ei tuleks raietehnikat Kagusse 
appi saata? Seda siiski teha ei tul
nud, ja ka puitu – kuigi seda tuleb 
Kagust oma 400 000 tihumeetrit – 
polnud vaja teistesse piirkonda
desse vedama hakata. Nüüdseks 
on suurem osa tormimurrust, kus maapind on 
masinate sõitmise välja kannatanud, koristatud. 
Kui puiduturg lubanuks, võinuks me tormi 
laastatud metsa raiuda tegelikult kiireminigi, 
võimsust selleks jagunuks. 
 Tormi tuleristsete kokkuvõttena võib öelda, 
et uus RMK reageeris olukorrale kiiresti, 

adekvaatselt ja suutis töid korraldada ilma 
suuremate probleemideta. Ehk tõdemus sellest 
suvest on, et metsamajanduse uus struktuur on 
paindlik ja töökindel. 
 Rõõm on näha, et uute meeskondade meeleolu 
on positiivne. Juba on ka käegakatsutavaid häid 
arenguid, sest 5liikmelistes varumismeeskonda
des on hoopiski paremad võimalused inimesi 
asendada, kasvõi puhkuse ajal. Kui ikka üle 
8 aasta saab rahuliku südamega suvepuhkusele 
minna, siis järelikult töökorraldus toimib.
 Mõistagi pole uutel varumismeeskondadel 
kõik sugugi veel selge ja väljakutseid jagub. 
Üks neist, ühtlasi ka üks varumisjuhtide põhi

ülesanne saab olema raietegevuse 
pikaajaline (kuni 10 aastat!) 
planeerimine. RMK arengukavas 
toodud juurdekasvu eesmärgi 
täitmiseks peab kogu metsa
kasvatuseks sobilik maa tootma 
puitu. Metsad, mille raieküpsus 
on ammu saabunud, millel on 
madal täius või oluline kahjustus, 
tuleb läbimõeldud planeerimi
sega asendada uue metsaga. 
Metsauuendamise ja noore 

metsapõlve kasvatamise võtab tänases struk
tuuris enda kanda RMK suurim üksus – metsa
kasvatustalitus. Järgmised 20 aastat on uue 
metsapõlve kasvatamine just nende töökate 
naiste ja meeste käes. 

Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige

Torm, vesine august, 
vilets puiduturg – 
väljakutseid 
sel suvel jagus

Tormi tuleristsete 
kokkuvõttena võib 
öelda, et uus RMK 
reageeris olukorrale 
kiiresti, adekvaatselt 
ja suutis töid korral-
dada ilma suuremate 

probleemideta.
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Uudised

Vereta jahi meistriks tuli Ollar Kallas 

Loodusfotovõistluse Vereta jaht tänavuseks meistriks kuulu-
tati Ollar Kallas fotoga mägrast, kes oli tänavuse fotovõistluse 
„saakloom” ja ühtlasi ka aasta loom. Fotovõistluse žürii 
valitud 64 tööd on vaatamiseks väljas RMK Tallinna kontori 
aatriumis kuni 14. novembrini.

astuvast õieli käpaküünistega 
mägrast, kel vürtsiks kasukal 
kaks sääske, oli võitu väärt,” 
kinnitas Tiit Hunt.
 XIX korda toimunud loodus
fotovõistluse jahisaak oli kül
luslik ja pildile õnnestus saada 
Eestis üliharuldane järvekaur 
ning muidu kehvasti portreteeri
tav väike vilgas metsnugis. Ka 
Vereta jahi saaklooma mäkra 
tabati mitme rakursi alt, nii et 
žüriil oli, mille seast valida. 
 XIX Vereta jahti peeti 20.–22. 
mail Simisalus Kõrvemaal. 
Järvamaa metsadesrabades
lagendikel müttas 33 fotograafi 
oma fototehnikaga varavalgest 

Vereta jahi korraldaja Tiit Hundi 
sõnul oli žürii otsus üksmeelne. 
„Keerulistes valgusoludes taba
tud pilt parasjagu urust välja 

METSNUGIS: Tarmo Mikussaar 
tabas harva kaadrisse püütud mets-
nugise ja pälvis RMK eriauhinna.

RÄNDKARIKAGA: Ollar Kallas 
rändkarika ehk Vereta jahi mütsiga.

MÄGER: Vereta jahi meistriks 2016 
valiti just selle pildi tõttu Ollar Kallas.

hilisõhtuni tabamaks selle kandi 
looduslikku mitmekesisust ja 
fotogeenilisi loomi.  (MM)
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Uudised

RMK puiduvedudel hakatakse Timbeteri 
abil virnatäiuse koefitsienti määrama
RMK võttis kasutusele koos-
töös Ajujahi konkursi võitnud 
idufirmaga Timbeter välja-
töötatud mõõtmisrakenduse, 
millega hakatakse RMK 
puiduveokites metsamaterjali 
mahtu ja virnatäiuse koefit-
sienti määrama.

RMK metsamajanduse pea
spetsialisti Rainer Laigu sõnul 
veavad 55% Eesti teedel liiku
vatest RMK puiduveokitest 
paberi ja küttepuitu, mille 
mahtu määratakse virnatäiuse 
koefitsiendiga, mis näitab, kui 
suure osa virnast moodustab 
koormas puit ilma koore ja 
õhuta. „Sisuliselt on kogu 
RMK puidu tarneahel digi
taliseeritud, ainult virnatäiuse 
koefitsiendi info on pidanud 
veokijuhid seni sisestama silma 
järgi hinnanguliselt ja see on 
põhjustanud osapoolte vahel 
ka vaidlusi,” selgitas Laigu. 
 Nüüdsest saavad veokijuhid 
määrata Timbeteriga virnatäiuse 

koefitsiendi, andmed liiguvad 
edasi eveoselehele ning igast 
mõõtmisest jääb alles digi
taalne jälg. Selline korraldus 
võimaldab määrata virnatäiuse 
koefitsienti täpsemalt ning 
vähendada vaidlusi. 
 RMK on teinud Timbeteriga 
koostööd selle loomisest alates 
pärast Ajujahi konkursi võitu 

ning osalenud arenduses põhi
lise testkasutajana. „Toetame 
igati, et uuenduslikud rakendu
sed Eesti metsasektoris leviksid 
ning kogu oluline metsainfo 
saaks digitaliseeritud,” ütles 
Rainer Laigu, olles kindel, 
et Timbeteri kasutamisega suu
reneb kindlasti kogu turu läbi
paistvus ja jälgitavus.  (MM)

PUIDUMÕÕTMINE: Uue rakendusega saab puiduveokites metsamaterjali 
mahtu ja virnatäiuse koefitsienti täpsemini määrata.

RMK on kõige usaldusväärsem 
keskkonnaorganisatsioon
Keskkonnaministeeriumi 
tellitud Eesti elanike kesk-
konnateadlikkuse uuringust 
selgus, et RMK-d peetakse jät-
kuvalt väga usaldusväärseks 
keskkonnaorganisatsiooniks.

Elanikest 15% nimetas spon
taanselt kõige usaldusväärsema 
keskkonnavaldkonna asutusena 

just RMKd, keda mainisid 
keskmisest sagedamini meeste
rahvad, eesti keelt kõnelevad 
inimesed, PõhjaEesti või 
väiksemate linnade/alevite 
elanikud ning kõrgema sisse
tulekuga inimesed.
 Ette antud nimekirja alusel 
hinnati kõige usaldusväärse
maks keskkonnavaldkonna 

asutuseks Eesti Loodus
muuseumi (keskmine hinne 
4palli skaalal 3,44). Teisena 
nimetati RMKd (3,13), 
järg nesid Riigi Ilmateenistus, 
Maaamet, KAUR, Kesk
konnainspektsioon, Keskkonna
amet, KIK ja Keskkonnaminis
teerium (hinded vahemikus 
2,86–3,04).  (MM)
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Uudised

RMK panustas 
maailmakoristusse
SA Teeme Ära, Haus Galerii ja RMK korraldatud 
näituse ja rahvusvahelise heategevusoksjoni käigus 
leidis uue omaniku kolmandik maalidest. 
Näitus-oksjonil osales 35 tuntud Eesti maalikunstnikku.

Näitus oli 8. septembrist 
8. oktoobrini üleval nii RMK 
Tallinna kontori aatriumis 
kui ka Haus Galeriis. Mitmed 
metsaga seotud maalid, mida 
RMKs näha sai, leidsid oks
joni käigus ka uue omaniku. 
Näiteks nõukogudeaegseid 
metsakaarte ja maalitehnikat 
kombineerides tehtud Jaan 
Elkeni teos „Map of Estonian 
forests. Top secret” leidis 
oksjonijärgselt püsikoha RMK 
Tallinna kontori aatriumis.
 Heategevusliku näitus
oksjoni tulu annetati Teeme 
Ära juhitava ülemaailmse 
koristuspäeva heaks, mis toi
mub 2018. aasta 8. septembril. 

Koristuspäeval osaleb korraga 
150 riiki ning sellest saab Eesti 
Vabariik 100 üks rahvusvahe
lisi tähtsündmuseid.  (MM)

Huvi riigimaade poollooduslike  
koosluste hooldamiseks on suur
Maa-amet koos RMK-ga 
töötas kevadsuvel 2016 välja 
avaliku rakenduse, mille 
kaudu inimesed saavad mär-
kida ära kaitsealadel asuvad 
poollooduslikud kooslused 
RMK hallatavatel maadel, 
mille hooldamisest nad 
võiksid huvitatud olla. 

Rakendus muutus avalikuks 
septembri alguses. Tänaseks 
on 17 isikut andnud meile selle 
kaudu teada huvist hooldada 
poollooduslikke kooslusi 

rohkem kui 1100 hektaril. 
„Sellises suurusjärgus pole 
meile ettepanekuid uute pool
looduslike koosluste alade 
kasutusele võtmiseks kunagi 
varem esitatud,” tõdes RMK 
looduskaitseosakonna kaitse
korraldusspetsialist Kaupo 
Kohv. „See tõestab, et otsus 
lasta inimestel kaardipõhiselt 
otse RMKle omapoolsed ette
panekud teha, oli kindlasti õige.”
 Rakenduse kaudu laekunud 
rendiettepanekuid hakatakse 
järjest väljas üle vaatama ja 

vajadusel kaasatakse sellesse 
protsessi ka ettepaneku tegija. 
Kui ettepanekuid laekub roh
kem, kui jõutakse enne järg
mise aasta märtsi üle vaadata, 
siis eelistatakse looduskaitse
liselt prioriteetsemaid kooslusi, 
nagu puisniidud, rannaniidud 
ja loopealsed. Alad renditakse 
reaalselt välja igakevadise riigi
maade väljarentimise protsessi 
käigus, mis reeglina toimub 
1. märtsist 1. maini.  (MM)

PEIDETUD METSAKAARDID: 
Jaan Elkeni maal.

EESTVEDAJA: Teeme ära 
maailmakoristuse üks algatajatest 
on Eva Truuverk.
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14. septembril toimus 
Erametsakeskuse, RMK 
ja Eesti Taastuvenergia Koja 
ühiselt korraldatud seminar 
„Puit energiaks 2016”, 
kus analüüsiti puiduenergia 
kasutamise suundumusi 
ja tulevikuvõimalusi. 

Riigikogu majanduskomisjoni 
liige ja säästva energia toetus
rühma esimees Jaanus Marrandi 
tõi välja, et koalitsioonileppe 
kohaselt peab 2030. aastaks 80% 
Eestis tarbitavast soojusest 
olema toodetud kodu maisest 
biokütustest, taastuv energia 
osakaal elektrienergia lõpptar
bimises aga moodustama poole 
kogutarbimisest. Eelistatakse 
elektri ja soojusenergia koos
tootmist. Taastuvenergeetikasse 
eraldatakse erinevate toetusmeet
metena üle 70 miljoni euro.
 Erametsakeskuse arendus
nõunik Irje Möldre tegi kokku
võtte puidukasutuse prognoosist 
aastani 2018. Ettevõtete küsitle
misel selgus, et ümarpuidu kasu
tust on lähema paari aasta jooksul 
kavas suurendada 4,1 mln tm 
võrra (2015 – 5,2 mln tm, 2018 
prognoos 9,3 mln tm). Et kogu 
sektori toorainevajadusi katta, 
peaks arvutusmudeli kohaselt 
olema raiemaht üle 14 mln tm 
aastas. Tegelikke puidukasuta
mise võimalusi võivad lähi
aastatel piirata bioenergia 
säästlikkuse kriteeriumid, nõu
ded LULUCF sektori süsiniku 
netoheitele (see peab olema 0), 
puidu astmelise ehk kaskaad
kasutuse põhimõte, energia
tõhususe kriteeriumid uutele 
põletusseadmetele ja puidu 

sertifitseerimise vajadus.
 Eesti Erametsaliidu juhatuse 
aseesimees ja Läänemaa metsa
ühistu tegevjuht Mikk Link 
tõi välja, et energiatootmiseks 
sobiv puit kasvab eelkõige 
majandamata erametsades. 
Raieküpset erametsa on praegu 
kokku 137 miljoni tihumeetri 
jagu, suurem osa sellest on hall 
lepp, sanglepp, haab ja kask. 
Omanike praegust passiivsust 
selgitas ta sellega, et väheväär
tuslikust puidust saadav tulu 
katab vaid umbes poole metsa 
uuendamise kuludest (kulu 1 ha 
uuendamiseks väärtusliku puu
liigiga on 1000 eurot). 
 AS Graanul Invest juhatuse 
liige Jaano Haidla tõi välja, et 
sertifitseerimata puidu müügi
võimalused üha ahenevad ja 
energiasektoris puudub sertifit
seerimata puidule rakendus juba 
täna. See puudutab eelkõige 
erametsaomanikke. Lisaks 
Eestis kasutusel olevatele 

PEFC ja FSC sertifitseerimis
skeemidele on Euroopa suuri
mad energiatootjad loonud uue 
sertifitseerimisskeemi biomassi
tootjatele – SBP – Sustainable 
Biomass Partnership („Jätku
suutliku Biomassi Partnerlus” 
või „Puidupõhise Biomassi 
Sertifitseerimisskeem”), mis 
leiab kindlasti kandepinda.
 OÜ Utilitas kontserni juht 
ning Eesti Jõujaamade ja 
Kaugkütte Ühingu juhatuse 
liige Priit Koit märkis, et ainu
üksi Väo II koostootmisjaama 
peatse käivitamise järel jääb 
igal aastal tänu puidukütuse 
kasutamisele emiteerimata 
460 000 tonni süsihappegaasi 
ja kütuseimpordi vähenemise 
tõttu Eestisse ringlema 40 mil
jonit eurot. Süsinikuvabast 
majandusest võiks pikemas 
perspektiivis saada tema 
hinnangul Eesti globaalne 
konkurentsieelis.  (MM)

Hea energia metsast – 
mõistlik majandus + puhas loodus

Uudised

Paneeldiskussioon kandis nime „Erinevad soovid, ühine tulevik”. Osalesid 
Ants Erik (Erametsaliit), Hando Sutter (AS Eesti Energia), Jaano Haidla 
(Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit), Priit Koit (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte 
Ühing), Timo Tatar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ning 
Andres Talijärv (Keskkonnaministeerium).
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Uudised

toimub Sagadi mõisas reedel,  
16. detsembril algusega kell 19:00.
Laste jõulupidu on sealsamas pühapäeval,  
4. detsembril kell 13:00. 
Lisainfo tulekul!

RMK töötajate 
jõulupidu 

Euroopa Metsandustöötajate Talimängud 
toimuvad järgmisel aastal Lätis
2017. aasta talvel toimuvad 
pika traditsiooniga metsan-
dustöötajate talinädal ja Eu-
roopa metsandustöötajate 
suusameistrivõistlused Lätis. 
Talinädalat peetakse 20.–25. 
veebruaril.

Lätti oodatakse üle 1000 
metsandustöötaja enam kui 
20 riigist. Et suusavõistlustel 
oleks kõigil võrdsed võimalu
sed, on osalejad jagatud 10 aasta 
kaupa vanuseklassidesse. Lisaks 
parimate väljaselgitamisele 
suusaradadel, on võimalik 

tutvuda Läti metsandusega, 
osaleda praktilise sisuga 
metsanduslikel ekskursioonidel 
ja erialastel seminaridel. Lisaks 
pakuvad korraldajad võimalust 
tutvuda kohaliku looduse ja 
vaatamisväärsustega terves Lätis. 
Vaata lisa www.efns.eu.  (MM)

Põlula kalakasvandusest viidi jõgedesse 
esimesed siia noorkalad
RMK Põlula kalakasvatus-
talitus asustas oktoobrikuu 
esimesel poolel Pärnu jõkke 
ja Põhja-Eesti jõgedesse 
kokku üle 125 000 siia ja 
lõhe noorkala.

Eelmise aasta sügisel algas 
siia kasvatamise katse Põlulas. 
TÜ Eesti Mereinstituudi abiga 
püüti Pärnu jõest sugukalad, 
kellelt koguti noorkalade kasva
tamiseks vajalik mari ja niisk. 
Mari viljastati ja hautati ning 

noorkala kasvatati suureks kala
kasvanduses. „Siia kasvatamise 
katsetamine on vajalik, et aidata 
edaspidi kaasa halvas seisus 
olevate siia asurkondade taasta
misele,” selgitas RMK Põlula 
kalakasvatustalituse juhataja 
Kunnar Klaas. Katse tulemu
sena asustati oktoobrikuu 
esimeses pooles Pärnu jõkke 
34 000 ühesuvist noorkala. Sii
gade keskmine kaal oli 17,45 g.
 Põlula kalakasvandusest 
asustatakse noorkalu kaks 

korda aastas kevadel ja sügisel, 
kui jõgede ja kalakasvanduse 
veetemperatuurid on sarnased 
ning jõgede asurkonnad vaja
vad kalakasvatusliku taastoot
mise tuge.
 Alates 1997. aastast on Põlula 
kalakasvatuskeskus jõgedesse 
asustanud üle 5,3 miljoni 
lõhe, meriforelli, jõeforelli 
ja siia noorkala. 2014. aasta 
alguses liideti keskus RMK 
koosseisu.  (MM)
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Rubriik „Peateemad” avab RMK  
ja kogu metsandussektori aktuaalseid 
teemasid. Avaldame kommentaare,  
tutvustame RMK kliente ja partnereid 
ning Eesti metsale olulisi persoone.

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Silver Gutmann

Koiva torm lõi raieplaanid 
mitmeks kuuks sassi

Koiva torm vältas vaid 
paarkümmend minutit, 
kuid murdis Kagu regioonis 
maha kolme kuu raiemahu 
jagu puid. Nüüdseks on 
koristatud suurem osa 
neist tormimurru aladest, 
kuhu on kannatatud  
masinatega peale sõita, 
ülejäänutega tuleb oodata 
püsivate külmakraadide 
saabumiseni. Väiksemad 
sanitaarraied kestavad 
usutavasti kevadeni. 

KIIRESTI: Niipea, kui tormialadest 
selgem pilt saadi, suundusid 
esimesed harvesterid metsa tööle. 
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Üle Koiva jõe Kambja alla välja liikunud torm 
puhkes pühapäeva, 3. juuli päeval. „Äkitselt läks 
pimedaks, nagu oleks öö saabunud,” meenutab 
metsamajanduse Kagu regiooni juht Raivo Võlli, 
kes viibis sel hetkel oma kodus Tartumaal. Ka 
tema koduhoovil koolutas tuul kaski looka, kuid 
jättis need siiski kasvama. Tartumaal, Kambja all 
torm juba ka rauges, murdes siiski sealgi hulga 
ilusat metsa maha. Kõige karmimalt räsis torm 
riigimetsi Valgamaal, kus puud murdusid kokku 
1657 hektaril. Kõige valusamini said tormist kah
justada metsad TahevaKarulaLüllemäe kandis. 
 Esimestel päevadel ei osanud metsamehed 
kahjustuste suurust hinnata, sest teed olid mur
dunud puude tõttu läbimatud ning autoga polnud 
võimalik sõita. „Proovisime mitmel korral droone 
lennutada, et kahjudest ülevaadet saada, kuid met
sas ja suurel alal on seda keeruline teha,” räägib 
Võlli, et täpset pilti droonide abil ei saanudki. 
Seetõttu otsustati hinnata kahjustuste ulatust hoo
pis helikopterilt. Lennates märgiti ära tormialade 
GPSkoordinaadid, mis kanti hiljem kaardile ning 
siis sai juba andmebaasist järele vaadata, milliste 
metsadega tegemist on ja kui suur on sealne 
puidutagavara. Seejärel läksid praakerid, 
varumisjuhid ja metsakorraldajad metsa täpse
malt neid kohti vaatama ja kahjusid hindama.

Igasugust metsa 
Raivo Võlli märgib, et esialgu olid nad kahjus
tuste hindamisel tagasihoidlikud, nimelt arvati, 
et pikali on umbes 70 000 tihumeetrit puitu. 
Prognoositavalt tuleb tormialadelt nii lage kui ka sanitaarraiega aga ligikaudu 400 000 tihu

meetrit puitu, tegeliku mahu saab teada, kui 
kõik saab koristatud.
 Suuremalt jaolt said tormis viga männikud, aga 
ka kuusikud ja kaasikud. Pihta said igas vanuses 
metsad: puutumata loodusmetsad, majandatud 
vanad metsad, noored harvendamata metsad ja 
isegi kuueseitsme meetri kõrgused noorendikud. 
Palju oli tuulemurdu, kusjuures murdusid ka 
kuused, mida tuul tavaliselt pikali heidab. „Tormi 
tsentris oli tuulemurd, keskel heide ja ääres vaali
tud,” kirjeldab RMK metsamajanduse spetsialist 
Rainer Laigu, milliseid kahjustusi torm tekitas. 
Nii kui tormialadest selgem pilt saadi, suundusid 
esimesed harvesterid metsa tööle. Raivo Võlli 
sõnul pididki just Kagus 4.–5. juulil raietööd 
algama, aga sinna, kuhu plaanitud, suvel lõikama 
ei jõutudki, sest kõik piirkonna masinad suunati 

VALMIS: Suur osa tormis murdunud puid on 
nüüdseks raiutud. 
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tormimurdu koristama. Kõige tipmisel ajal töö
tas tormis korraga 29 harvesteri ja 29 forvarderi – 
kõik Kagu tööpiirkonna masinad. 
 Teiste piirkondade masinaid siiski tormimurdu 
koristama saata ei tulnud, ehkki see oli korra, 
kuniks kahjustuste mahtu alles selgitati, ka kaalu
misel. „Võtsime teistes regioonides juuli kolman
dal nädalal hoo maha, sest tekkis hirm, et äkki 
tuleb Kagust nii palju puitu ning täidame kõik 
saeveskid ära ja pole mõtet kasvavat metsa 
raiuda,” selgitab Laigu. Kui selgus, et tormi
kahjud pole siiski nii suured, et peaks Kagust 
palki PõhjaEesti ja Pärnu piirkonna saeveski
tesse vedama, jätkati Kirde ja Edela regioonis 
raietöid plaanitud mahus. 
 Laigu nendib, et nädalane paus avaldas mõju 
paberipuidu tarnetele. „Me ei suutnud täita paberi
puidu lepingumahtu, Kagust paberipuitu eriti 

ei tulnud ka, kuna alustasime tormi tagajärgede 
koristamisega eelkõige palgi iseloomuga metsa
des,” täpsustab ta. Mõnevõrra on Kirde ja Edela 
piirkondades vähendatud männi ja kuuse raie
mahtu, kuna torm murdis peamiselt männi ja 
kuusemetsi. Väga suures ulatuses seda siiski 
tegema ei pea, sest RMK mahte arvestades ei 
olnud tormikahju Rainer Laigu ütlust mööda 
suur. „Aga suur, isegi katastroofiline oli see 
lokaalselt,” märgib ta. 

Tudu õppetunnid
Niisugust sortimenti, nagu saanuks metsast seda 
tavapäraselt raiudes, tormialadelt ei saa, sest 
paljudest murdunud nottidest ei tule palgipikkust 
täis. Kui siiski annab palgimõõdu välja, tuleb 
murtud otsast poole meetri kuni meetripikkune 

MÕNEKÜMNE MINUTIGA: 
Torm ei möllanud kuigi kaua, 
kuid jõudis maha murda 
hulga ilusat metsa. 
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AINULT TORMIS: Kõik Kagu piirkonna harvesterid ja forvarderid olid suvel tormimurdu koristamas. 
Tipmisel ajal töötas tormialadel 29 langetus- ja 29 väljaveotraktorit. 

HEIDE, MURD JA VAALIMINE: Tormi tsentris 
oli tuulemurd, keskel heide ja ääres vaalitud.

jupp maha saagida, sest muidu võib palgiots 
saeveskis lõhki lüüa. Niisuguse teadmise andis 
15 aasta tagune Tudu torm. Laigu sõnul on palgi 
väljatulek umbes 5% väiksem, kui olnuks kas
vavat metsa raiudes. Puidu müügihinnas RMK 
ei kaota, sest riigimetsa majandajat seovad 
saetööstustega pikaajalised lepingud. 
 Tudu torm, mis oli üle mitmekümne aasta esi
mene mastaapset mõõtu torm, andis hulga tead
misi, mis on hilisemates tormides ja nüüd Koiva 
tormikahjustusi likvideerides marjaks ära kulu
nud. Näiteks pole lageraielankidele mõtet kas
vama jätta võimalikult palju tormis püsti jäänud 
puid, sest hiljem kuivavad need niikuinii ära või 
lükkab tuul need pikali. Nii juhtub, sest puude 
juured on tormis liikunud ja purunenud. Seetõttu 
koristatakse ära ka vaalitud puud ning langi 
servas kasvavad puud 10–20 meetri laiuselt. 
 Looduskaitsealadel koristatakse tormimurdu 
nii, nagu keskkonnaamet lubab. Teatud kohtades, 
näiteks RMK puhkerajatiste ääres, võib maha kuk
kunud ohtlikud puud ära koristada ka sihtkaitse
vööndis. Takistuseks tormikahjude koristamisel 

on saanud äärmiselt sajune suvi, mis maapinna 
pehmeks muutis ning seetõttu on pinnast ka roo
passe sõidetud. Oodata aga ka ei saa, sest murdu
nud puit läheb kiiresti „hapuks”. „Pidime julgeid 
otsuseid tegema ja riske võtma,” tõdeb Raivo 
Võlli, lisades, et maapind hiljem tasandatakse. 
 Nüüdseks on tormialadele tööle jäänud veel 
kaheksa harvesteri ja kaheksa forvarderi ning 
oktoobri lõpuks peaks ühele poole saama nende 
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lageraiealadega, millel töötamiseks ei tule oodata 
maapinna külmumist. Sanitaarraied kestavad 
arvatavasti kevadeni. Septembri keskelt alustati 
Kagus raietöödega taas ka mujal kui tormialadel. 
Kuna tormikahjustus on ligikaudu piirkonna 
kolme kuu raiemaht, tuleb teise poolaasta 2,5 kuu 
raiemaht juurde raiuda kasvavast metsast.

Uus mets kasvama 
Tormikahjustatud raiesmikud uuendab RMK 
sarnaselt lageraiejärgsele. „Eks tormikahjustus 
oma olemuselt ongi sarnane lageraiele,” märgib 
Rainer Laigu. „Lageraiet tehakse vaid väiksemal 
alal, raiet plaanitakse ette ning see ei too kaasa 
suuremaid kulutusi.” Metsauuendamise seisu
kohalt on tormi ja lageraielangid aga ühtmoodi – 
puud on raiutud ning pinnas ootab uut ja toot
likku metsa ehk siis sobivaimat puuliiki vastavalt 
mullale. Kuna Koiva kandis on suurtel aladel ka 
männikülvile sobivat pinnast, teeb RMK sinna 
külvi. Enamasti uuendatakse männi ja kuuse 
alad siiski istutusega. „Kuna järgmiseks keva
deks on tormieelsed raiesmikud metsataimi 
ootamas, siis väga palju me järgmisel kevadel 

KOIVA TORMI KAHJUD RIIGIMETSAS

Kokku 2344 ha
Valgamaal 1657 ha
Võrumaal 342 ha
Põlvamaal 199 ha
Tartumaal 146 ha

 Koristada tuleb hinnanguliselt  
 400 000 tihumeetrit puitu. 
 Keskkonnaameti andmetel on  
 kahjustuste ulatus nii era- kui ka riigimetsas  
 vähemalt 3000 hektari ringis. 
 Kõige rohkem said nii riigi- kui ka erametsad 
 kahju 2005. aastal Edela tormis – 32 138 hektaril.
 2001. aasta Tudu torm kahjustas aastaraamatu  
 Mets 2014 järgi metsa 15 953 hektaril.
 Aastaraamatu andmetel murrab torm Eestis  
 aastas keskmiselt 6716 hektarit metsa.

LAGE: Torm võttis lagedaks märksa suuremad alad, kui metsaseadus raiuda võimaldaks. 

tormiraiesmikke ei istuta,” selgitab Laigu, 
et okaspuuraiesmikud jäävad aastaks seisma. 
Seda tehakse ka lageraiete puhul, sest see on 
üks abinõu kärsakakahjustuse vältimiseks. 
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RMK tegi katse kaitsta 
taimi kärsaka eest 
vaha ja „liimipükstega”

Taimed kaeti kaitsva kihiga juurekaelalt umbes 
10 sentimeetri ulatuses RMK Marana taimlas 
möödunud aasta sügisel ja säilitati sügavkülmas 
kuni selle aasta kevadeni. Kaetud taimed istutati 
RMK metsakasvatustalituse Kirde piirkonnas 

2016. aasta kevadel istutas RMK katse-eesmärgil esmakordselt metsa 55 000 
vaha ning liimi- ja kvartsliivaseguga kaetud potimändi. Katse eesmärk on uurida, 
kuivõrd tõhusaks kaitsevahendiks vaha ja „liimipüksid” osutuvad. 

15le langile, igaüks neist umbes hektari jagu 
suur. Igale langile istutati nii vaha kui ka liimi
liivaseguga kaetud taimi ning ka neid, millel 
kaitsevahendit kasutatud polnudki. Seda tehti, 
et tekiks võrdlusmoment – kas kärsakas üldse 

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor

KAITSEB: Vahakihiga kaitstud männitaim. Kaitsekihist kärsakas läbi ei „hammusta”.
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tuleb puudele kallale, ning juhul kui tuleb, 
kuivõrd on vaha ja liiv kahjustust ära hoidnud. 
Katsealasid, mis on metsas tähistatud, jälgitakse 
ning andmeid kogutakse sealt vähemalt kolme 
järgneva aasta jooksul.
 RMK metsakasvatustalituse Kirde piirkonna 
metsakasvatusjuhi Ilmar Paali sõnul on kärsakas 
oluline metsakahjur, kelle tõttu saab hukka hulga 
noori okaspuukultuure. Männikärsaka tõrjeks 
kasutatakse ka erinevaid putukamürke, mille 
toime on aga lühiajaline. Lisaks mõjuvad need 
ka teistele putukaliikidele. Näiteks ilmnes Eesti 
maaülikooli professori Ivar Sibula uuringust, 
et seni riigimetsas kasutusel olnud putukamürk 
mõjus surmavalt ka kärsaka looduslikele vaen
lastele jooksiklastele. Seetõttu tekkiski vajadus 
leida teisi võimalusi noorte okaspuukultuuride 
kaitseks ning sel kevadel RMK sünteetilisi 
taimekaitsevahendeid ei kasutanudki. 
 Paali sõnul on vahatamisel eeskuju võetud 
rootslastelt, kes varem Eesti Metsataimes (ette
võte eksportis taimi Soome ja Rootsi) okaspuu
taimede vahaga katmist tellisid. Varasematel 
aastatel riigimetsa istutatud „väikesed sutsakad” 
vahaga kaetud taimi jäid Paali sõnul kärsakast 
puutumata. „Kui ikka vahakiht on ümber, siis 
putukas ei söö,” märgib Paal. 
 „Liimipükse” aga tutvustas RMKle selle 
kaitsevahendi maaletooja Systemseparation Ltd. 
ning eelmisel aastal kolmes kohas tehtud katsed 
näitasid samuti, et „püksid jalga” saanud taimi 
kärsakas ei söönud. Kõige rohkem istutatigi 
tänavu „liimipükstega” mände – 33 000, vahaga 
kaeti 12 500 taime. Ilmar Paal märgib, et vaha 
on küll hea kaitsevahend, kuid ta näeb sealjuures 

ühte ohtu. Kuna vaha kantakse peale kuumalt, 
on väga oluline jälgida, et temperatuur oleks tai
mele talutav ning pealekandmisega ei tekitataks 
temperatuurišokki. Liimi pealekandmisel seda 
ohtu ei ole, sest see kantakse puule toatempe
ratuuril. Paali sõnul peaksid nii vaha kui liim 
kaitsma puukesi männikärsaka eest kaks aastat, 
kestes oluliselt kauem kui insektitsiidi mõju, 
ning lisaks on need vahendid ümbritsevale 
keskkonnale ohutud.

Kaitstud taimed on terved
Tänavune katse näitas, et kolmel langil ei olnud 
kärsakas üldse kahju teinud ning ülejäänul joo
nistus selgelt välja, et pooled kaitsmata taimed 

PUHAS TÖÖ: Kaitsmata taime on kärsakad juurekaelalt 
ümbertringi paljaks koorinud. 

PÕUD: „Liimipükstega” kaetud taim. Alumised okkad 
on kuivanud põua tõttu, kuid ladvapung on ilus ning 
puu kasvab. 
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hukkusid kärsakakahjustuse tõttu. „Lähed 
metsa ja vaatad, et polegi istutatud,” tõdeb Paal. 
Kaitstud taimed jäid üldjoontes terveks, kuid 
üksikutel oli märgata seda, et kärsakas, kes sööb 
tavaliselt taimi juurekaelalt, oli närinud vahatatud 
taimi kaitsekihist kõrgemalt.
 Kui kärsakas sööks taimi üksnes istutusaastal 
ja pooled istutatud taimedest seetõttu hukkuksid, 
ei oleks veel katki midagi, sest istutades nagunii 
arvestatakse, et osa taimi läheb erinevatel põhjus
tel välja. Kuid kärsakas võib taimedele kallale 
tulla ka teisel ja kolmandal aastal ning lõpuks 
jääb heal juhul algsest veerand alles. Seega ei saa 
tõrjetöid tegemata jätta. Üks meetod on näiteks 
ka pärast raiet uuendustöödega aasta vahet pida
mine – ning seda RMK ka teeb –, et raiejäätmed 
enam kärsaka jaoks ahvatlevalt ei lõhnaks. 
Hästi mõjub ka raiejäätmete kokku kogumine. 

 Erinevalt tavapärasest ei hoitud katsekultuuride 
istutamisel aastat vahet, vaid taimed pandi mulda 
samal kevadel. Raieaastal istutamise eelis seisneb 
Paali ütlust mööda asjaolus, et lank on rohtumata 
ning vähenevad kulud kultuurihooldusele ja 
maapinna ettevalmistamisele. „Samaaastase 
uuendamise korral lühendame langi uuenemise 
aega ju ka aasta võrra. Läbi selle kiirendame 
käivet,” tõdeb Paal. 
 Mänd valiti katsekultuuriks mitmel põhjusel. 
Esiteks seetõttu, et potitaime on lihtsam vaha 
ja liimiliivaseguga katta. Ka on mänd valgus
nõudlikum kui kuusk ning mida kiiremini männi 
raielank uuendada, seda lihtsam on hooldajal – 
kultuurihooldusel saab aega ja raha kokku hoida. 
 Järgmisel aastal jätkab RMK vaha ja „liimi
pükstega” kaetud taimede istutamist ning kind
lasti suuremas mahus. 

PILK PEALE: RMK metsakasvatustalituse Kirde piirkonna metsakasvatusjuht Ilmar Paal (paremal) ja Aegviidu 
piirkonna metsakasvataja Tiit Ruus uurivad Aegviidu lähistel asuval katsetükil, milline on pilt kärsakakahjustuse osas. 
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KOMMENTAAR

Metsise arvukust piirab 
madal sigivus
Metsise kompleksuuringu käigus otsiti Tartu Ülikooli,  
Eesti Ornitoloogiaühingu ja Eesti Maaülikooli koostöös  
vastust küsimusele, miks metsise arvukus langeb,  
kuigi kaitseme nende elupaiku pealtnäha suurel pindalal. 

Kõik metsamehed teavad, et metsis 
mängib varakevadel püsivatel mängu
platsidel ja neid platse on juba pikka 
aega kaitstud. Metsise arvukus on 
Eestis aga sellest hoolimata langenud. 
Projekti peamiseks eesmärgiks saigi 
mõista, mis ohustab metsist mängu
platsidest nii ruumiliselt kui ajaliselt 
väljaspool. Kõige rohkem tähelepanu 
pöörasime metsise pesitsemisele: kus 
ja kui edukalt metsised mängupaikade 
ümber pesitsevad. Seda ei olnud 
varem uuritud. 
 Soomaal 14 metsisele pandud raadio
saatjad andsid olulist infot lindude 
liikumise kohta. Kuigi osa linde sattus 
kiskjate ohvriks või suutis saatjast 
vabaneda, saadi poolte lindude aastase 
liikumise kohta hea ja põhjalik info. 
Teame nüüd, et metsisekanad liiguvad 
ainuüksi suvepoolaastal mitme ruut
kilomeetri suurusel alal ning ka enamik 
kukkesid elab siis mängupaikadest 

kaugel eemal. Lisaks Soomaale toimu
sid koostöös ELFiga talgud metsiste 
pesitsusaegse leviku kiirkaardistamiseks 
veel mitmes Eesti piirkonnas, väli
töödest võttis osa umbes 200 inimest. 
Kaardistamine kinnitas seda, et pesitsus
ajal asub enamik vanalinde ja ka pesa
kondi poole kuni kahe kilomeetri 
kaugusel mängupaikadest. 

Asko Lõhmus
Tartu Ülikooli 
juhtivteadur

RMK on paigaldanud 
metsise elupaikade 
uuringualadele 
infotahvlid.
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 Vaatluste käigus loendasime ka met
siste tibusid ja koostasime tulemuste 
põhjal sarnaseid demograafilisi prog
noose, nagu inimestegi kohta tehakse. 
Saime teada, et madal pesitsuse edukus 
(keskmiselt on tibudega kanu umbes 
veerand vaadeldutest) ongi kõige 
ilmsem põhjus, miks metsise arvukus 
on langenud. 
 Aga mis täpsemalt põhjustab madalat 
sigivust? Selgus (nagu paljud jahimehed 
on kahtlustanud), et kõige olulisemaks 
põhjuseks on kurnade ärasöömine, 
kuid sigivus ei ole maastiku piires ühe
sugune. Pesa asukoha mõju uurimiseks 
tehti metsades maapinnale pruunide 
kanamunadega kunstlikke „metsisepesi”, 
et vaadata, kes ja kus neid ära söövad. 
Saime teada, et metsise mänguplatside 
juures süüakse pesi palju sagedamini 
kui kaugemal. Peamiseks pesarüüsta
jaks on metsnugis, kuid oma osa on 
mitmel teiselgi kiskjal ja vareslastel. 
Lisaks näitasid kiskjate väljaheidete 
geneetilised analüüsid seda, et ka 
täiskasvanud metsiseid murtakse palju. 
Metsist leiti korduvalt isegi metssea 

toidust. Sedakaudu oleme nüüdseks 
jõudnud küsimuseni, kas metsise 
arvukust saab tõsta kiskjate arvukuse 
sihipärasel vähendamisel mängu
paikade ümber. 
 Projekti käigus püüdsime aru saada 
ka sellest, kuidas kaitsta metsiseid 
osaliselt majandatavatel maastikel, kus 
metsise peamiseks elupaigaks olevad 
siirdesoometsad on kuivendusjärgselt 
tihenenud. Üllatuslikult ei leidnud 
me ei seda, et kuivendatud männikute 
läbiraiumine teeks head ega ka seda, 
et kuivendamisel üldse oleks selge 
metsise arvukust piirav mõju. Jätkame 
uuringuid nende kahe majandusvõtte 
pikaajalise koosmõju kohta. Selleks 
rajasime Soomaale RMK kaasabil 
elupaikade kujundamise katse, kus 
on kombineeritud kuivenduskraavide 
lahtijätmist või sulgemist erinevate 
raietega. Viimane põnev uudis tuligi 
ühelt raadio saatjaga emametsiselt, 
kes just sügiseks asutas end ühele 
elupaiga manipulatsioonialale elama. 
Ootame põnevusega, mida teevad 
teised linnud. 

Hauduv metsise-
kana Soomaa 
eksperimendialal. 
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Asko Lõhmus 
juhtis RMK 2013. 
aastal rahastatud 
rakendusprojekti 

„Metsise elupaiga-
kvaliteeti määra-
vate tegurite 
kompleksuuring”.
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PARTNER

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor

RMK panus –  
rohkem kui miljon

Kui Utilitas Tallinna  
Elektrijaama teine koos-
tootmisjaam Väos tuleval 
aastal tööle hakkab, saab 
seal asuma Eestimaa  
suurim elektrit ja sooja 
tootev elektri- ja kütte-
jaam. RMK jaoks on Väo 
aga juba praegu suurim 
hakkpuidu klient. 

JUHATUSE LIIGE: Andrus Tamm 
vastutab otseselt koostootmisjaama 
kütusega varustamise ja jaama 
halduse eest. 
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Üle seitsme aasta tagasi tööd alustanud jaam too
dab elektrit ja sooja sajaprotsendiliselt biokütu
sest – 10% freesturbast ning 90% hakkpuidust. 
„Turvas aitab meie seadmeid paremini korras 
hoida,” selgitab Utilitas Tallinna Elektrijaama 
juhatuse liige Andrus Tamm, miks põletatakse 
koos puiduga ka turvast. 
 Kütust hangib ettevõtte vähempakkumise kor
ras ning olukord turul on juba mitmendat aastat 
püsinud ostja kasuks – pakkumine ületab nõud
lust tublisti ning see kajastub ka madalas hinnas. 
Müüjat see muidugi rõõmsaks ei tee, küll aga 
võidab kütusehinna odavnemisest pealinna ela
nik, kelle kodusse toob sooja AS Utilitas Tallinn. 
Nimelt müüb Väo jaam toodetava sooja pealinna 
kaugküttevõrku ning alates 2012. aastast on 
soojuse müügihind aina langenud. 
 Suvisel perioodil on Utilitas Tallinna Elektrijaam 
pealinna kaugküttevõrgus ainus soojatootja, 
kattes kogu linna vajaduse. Suviseks ajaks peab 
koostootmisjaam töökoormust osaliselt alandama, 
aga ka siis töötab jaam 75–85protsendilise võim
suse juures. „Sisuliselt töötame täiskoormusel 
kogu aasta,” täpsustab Tamm. Kaheks kuni 
neljaks nädalaks aastas peatatakse jaama töö 
seadmete hoolduseks – seda püütakse teha või
malikult kiiresti. Aastal 2013 seisis jaam näiteks 
plaaniväliselt kõigest ühe tunni. 

 Aastas toodab Väo 1 koostootmisjaam ligi 
660 000 MWh energiat, põletades selle tarvis 
720 000 puistekuupmeetrit hakkpuitu ehk 
270 000 tihumeetrit puitu ja u 70 000 puiste
kuupmeetrit freesturvast. Ikka eestimaist, sest 
mujalt hakkpuitu selle madala turuhinna pärast 
vedada ei kannatakski. „Üksikud puiduhakke 
koormad on tulnud Lätist, Venemaalt, on katse
tatud tarneahelaid, kuid transport sööb tulukuse 
ära,” märgib Tamm. 

RMK osa üle kuuendiku
Kui RMK jaoks on Väo suurim hakkpuidu ostja, 
siis Väo jaoks on RMK aastate lõikes olnud müü
jana koguste poolest teisel kohal – kõige rohkem 
hakkpuitu on kombijaamale müünud SLG Energy. 
„Läbi aja on RMK meile tarninud üle ühe miljoni 
puistekuupmeetri hakkpuitu ehk RMK osa on 
olnud kokkuvõttes üle kuuendiku,” näitlikustab 
Tamm. Kokku on alates 2009. aastast, mil jaam 
tööle hakkas, energiat toodetud 5,7 miljonist 
puistekuupmeetrist puiduhakkest. 
 Uuel hooajal on Väo suurimad tarnijad Tootsi 
Turvas ja Raja KT, RMK osa käesoleval kütte
perioodil jääb eelmisega võrreldes väiksemaks – 
4500 tihumeetri asemel 2500 tihumeetrit kuus. 
See on läbirääkimistega vähempakkumise tulemus.

OPERAATORID: Jaama tööd juhitakse ööpäev läbi arvutist, 
vahetuses töötab kaks inimest. Aegajalt teeb üks jaamas 
ringkäigu. Ka Väo 2 tööd hakatakse siit juhtima. 
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 Hakkeks saab suuremalt jaolt otse metsast tulev 
puit, mis muuks kui põletamiseks ei kõlbagi. 
Näiteks puidutööstuse jääke on läbi jaama ajaloo 
kasutatud kõigest 9%, kõige rohkem tuleb võsa – 
üle 30%, raiejäätmeid u 22% ja enamasti hooldus
raietelt pärinevaid täistüvesid u 19%. 
 Vahet pole, milline on hakkpuidu algne kuju, 
tähtis on, et see vastaks jaama esitatavatele nõue
tele. „Kõige olulisem on, et hake peab olema 
puhas,” ütleb Andrus Tamm. See tähendab, et 
hakitav puit ei tohi olla eelnevalt mingil moel 
keemiliselt töödeldud, lakitud ega värvitud. Mui
dugi ei tohi hakke seas olla lisandeid, nagu metalli 
ja prügi. Ja kuigi see nõue on A ja O ka hakki
jate jaoks, sest metall võib hakkuritera lõhkuda, 
juhtub paratamatult ikka, et hakkurist läheb 
metallosi läbi ja satub hakke sekka. Selle kätte
saamiseks on kütuse etteandes kasutusel magnet, 
mis metallitükid puidu seast välja tõmbab. Andrus 
Tamm näitab konteinerit metallitükkidega – pea
miselt traadijupid vanadest traataedadest ja muu 
säärane. Konteiner täitub umbes kuuga. 
 Niisugust „trofeedekogu” nagu RMK puidu
energeetikatalituse juhil Erkki Etverkil, Andrus 
Tammel ette näidata ei ole, kuid üks hakkpuidust 
leitud „ohoo”ese leidub Väos siiski – jalgratas. 

Hakkpuidukoorma Väosse jõudes juba hoiatati, 
et seal võib peituda jalgratas. „Suure tõenäosu
sega tõstis laadurijuht jalgratta tööle jõudes kopa 
sisse ja ise unustas ära,” muheleb Tamm. 

Ei karda vihma
Teine oluline kriteerium, millele hakkpuit 
vastama peab, on niiskus. See peab jääma vahe
mikku 30–60%. Seetõttu väljas ladisev vihm, 
mis otse hakkpuidukuhjadele peale sajab, 

KÜTUS: Hakkpuidu lükkab etteandesse kokku laadur. 
Varem anti hakkpuitu jaama etteandesse ka otse autost, 
hiljem seda töölõiku muudeti, et katlasse ei satuks mitu 
koormat ühetüübilist kütet. 

LIGI KAHEKS NÄDALAKS: Korraga hoitakse koostootmisjaamas varus umbes 12 päeva jagu hakkpuitu. 
Lisaks seisab Väo laoplatsil tagavaraks tarnijatele kuuluv ümarpuit. Seda hakitakse siis, kui mingil põhjusel 
ei saa seda metsas teha. Vihm liiga ei tee, sest katlasse minev hakkpuit peabki niiske olema. 
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Andrus Tamme murelikuks ei tee. Pigem vastu
pidi, sest puit kipub kuivavõitu olema, näiteks 
eelmise aasta keskmine niiskustase oli 39,7%. 
Seega on sadu igati teretulnud. 
 „Seadmed on projekteeritud niimoodi, et osa 
energiat peab minema kütusest vee välja auruta
miseks,” põhjendab ta, täpsustades, et katla töö
diapasoon lubab põletada 35–55% niiskusega 
puitu. Tarnijatele on lubatud vahemik suurem 
seetõttu, et erineva niiskussisaldusega hakkpuit 
segatakse kohapeal sobivaks kokku. Varem anti 
hakkpuitu ka otse autost jaama etteandesse, 
hiljem seda töölõiku muudeti ning nüüd lükkab 
hakkpuidu etteandesse laadur. „Muidu võis 
sattuda mitu koormat väga ühetüübilist kütet 
katlasse, aga see häirib seadmete tööd,” selgitab 
Tamm. Hakke fraktsiooni suurus sõltub hakku
rist ning kogu puit, mis töökorras hakkurist läbi 
läheb, sobib jaamas põletamiseks. 
 Koostootmisjaamale sobib ühtviisi nii okas kui 
ka lehtpuidust hake ning selles osas nõudmisi ei 
esitata. Korraga hoitakse varus umbes 12 päeva 
kogus hakkpuitu. Lisaks seisab Väo laoplatsil 
tagavaraks tarnijatele kuuluv ümarpuit. „Kui 
tõesti peaks juhtuma, et raskete ilmaolude tõttu 
või muul põhjusel ei saa metsas puitu hakkida, 
siis on mingi kogus siin kohe hakkeks ümber
töödeldav,” räägib Tamm. Kord on seda ka 
tehtud. Siis, kui talvel pidas järgemööda 
25kraadist külma ning masinad ei olnud või
melised niisuguse temperatuuri juures töötama. 

Vaidlusalune hind
Koostöö RMK ja Väo kombijaama vahel algas 
juba enne jaama käivitumist, sest kütust hakati 
varuma 2008. aasta septembris, läbirääkimisi 
peeti veelgi varem. Elektrijaam tellis RMKlt ka 
uuringu kändude bioenergiaks kasutamise kohta. 
Koostööd RMKga hindab Andrus Tamm sõna
dega „saab öelda vaid häid sõnu.” Ühtlasi möö
nab ta, et tarneläbirääkimised RMKga on igal 
aastal aina raskemaks muutunud. „Need on kõige 
pikemad ja kõige rohkem on vaja argumenteerida 
ja läbi rääkida,” iseloomustab ta. „Aga see pole 
sugugi halb, RMK seisab oma huvide eest hästi. 
See on ka arusaadav – RMK töötab ju konk
reetse eelarve ja plaani järgi ning tegevused on 
reglementeeritud.” Ta lisab, et enamasti on läbi
rääkimistel just hind see, mis vaidlusi põhjustab, 
sest kütuse kvaliteedi osas erimeelsusteks kohta 

ei olegi. „Meie nõudmised pole ulmelised ning 
kui tootjal on seadmed korras, siis on nõutav 
kvaliteet ka tagatud,” tõdeb ta. 
 RMK on Tamme sõnul kindlasti olnud üks 
kõige kindlamaid partnereid, kellega pole olnud 
märkimisväärseid probleeme tarnetähtaegadest 
kinni pidamisel või kvaliteedi osas, vähemalt 
mitte selliseid, mis oleks riigimetsamajandaja 
põhjustatud. „Fakt on see, et koostöö jätkub,” 
kinnitab Tamm. 

VÄO 1 JA VÄO 2

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam kuulub  
Eesti energiakontserni Utilitas. 
Osaühingu esimese jaama, nn Väo 1 soojuslik 
võimsus on 67 MW ja elektriline võimsus 25 MW. 
Suviti piisab Väo 1-s toodetavast soojusest kogu 
Tallinna kaugküttevõrgu vajaduste rahuldamiseks. 
Peagi alustab Väos tööd Utilitase teine hakkpuidul 
põhinev soojust ja elektrit tootev jaam ehk nn  
Väo 2. Jaama soojuslik võimsus koos suitsu-
gaaside kondensaatoriga on 76,5 MW ja elektri-
line võimsus 21,4 MW. Jaam hakkab töötama 
üksnes kütteperioodil ehk seitsmel kuul aastal. 
Kokku tarnivad need kaks jaama ligi 45% aasta-
sest Tallinna kaugküttevõrgu vajadusest. Samas 
protsessis toodetakse ka elektrit, millest piisab 
enam kui 130 000 ehk kõigi Tallinna kaugkütte-
võrgus olevate korterite elektritarbimise katmiseks. 
Elekter müüakse börsil. Kontserni kuuluvad lisaks 
Utilitas Tallinna Elektrijaamale ka kaheksas Eesti 
linnas kaugkütteteenust pakkuvad AS Utilitas  
Tallinn ja AS Utilitas Eesti. 
Allikas: Utilitas, Andrus Tamm

OI, KUIDAS LÕÕMAB: Katla sees on temperatuur  
850–900 kraadi. 
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Taavi Ehrpais metsa  
enam saega ei langeta,  
kuid võidab medaleid

Taavi Ehrpais ootab  
Metsameest Raplamaal, 
Russalus oma metsatüki 
serval. „See on minu esi-
mene kinnistu, esimene 
raie ja istutus oma met-
sas,” osutab ta noortele, 
aga tublisti üle mehe pea 
ulatuvatele kuuskedele. 

Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor, Luua metsanduskool, erakogu

ESIMENE: Taavi Ehrpaisi selja  
tagant paistab tema esimene  
kinnistu. Siin tegi ta veel Luua  
koolipoisina mootorsaega esimese 
lageraie ja ka esimese uuenduse. 

PERSOON
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RÕÕMUS: Taavi sõnul on erametsaomanike käekiri üha 
parem. Näiteks on erametsades hakatud palju rohkem 
valgustusraieid tegema.

viitsi enam võistelda või ei tule kohtunikuks,” 
põhjendab Taavi, miks nö raskekahurvägi pole 
võistlemast loobunud. 
 Ta möönab, et ega ta väga enam trenni punni
tagi teha – raiesport on niisugune ala, millega 
saavutab edu siis, kui see kord käpas, ka järje
pidevalt ja püsivalt treenimata. „Aga algul pead 
tegema rõvedad töötunnid, siis lased vana rasva 
peal,” nendib Taavi ja lisab, et võistleb mõne 
hooaja veel, lootuses, et keegi noorem järgmisse 
MMi koondisesse pääsu omale napsab. Sest 
noori võistleb sel alal tegelikult omajagu.

Emotsionaalne aasta
Aktiivse metsamehena on Taavi järjepidevalt 
metsanduses oma seisukohti väljendanud, rääki
mata sellest, et ta on kaasa löönud oluliste tee
made kujundamisel. Neli aastat tagasi, mil palju 
vaidlusi tekitanud jahiseadus muutmisel oli, 
valiti ta Eesti Erametsaliidu juhatuse esimeheks. 
Ja mitte üksnes metsamehe ja metsaomanikuna, 
vaid ka jahimehena, et saanuks lõpuks ometi 
mõlemale poolele vastuvõetava seadusemuuda
tuse ellu viia. Aasta pärast ehk 2013. aasta 
aprillis seda ka tehti. 
 „See oli mu elu raskeim aasta,” tunnistab Taavi. 
Põhjuseks tema sõnul emotsioonid, mida jahin
duses on liiga palju. „On tohutult erinevaid, äär
muslikke arvamusi ning kompromissi leida on 
väga raske,” põhjendab ta. Põhiliseks tüliallikaks 
oli ja on ulukiarvukusega vassimine. „Metsa
kahjustuste pealt oli ammu näha, et põdra arvu
kus ei ole lubatud piirides, aga jahimehed seda 
tunnistada ei tahtnud. Tänavu on ka teadlased 
seda kinnitanud, et põdra arvukus on olnud vii
mastel aastatel siiski kõrgem, kui varem arvatud. 
Vastasel juhul peaks sellise küttimise juures 
põder metsast otsas olema,” selgitab Taavi. 
 Ega uus jahiseadus tema hinnangul maaomani
kele palju õigusi juurde andnud, kuid üks väga 
oluline muudatus siiski tuli – õigus kohalikel 
jahindusorganisatsioonidel ise otsustada, kui 
palju nad põtru kütivad. Kui jahimeesteks on 
ka kohalikke maaomanikke, siis hoitakse põdra 
arvukus edaspidi õigel tasemel, usub Taavi. 
Sel põhjusel istutas ta üle kümne aasta taas oma 
metsa ka mändi – varem polnud seda mõtet teha, 
sest põdrad sõid noored männid kõik ära. „Usun, 
et on täiesti võimalik kasvatada metsa ja pidada 
jahti,” on Taavi lootusrikas.

Veel Luua koolipoisina tegi ta koos kursavenda
dega siin lageraie. Mootorsaega, sest harvestere 
oli üheksakümnendate lõpus meie metsades veel 
vähe. „Käisime siin langetamas ja enam metsast 
välja ei saanudki,” muheleb ta. Metsaga on Taavi 
seotud nii mitmeski mõttes – metsaomanikuna, 
metsahaldaja ja majandajana, jahimehena, aga 
ka eduka raiesportlasena. 
 Saega on Taavi omal ajal palju tööd teinud – 
õppimise kõrvalt pakkus ta raieteenust ning kuigi 
praegu tal igapäevaselt saega müristada ei tule, 
siis raievõistluste tarvis harjutab ta enne võistle
mist ikka. Ei taha ega taha, kuigi mees ise oleks 
valmis juba loovutama, Taavi Ehrpaisi nimi 
raievõistluste esiotsast tahapoole langeda. 
Septembris kerkiski Taavi nimi taas seoses raie
võistlustega fookusesse – Poolas peetud MMlt 
naasis ta täpsussaagimise kuldmedaliga. See oli 
tema jaoks ka esimene individuaalne kuld, teisi 
ja kolmandaid kohti on juba mitmeid kordi 
nopitud, kuid seekord kõlas Eesti hümn esimest 
korda üksnes Taavi jaoks. 
 „Oleme nagu kahe tule vahel,” arutleb Taavi, 
kõneledes teemal, miks kipuvad pigem 40+ 
vanuses mehed, mitte noored poisid, raievõist
lustel paremaid kohti noppima. Nii koosnes ka 
tänavu MMi Eestit esindav võistkond ühest 
noorest ja kolmest staažikast võistlejast. „Meile 
öeldakse jah, et kaua te, pensionärid seal toime
tate, andke noortele ka võimalus. Aga samas 
öeldakse ka, et kui teie lõpetate, siis meie ka ei 

Fo
to

: A
R

N
O

 M
IK

KO
R

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 3 (128)  oktoober 2016

24 Peateemad  Persoon



Igapäevatöö Tornatoris
Mõlemat Taavi pühendunult teebki. Lisaks 
esimesele metsatükile, mille serval me juttu 
puhume, on Taavi aegamööda metsamaad juurde 
soetanud. Nüüd on perel – Taavi ei luba öelda, et 
temal isiklikult – metsa 1000 hektari tuuris ning 
kõik see paikneb kodust 15 kilomeetri raadiuses. 
„Metsamaad ma mujal ei osta kui vaid naabruses, 
et oleks mõistlik majandada. Kaugemal paikne
vad tükid olen maha müünud või siia vahetanud. 
Kui saad jahti pidada ja samal ajal oma maad 
üle vaadata, vaat see on efektiivsus,” arutleb 
Taavi teise käega oma igapäevaselt lahutamatut 
kaaslast, laika Leedit silitades. 
 Alati, kui Taavi maad ostab, üritab ta notarisse 
võtta kaasa ka oma lapsed. „Loodan, et neil tekib 
side selle maaga juba lapsepõlves,” põhjendab ta. 
Kuigi oma metsamaad on nii palju, et tegelikult 
muuga tegelema ei peakski, kulub Taavil tema 
enda ütlust mööda põhiaur Tornator Eesti OÜ 
metsade majandamiseks. „Pakun neile metsa
haldamise teenust,” täpsustab ta. „Vaatan, kus 
raiuda, uuendada, hooldada, kuhu kraave teha 
ja samuti vaatan tehtud tööd üle.”
 Taavi tööpiirkond – 7000 hektarit – ulatub 

pealinnast Haapsaluni. „On põnev vaadata ja 
ka õppida, kuidas suur metsaomanik oma metsi 
haldab,” märgib Taavi, täheldades, et peagi saab 
Tornator Eesti omale lisaks PEFC sertifikaadile ka 
FSC sertifikaadi. „Tekib juurde nö teine RMK,” 
võrdleb Taavi. „Mulle küll ei meeldi bürokraatia, 
aga kui see aitab metsamajanduse käekirja muuta 
ja eelkõige meie puitu paremini müüa, siis 

LAHUTAMATUD: 
Laika Leedi on 
Taavil iga päev 
metsas kaasas. Fo
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Küsimust, miks Taavi metsandust õppima läks, ei 
hakanud talle esitamagi, sest tegemist on perega, 
kus hoitakse metsanduslikku järjepidevust. Taavi 
isa Toomas Ehrpais oli Vardi metsaülem, vend 
Tanel töötab RMK-s Läänemaa metsaülemana. 
Toomase vend Jüri ja tema abikaasa Liivi on staa-
žikad metsandustöötajad. Nende tütar Aira Toss 
on Hiiumaa metsaseltsi juhatuse esimees, Aira 
vend Tõnu kolme saeveskit ühendava Nordwoodi 
juhatuse esimees. Tõnu poeg õpib metsandust. 
Toomase ja Jüri isa Rudolf oli Vardil metsavahina 
ametis, samuti ka Rudolfi äi Johannes ja oma-
korda tema isa Jüri, kes kumbki olid kunagi  
mõisas metsavahiks.
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päeval notariaeg. Kuid milleks notariaeg, raie
õigusel pole ju seda tarvis, muutus Taavi tähele
panelikuks. Nii kooruski jutu käigus välja, et 
tegelikult taheti mehele peale suruda kasutus
valduse lepingut. See aga annab ostjale õiguse 
tellida uus metsamajandamiskava, esitada uus 
metsateatis ja raiuda palju suuremas väärtuses 
kui see, mis kasutusvalduse eest maksti. Selle 
koha pealt erametsakeskus suvel metsaomanikke 
ka hoiatas. Kõnealuse helistaja viis Taavi koha
liku metsaseltsiga kokku ning loodetavasti jäi 
tehing toimumata.
 „Veel teeb muret see, et metsaomanikud ei 
suuda ühise katuse all oma huvisid kaitsta. 
Me oleme nagu jonnipunnid, kes ei ole nõus 
üksteisega mängima põhjusel, et ühel on puna
sed juuksed ja teisel vinnid näos,” kirjeldab ta 
piltlikult. Sel põhjusel on metsaomanikud tema 
hinnangul palju kaotanud. Olgu see siis jahi
seadus, looduskaitse või elektriliinid ja saab 
näha, mis maamaksust saama hakkab.
 Rõõmu teeb tema sõnul kindlasti see, et era
metsades on hakatud palju rohkem valgustus
raieid tegema. „Pean seda isegi olulisemaks kui 
istutamist,” märgib ta. Samuti on kiiduväärt asja
olu, et erametsaomanikud on ühiselt hakanud 
hukka mõistma ebakvaliteetseid harvendusraieid. 
Ka räiget pinnasekahjustust ei võeta enam kui 
raietegevuse loomulikku osa.
 Taaviga kõneledes ei saa üle ega ümber ka jahi
pidamisest. „See on mu peamine hobi. Ainuke, 
kui raievõistlus kõrvale jätta,” täpsustab ta. „Ma 
ei kujutaks nädalat ette ilma jahil käimata. Jahi
päev – laupäev on päev, mil akusid laadida ning 
mu naine juba teab, et oktoobrist veebruarini ei 
ole mõtet laupäevasele päevale midagi planeerida. 
See on minu aeg.” 

tööstus areneb ja meil on lootust puidust paremat 
hinda saada.” Taavi kuulub ise ka Eesti Erametsa
liidu loodud PEFC metsamajandamise gruppi 
ning ka tema metsadel on see sertifikaat olemas. 
 Endiselt on Taavi Vardi Erametsaseltsi juhatuse 
esimees, kuigi ta pole seal igapäevaselt palgal. 
15 aastaga on ühistu kasvanud 450liikmeliseks, 
kel kokku üle 10 000 hektari maad. „Asutasime 
kolmekesi ja nüüd on meid 450,” rõõmustab Taavi. 
Nende arvude juures on ühistu ikkagi jäänud 
piirkondlikuks, hõlmates metsamaid Märjamaa, 
Kernu ja Nissi vallas, keskusega Riisiperes. 

Ei peaks müüma
Kui üldiselt kulgevad asjad metsanduses ülesmäge, 
siis leidub Taavi sõnul ka mõningaid murekohti. 
„Liiga palju müüakse oma metsamaad ära,” 
nimetab ta asjaolu, mis talle ühtpidi peaks ju 
rõõmu valmistama, sest see on talle andnud 
ja annab võimaluse metsamaad soetada, teisalt 
aga ei pruugi sugugi iga ostja soetatud maad 
heaperemehelikult majandada. Põhjus aga, miks 
kiputakse müüma maad, aga mitte metsa raie
õigust, peitub seaduses – maa müük on maksu
vaba, raieõigus aga maksustatav. 
 Teine tendents, mis päevakorda tõusnud, on 
metsamaa kasutusvalduse müük ja vastav lugu 
on Taavil kohe omast käest kõneleda. „Mulle 
helistas täna inimene, kelle metsad on Lelles, 
seega üldsegi mitte meie piirkonnas. Ta ütles – 
tahan teiega rääkida, ma pole terve öö magada 
saanud,” vahendab Taavi. Jutu käigus selgus siis, 
et mees oli oma arusaamist mööda müümas 
raieõigust, mille tarvis pidi tal olema järgmisel 

PEAB OLEMA: Jaht on Taavi ainuke hobi, kui raievõistlus 
kõrvale jätta. Nädalat ilma jahti pidamata ta ette ei kujuta. 

VÕITJA: Esimene individuaalne kuld tänavuselt 
raievõistluste MM-lt. Võidu tõi täpsussaagimine. 
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Puiduenergeetikatalituse  
eriline „murelaps” on metall
Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Arno Mikkor

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

Puiduenergeetikatalituse 
kõige töö- ja materjali-
mahukam aeg kuulub  
aastaisse, mil Eesti Energia 
Narva kateldes puitu  
põletas. Suurklientide 
hakkpuiduga varustamise 
eesmärgil talitus seitse 
aastat tagasi loodigi.  
Nüüd on taas lootust, et 
Narvas võidakse uuesti 
suures mahus puitu põle-
tama hakata. 

MEESKOND: Tiit Liiv ja Erkki Etverk 
seisavad hea selle eest, et kliendid 
saaks õigel ajal nõuetele vastava 
hakkpuiduga varustatud.
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„Me loodame, et kui Eesti riik müüb taastuv
energia statistikat, siis on see kogus väga suur. 
Ja kui keegi selle Eestis ära põletab, siis on olu
kord võrreldes praegusega kohe teine,” ütleb 
puiduenergeetikatalituse juhataja Erkki Etverk. 
 Kui riik lõpetas 2012. aastal Narvas puidu 
põletamise doteerimise, kukkus RMK müüdava 
hakkpuidu aastane kogus rohkem kui kaks korda – 
330 000 tihumeetrilt 137 000 tihumeetri peale 
2014. aastal. Nüüd on müük hakanud aastaaas
talt taas kasvama ning selle aasta lõpuks tuleb 
kokku ilmselt 170 000 tihumeetrit. Ressurssi 
jagub aga muidugi rohkemaks, kui vaid leiduks 
ostja, ning mitmelt poolt – IdaVirumaalt, 
poolelt LääneVirumaalt ja saartelt hakkpuitu 
praegu ei varutagi. 
 Puidule leiab ostja puiduturustusosakond. „Meie 
üksuse tegevus hakkab peale sellest, kui praaker 
annab lao veosse – on teinud tee äärde virna,” 
selgitab Erkki puiduenergeetikatalituse töö põhi
mõtet. „Ladude süsteemist teeme valiku, millal 
ja kuhu hakkpuitu vedada saab ning paneme 
puidule hakkimisaja.” 
 Enne puitu purustada ei saa, kui okaste ja/või 
lehtede roheline värv on ära kadunud. Olenevalt 
puidust kulub kuivamiseks erinevalt aega, näiteks 
kuusk võib virnas aasta otsa roheline püsida. 
Toorest materjali laotakse virna siiski pigem 
harva ning enamasti kuivatatakse hakkimiseks 
minevat materjali langi peal väikestes hunniku
tes. Suvel, kui riigimetsas kehtib linnurahuaeg, 
veetakse puit tee äärde virna. 
 Jälgida tuleb ka virnas seisva puidu niiskuse
sisaldust, liiga niiske hakkpuidu eest makstakse 

madalamat hinda. „Talvel, kui külm ja sula vahel
duvad, siis tõuseb kuhja sees niiskus hüppeliselt. 
Ja kui sellise materjali ostjale viime, saame vähe 
hinda. Liiga kuivaga on sama – liiga kuiva ei saa 
põletada, see ajab katlas põlemisrežiimi paigast 
ära,” selgitab Erkki.

Ohtlik metall 
Kõige suuremat tähelepanu aga nõuavad nö 
võõrkehad, mida ei tohi mingil juhul puidu 
hulka sattuda. Ei kive, mulda ega liiva, rääki
mata metallist. Vaatamata sellele, et materjali 
varujad püüavad hoolsad olla, tuleb seda vahel 
ikka ette. Erkki kabinetis kapi peal kõrvuti tema 
spordivõistlustelt võidetud karikatega lebavad 
hoiatava näitena hakkurite terad, mis on viga 
saanud ja töökõlbmatuks muutunud just seetõttu, 
et virnas on leidunud midagi, mida seal olema 
ei peaks. Samuti seisab seal „trofeena” hakkuri 
käest kätte saadud soomustransportööri lint. 
 „See on kõige kallim õnnetus, mis läks RMKle 
10 000 eurot maksma,” ütleb Erkki, täpsustades, 
et see summa võinuks olla ka kordades suurem, 
kui tegemist olnuks uue masinaga ning selle 
trummel tulnuks välja vahetada. 
 Üldiselt vastutab varumise kvaliteedi eest 
puidu ülestöötaja, kuid niisugustesse juhustesse 
suhtutakse kui „vääramatusse jõudu”, kus tege
likult pole tema ega ka keegi teine süüdi ning 
hakkijale kahju hüvitamisel üritatakse leida 
kompromissi. „Oleme sõbralikult püüdnud leida 
50:50 olukordi,” märgib Erkki, et poole kahjust 
kandis eelmainitud puhul hakkefirma. 
 Kõige ohtlikumad paigad puidu varumiseks 
on veneaegsed vanad sõjaväeosad, tõdeb Erkki. 
Teema on aktuaalne, sest praegu laiendatakse 
polügoone ning raadamisel varutakse hakkpuitu. 
Mitte et sealt tuleks otseselt midagi lõhkemis
ohtlikku välja, aga lihtsalt kõik, mis nõukogude 
ajal mittevajalikuks osutus, see üle õla käis ja 
vedeleb metsa all ning võib kogemata ka puidu
virna sattuda, sealt ei torka see naljalt silma ka. 
 Ükskord sattus puiduvirna sisse hoopiski käru
toika (käru pikenduspost). Traktorist ise märkas 
seda, aga virnast üles leida ei suutnud, teised ka 
väidetavalt vaatasid, isegi metalliotsijaga, aga 
ei midagi. Seetõttu on Erkki toas üks eksponaate 
seesama toika. 
 Hakkuri tera on aga kallis, iseäranis siis, kui 
tegemist on kahe teraga hakkuriga ning ettevõtja 

OOTEL: Saaks juba hakkida (lehed on pruunid), 
aga tee peab enne tahenema, et masin juurde pääseks. 
Kütteväärtuse poolest hea materjal. Hulgas on palju 
kaske, mis ei sobinud oma kõveruse tõttu paberiks. 
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ei saa endale iga koorma järel tera väljavahetamist 
lubada, kuigi teatud määral on ta terade purune
mise hakkimise hinda nö sisse kirjutanud. „Kui 
metalli koormasse satub, siis klatime omavahel 
ära, aga kui puit on halvasti varutud, mis tähen
dab, et kui virnas on mättaid, mulda, kive, siis 
anname lao varujale tagasi ja ta sorteerib selle 
ringi,” selgitab Erkki. 
 Suur kivide ja mätaste puidu sekka sattumise 
oht on juhul, kui puud on maha võetud giljotiiniga, 

sest peenikest võsa võib giljotiin välja tõmmata 
koos juurtega. Siis on suur tõenäosus, et juurikate 
vahel leidub ka kive, mis hakkurisse satuvad. 
 Kolleeg, energiapuidulogistik Tiit Liiv märgib, 
et varumise kvaliteet on aja jooksul oluliselt 
paranenud, alguses kippus ikka mättaid puidu 
seas sageli olema. Aga kui virn tuleb ringi teha, 
on see varuja enda kulu, liiatigi võib lohakas 
töö päädida teenuslepingu ülesütlemisega. Nagu 
puidu ülestöötamine, nii käib ka hakkimine ja 
hakkpuidu vedu koostööpartnerite abil. Hakki
mise ja hakkpuidu veo teenust pakuvad RMKle 
SLG Energy ja Raja KT.

Tüvesed ja raiejäätmed
Rääkides materjalist, mis hakkpuiduks saab, 
siis lõviosa moodustavad sellest tüvesed, nii 
laasimata kui ka laasitud. Viimatimärgitud siis, 
kui seda materjali pole kuskile mujale müüa 
õnnestunud (liiga peenike) või ei tasu see näiteks 
väikse koguse tõttu ära. Vahest harva on logisti
listel põhjustel hakkesse läinud ka paberipuud.
 170 000st hakitavast tihumeetrist 40 000 moo
dustavad raiejäätmed, hoopis väikse osa aga 
küttepuu. Seda hakitakse nö varuvariandina, 
näiteks kui metsateed on kinni ja muud materjali 

KALLIS ÕNNETUS: Hakkuri käest kätte saadud soomus-
transportööri lint. See õnnetus läks RMK-le 10 000 eurot 
maksma. Need on juhtumid, milles pole keegi otseselt 
süüdi ning neisse suhtutakse kui vääramatusse jõudu ning 
hakkijale kahju hüvitamisel üritatakse leida kompromissi.

TROFEED: Puiduenergeetikatalituse juhataja Erkki Etverki kabinetis seisavad kõrvuti tema spordivõistlustelt 
võidetud karikatega hakkurite terad, mis on puiduvirna sattunud võõrkehade tõttu viga saanud. Erkki peos on 
aga kuulid, mis tulid välja Väos katlapuhastuse käigus.
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kätte ei saa. Praeguste hindade juures ei kannata 
ümarpuitu hakkidagi. Ümarmaterjali osas tuleb 
tänavu tõenäoliselt rekordaasta – kõige vähem 
aegade jooksul ehk üksnes 6000 tihumeetrit. 
 Ja kindlasti ei ole tegemist palgiga! Metsan
duse asjatundjaile võib see lause siin praegu küll 
iroonilisena tunduda – kes siis ikka hakiks heast 
peast peeneks materjali, mille eest märgatavalt 
kõrgemat hinda makstakse, kuid alles hiljuti, 
septembris peetud energiapuidu seminaril visati 
osalejate seast õhku väide: kas mitte siis, kui 
statistikakaubandus peaks käima minema, ei 
hakata taas Narva kateldes põletama palki nagu 
mõned aastad tagasi. Seda pole aga kunagi tehtud. 
Eks notid, mida elektrijaama juures laoplatsil 
nähti, paistsid tavainimeste silmis palgina. Arva
must võimendas ka töösturite süüdistus, justkui 
põletanuks Eesti Energia väärtuslikku puitu. 
„Nendest tohututest tihumeetritest, mis Narvast 
läbi käis, ei oleks ma omale koju midagi kütteks 
ostnud,” kinnitab Etverk, et põletusse läks lausa 
rämpsu, seisma jäänud puitu, mil seenedki küljes.

Vastavalt pakkumisele
Pärast Narva ärakukkumist on RMK hakkpuidule 
suurimaks kliendiks Utilitas Tallinna Elektrijaam 
ehk rahvakeeli Väo elektri ja sooja koostootmis
jaam. Tõsi, 1. oktoobrist ehk käesoleval kütte
perioodil on Väosse müüdav kogus peaaegu poole 
väiksem – varasema 4800 tihumeetri asemel 
2400 tihumeetrit kuus. „Kõik arvavad, et RMK 
on valmis hinda alla laskma, aga ei olnud,” sel
gitab Erkki, et hind kujuneb vähempakkumisel. 
Kõrgema hinnaga polnud Väo aga nõus ostma, 
sest leidus odavamalt pakkujaid. 
 Suuremad kliendid on veel Tartu ja Pärnu 
koostootmisjaam, Graanul Investi tehased Helmes, 
Ebaveres, Osulas ja Imaveres. Väiksematele 
katlamajadele hakkpuidu müügiks RMK Erkki 
sõnul oma hinnapakkumisega ei kvalifitseeru, 
sest vahel nõutakse, et kui koorem autoga kohale 
viia, peab selle traktoriga ka etteandesse kokku 
lükkama. Traktori osa hinnapakkumisse lisades 
aga tõuseb hind sedavõrd, et RMK jääb teistele 
pakkujatele alla. 
 Hakkpuidu keskmine varumisraadius kliendist 
jääb 70 kilomeetri kanti, aga näiteks Väo koos
tootmisjaama tuuakse haket ka kuni 90 kilomeetri 
kauguselt. Teisiti poleks Väo asukoha tõttu 
võimalikki. Sisuliselt 180 kraadi raadiuses on 

ju meri ning piirkond, kust Väo tarvis haket 
varuda, piiratud. Kaugemalt tuuakse hakkpuitu 
juhul, kui hakitud on raadamisel ja metsa
kuivendustöödel maha võetud puid ja võsa – 
neid ei või objektile jätta.
 Puidu hakkimine ja hakke vedu on korraldatud 
nii, et enamasti saab hakkama argipäeviti. Pärnu 
ja Tartu koostootmisjaama viiakse haket vahel ka 
puhkepäevadel, sõltuvalt graafikust. Õnneks on 
kliendid paindlikud ning see võimaldab ka koos
tööpartnerite jaoks töökoormust stabiilsena hoida. 
 Kogu Eesti peale – puiduenergeetikatalituse töö
piirkond on jagatud kaheks NarvaPärnu joonega – 
on igal tööpäeval väljas keskeltläbi 3–4 hakkurit. 
Sel päeval, kui Metsamees Erkki Etverkil ja Tiit 
Liivil Ussimäe kontoris külas on, hakkis üks 
masin näiteks Järvakandis ja teine Ardu lähedal. 
Mõlema koorem rändas edasi Väosse. 

PUIDUENERGEETIKATALITUS

 Juhataja Erkki Etverk
 Energiapuidulogistik ülapool  
 Narva-Pärnu joont – Tiit Liiv
 Energiapuidulogistik allpool  
 Narva-Pärnu joont – Meelis Tamm

TÄPSELT KIRJAS: Varuja määrab, mis sordiks puit läheb. 
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Metsakorraldaja – bitterlich 
ja metsahulguse vaim 
Tekst ja foto: Susanna Kuusik

„Metsakorraldaja näeb 
harva ilusat metsa.  
Ikka toomingavõsa enne, 
ilus tammik seejärel.”

Metsakorraldaja Urmas Auväärt 
tegeleb RMK uute alade taksee
rimisega. Nende hulgas on roh
kelt endisi puisniite ja karjamaid, 
mis lihtsalt ajapikku kinni kasva
nud. „See on see päris õige metsa 
takseerimine, sest alustatakse 
täiesti nullist – neid alasid ei ole 
keegi meist varem hinnanud.”

Metsakorraldaja aasta
Kevad on metsakorraldajale 
kõige parem tööaeg: kasel saab 
lugeda aastaringe, puud pole 
lehes, nähtavus on parem ja 
pole veel tüütuid putukaid. 
„Varem töötas metsakorraldaja 
terve suve metsas. Talvel tuli 
mitu mapitäit takseerkaarte 
arvutisse sisestada,” meenutab 

„Selleta ei saa metsakorraldaja hakkama,” tutvustab Urmas Auväärt 
oma töövahendeid, käes on bitterlich.
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koosseisu arutada, 3) metsa 
kasvanud talu juures on sügav 
kaev – need on ka ohud, millele 
metsakorraldaja ise jutu sees 
tähelepanu juhib. „Olen märga
nud, et metsakorraldajad on 
intelligentsed ja meeldivad 
inimesed. Kuigi kohtame oma 
ülemusi harva, on hea kohtuda 
toredate inimestega.”
 Auväärt räägib, et kuigi 
metsakorraldajal peab olema 
metsanduslik haridus, siis eriala 
omandamisel on määrava täht
susega loomulik anne ja metsa
hulguse vaim. Urmas Auväärt 
peab üheks oma õpetajaks 
ja tõeliselt andekaks metsa
korraldajaks Priit Kohavat.
 Metsakorraldajatele toimub 
kevaditi pika traditsiooniga 
treeningtakseerimine, kus 
sõltumatud eksperdid on ette 
valmistanud kümme proovi
tükki, mis tuleb tööpäeva jook
sul ära hinnata. Auväärti sõnul 
on see hea võimalus oma oskusi 
hinnata ja end parandada, sest 
sellisel treeningpäeval saab 
teada, kui palju ollakse talvel 
rooste läinud. Aastatega jääb 
vigu vähemaks, sest vilunud 
silm oskab täpsemalt hinnata.

Merele või metsa?
Luua metsanduskoolis tehti tol
lase õppuri Urmas Auväärtiga 
intervjuu, mille pealkirjaks 
sai „Mere peale metsavahiks”. 
Nüüd on mees Saaremaalt ära 
kolinud, kuid ikka mere äärde, 
Häädemeestele, aga metsatööd 
teeb ta ikka. Metsamees jõuab 
mere äärde üksnes lastega ja 
varasem hobi kalastamine on 
tagaplaanile jäänud. Auväärti 
rõõmuks viib metsakorraldaja 
töö teda siiani üle mere, sest 
osa RMK juurdetulnud aladest 
on väikesaartel. 

2005. aastal RMKsse tööle asu
nud Auväärt. Nüüd jõuavad and
med mõne päevaga teisteni, sest 
info sisestatakse tahvelarvutis 
takseerkaardile, sealt saadetakse 
terminali, kus mõne klõpsuga 
on andmed sisestatud ja teistele 
asjaosalistele nähtavad. Metsas 
on võimalik tahvlisse märkmeid 
teha ja GPSseadmega olulise
mad punktid ära märkida, 
kuid täpsem kaardiparandustöö 
tehakse kontoris – selleks on 
talvel rohkem aega.

Silmamõõt ja  
teised abivahendid
Metsaveerele jõudes võtab 
Auväärt välja oma vesti, 
mille külge on kinnitatud kõik 
abi vahendid: mullasondist 
bitterlich’ini ja mõõdulindist 
luubini. Taimestiku ja mulla
sondiga mõõdetud mullaprofiili 
järgi määratakse kasvukohatüüp. 
Luupi kasutatakse potentsiaal
sel vääriselupaigal pesitsevate 
haruldaste samblike ja sam
malde tuvastamiseks. 
 „See on kõige tähtsam tööriist,” 
viitab Auväärt bitterlich’ile, 
millega määratakse metsataga
vara. Metsa vanuse määramiseks 
kasutatakse juurdekasvupuuri. 
Puu kõrgus mõõdetakse nüüd 
laserkõrgusmõõtjaga. Sain ka ise 
proovida: kolm klõpsu ja puu 
kõrgus oligi teada. Puu diamee
ter saadakse lihtsa mõõdulindi 
abil rinnakõrguselt. Mõõtmiste 
tulemusel selgub eraldise kesk
mine puu. Kirjeldada tuleb 
kõik puuliigid eraldi. „Metsa
korraldus on silmamõõduline, 
abivahendid on enda kontrolli
miseks,” ütleb metsamees ja 
lisab, et kõige parema tulemuse 
saab, kui väga täpselt mõõta 
ja siis robustselt ümardada.
 See töö ei ole ainult füüsiliselt 

koormav, ennekõike väsib vaim, 
sest otsustamist on palju. „Mõnel 
päeval olen hommikust õhtuni 
metsas, teisel päeval ei tööta 
mõistus üldse ja tuleb kontorisse 
eelmiste päevade andmeid sises
tama minna,” ütleb Auväärt. 

Tehnika areneb,  
aga töö jääb samaks
10 aasta jooksul, mil Auväärt 
on RMKs töötanud, on töö sisu 
püsinud samasugune, üksnes 
paberi asemel on nüüd ekraan, 
mis teeb töö paindlikumaks. 
Asendamatu abimees, tahvel
arvuti ei reageeri, kui ekraan on 
märg, kuid samamoodi oldi hädas 
paberitega. Varem kulus keva
del nädal, et vajalikud kaardid 
ja dokumendid välja printida 
ning mappidesse sorteerida – 
seda tööd pole enam vaja.
 Uurin, millisena näeb Auväärt 
metsakorraldaja tööd 20 aasta 
pärast. „Kui ulmevaldkonda 
minna, siis võiksime kasutada 
isesõitvaid autosid, mis tuleks 
metsateele vastu, et ei peaks 
pärast mõõtmist autoni kõm
pima.” Lõunataksost ja putuka
vabast metsast ei ütleks mees 
samuti ära, ent pikema mõtle
mise järel vastab Auväärt siiralt, 
et ta ei tea. Tehnoloogiauuen
duste asemel on tema jaoks küsi
mus palju põhimõttelisem, sest 
võibolla ei ole sellisel määral 
hindamist vaja. Inimene näeb 
ise, millal on vaja metsa raiuda, 
mitte ei tehta kõike raha pärast. 
Auväärt arvab, et Eestiski 
jõutakse selleni ning tulevikus 
hinnatakse ainult liike ja 
metsa vanust.

Anne
Metsakorraldaja töötab üksi, 
kui 1) auto jääb mutta kinni, 
2) tahaks metsa vanuselist 
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Kahe metsa lugu
Tekst: Kristi Parro  Fotod: US Forest Service, Robert Krimmel, Jim Hughes, Kristi Parro

Uues rubriigis uurime, kuidas mujal 
metsa majandatakse.

Mount St. Helens on Põhja-
Ameerikas Washingtoni 
osariigis asuv aktiivne  
vulkaan, mis muutis 1980. 
aastal hetkega paljude elu. 
Maastik, mis oli paari  
aastasaja jooksul saanud 
inimestele puhkealaks,  
koduks, pensionisambaks 
ja töökohaks, hävis loetud 
minutite jooksul. Elu  
hakkas nullist. Käisime 
vaatamas, kuidas on mägi 
36 aastaga taastunud. 

Vulkaan asendas rohelised 
metsad surnud puude ja tuhaga 
kaetud maastikuga.
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Ajaloo suurim 
majanduskahju
18. mai 1980 hommikul kell 
8:32 andis maavärin magni
tuudiga 5,1 tõuke ajaloo ühele 
suurimale maalihkele. Järgnes 
võimas vulkaanipurse. Pärast 
kahte kuud kestnud maaväri
naid näitas Mount St. Helens 
lõpuks oma jõudu. 
 Mäe küljest eraldunud 60 km² 
lahmakas lendas plahvatuse  
tulemusena tuhandeks tükiks. 
350 kraadini tõusnud tempera
tuur lämmatas elu enda ümber. 
Kividevool, kuumad gaasid ja 
ülikuum aur laskusid mäest alla 
kiirusega 300 km/h hävitades 
kõik, mis teele jäi. 30 km kõr
gusele tõusnud tuhapilv keerles 
mitte ainult PõhjaAmeerika, 
vaid kogu maakera kohal.

57 inimest kaotas elu
1980. aasta vulkaanipurse jääb 
USA ajalukku suurima majan
duslikku kahju põhjustanud 
loodusõnnetusena. Hävis 250 
kodu, 47 silda, 24 km raudteed, 
298 km maanteid.

 Vulkaaniline mägi ja maastik 
selle ümber muutusid drastiliselt. 
Näiteks oli Mount St. Helens 
enne vulkaanipurset Washingtoni 
osariigi viies kõrgeim tipp. 
Plahvatuse tagajärjel kahanes 
mäe kõrgus aga 2950 meetrilt 
2549 meetrini. Vulkaanist alguse 
saavad ojad ja jõed täitusid 
purske tagajärjel tuha ja puu
dega. Suurim osa laviinist las
kus alla Toutle’i jõe orust, mis 

sai täiteks 45 meetri jagu klibu 
ja tuhka. Kuumades gaasilistes 
kive täis tuultes hävis 400 km² 
metsa. Plahvatusest kaugemal 
sai hukka veel 100 km² metsa, 
kuid puud jäid püsti seisma – 
kummituslikult valvates siiani 
vulkaani tegevust. 
 Muutunud looduse ilmet kir
jeldas ilmekalt USA president 
Jimmy Carter: „Mulle öeldi, 
et see ala näeb välja nagu kuu
maastik. Selle kõrval, mis siin 
on, on kuu pigem golfiväljak.” 
Järgnenud taastamissammude 
suuna valis iga metsaomanik ise.

Lastes minna oma rada
1982. aastal jäeti Kongressi 
otsusega kasutusest välja 45 000 
hektari suurune vulkaanipurs
kest kahjustatud ala (nimetati 
Mount St. Helens National 
Volcanic Monument ehk valit
suse poolt avalikuks kasuta
miseks eraldatud ala) – teaduse, 
rekreatsiooni ja hariduse jaoks, 
et see saaks pöörduda vaikselt 
oma endisse seisundisse. Üle
jäänud 75% piirkonna aladest 
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18. mail 1980 purskas Washingtonis vulkaan Mount St. Helens, 
millest lenduv tuhk levis Põhja-Ameerikast üle maakera.

Vulkaanist kaugematel aladel seisavad kuumas hukkunud puud endiselt 
kummituslikult püsti.
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jäid arvele majandusmetsadena. 
 Uut haruldast ökosüsteemi 
asusid uurima taime, putuka, 
looma jt teadlased. Kui tavali
selt olid nad häiringuks pidanud 
metsaraieid, teeehitust, sildu, 
torme jne, siis kuidas kõrvutada 
nendega vulkaani? Lähenemine 
mõistele „häiring” sai koheselt 
uue nurga. Tõdeti, et maastikus 
toimuvad pidevad muutused ja 
häiringud on protsessi loomuli
kud osad. Tänaseks läbi viidud 
36 aastat teadusuuringuid on 
vaid silmapilk. Looduse prot
sessid võtavad aga sadu, tuhan
deid, isegi miljoneid aastaid. Nii 
jäigi ala pärast vulkaanipurset 
inimtegevusest puutumata, et 
loodus leiaks ise oma tee ja 
kohaneks uute tingimustega. 
Eesmärgiks seatud ökosüstee
mide paindlikkus võimaldab 
ökosüsteemil kohaneda väikse
mate ja suuremate häiringutega 
ka edaspidi.
 Esimestel aastatel prooviti la
gedaid alasid erosiooni kaitseks 
uuendada külvamisega, kasu
tades seejuures ka võõrliike. 
Kiiresti selgus aga, et keerulisel 
maastikul suudavad uueneda ja 

kasvama hakata eelkõige seal 
looduslikult kasvavad liigid. 
 Hirm, et mis juhtub, kui me 
midagi ei tee, oli asjatu. Puu
dest koristamata jäetud aladel, 
kus kardeti suuri tulekahjusid 
ja putukarüüsteid, selgus aga, 
et vulkaaniline tuhk, mis kattis 
hukkunud puid, vähendas puidu 
süttivust ja toimis tõhusa 
insektitsiidina.
 Unikaalne maastik on nüüd 
justkui mosaiik erinevatest 
häiringutsoonidest, varieerudes 

täielikult hävinud aladest pea 
täielikult säilinud aladeni. Nii on 
sinna lisanud oma mustri lume
kihi all turvaliselt ellu jäänud 
vanad metsad, kus kasvavad koos 
hilise suktsessiooni liigid, nagu 
õilis nulg, Mertsensi tsuuga 
ja valguslembesed varajased 
koloniseerijad, nagu ahtalehine 
põdrakanep ja pärlhõbeleht. 
 Aladel väljaspool kaitseala, 
era ja riigimetsades, uuendati 
mets viie aasta jooksul pärast 
vulkaanipurset hariliku eba
tsuuga ja hõbenuluga. Puutu
mata jäetud aladel on mets 
endiselt suktsessiooni varajases 
staadiumis. Peamiseks puu
liigiks, mis kiviklibus kasvada 
suudab, on punane lepp.

Metsale appi
Osa metsast, mis 1980. 
aastal hävis, oli metsafirma 
Weyerhaeuser hoole all. Metsa
majandamisega on nad sealkan
dis tegelenud juba alates 1900. 
aastast. 1980. aasta vulkaani
purskes hävis ligi 25 000 hekta
rit sellest maast – noorendikest 
raieküpsete metsadeni. Metsa 
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Vulkaaniline tuhk kattis puud ja 
toimis seeläbi tõhusa insektitsiidina.

Täna on vulkaani ümbruses taimestik taastunud. 
Hobuserauakujulist vulkaani kraatrit peidetakse päevasel 
ajal pilvede sees ja näidatakse alles õhtu saabudes.
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taastumiseks oli nüüd kaks 
võimalust: lasta loodusel minna 
oma rada või pakkuda metsale 
abi. Loetud kuude pärast alus
tas Weyerhaeuser 18 miljoni 
puu istutamisega.
 Raiete tegemist ja taastamise 
plaane hakati tegema kohe – 
suurt osa maha kukkunud puidust 
oli võimalik kasutada ja iga vii
vitus oleks suurendanud putuka
rüüste ja haiguste ohtu. Oli vaja 
kiiresti tegutseda, aga ettevaatli
kult. Pärast esmaseid uuringuid 
tehti kogu alal sanitaarraie.
 Ala korrastamiseks kulus pea 
kaks aastat. Selle aja jooksul sai 
tööd enam kui 1000 inimest. Iga 
päev viidi alalt välja 600 auto
koormatäit mahalangenud puid, 
millest jaguks 85 000 kolme
toalise kodu ehitamiseks. Lisaks 
puhastati jõed surnud puidust. 
 Kogemusi paksu tuhakihi alla 
mattunud maa uuendamiseks 
ettevõttel ei olnud. Tuhk üksi 
on viljatu ja iga puu seal ei 
kasva. Nii õpitigi taastamise 
käigus palju, nii läbi praktika, 
Weyerhaeuseri puukoolis alates 
1941. aastast kogutud teadmiste 
rakendamise kui ka erinevatest 
teadusuuringutest. 

 Tänaseks on välja kujunenud 
viis rusikareeglit, mida metsa 
uuendamisel rakendatakse:
1) Maapinna ettevalmistus,  

et parandada puukeste ellu
jäämisvõimalust ja kasvu;

2) Arvestada tuleb piirkonna 
eripäradega – olulisel kohal 
on mullakaitse takistamaks 
erosiooni ja vähendamaks 
tuleriski;

3) Uuendamiseks kasutatakse 
vaid kvaliteetset seemet;

4) Istutada tuleb kiiresti, hilje
malt 12 kuud pärast raiet;

5) Iga liik omal kohal – sobi
vates kohtades hiigelelupuu, 
hiigelnulg ja tsuuga; harilik 
ebatsuuga ja punane lepp 
madalamatel aladel ja hõbe
nulg kõrgematel aladel.

Metsamaa ressurssi kasutatakse 
maksimaalselt ära. Vähemvilja
katel aladel puid väetatakse kuni 
kolm korda, seejuures välditakse 
veekogusid. Sarnaselt Eestile 
on olulisel kohal valgustus ja 
harvendusraie, millega vähen
datakse konkurentsi vee, toit
ainete ja valguse pärast. Kuna 
raiering on iga metsaomaniku 
enda otsustada, jäädes enamasti 
35 aasta juurde, ei jõua enne 

uuendusraiet vahepealseid 
raieid teha rohkem kui paar 
korda, enamasti 12 ja 30aas
tastes metsades.
 Kuigi metsaomanikul on 
raiete osas üsna suur vabadus, 
on ka palju seaduseid, mida 
tuleb floora, fauna ja puhta vee 
kaitseks rakendada. Taas meile 
sarnaselt leiab ka sealsetes 
majandusmetsades seemnepuid, 
surnud seisvaid puid ja lama
puitu – see, mis tavasilmale pais
tab „segadusena”, tähendab aga 
toitu ja varju loomadele. Vee
alased seadused nõuavad vee
kogude ümber puhverala, kus 
majandamine keelatud, majan
damiskavades tuleb arvestada 
võimalike ohtudega puhtale 
veele ja kaladele, teeehituses 
tuleb pidevalt rakendada uudse
maid ja paremaid meetodeid.

Kas must või valge?
Nägime Mount St. Helensi 
näitel, et võimalusi maa kasuta
miseks on vähemalt kaks. Kas 
üks on mustem, teine valgem? 
Kasu tõuseb ju mõlemast. 
Teadusuuringud kaitsealadel 
annavad olulist infot ka majan
damiseks – saame teada, mis 
toimub pikaajaliste protsesside 
käigus kohalike liikidega, mis 
kooslused tekivad väiksemate 
ja suuremate häiringute järel, 
kas uued kooslused on püsivad, 
kas on võimalik vastupidavaid 
süsteeme ka ise luua ja suuren
dada seeläbi majandusmetsade 
vastupidavust kliimamuutustele. 
 Kogutud teadmisi metsa 
majandamisel rakendades taga
takse inimestele puhas vesi, 
taastuvast materjalist majad ja 
kodusoojus, söögilaud ja kooli
raha. Et seda ei peaks ootama 
sadu aastaid ja et see oleks 
olemas iga päev, ka homme. 
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Metsamajandamisel jäetakse grupiti puid, mis lühikese raieringi ja kümnete 
hektarite suuruste raiete juures täidavad väga olulist roheliste saarekeste rolli.
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Tark planeerimine hoiab 
metsade elurikkust

Kes kellega käib?
„Kõige olulisem on aru saada, kuidas metsale 
omane elurikkus erinevate majandamisviisidega 
seotud on. Osa liike soovib täielikku puutumatust, 
teised aga vajavad mitmesuguseid metsahäirin
guid, mille alla võivad mahtuda ka teatud raie
viisid,” selgitab metsamajandamise ja elurikkuse 
võimalikku koostoimimist projektijuht, Tartu 
Ülikooli botaanika professor Meelis Pärtel. 
„Siis saab leida mõistlikke majandamisviise, 
kus omaniku tulu ei pruugi nii väga langeda, 
aga elurikkus saab püsida.” 
 2015. aastal alguse saanud RMK rakendus
uuring „Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus ja 
majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused 
Eesti lõunaosa näitel” vaatleb 36 kuu jooksul Eesti 
lõunaosa metsi nii maastiku kui liikide tasemel. 
 Ühe uudse meetodina leitakse alade „tume 
elurikkus”, mis näitab, millised liigid on metsast 

puudu, kuid mis võiksid sinna sobida. „Selle tõe
näosuse saame välja arvutada, kui teame, „kes kel
lega käib” looduslikes metsades,” selgitab Pärtel. 
Selleks kogutakse mahukasse andmestikku infot 
liikide elupaikade kohta. Andmeanalüüsi käigus 
selgub, millised liigid võiksid ideaalilähedastes 

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

Aasta jagu on uuritud võimalusi senisest nutikamaks elurikkuse kaitseks.  
Seniolematu ajalise ja ruumilise ulatusega teadusprojekt otsib võimalusi maastiku 
tasemel metsamajandamise ja kaitse planeerimiseks, kus otsused ka päriselt liikide 
säilimise tagavad. Projektist rääkisid lähemalt Tartu Ülikooli botaanika professor 
Meelis Pärtel ja Tartu Ülikooli botaanika osakonna vanemteadur Aveliina Helm.

Projektijuht Meelis Pärtel tähistamas uurimisala 
loodusmetsas. Kõikidel aladel kirjeldatakse elurikkus, 
mida võrreldakse ka sajanditaguse kaardipildiga.

Tekst: Kristi Parro  Fotod: Aveliina Helm  Joonised: TÜ Makroökoloogia töörühm
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Joonis 1. Kaardi-
analüüsid näitavad, 
et metsa pindala on 
sajandi jooksul kahe-
kordistunud, olles 
20. sajandi alguses 
30%, 21. sajandi 
alguses juba 62%.

Joonis 2. Eesti 
lõunaosas on uuri-
mise alla võetud 
100 loodusmetsa 
ala ja 60 majandus-
metsade ala.

tingimustes koos elada. Tulemuseks 
on igale uuritavale puistule just temale 
sobilike looduslike liikide nimekiri 
ehk liigifond. 
 Siiani on elurikkuse uuringutes kasu
tatud kas üldist liikide arvu ehk liigi
rikkust või looduskaitsealuste liikide 
arvu. „Need mõõdikud on aga väga ro
bustsed,” arvab Pärtel ja toob välja kit
saskohti. „Näiteks võib liikide lugemine 
kaasata paljusid elupaika mittesobivaid 
liike, mis näitavad ebatüüpilisi häirin
guid. Mõnikord on metsa alla toodud 
jäänuseid aiamaalt ja võib leida ka 
lausa võõrliike. See ei ole see elurikkus, 
mida me metsades kaitsta tahame!” 

Kliimamuutuste kindlustuspoliis
Ökosüsteemi funktsioneerimise jaoks 
on tähtis omada erinevate talitlustega 
liike. „Siis toimib elurikkus nagu 

„kindlustuspoliis”, selgitab Pärtel. 
„Kui keskkond muutub – ja globaalsed 
muutused on hetkel kiired –, siis üksi
kud liigid või genotüübid ei pruugi 
uutes tingimustes enam hästi hakkama 
saada.” Selgub, et liigi püsimist võib 
takistada soojenev kliima või seni
tundmatud haigused. 
 „Suure elurikkusega mets on palju 
jätkusuutlikum, kuna seal on ka teisi 
liike, mis on siiani tagaplaanil olnud. 
Uutes tingimustes saavad need öko
süsteemi toimimise tagada,” lisab Tartu 
Ülikooli botaanika osakonna vanem
teadur Aveliina Helm. „Elurikkus saab 
kasvada, kui liike ei kao. Selleks pea
vad metsa keskkonnatingimused ja 
inimtegevus olema suurele osale elus
tikule soodsad. Maastiku skaalas on 
elurikkusele kasuks majandamise 
mitmekesisus ja ka väiksemad metsa
häiringud, mis loovad mikroelupaiku.” 
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20. sajandi algus

30%
21. sajandi algus

62%
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Millised häiringud ja kui palju, tuleb 
iga konkreetse metsa kasvukohatüübi 
puhul eraldi vaadata.

Muutused ei toimu üleöö
Elurikkuse uurimise juures tuleb 
arvestada ka ajalist mõõdet. Minevikus 
või hetkel teostunud nähtused, näiteks 
elupaiga pindala kadu, elupaikade 
keskkonnatingimuste muutmine jms, 
võivad juba täna olla pannud aluse 
elurikkuse kaole tulevikus. Sellist näh
tust nimetatakse väljasuremisvõlaks. 
„Väljasuremisvõlg on tingitud elustiku 
väga aeglasest reageerimisest muutus
tele,” selgitab Helm. „Eesti niitudel 
oleme leidnud, et osa niitudele iseloo
mulikest taimeliikidest ohustab tule
vikus väljasuremine, kuna pindala on 
viimase poolsajandi jooksul muutunud 
neile liiga väikeseks.” 
 „Kes meist ei oleks proovinud aia
nurgast niitmisega naati välja tõrjuda,” 
toob Pärtel võrdluse aiapidaja elust, 
„naadile niitmine ei meeldi, see teeb 
keskkonna talle ebasobivaks, ometigi 
aga võtab aastaid aega, enne kui ta ka 
tegelikult kaob.” Üsna sarnaselt rea
geerivad looduslikud liigid keskkonna
tingimuste muutumisele – isegi kui 
liigile ei sobi elu raiesmikul või liiga 
väikeses metsalaigus, võib liigi kadu
mine ikkagi aastaid või isegi aasta
kümneid aega võtta. Teistpidi, kui 
kooslus taastatakse või selle pindala 
suurendatakse, võtab sarnaselt aega 
ka selle liikidega asustamine. 
 „See, et looduses ei juhtu midagi üle
öö, tekitab paraja väljakutse ka loodus
kaitseliste meetmete rakendamisele 
ja väljatöötamisele,” selgitab projekti 
keerulist olemust Pärtel. „Täna tehakse 
looduskaitselisi otsuseid endiselt vaid 
elurikkuse hetkeseisu arvestades, kuigi 
tegelikult peaks arvesse võtma ka vii
mastel aastakümnetel toimunud muu
tusi keskkonnatingimustes,” lisab Helm. 
„Meie projekti tulemus aitab kaasa, et 
meie tänane metsade elurikkus püsiks 
ka tulevastele põlvedele. Kui jätta 

kaitse alla kõige rangema staatusega 
üksikud alad, siis ajapikku hakkavad 
nad ikkagi vaesuma. Meie pakutud 
süsteem lubab seda vaesumist vältida.”

Vaja on võrgustikku
Eestis on range kaitse all ca 10% 
metsadest ja lisaks veel 15% on mingi 
looduskaitselise piiranguga. „Võrrel
des teiste Euroopa riikidega ei ole need 
numbrid just halvad, kuid ka meil ei 
ole seis ideaalne,” toob Helm välja 
mõningaid kitsaskohti. „Probleemiks 
on üksikute kaitstavate alade väiksus 
ja omavaheline eraldatus, samuti on 
mõnevõrra ebavõrdselt esindatud eri 
metsatüübid – proportsionaalselt roh
kem on kaitse all märgasid metsasid, 
siirdesoo ja rabametsi, kuigi suurem 
osa elurikkusest on peidus kuivemates 
vanades loodusmetsades.” Helm lükkab 
ümber ka tavapärase uskumuse, et 
kaitsealade rajamine on ainus viis 
elurikkuse kaitseks: „Mitte kaitseala 

PILOOTPROJEKT EESTI LÕUNAOSAST

Projekti käigus uuritakse erinevaid metsasüsteeme: 

1) Lõuna-Eesti loodusmetsadest on välja valitud sada ala,  
 mis annavad taustsüsteemi elurikkuse komponentide  
 kooseksisteerimisest looduslikes tingimustes.  
 Nende andmete põhjal leitakse tume elurikkus  
 ja seosed maastikupildi muutusega;

Nutika elurikkuse kaitset testitakse kolmes erinevas majan-
dusmetsade süsteemis, igas süsteemis 20 proovialal:

2) Elurikkuse kujunemist uuritakse endistel põllumaadel  
 kasvavates metsades (hübriidhaab, arukaasikud);
3) Optimaalse raievanuse leidmiseks kirjeldatakse elurikkuse  
 dünaamika looduskaitseliselt olulise puistu näitel, milleks  
 valiti pärna teise rindega haavikud alates väga noortest  
 kuni väga vanade metsadeni;
4) Erinevate raieviiside mõju elurikkusele uuritakse  
 turbe- ja valikraie testaladel pohlamännikutes.

Kõik 160 prooviala kirjeldatakse täpselt sama metoodikat 
kasutades, mis lubab leida, kuidas metsa elurikkus erinevate 
majandamisviiside juures käitub.
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62%. Sinna alla käivad kõik metsad 
kui ökosüsteemid, ka pargid, kalmis
tud jne. Põnevaid leide on loota veelgi, 
kui esimese suve välitööde info saab 
sisestatud ja analüüsitud.
 Projekti lõpptulemusena töötatakse 
välja ühtselt ja lihtsalt kasutatav pakett, 
mille alusel saab leida kõige optimaal
semad majandamisviisid iga konkreetse 
puistu kohta, näiteks soovitused raie
ringi pikkuse, raieviiside ja endiste 
põllumaade metsastamise metoodikate 
kohta. Lisaks võimaldab välja töötatav 
prototüüp metsas kohapeal olles nuti
telefoni sisestada olemasolevad liigid 
ja leida, millised liigid veel sinna elu
paika sobiksid, kui palju on puudu 
maksimaalsest elurikkusest ja kas 
ümbruskonna maastik toetab elu
rikkuse kasvu. 
 Helm lisab veel ühe mõõtme: „Loo
dame, et projekti tulemusi saab kasutada 
ka elurikkuse tasaarvelduste süsteemi 
väljatöötamiseks, kus hädavajaliku 
majandustegevuse tõttu vähenenud 
elurikkust kompenseeritakse sama 
majandustegevuse poolt läbi viidud 
looduskaitseliste tegevustega mujal.” 

PROJEKTI MEESKOND

Projekt toimib nelja töörühma koostöös:

1) Tartu Ülikooli botaanika professor  
  Meelis Pärtel vastutab projekti üldise  
  koordineerimise eest, töötab teooria  
  ja andmeanalüüsiga. Pärteli töörühma  
  botaanikud teevad uurimisalade  
  taimede inventuuri loodusmetsadest. 
2) Aveliina Helm on pikalt uurinud  
  maastikumuutuste mõju elurikkusele.  
  Helmi töörühm vastutab kaarditööde  
  ja vastavate analüüside eest. 
3) Tiina Randlase töörühm kirjeldab  
  uurimisalal samblikke kui tuntud  
  bioindikaatoreid. 
4) Hardi Tulluse töörühm annab  
  metsandusliku kompetentsi ja kirjeldab  
  majandusmetsade puistu ja taimkatte. 

ei ole tähtis, vaid tähtis on, et me kõik 
teeksime natuke. Et me igas tegevuses, 
ka metsamajandamisel, kohandaksime 
oma tegevusi kõige optimaalsemaks.”
 Pärtel lisab: „Elurikkust ei anna 
„pudelis hoida”, selle kestmiseks on 
vaja kaitsealade võrgustikku, mis 
lubaks elustikul eri metsaalade vahel 
ringi liikuda. Et seda tagada, peab ka 
kaitsealade vahel olev maastik, eelkõige 
majandusmetsad, olema võimalikult 
elurikkust toetavad.” Selleks tuleks 
majandamist vaadelda suuremas skaa
las kui vaid üks puistu. Kui elurikkust 
toetav maastik on olemas, siis taastub 
elurikkus pärast häiringuid kiiresti.

Kaardid näitavad  
sajanditagust maastikku
Esmakordselt vaadatakse elurikkust 
nii suures skaalas, nii ruumis kui ajas. 
„Esiteks leiame me elurikkuse seosed 
maastikupildiga mitmete kilomeetrite 
raadiuses nii praegu kui ka sajand 
tagasi, selleks kasutame ajaloolisi 
kaarte,” tutvustab kaardianalüüsi 
protsessi Helm. „Teiseks, me hindame 
elurikkust võrreldes teoreetilise elu
rikkuse potentsiaali ehk liigifondiga. 
Selleks leiame igale uurimisalale ka 
puuduva osa sobilikust elurikkusest 
ehk tumeda elurikkuse.” 
 Praeguseks läbi viidud kaartide ana
lüüs andis huvitava tulemuse: eelmise 
sajandi alguses oli metsana märgitud 
30% maismaast, viimaste topograafi
liste kaartide alusel on metsa juba 
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Uurimisalade seas on 
ka hübriidhaavikud, 
kust on juba leitud 
Eestile uus säde-
sambliku liik 
(Candelariella lutella).
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Tekst: Joosep Tammemäe  Fotod: Randy Ericksen

Elu algab sealt, 
kus lõpeb mugavustsoon*

Seiklussport on mind  
viimastel aastatel kodust 
üha kaugemale lennutanud. 
Sel korral sai suund võetud 
maailma pikima ranna-
joonega riiki – Kanadasse. 
Täpsemalt Kanada idaranni-
kule Gaspésie poolsaare 
4000 elanikuga väike- 
linna Carleton-sur-Mer’i, 
kus 8.–11. septembrini  
toimus Raid International 
Gaspésie nimeline  
seiklusspordi võistlus. 

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. 

LISAÜLESANNE: Üks liikmetest  
peab mööda tammi jõkke „kelgutama”. 
Erinevus päris kelgutamisest – 
kelk on asendatud külma jõeveega!

* Neale Donald Walsch:  
 „Life begins at the end of your comfort zone”  
 (Elu algab sealt, kus lõpeb mugavustsoon)
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Jõgede ületamine on seiklusspordis tavaline nähtus. 
Olen rinnuni jões voolu tugevust trotsinud nii suvises 
Hispaanias kui 28. detsembril Pirita jões – mõlemal 
juhul oli vool nii tugev, et käed tegid juba ujumisliigutusi, 
kuid varbad nühasid veel napilt mööda jõepõhja. 
Kanadas piisas 50 m põlvetõstejooksust.
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Mis asi see seiklussport selline on? Kõige üldi
semas plaanis ta just seda sisaldabki, seiklust 
ja sporti. Tegemist on orienteerumisel põhineva 
spordialaga, kus sõltuvalt võistlusest läbitakse 
2–4liikmeliste võistkondadega kaardile kantud 
kontrollpunkte. Liigutakse joostes, ratta ja süsta 
või kanuuga. Lisaks sekka erinevaid ujumist 
ning ronimisvarustusega ronimist nõudvaid üles
andeid. Kui klassikaline seiklusspordi võistlus 
(tuntud kui ekspeditsioon) kestab üldjuhul 3–4 
päeva (või koguni nädala) ühte jutti, siis sel 
korral oli tegemist stage race formaadis mõõdu
võtuga, kus kogudistants oli päevade vahel ära 
jaotatud ja igal päeval oli oma start ning finiš. 
 Selle võistluse tegi eriliseks, et meil pidi olema 
võistkonna assistent ja kahel viimasel ööl pidime 
hotelli asemel ööbima telklaagris. Minu võistlus
kaaslaseks oli Timmo Tammemäe ja meid assis
teeris Triinu Villard.

Turvakontrollis kiiver peas
Suurem peavalu selliste võistluste puhul on kogu 
vajamineva varustusega reisimine. Teinekord on 
lisaks jalgrattale, aerudele, päästevestile ja muule 
tavavarustusele, vaja pagasisse mahutada näiteks 
kalipso, jääkirka, käimiskepid või muud erivarus
tust. Nii möödus viimane öö enne äralendu kodus 
asju pakkides, kaaludes ja ümber pakkides... ja 
veel kord ümber pakkides. Ja nagu üks õige 
seiklussportlane kunagi, leidsin end peagi seismas 
lennujaama turvakontrollis, endal peas kiiver, 
seljas päästevest ja pilgeni pungil seljakott, käe
vangus 20liitrine „kaamerakotiks” tembeldatud 

dry bag ehk veekindel kott. Valmis musta valgeks 
ja pungil päästevesti taskutes olevaid spordigeele 
vedelast tahkeks rääkima. Asju oli nii palju, 
et enne Quebeci provintsi jõudmist pidime 
Kanadas kolm korda rendiautot vahetama, 
sest eelmine jäi väikseks.
 Proloogi pikkuseks oli 2,5 tundi, võistluse 
stardist suunduti kohe mööda mereranda joostes 
kanuude juurde, et läbida mõnekilomeetrine 
distants linnaäärsel lahel. Peagi sai selgeks, et 
madalas vees ei olnud kanuus aerutamine sugugi 
kiireim liikumisviis ning peagi vedasime kanuud 
mööda veepiiri joostes enda järel. Kanuuetapi 
lõpus ootas meie assistent Triinu, kes oli meile 
valmis seadnud rattad, vastu andsime talle 

Piisas teadmisest, et järgmisse kontrollpunkti jõudmiseks 
tuleb silmapiiril oleva mäe tippu ronida ning juba kadus 
isu imetleda, kui SUUR ja KÕRGE see mägi on. Võistlus-
kaaslase kannad muutusid just tüki maad ahvatlevamaks!

Esimene kilomeeter järvel oli lihtne, 
ülejäänud kaks kilomeetrit oli juba 
valikute küsimus – kas vedada oma 
kanuud mööda kahe meetri laiust 
ojaniret või suunduda rohkem 
metsa alla? Mõlemal juhul oli 
meie teekond tõkestatud maha-
langenud puudest ning kanuudega 
ukerdavatest kaasvõistlejatest.
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pääste vestid ning aerud. Seejärel ruttasime 
Timmoga oma kaardi järgi rattarajale ning assis
tent enda kaardi järgi järgmisse vahetusalasse, 
kust pidime temalt saama jooksuetapiks vajaliku 
ronimisvarustuse. Rattaraja alustuseks suunati 
meid kohustuslikule rajalõigule, kus haarasime 
rattad selga ja liikusime põlvini vees mööda oja.
 Lisaks kanuule, rattale ja jooksule saime köie 
abil mööda veetammi seina üles ronida ning 
mööda tammi ülevoolu alla jõkke liugu lasta. 
Samuti saime pealampide valguses lähemalt 
tutvuda linna all paikneva sadevee torustikuga, 
kuhu tuli avatud kaevuluugi kaudu redeliga 
siseneda ning paarisajameetriliselt lõigult 
kontrollpunkt leida. 

 Proloog õnnestus meil võita 12minutilise 
edumaaga Kanada 4liikmelise võistkonna ees. 
Suur edumaa konkurentide ees tekkis Kanada 
võistkonna veast vahetult enne finišit, kus nad 
olid ekslikult jätnud ühe kontrollpunkti võtmata 
ning pidid sellele hiljem järele minema.

Assistentidel omavaheline võistlus
Assistentidega formaat muudab võistluse nii 
huvitavamaks kui keerulisemaks. Enda kulutused 
on suuremad nii lisareisija kui autoga ringisõit
mise arvelt, lisaks on suurem oht ebaõnnestuda 
assistendi auto tehniliste probleemide, navigee
rimisvigade jms tõttu. Samuti on assistentidel 
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üsna pingeline tööpäev, et kõik õiged asjad oleks 
õigeks ajaks õiges kohas ja nii neli päeva järjest. 
Teisest küljest loob see hoopis omamoodi kõrval
võistluse ja meeleolu kaasaelajate ja assistentide 
seas. Igas vahetusalas on ootamas kaasaelavate 
assistentide grupid ning nagu kuulsime, toimub 
meeskondade seas kiire sotsialiseerumine, kus 
peagi on paljudel omad lemmikud konkurent
tiimid, abistatakse üksteist ning leitakse uusi 
sõpru ja kontakte.
 Klassikaliste 4liikmeliste tiimide reegel on, 
et võistkonnas peab olema vähemalt üks naine. 
Kanada võistkonna tugevust ilmestab ilmekalt 
asjaolu, et ainult kaks korda olümpial osalenud 
Lyne Bessette’i rattal oli vedamisseade. See 
kujutab endas venivat kummi või muud nöör
ühendust, mille abil tugevamad võistkonnaliik
med nõrgemaid või väsinumaid vajadusel veavad. 
Tihti kasutatakse rattal vedamisseadmena koera
rihma. Kui küsida seiklussportlaselt loomatarvete 
poes, kui suur koer teil on, vastavad nad naljata
des, et väga suur!

Võistlus nagu BBC dokumentaalis
Teisel päeval läks tõsisem võistlus lahti ning sar
nasel viisil etappe läbides kulus raja läbimiseks 
7 tundi ja 36 minutit. Kanuuetapi pikkus oli 
kasvanud paarilt kilomeetrilt paarikümnele, 
edu Kanada tiimi ees kasvas vaid 2 minuti jagu 

ning hubane hotellituba oli asendunud kollase 
kuppeltelgiga. Kanuuetapp toimus jõel, mis 
sarnanes vägagi BBC dokumentaalfilmidele, 
kus karud jõest lõhet püüavad. Kahjuks jäid 
lõhed ja karud nägemata, kuid maastiku ilu, 
puhas ja selge jõevesi, mäed ja katkematu mets 
korvasid selle. Madalamatel piirkondadel valitses 
peamiselt lehtpuumets, samas kui kõrgematel 
piirkondadel võtsid võimust nulud ja must kuusk, 
sekka üksikuid suuremaid elupuid. Täpsemaks 
dendroloogiliseks enesetestiks ei olnud muidugi 
võistluse käigus aega, aga silma jäi veel haaba, 
kollast kaske, Kanada tsuugat ning ühel tee
äärsel nõlval ka äädikapuid. 
 Kolmanda päeva märksõnadeks olid ühisstardi 
järel kanuude vedamine mööda kitsast ojaniret 
ja metsa, ja jõel salmon pooli otsimine. See oli 
ühe kanuuetapi punkt, mille leidmisega ja see
järel kättesaamisega üksjagu tegemist oli. Punkt 
asus keset jõge jõe põhjas. Viimaks punkti mär
ganud, hüppasin kitsehüppesarnase võttega üle 
kanuuääre jääkülma vette ja avastasin, et veest 
ei ole punkti enam sugugi nii hästi näha kui 
kanuust. Veealuse vaatluse järel suutsin punkti 
taas leida ning hakkasin vastuvoolu punkti poole 
kühveldama. Vool oli piisavalt tugev, nii et kui 
kroolimise korraks järele jätsime, avastasin end 
jälle sealt, kust otsingut alustasin. Veetempera
tuur oli parasjagu nii karastav, et kõne krampli
kuks muuta. Punkti kohale jõudnud, tuli veel 

Teekonna valik on kompromiss liikumiskiiruse 
ja distantsi pikkuse vahel. Kes ei taha ringi sõita, 
need lähevad otse...
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parasjagu sukelduda ning vee all komposterleht 
komposteerida. Kolmanda päeva finišiks saime 
Kanada tiimi tugevusest veelgi parema ettekuju
tuse, kui suutsime neid võita vaid paarikümne 
sekundiga, möödudes neist viimasel paarisajal 
meetril lõpuspurdiga. Kolmanda päeva koguaeg: 
6 tundi ja 18 minutit.
 Neljas ja viimane päev algas taas märgi riideid 
selga tirides: juba mitmendat päeva pidime telgi 
kõrvalt „kuivamast” võtma eelmise päeva riided, 
ööga kogunenud kaste välja väänama ja starti 
minema. Sinna läksime juba hommikul 4 paiku, 
kuna hommikuhämaruses kell 5.15 anti Saint 
Lawrence’i lahel kanuudele viimase päeva start. 
Kui füüsilise poole pealt suutsime Kanada võist
konnaga eelmiste päevadega sarnast tempot 
hoida, kord üks, kord teine ees, siis enne lõppu 
meie õnn pöördus. Kaotasime tublisti aega 
mäeküljel asuva punkti leidmiseks, mis legendi 

kohaselt pidi asuma kollase kase sees, 
kuid tegelikkuses asus hoopis kase otsas. 
 Teadsime, et rohkem aega kaotada pole, kuna 
enne finišit ootas veel rattaetapp, mis oli Kanada 
tiimi tugevus. Mitu kilomeetrit pedaalisime 
käimiskiirusel ülesmäge, kuna tõusunurk ei 
andnud armu ning meenutas püstloodi juba 
mitmendat kilomeetrit. Viimase päeva koguaeg 
6 tundi ja 12 minutit tähendas aga seda, et vaata
mata 12minutilisele kaotusele viimasel päeval, 
säilitasime kokkuvõttes Kanada tiimi ees esi
koha. Kokku osales tänavusel võistlusel 70 tiimi 
13 riigist ning jääme võistlust meenutama kui 
väga sõbraliku ja meeldiva õhkkonnaga mõõdu
võttu kaunil ja puhtal maastikul. Et elu liiga 
lihtne poleks, siis võtame veel enne koduteed 
suuna Hiina, et lüüa kaasa ühel analoogsel 
võistlusel ning tutvuda Adventure Racing 
World Series’i etapi raames Altai mägedega. 
Ikka sportides, ikka seigeldes! 

Vaata videoülevaadet võistlusest: 
vimeo.com/channels/raidgaspesie/182503637

Arvate, et ujumine on lihtne? Proovige koos tossude, 
kiivri ja seljakotiga! Kui kontrollpunkt on keset järve 
ning edasi tuleb liikuda samas suunas, ei ole keegi 
huvitatud varustuse kaldale jätmisest ja edasi-tagasi 
ujumisest. Kohustuslik oli päästevest.

Timmo sooritamas järjekordset köieülesannet.
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Pärandkultuur ja metsamajandus
Tekst: Jürgen Kusmin, Rein Kaljuvee  Fotod: RMK  Joonis: Anne Aaspõllu

Raiete käigus on soovitatav eemaldada pärand
kultuuri objektilt ka alusmets ja suuremad puud, 
mille juurestik kahjustab objekte (näiteks kivi
müüridele kasvanud puud). Samas tuleks vältida 
õuepuude ja teiste kõvalehtpuude raiet, reeglina 
on nad ka ülekasvanud ja majanduslikult vähe
väärtuslikud. Kokkuveoteed tuleks planeerida 
ümber objekti, et see ei mattuks oksavaalu alla 
ega saaks tööde käigus kahjustada. Kiviaedade 
ületamiseks tasub selle ümbrus täita okstega. 
Raieala läbivatel teedel tuleks teha oksavaalus 
katkestus, et tee jääks maastikusõidukiga läbita
vaks ka tulevikus. Väiksemõõtmeliste objektide 

Teavitustöö pärandkultuuri olemusest on kandnud vilja ja maastikku jäänud  
inimtegevuse märke pannakse üha enam tähele. Käes on aeg liikuda edasi  
ja jagada konkreetseid soovitusi pärandkultuuri objektide säilitamiseks metsa-
majandustööde käigus. Kevadel ilmus Erametsakeskuse tellimusel vastavasisuline 
infovihik (leitav ka eramets.ee rubriigist „Raamatud ja trükised”), alljärgnevalt  
lühike kokkuvõte sellest.

TEGEMATA: Harvendusraielangil olevasse 
vundamenti kasvanud puud oleks tulnud raie käigus 
samuti eemaldada.

HEA TÖÖ: Metsatee on raiejäätmetest puhastatud.

(hauakohad, metsavendade punkrid, lubjaahjud 
jm) juurde võiks lageraie käigus jätta säilikpuid, 
see lihtsustab objekti edasist ülesleidmist 
ka noorendikust.
 Metsauuendustöödest tasub maapinna 
ettevalmistamisel samuti vältida metsaäkkega 
objekti kahjustamist ja sõidetavate teede „läbi 
lõikamist”. Uue kultuuri rajamisel tasuks jätta 
ümber objekti mõnemeetrine puhvertsoon. 
Samuti võiks ajalukku jääda taluõuede täis
istutamine, samas õueala ümbritseval rohumaal 
on see igati tervitatav tegevus.
 Tähelepanuväärsete puistute (legendiga 
seotud metsaosad, mitmesuguste sündmuste 
auks rajatud metsakultuurid) eesmärgiks on 
samuti puitu toota, aga lähtuvalt avalikust huvist 
võiks sellistes metsaosades, kui peapuuliik ja 
kasvukoht seda võimaldavad, kaaluda metsa 
uuendamiseks ka turberaieid. Lageraie puhul 
oleks selliste puistute puhul sümboolne ka uue 
metsapõlve rajamine talgute korras.
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SÄILITAMIST VÄÄRT: Ristipuud on raielangile 
säilikpuudena alles jäetud.

 Tööde elluviijal või tööjuhil võib tekkida küsimus, 
et kuidas pärandkultuuri objekti maastikus ära tunda, 
sest pärandkultuuri andmebaasi on neist jõudnud vaid 
tähelepanuväärsem osa? Siinkirjutajate kogemusel on 
see tunnetuslikult täiesti teostatav – igas metsamajan
duslikult erikohtlemist vajava pärandkultuuri objekti 
puhul on maastikus märgata silmatorkavat korrapära 
(kivikuhjatis või kandiline vundamendiase) või loodus
likult arenenud keskkonnale võõrast (ilu või viljapuud 
keset metsa), mis viitavad kunagisele inimtegevusele 
ja väärivad võimalusel säilitamist ka tulevikus. 

1  Talukohast säilinud vundament on 
peenvõsast lahti raiutud, säilitatud 
on põlis ja viljapuud, uut metsa
põlve õuealale rajatud ei ole.

2  Säilikpuuna on langile jäetud  
teeäärne ristipuu.

3  Kokkuveotee on rajatud paralleel
selt kiviaiaga, aia ületuskohta on 
rajatud oksapadi.

4  Kokkuveotee ristumisel põlisteega 
on oksavaalu jäetud katkestus.

5  Hauakoht langil on maastikus 
leidmiseks markeeritud säilik
puude grupiga.

6  Noorendiku või metsakultuuri 
hoolduse käigus on võsast puhas
tatud ka hoone vundament.

7  Allika ümber on jäetud 
puhvertsoon.

8  Maapinna ettevalmistamise käigus 
on säilitatud sõjaaegsed kaevikud.

9  Lubjaahjult on raiutud kõik puud 
ja võsa, et pidurdada kahjustusi 
puude juurte poolt.
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RMK sügisjaht andis võimalusi 
ka ulukitele
Tekst: Kalev Männiste  Fotod: Tiit Hunt

Jaht avati RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase 
avakõnega ning RMK lipuheiskamise sarve
signaali saatel kerkis masti RMK lipp. Jahijuhataja 
andis kolm selget sõnumit: täna läheme metsa, 
metsas peame jahti ja jahti peame turvaliselt. 
 Esimeses ajus nähti kokku 9 punahirve, 
nendest 3 pulli, vähemalt 2 põtra ja mitmeid 
metskitsi. Kokku tehti 5 lasku, mille tulemusena 
tabati 1 hirvepull ja 1 punahirvevasikas. Ajajate 
juht Lauri Valdur leidis viieharulise punahirve 
heitsarve. Teises ajus nähti 5 punahirve, 
nendest 3 pulli ja mõnda metskitse. 

RMK VII sügisjaht toimus 15. oktoobril traditsiooniliselt Saaremaal  
Kuressaare jahipiirkonnas. Jahile oli kogunenud 35 kütti ja 38 ajajat,  
lisaks korraldusmeeskond RMK külastuskorraldusosakonnast.

 Sarvemees:
Arne Põder puhub tradit-
sioonilise sügisese suur-
jahi RMK lipuheiskamise 
saatel avatuks. 

 Paus:
(Vasakult) Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts ja Keskkonna-
ministeeriumi metsaosakonna nõunik Tõnu Traks peavad puhkepausi.

 Hommikul:
Auväärt jahiseltskond 
rivistub hommikul 
Mändjala loodusmaja õuel.

 Tabatud:
Jahi fotograaf Tiit Hunt 
tabas 37. jahitornist mitmed 
kaadrid laskekaugusele 
tulnud punahirvelehmast.
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 Trofeega:
Karl Purga OÜ-st Haljastuspartnerid on üks kahest, 
kes 2015. aasta jahiürituse trofee, põdraskulptuuri 
valmistas ning sai aasta hiljem kätte ka oma jahitrofee, 
seekord foto näol.

 Jahisaagi austamine:
Traditsiooniliselt lõpetatakse jaht jahisaagi austamise 
ja jahisarve puhumisega.

 Jahisaagi inspekteerimine:
Tõsiste nägudega takseerivad selleaastast jahisaaki 
(esiplaanil) Emajõe Lodjaseltsi eestvedajad 
Liisa-Lota Kaivo ja (temast paremal) Priit Jagomägi.

 Ajajad:
Teises, Liivasihi ajus 
nähti 5 punahirve, 
nendest 3 pulli ja 
mõnda metskitse. 
Laske ei tehtud, 
hirved oskasid 
jahimehi vältida.

 Autasustamine:
RMK juhatuse esimees Aigar 
Kallas on jahikuninga medali 
kaela riputanud AS Palmako juha-
tajale Rain Raudsepale (paremalt 
teine), kes lasi oma elu esimese 
hirve. Temast paremal Taavi 
Ehrpais, kes lasi punahirvevasika. 

 Jahikuningaks valiti hirvepulli laskja Rain 
Raudsepp ja parimaks ajajaks Paavo Kaimre, kes 
andis ajus olles asjakohast infot ja nägi suurt hirve 
trofeelooma, kes küll kütiliinile välja ei tulnud. Fo
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Kahekümnedatel puupäevadel sai 
Varbola linnusest tõeline kujudepark
Tekst ja fotod: Piret Linnamägi

Augustikuu teisel nädalal sai Varbola muinas
linnusest taas viiepäevane puukujurite festivali
koht. Juba kahekümnendat korda ja ilma ühtegi 
aastat vahele jätmata peeti rahvusvahelist puu
sümpoosionit „Varbola Puu”. Ühtekokku oli igast 
Eestimaa nurgast kokku tulnud 38 nii naissoost 
kui ka meessoost vigursaagijat. Lisaks osales 
juubelipuul 11 väliskunstnikku, esindatud olid 
Soome, Leedu, Poola, Saksamaa ja Venemaa.
 Puupäevad avati ürituse ühe algataja, legen
daarse metsamehe Toomas Ehrpaisi mälestus
pingi juures. Kakskümmend aastat on piisavalt 
pikk aeg, et ajaratast tagasi kerida ning meenu
tada, kuis kõik alguse sai ja tänada kõiki 
kunstnikke ja ürituse korraldajaid, et puupäevade 
ahel pole katkenud ning üle vabariigi ja välis
maalgi teatakse omanäolisest puufestivalist. 

 Natuke hirmus:
Enrico Pelti vikatimees pälvis rahva tähelepanu.

 Graatsilised:
Venemaa kunstnik 
Kirill Bair 
meisterdas kured.

 Menukas:
Tallinlase Vladimir Tsebakovi 
taksikoera pingil istuda 
ja end pildistada soovivate 
perekondade järjekord 
oli kogu aeg pikk.
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 Viiel päeval mürisesid linnuses saed ja kuju kuju järel 
kerkis iidsesse paika. Linnusel ringi kõndides tõdesid 
külastajad, et ükski töö ei sarnane teisega ning taieste 
hulk on aukartustäratav. Oli tõelisi kunstiteoseid, oli ka 
praktilisemaid töid. Selleks, et ühest puupakust saaks 
kuju, läheb vaja palju: esiteks kunstimeelt, teiseks sae
kasutusoskust ja kolmandaks tahtmist midagi erilist teha.
 Kui kakskümmend aastat numbritesse panna, siis 
kujusid on nende aastate jooksul valminud mitu tuhat 
ja osalenud puukujureid pea kakssada. Lisaks skulp
tuuride valmistamisele võtsid vigursaagijad üksteiselt 
mõõtu aja peale puuskulptuuri saagimises. Täpselt 
tunni ajaga püüti välja saagida puukuju ja see ka kõigil 
õnnestus ning enne stopperi kinniklõpsatamist ei 
visanud keegi saagi nurka! 
 Puupäevad kulgesid sujuvalt ning rahvale pakuti ka 
kultuurilisi elamusi. Juubeliaastale kohaselt astus üles 
väärikas Singer Vinger ja noortest andekatest muusika
akadeemia neidudest koosnev instrumentaalansambel 
La Phoenix. Puupäevadele pani kena punkti kunstnik 
Raul Meel oma tuleinstallatsiooniga.
 Järgmised XXI puupäevad toimuvad Varbola 
muinaslinnuses 8.–13. augustil 2017. 
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 Valvuriks:
Jüri Vavulini hiigelsuur koer „Pitbull” 
oli kuum kaup, seda tahtsid paljud 
oma koduhoovi kaitsma.

 Pokemon:
Markus Kivisaar, kes isa kõrval 
puutööd just Varbola puupäevadel 
tegema hakkas, lõi naelapea 
pihta: Pokemon oli huviorbiidis.

 Hirv:
Esimest korda Varbola Puul osalev Karl Jõumees 
sai hakkama tõetruu hirve valmistamisega.

 Siin on mõnus:
Hardi Volmer on rahul ja tuleb Puule 
ka järgmine aasta.

 Muusikat ka:
Noorte neidude ansambel La Phoenix 
pani linnuse kajama – kontsert oli ülivõimas.
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Eesti sai raiespordi maailmameistri-
võistlustel kaks medalit
Tekst ja fotod: Toomas Kelt / Luua Metsanduskool

Lõuna-Poolas Wisla linnas toimunud 32. raiespordi maailmameistrivõistlustel tuli 
Eesti koondise liige Taavi Ehrpais täpsussaagimises maailmameistriks. Lisaks Ehrpaisi 
kullale võitis juunioride klassis võistlev Jarro Mihkelson laasimises kolmanda koha. 
Meeskondlikult saavutas Eesti koondis teatevõistluses viienda koha.

Raievõistluste üldvõit läks see
kord Valgevenesse, teiseks jäid 
Saksamaa ning kolmandaks 
Šveitsi meeskonnad. Eesti mees
kond koosseisus Taavi Ehrpais, 
Sulev Tooming ja Tõnu Reinsalu 
tulid üldarvestuses 21. kohale.
 Raiespordis võisteldakse viiel 
alal – saeketi vahetus, kombi
neeritud järkamine, täpsussaagi
mine, langetamine ja laasimine. 
Maailmameistrivõistlustel 
selgitatakse välja parimad nii 
üksik aladel kui ka kõigi alade 
kokkuvõttes. Lisaks selgub 
kõigi alade kokkuvõttes mees
kondlik maailmameister. Eesti 
raiesportlased tulid meeskond
likult maailmameistriks 2006. 
aastal, kui võistlused toimusid 
Eestis. Järgmised maailma
meistrivõistlused toimuvad 
kahe aasta pärast Norras. 

 Eesti medalistid: vasakult 
Jarro Mihkelson ja Taavi Ehrpais.

 Üldarvestuses läks kaksikvõit Valgevenesse – Valery Durovich 
ja Siarhei Shkudrou – ning kolmas oli Marco Trabert Saksamaalt.

 Jarro Mihkelson sai laasimises 
3. koha.

54

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 3 (128)  oktoober 2016

Puhkepäev  Sündmused



Ida-Virumaa elanike seas populaarsust kogunud RMK matkapäevade sari  
jätkus septembris Iisakul, Kotka matkarajal. 

Kotka matkaraja uued vaated
Tekst: Marina Poltavtseva  Fotod: Marina Poltavtseva, Vladimir Tarassov, Stanislav Ryszkiewicz

 Taavi Ehrpais võistlushoos – 
ja siit tuli viies koht!  Meeskondlikud maailmameistrid: Saksamaa, Valgevene ja Šveitsi võistlejad.

 Koos on lõbusam:
Kuigi mets armastab vaikust, on suurema rahvahulgaga metsas kindlam tunne.
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Samas kohas oleme külalisi 
võõrustanud ka 2014. aastal, 
kuid nüüd oli põhjust matkalisi 
taas samasse kohta kutsuda – 
uuenenud objektid puhkekohta
des ning uus 14meetriline 
vaatetorn on asjad, mille üle 
rõõmu ja uhkust tunda! 
 Sel korral avastasime ka raja 
liivakarjääripoolset osa, mis jäi 
eelmisel korral käimata. 8kilo
meetrine rada mahutas kenasti 
ära veidi üle saja matkaja, 
kes jagunesid viieks rühmaks. 
Kõik olid valinud endale paku
tavatest tegevustest meelepärase: 
seenelised otsisid seeni, foto
graafiahuvilised õppisid metsa 
pildistama ning suurem osa sai 
targemaks loodusküsimustes. 
Märke sellest, et Eesti mets 
on tihedalt seotud ka ajalooga, 
ilmneb Kotka rajal rohkesti: 
näiteks, Rüütli raba läheduses 
asuvas MetsRebeniku talust on 
pärit kuulus Eesti kergejõustik
lane Enn Sellik, raja Roostoja 
poolses otsas asuvast kulla
august aga leiti 1936. aastal 
ligi 6 kilo kaaluv varandus – 
232 hõbetaala aastast 1646! 
Ja muidugi imeline loodus 
ümberringi – seda on matka
lised nõus imetlema lõpmatu
seni, iga aastaajal. 

Foto: VLADIMIR TARASSOV

 Kas puul 
on valus:
Retkejuht Svetlana 
Suhhomjtnikava 
räägib vaigu 
kogumise tradit-
sioonidest, mis 
olid Iisaku metsa-
des levinud.

  Kena pildi jahil:
Seenetark Vladimir Tarassov 
(vasakul) ja fotograaf Yuri Khorev 
harjutavad makrovõtteid.

 Metsateadmiste kontroll:
Rüütli puhkekohas võis testida oma teadmisi loodusest. 
Parimatele – auhinnad!

 Soo lummuses:
Matkalised Lõpe soo laudrajal.

Fo
to

: S
TA

N
IS

LA
V 

RY
SZ

KI
EW

IC
Z

Fo
to

: M
AR

IN
A 

PO
LT

AV
TS

EV
A

Fo
to

: V
LA

D
IM

IR
 T

AR
AS

SO
V

Fo
to

: S
TA

N
IS

LA
V 

RY
SZ

KI
EW

IC
Z

56

Metsamees  www.rmk.ee/metsamees  nr 3 (128)  oktoober 2016

Puhkepäev  Sündmused



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

VÕTA MEIEGA 
ÜHENDUST:

KUUPÄEV ÜRITUS

28.01
2017

33. Viru Maraton, millest osavõtt SK Metsa-
sõbrad liikmele 10% soodsam. Registreerimise 
tähtaeg I voorus kuni 16.01.2017.

05.02
2017

19. Tamsalu-Neeruti Maraton, millest osavõtt 
SK Metsasõbrad liikmele 10% soodsam. Regist-
reerimise tähtaeg I voorus kuni 25.01.2017.

11.02
2017

19. Alutaguse Maraton, millest osavõtt SK Metsa-
sõbrad liikmele 10% soodsam. Registreerimise 
tähtaeg I voorus kuni 30.01.2017.

19.02
2017

19. Tallinna Suusamaraton, millest osavõtt  
SK Metsasõbrad liikmele 10% soodsam. Regist-
reerimise tähtaeg I voorus kuni 06.02.2017.

19.02
2017

5. Tartu Teatemaraton, millest osavõtt SK Metsa-
sõbrad liikmetele 10% soodsam. Registreeri-
mise tähtaeg I voorus kuni 01.02.2017.

26.02
2017

44. Tartu Maraton, millest osavõtt SK Metsa-
sõbrad liikmetele 20% soodsam. Registreeri-
mise tähtaeg I voorus kuni 07.12.2016.

04.03
2017

43. Haanja Maraton, millest osavõtt SK Metsa-
sõbrad liikmele 10% soodsam. Registreerimise 
tähtaeg I voorus kuni 21.02.2017.

Võrkpallihuvilised  
on oodatud osalema treeningutel  
Tartus ja Tallinnas:
TARTUS Kivilinna Kooli võimlas teisipäeviti  
kell 17:30–19:00; aadress: Kaunase pst 71;  
kontakt: Kristo Kokk, kristo.kokk@rmk.ee
TALLINNAS Mustamäe Gümnaasiumi võimlas  
teisipäeviti kell 17.30–19.00; aadress: Keskuse 18;  
kontakt: Taivo Denks, taivod@gmail.com

Tennisehuvilised  
on oodatud osalema treeningutel  
Tallinnas, Rakveres ja Tartus:
TALLINNAS Tere Tennisekeskuses pühapäeviti  
kell 19.00–20.30; aadress: Sõjakooli 10;  
kontakt: Kadri Alasi, kadri.alasi@envir.ee
RAKVERES uues tennisehallis Aqva spordikeskuses 
pühapäeviti kell 15.00–16.30; aadress: Kastani pst 16; 
kontakt: Lea Ong, lea.ong@rmk.ee
TARTUS Tähtvere Tennisekeskuses esmaspäeviti  
kell 20.30–22.00; aadress: Laulupeo pst 19;  
kontakt: Meelis Tamm, meelis.tamm@rmk.ee

Eesti pikamaasuusatajate sari  
Estoloppet 2017 läheneb:

Viies RMK Kõrvemaa Nelikürituse hooaeg läbi
Laupäeval, 24. septembril kuivades oludes 
toimunud RMK Kõrvemaa Rattamaratoniga 
lõppes viies hooaeg RMK Kõrvemaa Nelik-
ürituse nime all. 

Nelikürituse parimaks meheks oli viiendat aastat 
järjest Allar Soo (Areal Team), naistest võitis 
esmakordselt nelikürituse Sille Puhu (Cyclon). 
Lühikeste distantside arvestuses võitis meestest 
taas Martin Sagaja (Eesti Raudtee Spordiklubi), 
naistest Kädi Raadla (SK Sula). Kõigil üritustel 
toimusid enne põhistarte traditsioonilised võist
lused lastele, kus kõik osalejad said meened ja 
diplomi. Lisaks pakkusid RMK töötajad laste
alal „Noorendik” kõigile võimaluse saada uusi 
teadmisi metsa ja seal toimuva kohta.
 RMK Kõrvemaa Neliküritus on teistest rahva
spordi sarjadest erinev, sest sisaldab lisaks suu
satamisele, jooksmisele ja maastikurattasõidule 

ka triatloni. Kui jooks välja jätta, nõuavad kõik 
alad soodsaid ilmastikutingimusi, mis eriti 
oluline just suusamaratoni korraldamiseks. 
Käesoleval aastal jätsid kehvad lumeolud oma 
jälje suusamaratonile ning kogu hooajal osale
jate arv seetõttu veidi langes, ulatudes 3300ni. 
Traditsiooniliselt rohkearvulisim oli kevadjooks, 
seejärel rattamaraton, triatlon ja suusamaraton.
 RMK töötajad on nelikürituse võistlustel alati 
kaasa löönud, sealhulgas viiendal hooajal osales 
kõigil neljal võistlusel pikkadel distantsidel Kagu 
regiooni metsakasvatusjuht Indrek Karolin, kes üld
kokkuvõttes saavutas tubli 12. koha ning lühikes
tel distantsidel Sagadi metsakeskuse aednik Helle 
Väärsi, tulles üldkokkuvõttes kõrgele 4. kohale. 
 Kõrvemaa maastik ja rajad pakuvad meeldi
vaid looduses liikumise võimalusi, mida ikka 
ja jälle on meeldiv avastada. Tule metsa ja 
spordi mõnuga! 
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Puhkepäev  Kilde Sagadi metsamuuseumi fotokogust

Rakvere metsamajandi  
viis ulukikasvatuse katset
Tekst: Ain Kütt  Fotod: RMK Sagadi metsamuuseum

Ka tollal eksportisid metsamajan
did üksjagu oma toodangust, 
peaasjalikult läksid välismaale 
metsamaterjal ja ulukiliha. 
Konks seisnes selles, et kui 
eksport oli suurem, kui plaan 
ette nägi, siis selle üleplaanilise 
tulu võis endale jätta. Üldiselt 
kulutati Eesti metsasektoris sel
liselt teenitud valuuta uue lääne 
metsatehnika soetamiseks. 
Maksujõulist välisraha aga 
nappis vägagi, metsamaterjali 
üleplaaniline müümine oli 
üksjagu keeruline ja nii hakati 
näiteks Rakvere metsamajandis 
katsetama erinevate ulukite 
kasvatamisega, et seeläbi 
perspektiivis metsloomaliha 
eksporti suurendada. Järgnevalt 
heidamegi pilgu viie erineva 
liigiga tehtud katsetustele. 

Esimene katse: halljänes
1960. aastate keskpaigaks oli 
halljänese arvukus pea kõikjal 
Eestis langenud väga madalale, 
veidi rohkem esines neid vaid 
Lääne ja Saaremaal. Nii sündis 
Rakvere metsamajandi juht
konnas mõte hakata halljäne
seid aedikus juurde kasvatama. 
Selleks rajati 1967. aastal Porkuni 
metskonda ligi 50hektariline 
umbes 3kilomeetrise perimeet
riga võrkaedik. Osa aedikust oli 
põllumaa, osa kuusemets, joogi
kohtade otstarvet täitsid aedi
kusse jäänud Valgejõe allikad. 
Suurejooneline plaan nägi ette 

700 halljänese kasvatamise, 
kes siis hiljem oleks välismaale 
eksporditud. Kasvatusele püüti 
anda ka teaduslikku iseloomu, 
näiteks plaaniti jänestega teha 
loomkatseid mitmesuguste 
pestitsiidide bioloogilise mõju 
kohta, kuid selleni ei jõutudki. 
Esimese hooga paigutati aeda 
32 peamiselt Matsalu loodus
kaitsealalt püütud jänest. Aias 
vabalt ringi silkavad jänesed 
jäid üsna pea silma aga nii nugis
tele, rebastele kui kanakullidele, 
kes loomakeste kallal harvendus
tööd alustasid. Oli selge, et nii 
ei lähe ja otsustati jänesed puuri 
panna. Kohapeal valmistati 
Hedigeri peegelpuuride eeskujul 
jänestele uued eluasemed, kuid 

Sarnaselt teistele valdkondadele valitses ka ENSV metsanduses kõikvõimas  
plaanimajandus. Metsanduses oli selle juures siiski üks ja üsna ahvatlev „aga”.

loomad nendega ei kohanenud. 
Jänesed hakkasid ennast vastu 
puuri lagesid lihtsalt surnuks 
hüppama. Abi polnud ka puu
ride lagede alla veetud kala
võrkudest. Alles jäänud jänesed 
lasti taas aeda vabadusse ning 
kogu projekt kuulutati 1969. 
aasta sügisel ebaõnnestunuks.

Teine katse: metskits
Metskitsi prooviti aedikus kas
vatada kahes kohas – juba tut
tavas Porkuni jäneseaias ning 
Mustjärvel. Viimatinimetatud 
paika oli Rakvere Jahindusklubi 
rajanud talvel nõrkenud ja ini
meste kätte sattunud kitsede 
abistamiseks kitseaia juba 1963. 

Mustjärve jahimaja, kust koordineeriti kitse- ja hirveaia tegevust. 
Juba jahindusklubi päevil sai kitseaed populaarseks väljasõidukohaks, 
tendents jätkus ka metsamajandi ajal. Pildil uudistajad Lätist 1979. a.
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aastal. 7 aastat hiljem läks komp
leks metsamajandi kätte ja asja 
hakati ette võtma veidi suure
joonelisemalt. Vaatamata pide
vale veterinaarsele ravile, 
algasid üsna pea probleemid. 
Kiirelt sai selgeks, et kellelgi 
pole korralikku aimu, kuidas 
metskitsi täpselt aedikus kasva
tada. Omaette probleeme põhjus
tas see, et päranduseks saadud 
kitsed olid siiski valdavalt oma 
liigi ühed nõrgemad ja nõudsid 
rohkem hoolt ja tähelepanu kui 
terved ja tugevad isendid. Aedi
kus elanud metskitsede haiges
tumus oli väga suur, probleemi 
võimendas kitsede liialt ühe
külgne toitumine. Viga taibati 
aga liiga hilja, kui teha polnud 
enam midagi. 1977. aastaks oli 
viimane ala ja valestitoidetud 
metskits läinud parematele jahi
maadele ning Mustjärve kitse
kasvatuse eksperimendi võis 
ebaõnnestumisega lõppenuks 
lugeda. Veidi paremini läks 
Porkunis, kus mainitud jänese
aeda jäi elutsema 5 metskitse. 
Neile toodi lisaks kolm isendit 

ning kogu kari kohanes aedikus 
hästi. 1975. aastal lasti aiast 
25 metskitse ja asi loeti sellega 
end ammendanuks. Ees ootas 
palju ambitsioonikam plaan.

Kolmas katse: metssiga
Metsamajandi direktor Simo 
Nõmme ja Porkuni metsaülem 
Raimu Hallimäe olid näinud 
IdaSaksamaal Schwerinis mets
sigade aedikus kasvatamist ning 
kohe tekkis mõte sama ka koha
peal proovida. Selleks plaaniti 
pärast ümberehitust võtta kasu
tusele suuresti jõude seisev 
Porkuni jäneseaedik. Võrkaia 
siseküljele ehitati tugev betoon
postidele tuginev lattaed, aedik 
ise jagati omakorda kaheks – 
metsaalaks ja põllualaks. Lisaks 
rajati veel väikeaedik värskelt 
saabunud asukatele esmaseks 
kohanemiseks. Esimesed asukad 
toodi aedikusse 1976. aastal, 
nendeks olid Põlula metskonnast 
püütud põrsad. Aasta hiljem elas 
aedikus 8 metssiga, 1978. aasta 
lõpuks oli aiaelanike arvukus 

jõudnud juba kahekümneni. 
Sealt alates kippus asi käest 
minema, sest loomade arvukust 
järjest suurendati, pööramata 
tähelepanu sellele, kas aediku 
võimekus sellele ka vastu peab. 
1980. aasta alguseks, kui aedi
kus elutses koguni 53 metssiga, 
tuli tõdeda, et on mindud liiale. 
Sead olid hävitanud kogu alus
taimestiku, lisasöötmise maht 
hakkas saavutama juba naljakaid 
mõõtmeid. Tehtud arvutused 
näitasid, et lisasööda kogusega, 
mis kulus aedikus elunevate 
sigade ülalpidamiseks, sai loo
duses toita rohkem kui 150 siga. 
Lisaks olid tõsised probleemid 
sellise seakarja ohjamisega, 
aediku lõhkumised ja sigade 
väljatungid olid saamas iga
päevasteks. Sellistes oludes 
võeti vastu otsus metssigade 
pidamine aedikus lõpetada ja 
anda tööd Porkuni konservi
tsehhile. Otsust lihtsustas asja
olu, et metssigade arvukus 
Porkuni metskonnas oli ilma 
aias kasvatamatagi üleliia kõrge.

Neljas katse: faasan
1970ndatel suurenes mitmel 
pool huvi faasanite kasvatamise 
vastu. Järjest tugevamalt kõla
sid hääled, et edukas faasanite 

Porkuni metsseaaia viimsed päevad 1980. a. Kogu alustaimestik on 
hävinenud, notsude söötmisele kulub aga hiiglaslik kogus lisasööta. 
Üsna pea lähevad ka need sead konserviks.

Rakvere metsamajandi direktori 
Simo Nõmme (vasakul) ja Porkuni 
metsaülema Raimu Hallimäe näod 
on tõsised – Ida-Saksamaal nähtud 
metsseaaed tuleb siingi kindlalt 
teoks teha.
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pidamine Eesti oludes on igati 
võimalik. Peamise argumendina 
toodi välja küll see, et mõisni
kud omal ajal ju kasvatasid 
faasaneid. Saab siis üks metsa
majand viletsam olla?! Loomu
likult ei tahtnud viletsate hulgas 
olla ka Rakvere metsamajand 
ning nii tõi metsaülem Raimu 
Hallimäe 1976. aasta kevadel 
Tallinna Näidislinnuvabrikust 
Porkunisse 24 faasanit. Mingit 
eraldi fasanaariumi ei rajatud, 
vaevalt keegi sellele üldse 
mõtleski ja nii paigutati linnud 
metskonna hoone juurde tühja 
talli. Ilmselgelt polnud selliste 
lindude pidamiseks mingeid 
kogemusi ega teadmisi. Tule
mused ei lasknud ennast kaua 
oodata ja peatselt oli 10 isendit 
hukkunud. See ehmatas ja põh
jused leiti olevat eeskätt pidamis
tingimustes. Nii võeti kätte ja 
viidi allesjäänud linnud meile 
tuttavasse jäneseaedikusse elut
sema. Tegemist oli vihma käest 
räästa alla sattumisega, sest 
röövlindudele ja loomadele oli 
faasan lihtne saak. Saabuv talv 
tegi ära viimase puhastustöö, 
alles jäänud isendid lendasid 
aga aedikust lihtsalt laiali. 
Viimast neist nähti 1977. aasta 
lõpul umbes 5 kilomeetri kau
gusel aedikust. Rohkem pole 
Porkuni faasanitest midagi 
kuulda olnud, igal juhul oli 
tegemist omas ajas üsna avan
türistliku eksperimendiga.

Viies katse:  
Euroopa punahirv
Loodus tühja kohta ei salli ning 
Mustjärvel krahhiga lõppenud 
metskitsede kasvatusest tühjaks 
jäänud aed sai peagi uued asu
kad. Hirvede kasvatamise plaan 
oli ambitsioonikas, üksjagu 
tõukas ettevõtmist tagant ka 

kadedus LääneEesti saarte ees, 
kus hirved vabalt looduses elut
sesid. Nii toodigi 1977. aasta 
talvel Tallinna loomaaiast kolm 
Euroopa punahirve Mustjärve 
nüüd siis juba hirveaeda. Mingil 
põhjusel olid kõik kolm emas
loomad, seega polnud karja 
suurenemist loomuliku iibe 
suurenemise teel loota. Aasta 
hiljem saadi Leedust üheksa 
looma, kellest küll kaks trans
porti üle ei elanud ning üks suur 
pull aedikusse paigutamisel 
plehku pani. Põgenemistega oli 
hulk probleeme hiljemgi, mets
kitsede tarbeks ehitatud aedik 
ei kippunud hirvi pidama. 
1982. aasta talvel heitsid hinge 
kaks esimesena toodud hirve, 
aedikusse jäi alles üheksa 
isendit. Selleks ajaks oli selge, 
et tegemist pole tasuva ette
võtmisega. Lisaks hakkasid 
taas vaevama probleemid ühe
külgse toitumisega, loomade 
kosumisega olid kehvad lood. 
Tekkinud olukorras võeti vastu 
pretsedenditu otsus – lasta kõik 

üheksa punahirve vabadusse. 
Nii ka tehti ning priiks pääse
nud isendeid kohati hiljem mit
mel pool Mustjärve ümbruses, 
kus nad juba palju parema 
elujärje leidsid kui aedikus. 
Hirvedega katsetamine jäi ka 
viimaseks suuremaks ulukite 
kasvatamisega seotud ettevõt
miseks Rakvere metsamajandis.
 Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, 
et kindlasti ei läinud ulukite 
aedikus kasvatamisega Rakvere 
metsamajandis nii nagu loode
tud. Peamiseks põhjuseks peab 
vast lugema mitmete halbade 
asjaolude kokkulangemist. 
Tihti ei osatud paljusid asju 
ka ette näha ja ega teadmiste 
ja oskustegagi teab mis hiilata 
saanud. Siiski tasub vaid imet
leda seda visadust ja entusiasmi, 
mis kõigega kaasnes. Ebaõnnes
tumiste järel ei visatud püssi 
põõsasse, vaid prooviti uuesti 
ja üha uute liikidega. Selline 
ettevõtlikkus ja südikus väärib 
tänapäeva pilguga vaadates 
vaid respekti. 

Mustjärve hirveaia asukad koos söötja Otto Luhamäega 1979. aastal. 
Ühekülgne ja ebapiisav toit on hakanud hirvede väljanägemisele 
halvavalt mõjuma.
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Aavo Toming
Kirde regioon tootmine,  
praaker

3.12 40

Aarne Pupart
Kinnisvaraosakond, remondi- 
hooldusspetsialist

8.12 55

Priit Kõresaar
Metsakasvatustalitus, 
metsakasvatusjuht

19.12 40

Tiia Ilmet
Lõuna-Eesti piirkond,  
külastusala juht

14.12 60

Janno Põldsepp
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

3.12 45

Valdek Kilk
Põhja-Eesti piirkond, 
loodusvaht

9.12 60

Margit Adamson
Finantsosakond,  
raamatupidaja

21.12 45

Lauri Saapar
Taimla- ja seemnemajandusosakond, 
seemnemajanduse tööjuht

4.12 35

Valmar Kauber
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

11.12 50

Kristjan Väli
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

26.12 40

Raivo Valter
Põlula kalakasvatustalitus, kala-
kasvatusseadmete elektrik

5.12 60

Janek Sule
Kirde regioon tootmine, 
harvesterioperaator

13.12 35

Kristina Vaher
Metsakasvatustalitus, 
metsakasvataja

31.12 45

Riigimets mühiseb 
detsembrikuu juubilaridele!

Riigimets mühiseb 
novembrikuu juubilaridele!
Paul Luik
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

1.11 35

Lembit Lühi
Maakasutusosakond, 
metsaülem

13.11 55

Renee Aron
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

1.11 35

Merike Mõõk
Põhja-Eesti piirkond, 
aednik-hooldaja

27.11 50

Jaan Kask
Metsakasvatustalitus, 
raietööline

2.11 60

Vello Pähn
Kagu regioon tootmine,  
praaker

7.11 45

Riigimets mühiseb 
oktoobrikuu juubilaridele!
Rainer Roosipuu
Metsakasvatustalitus, 
metsakasvataja

2.10 45

Madli Nork
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

26.10 50

Ivo Arumäe
Metsakorraldusosakond, 
metsakorraldaja

7.10 55

Meelis Perve
Kagu regioon tootmine, 
harvesterioperaator

29.10 45

Koit Jaska
Metsakasvatustalitus, 
metsakasvataja

18.10 45

Eve Sepp
Sagadi metsakeskus,  
kokk

20.10 55



Puhkepäev  Metsik disain

Emotionwalls: käbid lakke 
ja põletatud plaadid seina
Tekst: Susanna Kuusik  Fotod: Emotionwalls

Omaette lugu on Emotionwalls’il saunaga. 
Nende valikus on niiskust taluvaid ja kuuma
kindlaid plaate, mis sauna väga hästi sobivad. 
Uusim toode on käbipaneel: kuumuskindel ja 
müra summutav käbisid täis liimitud plaat. 
Ettevõtte müügijuht Peep Ani ütleb, et nagu 
paljud nende ideed, sai seegi alguse saunast, 
kuhu klient otsis looduslikku materjali. Käbi 
on elav materjal, mis temperatuuri muutudes 
tõmbub kokku või läheb harali.
 Teine populaarne uudistoode on söestatud 
pinnaga puit, seda kasutatakse nii sisekujunduses 
kui fassaadidel. Plaadid on tehtud Yakisugi puidu 
põletamise tehnikas, mis on sajandeid Jaapanis 
kasutatud puidukaitseviis, mille on nüüd avasta
nud lääne sisekujundajad ja arhitektid. Peep Ani 
sõnul on nad ideaalse pinna saamiseks viimased 
kolm aastat katsetusi ja arendustööd teinud. 

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

Emotionwalls toodab 22 keskkonna-
sõbralikku ja efektset laia kasutusvald-
konnaga dekoratiivplaati. Plaadid sobivad 
seina- või laekatteks kodudesse või akt-
sendiks ja efektdetailiks avalikku ruumi. 

Esimene objekt Eestis, kus maja fassaad on 
söestatud pinnaga puidust, on SuurLaagri 12 
kortermaja. Kohe lõpetatakse juba kolmas maja, 
mille fassaadis seda materjali kasutatakse. 
 Dekoratiivplaate saab tellida nii viimistletuna 
(õlitatult, peitsitult, lakitult) kui viimistlemata 
kujul. Plaatide valmistamisel kasutatakse vääris
puitu: tamm, pähkel, kirss, pöök, saar, vaher. 
Ettevõtte on uhke, et 70% materjalist on Eesti 
metsadest. Tootevaliku suurendamiseks tuuakse 
tooret sisse ka Saksamaalt, Rootsist, Ukrainast, 
Valgevenest ja USAst. 
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Kloostri mõisa hooldustööd
Ants Animägi kirjeldab, kuidas on tehtud hooldustöid keskaegsete 
Lihula nunnakloostri majandusmõisa varemete juures. Peahoone 
17. sajandi keskpaigast pärit baroksed varemed asuvad RMK 
hallataval maal. Varemed on üsna viletsas seisundis ning väga 
varisemisohtlikud, kuid ikkagi visuaalselt atraktiivsed. Kloostri 
ajalugu ulatub Jüriöö ülestõusu järgsesse aega, mil arvatavasti 
ehitati kloostri peahoone, mis pole säilinud.
 Kloostri puhastamisega alustati 1990. aastatel, kuid puittaimestik 
oli 2014. aastaks vaate varemetele varjanud. 2014. aastal korraldas 
RMK hooldustööd, millega korrastati peahoone ümbrus, tööd 
jätkusid 2016. aastal. Peahoone kõrval olevalt vanalt keldrilt 
eemaldati puud RMK toetatud ELFi talgutega. Keldris on endile 
soodsa koha leidnud nahkhiired. 

Tormikahjud Karula rahvuspargis
Priit Voolaid postitas loodusblogisse trööstitud pildid Karula 
rahvuspargist pärast juuli alguse äikesetormi. Ometi on postitus 
märksa positiivsemas toonis, sest looduslikule arengule jäetud 
metsades on tormimurd oodatud dünaamika ja kõdupuiduga 
seotud elustikule soodne kasvulava. Kuigi rahvuspargi lõunaosas 
olid tormikahjud mastaapsed, ei tekkinud diskussiooni, mis 
paneks proovile looduskaitse argised põhimõtted. Pigem ollakse 
ootusärevad, kuidas elu selles piirkonnas ümber kujuneb.

Noppeid loodusblogist

Mõisa peahoone varemete tagakülg 
sügisel 2013 (üleval) ning esikülg 
aprillis 2016 (all).

Tormituul on jätnud endast Karula 
rahvuspargi piirialal lageda koridori. 

Taamal on säilinud allikasoo, 
esiplaanil kuivenduse tulemusel 
kujunenud kõdusoo.

Soode taastamine Viidumäel
Ants Animägi hoiab meid loodusblogis kursis, kuidas toimub soode 
taastamine Viidumäel. Saaremaal Viidumäe looduskaitsealal on 
käimas loodusliku veerežiimi taastamine allika ja madalsoodes, 
et veerežiimi taastamisega saaksid taastuda haruldased kooslused. 
Tegevust korraldab Eesti Loodushoiu Keskus „LIFE Springday” 
projekti raames. RMK panus projekti oli puittaimestiku eemaldamine 
10 ha suuruselt kõdusoostunud ja metsastunud alalt. Kuna tööd 
olid planeeritud RMK hallatavale riigimaale, hindasid RMK loodus
kaitseosakonna töötajad projektis kavandatut objektidel. Tehti oma
poolsed ettepanekud kraavide sulgemise metoodika osas, mida 
projekti lõppversioonis ka arvestati. Eesolevatel aastatel saab jälgida 
toimuvaid protsesse. Muutused taimekooslustes on esialgu kiired. 

Loodusblogi  Puhkepäev

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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Staažika metsamehe välja antud raamat 
sisaldab elupõliste metsameeste mäles
tusi eelmise sajandi algusest kuni selle 
lõpuni. Twerdianski üleskutsele panna 
kirja põnevaid seiku oma metsamehe
elust vastas hulgaliselt metsamehi 
ja naisi. Valik neist ongi raamatusse 
koondatud. Raamatut illustreerivad 
Jüri Pere ning autorite fotod. 
 Oma lugusid jagavad metsateadlased 
Ülo Tamm, Ülo Erik, Malle Kurm, 
Heino Kasesalu ja Heldur Sander, 
metsaülemad ja metsaametnikud Endel 
Heinleht, Juhan Tamberg, Tõnu Vaask, 
Ain Erik, Silvi Tarang, Aarne Mihk, 
Sirje Selart, Taimo Türnpu, Tõnu 
Kalmet, Jaan Tiivoja, Ilmar Soobik, 
Heino Paju jt. 
 Oma mälestusi – metsameheks 
õppimise ajast ja oma esimestest töö
aastatest SuureJaani metsamajandis, 
Palamusel ja Kaarepere katsejaamas 

Terminit „ränne” kasutatakse lindude 
sellise liikumise väljendamiseks, mille 
puhul on lindudel plaanis ka naasta. 
Maailma linnustikust moodustavad 
rändlinnud ligikaudu 40%. Põhjapool
setel aladel, sealhulgas ka Eestis, on 
rändavate liikide osakaal veel oluliselt 
suurem. Eestis on tõelisi paigalinde 
äärmiselt vähe, koguni alla 10%. 
Ehkki me võime kesktalvisel ajal näha 
vähemalt sadakonda linnuliiki, on suur 
osa neist õigupoolest rändlinnud. 
 Ornitoloogi Tarvo Valkeri raamat 
annab põhjaliku ülevaate Eesti ränd
lindudest ning nende teekonnast talvitus
aladele. Pikemat käsitlust leiavad ka 
kliimamuutused ning nende mõju meie 
rändlindudele. Raamatus sisaldub 
parimate rändevaatluspaikade tutvustus, 
mis võimaldab huvilisel kergemini osa 

ning hilisemast pärandkultuuri uuri
misest – pajatab Lembitu Twerdianski 
ka ise. 
 „Raamatusse mahub mitmekülgseid 
lugusid metskondade loomise ajast 
pärast Vabadussõda, Teise maailmasõja 
ajast ja metsanduse olukorrast pärast 
sõda. Töödest, sotsiaalsetest suhetest 
ja olukorrast metskondades 1950nda
test kuni 1990ndateni, elust metsavahi
talus 1950–60ndatel. Metsameeste 
õppimisest ja õpetamisest Tartus ja 
Luual, kohati üle võlli kippuvast 
tudengielust, grotesksetest juhtumistest, 
mis tulenesid nõukogulikust elustiilist; 
jahist ja laulust, teadusetegemisest ja 
juhtimisest,” kirjeldab raamatu koostaja.
 Raamat „Mälestusi Eesti metsaloo 
radadelt” piiratud tiraaži tõttu jae
müüki ei lähe, seda saab tellida 
ainult otse koostajalt tema eposti 
letarang@gmail.com kaudu. 

saada suurepärastest rändeliikumistest.
 Raamatust saab muuseas teada sedagi, 
et enamik Eestis pesitsevaid ja siit läbi 
rändavaid linde ei lenda mitte lõunasse, 
vaid hoopis edelasse – siit mõnesaja 
kuni paari tuhande kilomeetri kaugu
sele Kesk ja LääneEuroopasse.
 Linnud on suutelised lendama mitu 
ööpäeva peatumata ja läbima korraga 
tuhandeid kilomeetreid. Üks kiirus
rekord kuulub Eestiski pesitsevale 
rohunepile, kes lendas kahe päevaga 
peatumata ligi 6800 kilomeetrit 
Rootsist Aafrikasse keskmise kiirusega 
97 km/h. Kõige uskumatum rekord 
kuulub aga vöötsabaviglele. Üks 
Alaskal märgistatud lind lendas otse 
üle Vaikse ookeani UusMeremaale, 
läbides kordagi peatumata üheksa 
ööpäevaga 11 500 kilomeetrit. 
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Teabejuht 
Maarja Mirjam Rajasaar

Loodusteabe teemajuht 
Kristi Parro

Viimsi looduskeskuses 
töötab alates juulist teabe-
juhina Maarja Mirjam 
Rajasaar, kes jõudis seal 
lühikest aega ka retke-
juhina töötada. 

Teabejuhi ametit peab 
Tallinna Ülikoolis bioloo
giat õppiv naine uueks välja
kutseks. Maarja Mirjam 
kiidab oma kolleege, kes 
on aidanud uueks ametiks 
valmistuda. Uus teabejuht 
uurib Tallinna Ülikoolis 
naftat lagundavaid bakte
reid. „See on võibolla 
ka natuke nagu huviala, 
sest olen väga huvitatud 
mikrobioloogiast.” 
 Maarja Mirjamit teavad 
need, kes on varem Eestimaa 
Looduse Fondi merereostus
tõrje projektis osalenud, 
sest ta oli seal kaks aastat 
vabatahtlike koordinaator. 
Aktiivne naine on folk
muusikafestivali Viru Folk 
vabatahtlik, üleilmse koris
tuspäeva Let’s Do It! World 
meeskonnaliige ja lisaks 
Pirita Majandusgümnaasiumi 
vilistlaste ümarlaua liige. 

Septembrist liitus kom-
munikatsiooniosakonna 
loodusteadlikkuse eden-
damise arendustiimiga 
Kristi Parro.  
 
Ta asub tööle loodusteabe 
teemajuhina ja tema põhi
ülesandeks saab olema 
RMK metsa ja loodustead
likkuse arendusprojektide 
juhtimine. Kristi on lõpe
tanud Eesti maaülikoolis 
loodusvarade kasutamise ja 
kaitse eriala ja praegu õpib 
doktorantuuris metsanduse 
õppekaval. Samuti tegeleb 
Kristi metsandushariduslike 
tegevuste koordineerimi
sega Eesti Metsaseltsis ja 
teaduse populariseerimise 
projektis „Elus teadus”.
 Vabal ajal tegeleb 
Kristi seiklusspordi ja 
seltskonnatantsuga. 

Uued töötajad

Uued töötajad

toimub Sagadi mõisas reedel,  
16. detsembril algusega kell 19:00.
Laste jõulupidu on sealsamas pühapäeval,  
4. detsembril kell 13:00. 
Lisainfo tulekul!

RMK töötajate jõulupidu 
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