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ORIENTEERUMINE 
ON LIHTNE!

Orienteerumisklubid on päevakuid korraldanud juba 
aastakümneid, mõnelgi pool on sellised sarjad oma 
maakondade pikima traditsiooniga tervisespordisarjad. 
RMK ja Eesti Orienteerumisliit sõlmisid aga kolmeaastase 
koostöölepingu, et orienteerumist, metsas liikumist ja 
tervislikke eluviise veelgi enam ja paremini propageerida. 
Varem üksikute sarjadena toiminud orienteerumisüritused 
on toodud ühe nimetuse alla ja esimese aasta eesmärk 
on jõuda Eesti ühe suurima tervisespordisarjana hüppe
liselt 60 000 osaluskorrani.
 RMKle on see võimalus edendada looduses liikumist 
ja tervislikke eluviise. „RMK saab inimesi metsa kutsu
des näidata metsa erinevaid tahke ja mitmekesisust: 
mets kui elupaik, mets kui puidu saamise allikas, mets 
kui hingekosutus,” selgitab RMK puiduturustusosakonna 
juhataja Ulvar Kaubi. „Liites lihtsalt metsas viibimise 
orienteerumisega, õpib inimene endaga metsas paremini 
hakkama saama. Ühiskond vajab veenmist, et mets ei 
lõpe otsa, ja metsas liikudes ning seal pikemalt viibides 
saab seda ise kogeda.”

Ootame uusi osalejaid
Ulvar Kaubi lisab, et tegu pole esimese korraga, mil 
orienteerujatega koostööd tehakse. „RMK ja orienteerujad 
on koostööd teinud juba pikka aega, sest oleme korralda
nud mitmeid orienteerumisüritusi nii metsatöölistele kui 
ka teistele huvilistele. Klubid on nende ürituste korralda
misel suureks toeks olnud.”
 Päevakute loosung on „Orienteerumine on lihtne”. 
Sel aastal püütakse kaasata uusi osalejaid. Selleks on 
igal päevakul inimene, kes algajatele ala tutvustab ja 
põhitõed selgeks teeb. Suuremad sarjad teevad nööri ja 
tilluradasid ning korraldavad lastehoidu, et üritusel osa
leda oleks võimalikult mugav. 
	 Orienteerumispäevakute	projektijuht	Mait Tõnisson on 
öelnud, et päevakud on Eesti orienteerumise kasvulava 
ning harrastajate ja noorte osalejate arvu suurendamine 
on orienteerumisliidu prioriteet. Tõnissoni sõnul on orien
teerumine hobi, mis parandab nii vaimset kui ka füüsilist 
tervist ning sellega tegelemine on jõukohane pea iga
ühele. „Orienteeruda võib igas vanuses, igal aastaajal ja 
just sellise koormusega, nagu on jõukohane,” sõnab ta.

RMK Eestimaa
orienteerumis-

päevakute kohta  
leiad infot veebilehelt  

www.paevakud.ee  
ja sarja Facebook’i lehelt

Sel kevadel alustas tervisespordisari 
„RMK Eestimaa orienteerumispäevakud” – 

18 orienteerumissarja koondav projekt, 
kus korraldatakse aastas üle 300 päevaku. 



Metsamees
Ajakiri Metsamees on RMK 
töötajatele ja partneritele 
mõeldud väljaanne,  
mille esmanumber  
ilmus 2000. a mais
Nr 2 (130)
Mai 2017
Ilmub 4 korda aastas

VÄLJAANDJA: 
RMK
TOIMETUSE AADRESS:
Metsamees 
Toompuiestee 24  
10149 Tallinn
Telefon 676 7033
metsamees@rmk.ee 
www.rmk.ee/metsamees 
PEATOIMETAJA:
Kristi Parro
TOIMETAJAD:
Kristiina Viiron 
Sirje Maasikamäe 
Maret Einmann
KEELETOIMETAJA:
Tuuli Kaalep
DISAINITIIM:
DF
Identity Matters & 
Visual Affairs™
TRÜKK: 
Aktaprint
TIRAAŽ:
2800
KAANEFOTOD: 
Jaak Neljandik (esikaas) 
Rasmus Jurkatam (tagakaas)
LEVI JA AADRESSIDE  
PROBLEEMID: 
metsamees@rmk.ee

RMK ajakiri  www.rmk.ee/metsamees  Mai 2017  nr 2 (130)  18. aastakäik

Fo
to

: J
AA

K 
N

EL
JA

N
D

IK

Majandamine 
kõrgendatud 

avaliku huviga 
aladel

Jaan Elken 
tunneb metsas 

õnne ja 
vabadusetunnet

Kõdusoo-
metsade 
süsiniku-
bilanss

California:
suurte puude 

ja suure 
ookeani vahel

RMK kingitus Eestile: 
matkateede võrgustik 
ja suur ühismatk

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

Palume 
taaskasutada

10

38

50
4 42
5 48

10 50
15

55
18

5620

5924

6028
6230
64
66

34

38

20

42

56 59
JUHTKIRI 
Piirist piirini ja merest mereni 

UUDISED

 
PEATEEMA
RMK kingitus Eestile: matkateede 
võrgustik ja suur ühismatk
MIS 3.0 pani aluse  
praegustele ITlahendustele

KOMMENTAAR 
Asulalähedaste metsade majanda
misse kaasatakse ka kogukondi

PERSOON 
Jaan Elken: „Metsas tunnen  
piiritut õnne ja vabadusetunnet”

RMK ÜLE EESTI 
Külastusalal näeb nii merd  
kui ka raba

AMET 
Metsataimede esimene õpetaja

TEADUSUURING 
Kõdusoometsade süsinikubilansist

PARTNER 
RahelPuit sõidab mastipuude  
järele ka Lätti

NAABRIL KÜLAS 
Ungari: pingutame metsa  
hea käekäigu nimel

PUHKEPÄEV 
Suurte puude ja suure ookeani vahel

PÄRANDKULTUUR 
Killuke teaduslugu matkatee äärest

SÜNDMUSED
Metsanduse lähitulevik:  
visioonid aastani 2037
Sirguvad tuhanded  
kuuse ja männipuud
Noored metsataimed pandi  
ühiselt kasvama

RAAMAT

 
AJALUGU 
Kui metsavahid õppisid Sagadis

METSIK DISAIN 
Käekott, seinakell või sõrmus –  
ikka puidust

SPORT

 
ÕNNITLUSED

 
LOODUSBLOGI

 
RISTSÕNA

3Metsamees nr 2 (130) / 2017

Sisukord



Värske RMK tuntuse ja maine uuringu 
järgi ei ole looduses liikumise põhjused 
paari aastaga oluliselt muutunud. 
Endiselt külastatakse metsa peamiselt 
jalu tamiseks, vaikuse ja rahu nauti
miseks (71%) ning seentemarjade  
korjamiseks (68%). RMK peamiste tege
vustena nime tati uue metsa rajamise,  
istutamise ja hooldamise (94%) kõrval 
puhkekohtade ja matkaradade rajamist 
(93%). On hea meel, et külastajad leia
vad jätkuvalt tee riigimetsa. Saab selleks 
ju kasutada ulatuslikku, kogu Eestit  
katvat taristut, mis on avatud kõigile, 
võrdselt ja ööpäevaringselt.

 Viimastel aastatel on mitmed loodus
rajad ja objektid seotud ühtseks RMK 
matkatee võrgustikuks. See võimaldab 
looduses liikumise süsteemi jätkuvat 
„uuskasutust” – matkatee annab olemas
olevatele looduses liikumise võimalus
tele uudse vaate või kasutusnurga. 
Ühendusteed kutsuvad läbima pikki  
vahemaid piirist piirini ja merest mereni, 
ennast niisama proovile panema ja või
maldavad kogeda vahest isegi midagi 
„ebareeglipärast”. Maailmas pole just 
palju riike, mida oleks lihtsal viisil või
malik turvaliselt ja suunatult ristipõiki 
läbi käia, nähes seejuures enamikku 
Eestimaa looduse kõigekõigematest.

 2018. aastal, mil möödub 100 aastat 
Eesti Vabariigi sünnist, kingib Eesti  
riigimetsa majandaja riigile ja rahvale 
silmaringi avardamiseks, tervise tugev
damiseks ja liikumisharrastuse edenda
miseks kolmanda RMK matkatee haru. 
Kõigil matkatee harudel on juubeliaastal 
ühismatkamised. Märgilise tähtsusega 
on siinjuures tõik, et 13. novembril 
1918 lõpetati Eestimaa provintsivalitsuse 
metsaosakonna ja Tallinna metsa
inspektsiooni tegevus. Seda loetaksegi 
päevaks, mil alustas Eesti riiklik metsa
valitsus ehk teisisõnu – Eesti riik keh
testas end ka metsanduses. Seega võib 
väita, et ka RMK jaoks on see aasta 
märgilise tähendusega, kuna Eesti riigi
metsanduselgi täitub 100 tegevusaastat.
 Nende aastate jooksul on kogunenud 
sadu lugusid. Osa neist on talletatud  
Sagadi metsamuuseumi 30 aasta juubeli
näitusel, osa leiab esitlemist 100 faktina 
RMK matkatee ääres ja osa räägitakse 
lahti RMK vastuste ja osaluspäevadel. 
Võtkem aega ka oma lugude edasi  
andmiseks ja teiste kuulamiseks. 

Piirist piirini  
ja merest mereni 

Riigimets on avatud kõigile, 
võrdselt ja ööpäevaringselt.

Marge Rammo
RMK külastus

korraldusosakonna 
juhataja
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Sõraliste loendamisel  
katsetati drooni

RMK Väätsa jahipiirkonnas kasutas RMK põtrade 
loendamiseks esmakordselt drooni.

Drooniga tehti 14 seirelendu ja 
kümne tunniga kaeti 900 hektarit. 
Marsruudil tuvastati soojus
kaameraga 39 objekti, nende 
seas 8 põtra ja 4 metskitse.

2011. aastal alguse saanud 
RMK ja Eesti Maaülikooli 
selektsiooniprojekti eesmärk 
on parimate männi-, 
kuuse- ja kasepuude 
järglaste väljaselgitamine. 

Eelmisel aastal said valmis 
hariliku männi katsealad, kuhu 
istutati viie aasta jooksul kokku 
467 parima puu järglased. 
 Tänavu alustati hariliku kuuse 
katsealade rajamist. Istutatavad 
kuusetaimed pärinevad 137 
plusspuu käbidest kasvanud 
seemnetest, mis on välja valitud 
Eesti eri paikadest. Kuuse katse
alad rajatakse neljas Eesti 
paigas: Viljandimaal Päri külas, 
KilingiNõmme lähistel, Lääne
Virumaal Kullengal ja Räpinas. 
 Iga viie aasta tagant mõõde
takse järglaskatse taimed ning 
15 aastat vältava katse tulemu
sena valitakse välja 30–45 
parimate omadustega puud. 
Need paremate kasvu ja 
kvaliteediomadustega plusspuu
kloonid jäetakse edasi kasvama 
ning käbisid kasvatama. Uute 
seemlate rajamiseks kasutatakse 
tulevikus vaid neid puid. 

Alustati kuuse 
järglaskatsealade 

rajamist

Sel aastal istutatavad kuusetaimed 
pärinevad 137 plusspuu käbidest 
kasvanud seemnetest, mis on välja 
valitud Eesti eri paikadest.

Tark puidulogistika teedevõrk

Kaardil on toodud investeerimisotsuste tegemiseks vajalik info, 
sh katastripiirid, kaitstavate objektide info, raiefond jms. Rohelised on 
puidu veoks kasutatavad teed, punaseid ja kollaseid teid ei kasutata.

Käimas on RMK teedevõrgus-
tiku inventuur, mille tulemu-
sed aitavad teha otsuseid 
teede ehitusse ja rekonstruee-
rimisse investeerimisel. 

Näiteks hinnatakse iga tee 
puhul selle läbitavust puidu
veokiga, olulisust tulevasi piir
konna raieid silmas pidades, 
ligipääsu teistelt teedelt jms 
ning selle alusel antakse teele 

hinnang kasutatavuse osas. 
Projekti on kaasatud RMK töö
tajad, kes kasutavad teid puidu 
veoks, ning töötajad, kes nende 
teede ehitamisega tegelevad: 
praakerid, logistikud, varumis
juhid, tarnejuhid, metsaparan
dajad, kavandamise spetsialis
tid ning regioonijuhid. 
 Inventuuriga jõutakse valmis 
juuni teises pooles ning alusta
takse tulemuste rakendamisega. 

Testloenduselt saadud kogemus 
võimaldab tehnoloogiat edas
pidi rakendada veel tulemusli
kumalt. Võrreldes tavapärase 
ajuloendusega pole uus lahen
dus tööjõumahukas ja võiks 
anda sõraliste arvukuse kohta 
oluliselt täpsemaid andmeid. 
RMK planeerib drooniga 
loendusmeetodit koostöö
partneriga edasi arendada. 
Eesmärk on anda tulevikus 
kõigis hallatavates jahipiir
kondades teadmispõhised sõra
liste arvukuse hinnangud. 
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Graanul Investi Imavere tehas  
võttis kasutusele automaatse  

mõõdusüsteemi Loadmon
Loadmoni kasutatakse madalakvaliteedilise ümarpuidu 
ja puistematerjalide mõõtmiseks autokoormas. 

Süsteemi arendamisega alustati 2016. aasta suvel ja praegu on 
jõutud faasi, kus puistematerjalide mõõtmisel on saavutatud 
erakordselt suur täpsus. Alates 1. maist võetakse tehases puiste
materjale vastu uue süsteemiga. 
 Maikuus käib aktiivne koostöö VMF Estonia OÜ ja RMK 
kontrollmõõtjatega, et anda viimane lihv ümarpuu täpsele 
mõõtmisele. Ümarpuidu vastuvõttu automaatse süsteemiga 
plaanitakse alustada 1. juulist. 

Mõõtmisprotsess põhineb millimeetermõõdustikus  
punktipilve tegemisel ja selle analüüsil.

Maikuu esimesel poolel 
asustati lõhe ja meriforelli 
noorkalu Pärnu jõkke ja 
Põhja-Eesti jõgedesse.

Kaheaastast lõhet asustati 
jõgedesse 42 800, enim neist – 
10 400 – lasti Pärnu jõkke. 
Üheaastast noorkala asustati 
kordades rohkem – 60 800. 
Need kalad leidsid uue elu
paiga peamiselt Purtse ja 
Valgejões. Kaheaastased lõhe 
noorkalad kaalusid keskmiselt 
82,5 g, üheaastased 17,7 g. 
 Meriforelli siinsete asur
kondade olukord on parane
nud ja taastootmine peatatud. 
Pudisoo jõkke asustati 

viimased kalakasvanduses üles 
kasvatatud kaheaastased meri
forellid, kokku 2400 noorkala 
keskmise kaaluga 88 g. 

Põlula kalakasvatustalitus 
asustas jõgedesse  

üle 106 000 noorkala

Alates 1997. aastast on RMK Põlula 
kalakasvatuskeskus jõgedesse asus
tanud üle 5,4 miljoni lõhe, meri
forelli, jõeforelli ja siia noorkala.

2016. aasta kokkuvõtted 
on tehtud ja kaante vahele 
kogutud. RMK aasta-
raamatust leiab ülevaate 
tähtsamatest numbritest.

Seoses uue Metsaregistri tark-
vara kasutuselevõtuga uuen-
dab ka RMK tarkvara, mida 
kasutatakse metsateatiste esi-
tamiseks Keskkonnaametile. 

Uus tarkvara võimaldab aega 
märkimisväärselt kokku hoida. 
Varem kulus metsateatise saat
miseks käsitsi kuni pool tundi ja 
automaatseks lähetamiseks kulus 
aega 2–3 minutit, uus lahendus 
edastab metsateatise hetkega. 

Metsateatised  
lähevad edaspidi 

teele hetkega

Ilmunud on RMK 
aastaraamat

Raamatust saab näiteks teada, 
milliseid ja kui palju metsa
majanduslikke töid ette võeti, 
mida tehti looduskaitses, kui 
palju inimesi looduses liikus ja 
loodushariduslikes tegevustes 
osales ning mil viisil panustati 
teadustegevusse. 
 Aastaraamat on saadaval nii 
RMK kodulehel kui ka paber
versioonina eesti ja inglise 
keeles. Raamatu tellimiseks 
tuleb saata oma soov aadressile 
press@rmk.ee. 
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Hirvekaamerast sai koprakaamera

xTREEm Cup 2017  
Kevadkarikal oli parim 

eestlane Jarro Mihkelson

Aprilli keskpaigas lõpetas hirvekaamera hooaja ja Saaremaa 
veebikaamerajaam liikus kobraste elupaika.
Kopraperes peaks praegusel aastaajal olema tiine emasloom, 
isasloom ja eelmise aasta pojad, kokku 5–6 looma. 
 Juba on kaamera ette ja taha jäänud üllatavalt vilgas tegevus. 
Hoolas koprakaamera jälgija Hagnat Hollandist on kindlaks teinud 
üle 80 linnuliigi, kes häälitsedes üle lennanud, pesa lähedal metsas 
laulnud või objektiivi ette sattunud. 

Jõukatsumiselt viis võidu koju lõunanaabreid esindanud 
Gatis Brencis, kes kogus 1645 punkti.
Tõusev raiesporditäht, eestlane Jarro Mihkelson tuli 1626 punktiga 
teiseks ja soomlane Juho Paananen jõudis 1610 punktiga kolman
dale kohale. Võistluste kõige eredama sähvatusega sai hakkama 
Luua Metsanduskooli noor võistleja Priit-Karmo Orupõld, kes 
tegi langetamises ülitäpse tulemuse ja kogus maksimumpunktid. 
Maailmatasemel raiesportlasi saab näha juba 10. juunil Rakvere 
linnapäevadel peetavatel Eesti meistrivõistlustel. 

Kopra kuhilpesa taha loojuv päike on peaaegu sama ilus kui loojang mere taha.

Tartus Maamessil peetud Kevadkarikas oli raievõistluste sarja 
xTREEm Cup 2017 esimene võistlus.

Stendivõistluses tuleb 
ilma kuusekesi vigastamata 
langetada 10 teivast.

Timo Hiie 
on parim 

noorendike 
hooldaja 

Raievõistluste xTREEm 
Cup sarjas Maamessil 
toimunud noorendike 
hooldaja võistlusel 
võeti mõõtu kahel alal: 
võsasae ettevalmistamises 
ja stendivõistluses. 

RMKd esindanud Timo Hiie 
kogus mõlemal alal 25 punkti 
ja saavutas sellega esikoha 
nii juunioride seas kui põhi
arvestuses. Teiseks tuli Aivar 
Heinla RMKst 43 punktiga 
ning kolmandaks Ole Hütt 
Luua Metsanduskoolist 
38 punktiga. 

PI
LT

 K
O

PR
AK

AA
M

ER
AS

T

Fo
to

: M
AR

G
E 

TH
ET

LO
FF

Fo
to

: M
AR

G
E 

TH
ET

LO
FF

7Metsamees nr 2 (130) / 2017

Uudised



Eesti Erametsaliit tähistas 25. aastapäeva
Aprillis tähistas erametsaomanike esindusorga-
nisatsioon Eesti Erametsaliit 25. tegevusaastat. 

Aastapäeva puhul koguneti Tartus, kus meenutati 
erametsaliidu kujunemist ning tunnustati 
erametsaliidu arendamisse panustanud inimesi 
ja organisatsioone. 
 Eesti erametsanduse edendaja tiitel anti Järva
maal tegutseva Ambla metsaühistu 
juhile Toomas Lemmingule 
(pildil), kes oli liidu pikaajaline 
tegevjuht kõige keerulisematel 
enesetõestamise aastatel 
1995–2003.
 Aastapäeva puhul andis Eesti 
Erametsaliit välja raamatu „Meie, 

Eesti metsaomanikud”, mis jäädvustab liidu ajalugu 
ja milles esimest korda Eestis on lahti mõtestatud 
taasiseseisvunud riigi erametsanduse olemust.
 Oma 25 aasta pikkuse ajaloo jaotab Eesti 
Erametsaliit kolme mõttelisse etappi. Pärast liidu 
sündi, kui erametsaomanikke tekkis juurde järjest 
rohkem, taotles erametsaliit oma tegevusega ühis
konna tähelepanu ja metsaomanikega arvestamist. 
Teises järgus, selle sajandi esimesel aastakümnel 
see tähelepanu saavutati, kuid kogu ülesehitav 
tegevus sõltus suuresti riigi rahatoest – toetustest 
ja projektide rahast. Nüüd on astutud kolmandasse 
ajajärku, mil ühistegevuse arenedes ja metsa
omanike majanduskoostöö edenedes on saavutatud 
positsioon, kus tullakse ise toime ja otsest sõltu
vust riigieelarvest enam ei ole. 

Ilmus erametsanduse aastaraamat  
„Eramets 2013–2016”

Viio Aitsami koostatud aastaraamat 
võtab kokku erametsanduse põleta
vamad teemad ning annab ülevaate 
erametsades aastatel 2013–2016 
toimunud kiiretest ja positiivsetest 
muutustest. Oma mõtteid era
metsanduse ja metsaomanike olu
korra ja viimaste aastate arengute 
kohta jagavad riigi esindajad, 
erametsanduse ja metsaühistute 
eestvedajad ning metsaomanikud.
 Mõned raamatus toodud märk
sõnad, mis iseloomustavad aastaid 
2013–2016 erametsanduses:

2013. aasta: 
jahiseadus, jahindusnõukogud, 
metsaseaduse muudatused, 
metsaühistute ühine taimehange.
2014. aasta: 
emetsateatis, tüütud helistajad, 
looduskaitse, puidu ühismüük.
2015. aasta: 
metsauuendus ja metsataimede 
nappus, kaubamärk Metsaühistu, 
EL metsastrateegia.
2016. aasta: 
10 000 ühistuliiget, energiapuit, 
metsa majandamise tulukus. 

Erametsakeskuse väljaannetega saab tutvuda erametsaportaalis 
www.eramets.ee/info/trukised.

Avati juubelinäitus „Sagadi 30”
Tänavu juunis möödub 30 aastat Sagadi metsamuuseumi ava-
misest külastajatele. Vaatamaks tagasi tegusale möödunule on 
härrastemaja pööningul avatud suur juubelinäitus „Sagadi 30”.

Rohke foto-, filmi- ja esemelise materjaliga ilmestatud väljapaneku 
keskmes ongi metsamuuseumi tegemised viimasel kolmel kümnendil. 
Varakambrist on välja toodud värvikaimad museaalid, näitustel 
ja ekspositsioonis kasutatu ja palju muud. Vürtsi lisab fotonurk, 
kus saab kehastuda mõneks Sagadis toimetanud asjameheks, 
ning õudusteveidruste kamber. Muuseumi sünnipäeva tähistatakse 
Sagadis pidulikult 16. juunil. 

Erametsanduse viimaste 
aastate arengud võetakse 
kokku erametsanduse 
aastaraamatus „Eramets 
2013–2016”, eelmine 
sama sarja raamat ilmus 
2011.–2012. aasta kohta.

Näituse külastamiseks tasub varuda 
aega, sest 30 aastaga on toimunud 
palju meenutamisväärset.
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Metsanduse visioonikonverents 
vaatas tulevikku

Ettekanded sisaldasid arutelu ja mõtisklusi säästva 
metsanduse teemal, plaanitava puidurafineerimis-
tehase tutvustamist, suundumusi tööjõututurul ja 
metsandusliku tarkvara arenduses. 
 Asko Lõhmus, Tartu ülikooli juhtivteadur ütles 
ÜRO elurikkuse prognoosidele tuginedes, et me 
küll püüdleme säästlikkuse poole, aga tunduvalt 
aeglasemalt, kui see peaks säästliku arengu puhul 
olema. See puudutab ka metsade kadumise aeglus
tumist ja peatumist. „Prognoosi järgi on 20 aasta 
pärast see, mida püüame täna ökoloogise säästvu
sega saavutada, endiselt saavutamata, tarbimine 
suureneb ja pinged kuhjuvad,” arvas Lõhmus. 
 EstFor Investi esindaja Margus Kohava rääkis 
biomajanduse vajadusest ja edendamisest. Kohava 
väitel on plaanitav tehas näide uuest biotoodete 
ringmajandusest. Ta kinnitas ka, et tehasel on 
minimaalne mõju veele ja õhule. 
 Eve Kitt ja Rain Leoma kutsekojast tõdesid, 
et tööturul ootab meid järgmise 20 aasta jooksul 
kindlasti jätkuv palgakasv, tööandjal tuleb koos
tööle saada senisest kauem tööturul püsiv eakam 
põlvkond ja noored. Tulevikus võtab robot järjest Vt ka fotokroonikat visioonikonverentsilt lk 50–51.

Aprilli lõpus peetud metsanduse visioonikonverentsil 
olid päevakorras teemad, mis on laialdast kõlapinda leidnud 

viimasel poolaastal või kauemgi. 

Tekst: Kristiina Viiron  Foto: Are Tralla 

enam inimese töö üle. Seda ka puidutööstuses, 
kus masinaoperaatoreid võiks tulevikus lausa 97% 
ulatuses asendada robotid. Mööblitootjate ja teiste 
puidukäsitööliste eest võiks robotid töö ära teha 
92% mahus. Robotid hakkavad asendama ka metsa
töölisi (80%) ja veokijuhte (41%). Vähesel määral 
hakkaks tehisaju asendama juhtivtöötajaid (5%). 
 Pille Kaas metsanduslikku tarkvara tootvast 
OÜst Deskis tõi esile trendid, mis ettevõtte arvates 
lähiajal kindlasti edasi arenevad. Selleks on hübriid
mootorid, rentimine, automaatne andmetöötlus, 
mobiilsed seadmed, andmeedastus ja vahetus, 
uute tehnoloogiliste vahendite (lidarid, robotid, 
droonid, laserid) kaasamine.
 SMI mulluste andmete järgi on metsade juurde
kasv stabiilne ega erine oluliselt 2015. aasta tule
mustest. Metsade kogutagavara on 476 miljonit 
tihumeetrit, mis on 0,9 miljoni võrra suurem 2015. 
aasta tulemustest. Metsade juurdekasv on 16 miljo
nit tihumeetrit, mis on 0,2 miljoni võrra suurem 
2015. aasta tulemustest. 
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RMK on alustanud matkatee kolmanda haru rajamist ning 
kingib selle valmides Eesti Vabariigile sajanda sünnipäeva puhul  

tervikliku matkateede võrgustiku. 

RMK kingitus Eestile: 
matkateede võrgustik 

ja suur ühismatk
Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Külli TedreGavrilov, Helen Luks, Rasmus Jurkatam

Ühtlasi tähistab RMK Eesti sünnipäevaaastat ja 
tutvustab uut matkateed sündmustesarjaga „Eesti 
mets räägib Eesti lugu”. Selle käigus leiab aset suur 
kõiki RMK matkateid mööda kulgev ühismatk 
koos harivate ja meelelahutuslike vahepeatusega. 

Läänest kirdesse: matkatee kolmas haru
Matkatee võimaluste ja sündmuste eelnevaks tut
vustamiseks paneb RMK mööda Eestit ja lähiriike 
veerema ka rändnäituse, mida praegu koostatakse. 
Osakest sellest sai näha aprilli alguses Matkamessil.
 Matkatee kolmanda, läänekirde suunas kulgeva 

haru marsruut on juba välja valitud ning selle 
Matsalu–Aegviidu lõigu märgistamine algab 
lähiajal. KirdeEestis, Aegviidu–Kauksi lõigul 
on mõned kohad veel kooskõlastamisel. 
 „Rada algab Matsalu rahvuspargi keskusest 
Penijõel ning liigub mööda olemasolevaid teid ja 
radu Aegviidu suunas. Teel püüavad pilku muljet
avaldavad Kasari jõe luhad, endisaegne Virtsu 
viinud raudtee tamm, ühtlasi põikab rada läbi pal
judest rohkem või vähem tuntud mõisate parkidest 
ning jõuab Varbola Jaanilinna,” kirjeldab RMK 
külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo 
matkatee uue haru kulgemist. 
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 Raplamaal viib rada veel Kõnnu jär
veni ning läbi Kohila valla Harjumaale 
Paunküla mägede ja Aegviidu metsadeni. 
Sealt edasi kulgeb rada LääneVirumaal 
Tapa külje alt läbi, jõudes Ohepalu ja 
Neerutini, läbib Porkuni ja suundub 
nõukogudeaegsete raketibaaside terri
tooriumi kaudu Roela käbikuivatini 
ning läbi Tudu metsade IdaVirumaale 
Sirtsi soost mööda Kiviõlisse otse üle 
tuhamäe kuni Püssini. 
 „Edasi läheb matkatee läbi Aidu 
karjääri ja KohtlaNõmme kaevandus
muuseumi mere äärde, kus muuhulgas 
saab nautida IdaViru tööstusmaastiku 
hämmastavaid vaateid,” selgitab Marge 
Rammo. Piki põhjarannikut kulgeb 
matkatee Toila pargini ja sealt läbi Voka 

pargi Sillamäele, ikka edasi ida poole, 
kuni Sinimägede kuulsate lahingupaika
deni. Sinimägedelt võtab matkatee läbi 
Sirgala ja Viivikonna ning seejärel turba
väljade ja Viivikonna karjääri vahelt 
suuna Kurtna järvedeni. Matkatee läheb 
läbi ka Kuremäe kloostri juurest, see
järel mööda metsateid Iisakule, põigates 

Kotka matkarajale ja kohe edasi Agusalu 
kriivade peale. Edasi viib tee mööda 
suurtest soodest Peipsi äärde, kuni ► 
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Matkatee kolmanda, läänekirde suunas kulgeva 
haru marsruut on juba välja valitud ning selle 

Matsalu–Aegviidu lõigu märgistamine algab lähiajal.

Matkateele jääb 
Jussi nõmm, mille 
Eestis ainulaadne 
looduskooslus on 
tekkinud Nõukogude 
armee tegevusest 
tingitud korduvate 
põlengute tagajärjel.

UUS LÕIK!
Penijõe–Aegviidu–Kauksi
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jõuab mööda Peipsi järve põhjarannikut 
Kauksisse välja. Nagu varemgi, ühendab 
matkatee kolmas haru juba olemas
olevaid RMK objekte, ent rajatakse ka 
uusi. Seda ikka põhimõttel, et rändajal 
oleks võimalik teatud vahemaa läbides 
jalga puhata, keha kinnitada ning ehk 
öödki veetma jääda. 

Matkapealinna kokku
Uue haru pikkus on umbes 600 kilo
meetrit ning selle lisandudes on võimalik 
peaaegu kogu Eesti mööda matkateed 
risti ja põiki läbi matkata. Seda plaani
taksegi teha tuleva aasta juuli ja 
augustikuus suurel ühismatkal, mis 
toob kõik lõpuks kokku Eesti matka
pealinna Aegviitu. 

 „Selleks puhuks spetsiaalselt kokku 
pandud matkagrupid alustavad matka
mist RMK matkatee kolme haru otstest: 
Oandult, Perakülast, Penijõelt, Iklast, 
Ähijärvelt ja Kauksist,” selgitab külastus
korraldusosakonna arendusjuht Jaak 
Jansen. Kuna igal grupil on Aegviitu 
jõudmiseks vaja läbida eri pikkuses 
vahemaa, alustavad nad matkamist ise 
aegadel, arvestusega, et kõik grupid 
jõuavad ühel ja samal päeval – 18. augus

til – Aegviitu. Iga grupi eesotsas on 
Janseni sõnul ka pädev matkajuht, kes 
korraldab grupi liikumist. Arvestatud 
on, et keskmiselt jõuavad matkajad 
päevas käia 15 kuni 20 kilomeetrit. 
„Päevas läbitava vahemaa pikkus sõltub 
maastikust, veidi ka ilmaoludest ning 
matkagrupi suurusest,” nendib Jansen. 
Tegemist on tõsise matkamisega, kus 
matkajad kannavad vajaminevat varus
tust endaga kaasas. 
 Ühismatka jälgimiseks on plaanis 
luua veebikeskkond, kus matkagrupid 
saavad oma teekonda nii sõnas kui ka 
pildis jäädvustada ning huvilised võivad 
matkagruppide liikumist jälgida. 
„Selline lahendus võimaldab muuhulgas 
sobivas kohas matkagruppi tervitada või 
sellega liituda ja sel moel sündmusest 
vahetult osa saada,” märgib Jansen. 

Sada fakti Eesti kohta
Lisaks tavapärastele matkatee peatus
paikadele ja huviväärsustele tähistab 
RMK ära ka sada fakti matkatee ääres 
või seal läheduses asuvate kohtade 

RMK märgib matka
tee trassil ära ka 
100 kultuuriobjekti, 
et anda nende kaudu 
teada Eesti ajaloo 
põnevatest isikutest 
ja sündmustest.

Eesti metsal on pajatada oma lugu. Et seda teada 
saada ja mis veel olulisem, omal nahal kogeda, 

tasub Eesti metsas rännata.
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ja nendega seotud sündmuste kohta. 
„Katsume leida ühe fakti igast Eesti 
Vabariigi sajast tegutsemisaastast ja 
tutvustada eelkõige värvikaid, kuid 
seni mingil põhjusel vähem tuntud 
tõiku Eestimaa ajaloost,” selgitab 
Marge Rammo. 
 Osa neist on juba leitudki. Näiteks 
matka lõpppunkti Aegviidu kohta 
käiv fakt – 1926. aastal sai Aegviidu 
suvitus aleviku õigused ning muutus 
populaarseks suvituskohaks. Paika on 
pandud teisigi põnevaid fakte, nagu 
näiteks see, et 1997. aastal toimus 
Perakülas esimene simman; 1999. aastal 
taaselustati 1889. aastal rajatud Kavastu 
parv ning 1918. aastal alustas Rava 
mõisas tööd esimene iseseisvusaegne 
metskond Eestis. „Kõikide faktide 
puhul on selgitatud ka tausta: miks see 
oluline oli, mida kaasa tõi, millised on 
sellest osa saanud inimeste muljed ja 
muu selline, sest sündmus omandab 
ju alati kellegi jaoks oma tähenduse,” 
ütleb Marge Rammo. 
 Igas faktiga seotud paigas teeb ühis
matkal osalev seltskond ka peatuse, 

et lähemalt uudistada ja faktiga seotud 
sündmust meenutada. „Selliseid peatusi 
on kolme tüüpi: meenutus üksnes 
matka grupi liikmete osavõtul, meenutus 
matka grupi liikmete ja kohalike inimeste 
kohtumisena või meenutus avalikkusele 
suunatud suurema sündmusena,” 
täpsustab Marge Rammo. 
 Esimesel juhul kirjeldatakse peatust ja 
peatuse tinginud fakti vaid matkapäeva ► 

Paisjärve kaldal, 
tammesalu servas 
pakub puhkekohta 
Rava lõkkekoht. 
Järve vastaskaldal 
asub liivarannaga 
supluskoht.

Kõrvemaa maastikukaitsealal 
asuv Kakerdaja raba on 
kaunis sõltumata aastaajast. 
Tuppvillpeade ilu tasub 
otsima minna kevadel.
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Matkatee kolmandat 
haru Penijõe–Aeg
viidu–Kauksi tutvus
tati esimest korda 
Matkamessil.

Info matkateede 
võrgustiku ja vahvate 
lisade kohta on 
leitav RMK Eesti 
100 juubeli lehelt. 
Seal on võimalik 
end ka ühismatkale 
kirja panna.

kokkuvõtvas blogis, teisel ja kolmandal 
juhul löövad kaasa ka kohalikud inime
sed ning maakondlik või üleriigiline 
meedia. Millal peatusi tehakse ning mis 
neis paigus sündima hakkab, seda saab 

vaadata sellessamas veebikeskkonnas, 
mis luuakse RMK matkateel toimuva 
ühismatka jälgimiseks.
 Iga matkaja saab oma teekonna 
jäädvustada matkateelise passis, mis 
on matkateel liikujaile juba tuttav doku
ment. Isiklikule matkatee passile saab 
RMK looduskeskustest kleepse ja temp
leid koguda ning see annab võimaluse 
saada järgmistes looduskeskustes 
mitmeid hüvesid. „Matkatee peatus
kohtadest on võimalik saata ka SMSe 
meie sõnumikeskusse. Nii on matkajatel 
võimalik oma teekonda salvestada, 
meil aga tekib info, kuidas inimesed 
matkateel liiguvad ning kui pikki retki 
teevad,” selgitab Marge Rammo.

Suur sünnipäevapidu
Seda päeva tuleva aasta augustis, mil 
kõikidel matkatee harudel matkanud 
grupid Aegviitu jõuavad ja omavahel 
kohtuvad, tähistab RMK suure sünni
päevapeoga. Peost on oodatud osa 
saama ka kõik matkalistele kaasaelajad. 
Mida täpselt näha ja kuulda saab, hoiab 
RMK üllatuseks. 
 „Eesti on metsariik, pool meie maast 
on kaetud metsaga ja sellest ligi pool 
kuulub Eesti riigile. Eesti metsal on 
pajatada oma lugu ning selleks, et seda 
lugu teada saada ja mis veel olulisem, 
omal nahal kogeda, tasub Eesti metsas 
rännata,” rõhutab Rammo. „Suur ühis
matkamine ning pika matkatee palista
mine faktidega Eesti ajaloo kohta aitab 
Eesti loost osa saada ning juhatab 
rändaja oma juurte juurde.” 

A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel tutvustab 19. sajandi taluelu ja Tammsaare kultuuri ja kirjanduspärandit.
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Ehkki nüüdseks on metsanduse infosüsteem MIS 3.0 ajalugu,  
poleks ilma selle süsteemita praeguseid IT-lahendusi.  

IT-süsteeme arendatakse pidevalt edasi.

MIS 3.0  
pani aluse praegustele 

IT-lahendustele
Tekst: Kristiina Viiron  Foto: Rasmus Jurkatam

„Ilma selle programmita poleks tänaseid lahendusi. 
Kõige suurem kasu oli see, et sai teada, mis on 
valesti.” Niisuguste sõnadega iseloomustab 
Kirde regiooni juht Avo Siilak RMKs 2005. aasta 
alguses kasutusele võetud metsamajanduse info
süsteemi MIS 3.0. Ehkki nüüdseks on MIS 3.0 
ajalugu, tasub meenutada, mida selle programmi 
kasutuselevõtt RMK töötajatele tähendas.

Andmed süsteemsemaks
Spetsiaalselt RMK vajadustele vastavalt välja 
ehitatud MIS 3.0 muutis RMK metsamajanduse 
andmed süsteemsemaks, aktuaalsemaks, õigemaks 

ning kontrollitavamaks, sest enne paiknesid 
need erinevates andmebaasides või suisa failidena 
iga töötaja arvutis.

 „Palju asju oli Excelis, sortimendiarvutus 
RaieWinis, müügiandmed Myykbaasis ning oma
vahel need andmebaasid ei suhelnud,” toob RMK 
metsamajanduse peaspetsialist Rainer Laigu ►

Peateema

MEENUTAVAD: Avo 
Siilak ja Rainer Laigu 
ütlevad, et MIS 3.0 
muutis metsamajanduse 
andmed süsteemsemaks, 
aktuaalsemaks, õigemaks 
ning kontrollitavamaks.

Enne MISi ei läinud majandusandmed  
ja	finantsandmed	aeg-ajalt	kokku,	 

sest neid koguti teineteisest sõltumatult.
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näiteks. Metskonnad – sel ajal oli ligi
kaudu sada väikest metskonda – kasu
tasid erinevaid programme. Näiteks 
laoarvestust peeti Kaljustes või Raamas, 
sealjuures toksis raamatupidaja kuu 
lõpus kõik varude jäägid, tööde vastu
võtmise aktid ja teised finantsarvestuse 
andmed ringi raamatupidamistark
varasse Scala ja hiljem AXAsse. 

 „Andmed olid ka väga eriilmelised ja 
juhtimisotsuste jaoks oli teavet kokku 
saada keeruline,” tõdeb Laigu, kes töö
tas MISi ehitamise aegu Kirde regiooni 
metsakasutuse spetsialistina. Rainer Laigu 
tööks oli tol ajal puidumüük, tarnete 
suunamine ja lepingute – nii müügi, 
puiduveo kui ka raielepingute – sõlmi
mine ning täitmise tagamine ja jälgimine. 
„Minu jaoks läksid MISi kasutusele
võtuga andmed süsteemseks, ülevaatli
kuks ning sain operatiivsemalt puidu
veotarneid ja raietöid suunata. Tekkisid 
andmed, mille pealt otsuseid teha. 
Varem puudus süsteemne ülevaade 

raiutud, laos olevatest, kliendile veetud 
ja kliendi poolt vastuvõetud mahtudest. 
Samuti puudus ülevaade metsakasvatus
töödest. Andmeid edastati aeglaselt ja 
aegajalt vigaselt ning laoarvestust peeti 
tihti suisa tagantjärele,” meenutab Rainer 
Laigu. Ta täpsustab, et müügiandmeid 
saadeti kuus korra ja liideti kokku, selle 
järgi sai siis teada kliendi vastuvõetud 
kogused ning selle, millise kvaliteedi 
ja parameetritega puitu RMK müüs. 
 Klientide andmed võisid erinevates 
andmebaasides olla ka sajal erineval 
moel kirjutatud. Üheks niisuguseks 
ettevõtteks, kelle nime sageli valesti 
kirjutati, oli näiteks JeldWen Eesti AS. 
 Tarnega olid Laigu sõnul aga säärased 
lood, et igal esmaspäeval saatsid kõik 
metskonnad tarneoperatiivi oma regiooni 
(neid oli siis viis) tarnete eest vastuta
vale töötajale Excelis. Seejärel liideti 
andmed kokku ning selgus, kel tarneid 
üle, kel puudu, ja sai otsustada, kuidas 
neid suunata. 
 „Enne MISi ei läinud majandus
andmed ja finantsandmed aeg-ajalt 
kokku, sest neid koguti teineteisest 
sõltumatult,” nendib Rainer Laigu. 

Enne süsteemis, siis paberil
Aivar Lagenõmm, kes töötas tollal 
Huuksi metskonna metsnikuna, meenu
tab, et enne MISi kulus tal kogu kuu 
töökäskude vormistamiseks umbes 
kuus päeva. MISiga lühenes see kahele
kolmele päevale, millest nüüdseks on 
AXA töölaual PTL saanud kolm tundi. 
Ühtlasi on raiemaht, mida korraldada, 
suurenenud üle kümne korra.
 Või näiteks töö üleandmine raiujale. 
Iga töökäsu tegija metskonnas (metsa
ülem, abimetsaülem, spetsialist või 
metsnik) kasutas selleks oma versiooni – 
kes vormistas töökäsu Excelis, kes 
Wordis ning sellele tuli võtta käsitsi ka 
masinajuhi või saemeeste brigadiri all
kiri. Tavaliselt näitas metskonna töötaja 
metsas masinajuhile või brigadirile 
täpselt langi ka kätte. MISiga tuli küll 
endiselt töökäsk käsitsi allkirjastada, ent 
kõigi jaoks tekkisid ühesugused tööde 
üleandmise ja vastuvõtmise vormid. 
Kui enne pidi akti jaoks andmeid 
otsima erinevatest tabelitest ja paberitelt 
ning ümber trükkima, siis MISis täitus 
enamik lahtreid automaatselt. MISis 
sai hiljem masinaoperaatorile ka langi 

Palju asju oli Excelis, sortimendiarvutus RaieWinis, 
müügiandmed Myykbaasis ning omavahel  

need andmebaasid ei suhelnud.

TÖÖLAUD: 
Puidu väljaveo 
andmed MISis.

UUS TÖÖLAUD: 
praakeri töölaud.

16 Metsamees nr 2 (130) / 2017

Peateema



Uued töölauad  
ja rakendused
Käesolevaks aastaks on MIS 3.0 funktsionaalsus viidud AXA 
töölaudadele, kus igale töörollile on loodud omaette töölaud: 
praaker – PTL, 
logistik – LTL, 
metsakasvataja – MKT, 
metsaparandaja – MPT, 
puiduenergeetika – PET, 
looduskaitse – LKT, 
turustusassistent. 
 
Lisaks on omaette rakendused regiooni ja tarnejuhtidel, puidu
müügi ärihalduritel, harvesteri ja kliendi kontrollmõõtjatel jt. 
ITsüsteeme arendatakse pidevalt edasi. MPT ja MKT on  
juba ka AXA töölaudadelt välja minemas ning praakeritele  
ja varumisjuhtidele ehitatakse planeerimise töölauda VPTd.

tehnoloogilise kaardi joonistada ning 
alates 2009. aastast sai MISis auto
maatselt lugeda harvesteri toodangu
faili metsalattu. 
 Jaan Schults töötas MISi loomise 
aegu metsamajanduse osakonnas ja 
juhtis MIS 3.0 arendustöörühma, praegu 
töötab ta RMK ITosakonna ITjuhina. 
Schultsi arvates oligi üks suuremaid 
muudatusi see, et kui varem kirjeldati 
tööd ära paberblankettidel ja seejärel 
kirjutati andmed infosüsteemi, siis 
MIS 3.0 puhul muutus olukord vastu
pidiseks: andmed tuli esmalt kirjeldada 
info süsteemis ja sealt sai siis kätte vaja
likud täidetud blanketid ja väljatrükid. 
„MIS 3.0 hakkas kogunema tööde info, 
mille pealt sai klass kõrgema aruandlus
süsteemi ja sealt edasi juba paremaid 
operatiivjuhtimise otsuseid teha,” 
märgib Schults. 
 MIS 3.0 ehitas tarkvaraettevõte Helmes, 
RMKst kuulusid lähteülesandeid kirjel
davasse töögruppi kolm metsaülemat – 
Avo Siilak, Andrus Kevvai ja Andres 
Sepp –, Jaan Schults metsamajandus
osakonnast, Rainer Laigu regiooni tase
melt ja MISi issiks kutsutud Urmas 
Koljat, kes oli hilisem MISi peakasutaja 
ja rakenduse kasutajate abistaja. „See 
oli väga intensiivne periood,” meenutab 
Rainer Laigu. „Paari kuuga kirjeldasime 
funktsionaalsuse ja poole aastaga ehitas 
Helmes infosüsteemi valmis.”

Pidev areng
MIS vajas ka pidevat edasiarendamist, 
kuna ilmnes puudusi ning äriprotsessid 
muutusid. Näiteks tuli puidumüügil 
kasutusele võtta ekspedeerimise hinnad 
ning kogu müügilepingute sisestamine 
tuli ümber ehitada. 
 „Kui jalgrattaga sõitma hakkad, siis 
ikka ju kukud ja tõused püsti,” võrdleb 
Avo Siilak ja lisab, et algul nad ei tead
nud nii täpselt, milliseid funktsioone 
sujuvaks töötamiseks tarvis on. Ei olnud 
ju sellist ühtset suurt süsteemi olnud, 
millest eeskuju võtta. Igas metskonnas 
olid omad rutiinid ja tõekspidamised, 
ning tuli otsida seda ühist ja ühtset. 
„Kui MIS 3.0 korralikult töösse sai, siis 
hakkas tekkima ridamisi soove ja info
süsteem hakkas paisuma kohati nagu 
pärmitaigen,” märgib Jaan Schults. 
 Nagu MISi taga olevast numbrist 3 
järeldada võib, ei tekkinud MIS 3.0 

päris tühjale kohale, olid ka MIS 1.0 
ja MIS 2.0, kuid laiemalt kasutusse 
neid ei võetud. Jaan Schults mäletab, 
et MIS 1.0 valmissaamise puhul toimus 
isegi pidulik üritus peakontoris koos 
tordi lahtilõikamisega, kuid loodud 
tarkvara võimekus oli väga piiratud. 
MISi viimane versioon kannab nime 
MIS 3.35.363.0. 
 MISist väljaminek algas pärast RMK 
struktuurimuudatusi 2008. aasta suvel. 
Esimesed arendustööd tehti logistikaga. 
Puiduveokitesse pandi sülearvutid ning 
veokijuht suhtles logistikuga ekanaleid 
kasutades. Peagi tuli kasutusele elekt
roonilise veoselehe infosüsteem ELVIS, 
kuid veoselehed jäid esialgu siiski MISi.

 Esimene MISi väline töölaud sai 
valmis 2012. aasta jaanuaris, selleks oli 
metsakasvatajate töölaud MKT. „Olu
kord ITarenduses on palju muutunud,” 
tõdeb RMK ITosakonna tarkvarajuht 
Gunnar Kuhi. Kui MISi arendati, 
siis osteti arendus RMKsse sisse, nüüd 
on ITosakond võimeline palju ise ära 
tegema. „Praegu analüüsime, paigaldame, 
liidestame, teeme projektijuhtimise ise. 
Vaid programmeerimist ostame osaliselt 
sisse,” ütleb Gunnar Kuhi. 

Kui MIS 3.0 korralikult tööle sai,  
hakkas tekkima ridamisi soove ja infosüsteem  

hakkas kohati paisuma nagu pärmitaigen.
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Seoses linnastumise ja inimeste koondumisega tiheasustusega aladele  
on kasvanud inimeste vajadus muutumatu loodusliku keskkonna järele. 

Üha rohkem kasutatakse linna ja asula
lähedast metsa jalutamise ja lõõgastu
mise kohana, mistõttu raied ja vajalikud 
metsamajanduslikud tegevused 
häirivad kogukonda. 

Kogukonna kaasamine  
eesmärkide täitmiseks
RMK kui riigimetsa majandaja ülesanne 
on hoolitseda selle eest, et riik saaks 
metsa majandamisest tulu, et vajalikud 
tegevused ja raied oleks õigeaegselt 
tehtud, ning tegeleb ka riigimetsamaadel 
külastuskorraldusliku tegevusega. 
Paljudes kohtades tuleb need eesmärgid 
ühendada – saada hakkama metsa
majanduslike tegevustega, nagu metsa 
uuendamine vana metsapõlve raie ja 
uue rajamise teel, pakkudes ühtlasi 
võimalusi looduses liikumiseks.

 Selleks, et tegevused niisugustel 
aladel oleks läbi räägitud ja kohalikud 
inimesed teavitatud, olemegi võtnud 
tarvitusele mõiste „kõrgendatud avaliku 
huviga alad” (KAHalad). KAHalade 

puhul räägime puhkemetsade ja tihe
asustusalade kõrval asuvate metsade 
majandamisest, samuti üksikisiku elamu 
kõrval asuvast riigimetsast, kus suurema 
mõjuga metsamajanduslikest tegevus
test on vaja eelnevalt teavitada. 
 Reeglina on aktiivsemad külaseltsid 

Paljudes kohtades tuleb need 
eesmärgid ühendada – saada 
hakkama metsamajanduslike  
tegevustega, pakkudes ühtlasi 
võimalusi looduses liikumiseks.

Asulalähedaste metsade  
majandamisse kaasatakse 

ka kogukondi

Marko Trave
RMK maakasutus

osakonna maakasutuse 
peaspetsialist
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Kõrgendatud avaliku huviga 
aladele paigutatakse stendid, 
mis näitavad lähiajal planee
ritavaid raieid ja selgitavad 
metsa eluringi.
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ja omavalitsused RMK tegevuse vastu 
nende naabruses huvi tundnud. Praegu 
oleme potentsiaalseid KAHalasid ise 
määratlemas ja soovime selle tööga 
sügisel ühele poole saada, et siis alad 
avalikustada ja tagasisidet küsida. 
 Potentsiaalsete KAHalade eelkaardis
tamine on tehtud: üksikelamutega piir
neb umbes 10 000 hektarit riigimetsa, 
puhkemetsade ja külastuskorralduse 
objektidega piirneb ca 7000 hektari ulatu
ses alasid, tiheasustusaladega piirnevaid 
riigimetsi on aga umbes 33 000 hektarit.

Mitmekesised võtted  
KAHalade majandamisel
KAHaladega tegelevad metsaülemad, 
kes hindavad alade ristkasutust erinevate 
huvigruppide poolt, suhtlevad oma
valitsuste, külaseltside ja teiste kohalike 
esindusorganitega. Koosolekutel tutvus
tavad metsaülemad koos varumisjuhti
dega raieplaane, lisaks lepitakse kokku 
näiteks KAHala piirid, alad, kus tehakse 
väiksemaid, kuni 3 hektari suuruseid 
raielanke ja planeeritakse raied vähem 
häirivale ajale, näiteks välditakse öösel 
töötamist. Pakume ka võimalust kokku
lepe kirjalikult fikseerida, et mõlemale 
poolele oleks töörahu tagatud.
 Majandamisel on võimalik rakendada 
väga erinevaid võtteid. Kui puuliik ja 

kasvukoht lubavad, saab vana metsa 
uuendamiseks kasutada lageraiete 
asemel turberaieid. Tuulekoridoride 
vältimiseks pakume puudegruppide säi
litamist. Oleme valmis raiekohti ja raie
aegu ajatama – kokku leppima mõistliku 

ja pikaajalise plaani, kuidas ja millises 
järjekorras tegevusi reastada. Kohalikelt 
ootame aga infot mõne nende jaoks eri
lise väärtusega koha või puude kohta, 
mida võiks raie käigus säilitada. Kõige 
selle juures peab meeles pidama, et mets 
ei säili igavesti muutumatuna, ka puhke
majanduslikud väärtused muutuvad 
ajas. Omaette väärtus on liigendatud 
maastik ja eri vanusega metsaosad. 
 Eestlased on metsarahvas ja metsa 
olemasolu on meile tähtis. Soovime 
riigimetsas tegutseda nii, et konkreetse 
paiga elanikud on kaasatud ja metsas 
toimuvast teadlikud. Eesmärk on suuren
dada inimeste teadlikkust metsa eluringist 
ja metsa majandamisest, arvestades 
ühtlasi konkreetses paigas ka metsa
keskkonna rekreatiivsete väärtustega. 

Et tegevused sellistel aladel oleks  
läbi räägitud ja kohalikud inimesed teavitatud,  

olemegi võtnud tarvitusele mõiste  
„kõrgendatud avaliku huviga alad” (KAHalad).

Kolga küla ümbruses 
on kaardistatud 
tundlikud alad, mille 
majandamise plaanid 
on kohalikega läbi 
räägitud. Need alad 
on kaardil ümbritse
tud punase joonega. 
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Jaan Elken Draakoni galeriis näitusel 
„Vasta kõigile / Reply all” 2016. aastal.
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Kunstimaailma võib vabalt võrrelda lopsaka segametsaga, 
sest praegune aeg ja situatsioon soosivad liigirikkust,  

leiab maalikunstnik Jaan Elken, kui paluda tal visandada 
kujundlik paralleel kunsti ja metsa vahel. 

Sinu näitusele „Puhastatud maailm. Purified 
world” esitatud töö seati üles RMK peahoone 
aatriumis ja ehib seda siiani. Tohutu suurel 
lõuendil võib pintslitõmmete alt aimata 
ENSV-aegseid metsakaarte templijäljendiga 
„совершенно секретно” ehk „täiesti salajane”. 
Palun räägi lähemalt nende kaartide leidmisloost.
Maali „Eesti metsade kaart. Täiesti salajane”  
suurus 200 × 160 cm on minu tavapärane formaat, 
seega ei oska ma seda tohutu suureks pidada. Olen 
harjunud ennast teatud formaadis väljendama ja 
suuremal pinnal tulevad taotlused paremini esile. 
Kasutasin tõesti selle töö kihistustes endisaegseid 
maakaarte. Mulle sobis nende kaartide graafilisus 
ja tonaalsus, kontseptuaalselt muidugi ka kaartide 
sisu. Kaardid olid mul ateljees ja ootasid oma aega. 
Need jõudsid minuni üsna ammu, õilsal eesmärgil – 
režiimi muutudes osutusid kaardid tarbetuks ja 
keegi rohelise mõtlemisega isik tõi need kunsti
õppeasutusse, et tagumisi puhtaid külgi saaks  
joonistamiseks ära kasutada. Paber oli kvaliteetne 
ja suurte mõõtmetega, joonistamiseks väga hea.

Režiimi muutumisest rääkides – oled sündinud 
Siberis, elanud üle nõukogude aja. Kuidas on 
suhtumine metsa ühiskonnas aegade jooksul 
muutunud, kas ja kuidas see piirkonniti erineb?

Siberi aegadest mul metsaga seotud mälestusi pole, 
pealegi asetses küla, kus sündisin ja paar aastat 
elasin, üsnagi lageda koha peal. Varasemad lapse
põlvemälestused juba Eestis elades on küll metsaga 
palistatud. Nõukogude ajal oli tavaks, et asutustel 
olid looduskaunites kohtades oma töötajatele puhke
majad. Seega veetsin koos vanematega sageli suved 
Aegnal, millest jäid meelde põnevad metsaelamu
sed. Kauni ja mitmekülgse loodusliku kooslusega 
saar pakkus linnalapsele tõelisi looduselamusi. 

Teatavasti oli saar piiritsoon ja igale poole liht
surelikul asja polnud. Muutused tulid kujukalt esile, 
kui Eesti vabanes ja äkki võis käia ka keelatud 
kohtades. Siis kogesin, et mõnes mõttes olid need 
keeluajad saare loodusele kasuks tulnud, siin võis 
näha täiesti puutumatut loodust, kus peale vene  
piirivalvurite polnud keegi ringi trampinud. Kuidas 
nõukogude ajal metsa majandati, sellest mul täit 
ülevaadet pole, kuid eestlast on kutsutud ka metsa
rahvaks ja ma arvan, et ka nõukogude režiimi ajal ►

Uute meediate lisandudes on  
looduse käsitlemise võimalused kunstis 

avaramaks muutunud.

Tekst: Triinu Soikmets, Haus Galerii galerist ja kuraator  Fotod: Stanislav Stepashko

Jaan Elken: 
„Metsas tunnen
piiritut õnne ja 

vabadusetunnet”
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oldi vastutustundlikud. Arvan, et nüüd, 
kui era omaniku jaoks on metsal hinna
silt küljes, võib kohati näha üsna laas
tava tegevuse tagajärgi, see paistab 
metsa minematagi bussiaknast kätte.

Milline on aga kaasaegse kunsti suhe 
metsa ja loodusega? Kas puud ja taimed, 
linnud ja loomad kõnetavad tänapäeval 
kunstnikku, on see aktuaalne aines?
Mets ja loodus on kaasaegsele kunstni
kule aines nagu iga muu. Kaasaegne 
kunstnik tegutseb kontseptsioonipõhiselt 
ja kui tema loomingulise projekti sisuks 

on loodus, siis ta sellest ka inspiratsiooni 
ammutab. Muidugi on uute meediate  
lisandudes looduse käsitlemise võima
lused kunstis muutunud avaramaks, see 

pole enam nii ühene, kui seda oli kaunis 
maastikumaal või foto. Eesti näidetena 
kaasaegses kunstis võiks tuua Peeter 
Lauritsa loomingu või siis Piibe Piirma 
biokunsti – tema kunstiprojektide tege
lased on vetikad ja mikroobid. Kui aga 
vaadata eelmise Veneetsia kunstibien
naali „All the World’s Futures” 2015 
väljapanekut, siis oli seal eriti ohtralt 
loodusega seotud kunstiprojekte. 

Too palun mõned näited ka  
sellelt biennaalilt.
Hollandi paviljonis oli agronoomist ja 
kunstnikust 84aastase vitaalsusest paka
tava maailmaränduri herman de vriesi 
ekspositsioon 100% orgaanilist päritolu, 
selle tegelikuks autoriks oli emake loodus. 
Kõik kunstniku arhiveeritu, kuivatatu, 
prepareeritu oli fantastilise värvimeelega 
sobitatud, loodusliku materjali sobita
misel ei ole võimalik libastuda. Värvi
muldade, jahvatatud pinnaseproovide 
ning kuivatatud taimede kooslused panid 
vaatama küll ja tõid fookusesse nii 

Protsendikunsti lühikese eksisteerimisaja jooksul 
on ühiskondlikus kasutuses olevatesse hoonetesse 

tekkinud suur hulk kunstiteoseid.

Jaan Elkeni maali
näitus Disaini ja 
Arhitektuurigaleriis 
2008. aastal.
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looduse tsüklilisuse kui surma. Omaette 
teemana oligi biennaali pikitud suhe ürg
loodusega, näiteks juurte ja võraga loo
dusest otsekui välja nülitud hiigelpuu 
ammuselt maakunsti staarilt Robert 
Smithsonilt. Sellele sekundeeris Austria 
paviljon, kus peaeksponaadiks tõusis 
Heimo Zoverningi siseõue rajatud kas
vavatest puudest haljastus. Lõdvestava 
hetke paviljoni põrandal hiigelmulla
pallis vegeteeriva Vahemere männi seltsis 
oli loonud Céleste Boursier-Mougenot 
Prantsuse paviljonis. Enamvähem  
samast maagilisest kogemusest loodu
sega seoses oli lähtunud ka Soome duo 
Patrick Söderlund ja Visa Suonpää.

Näitusel „Puhastatud maailm” osales 
35 kunstnikku ligi 50 tööga. Sinu töö 
jõudis sinna, jäädes korraldajale silma 
sinu isikunäitusel „Vasta kõigile / Reply 
all”. Mis vahe on kunstniku jaoks 
grupi- ja personaalnäitustel, kuidas 
jaotub vastutus ja aupaiste?
Kunstnikule on mõlemad vajalikud.  
Isikunäitustel vastutab kunstnik enamasti 
nii kontseptsiooni kui terviklavastuse 
eest, mille mõjukus saavutatakse sageli 
koostöös konkreetse ruumiga. Grupi
näitused oma erinevate koosluste ja 
koostamisprintsiipidega pakuvad aga 
kunstniku loomingule võrdlusmomenti 
ning võimalus olla valitud mõnele kaa
lukale rahvusvahelisele teemanäitusele 
võib omakorda tuua rohkem aupaistet 
kui isikunäitus. Kui üldnäitustel napsab 
aupaiste ja meediatähelepanu, eriti  
viimasel ajal, pigem näituse kuraator, 
siis isikunäitused on kohad, kus kunstnik 
vastutab kõige eest, ja oma renomeega. 
Asjad ei ole seega nii ühesed. Mul endal 
ei ole otsest eelistust, naudin osavõttu 
nii üldnäitustest, rühmanäitustest kui 
korraldan võimalust mööda isikunäitusi.

RMK aatriumisse jäi sinu töö statsio-
naarselt eelkõige oma atraktiivsuse 
tõttu, kuid ka seepärast, et RMK täi-
tis riigiasutustele rakenduvat kohust 
soetada kunsti, kui käsil on ehitus- või 
renoveerimistööd. Mida arvad selli-
sest n-ö protsendikunstist?
Olen olnud protsendikunsti idee üks 
propageerijaid ja tutvustajaid siinmail, 
kui mõelda neile 15 aastale, kui kunst
nike liidus töötasin. Alates selle idee 
algsest tutvustamisest Tallinna linna
valitsuse kultuurikomisjonile sai kultuuri

ministeeriumi kaudu võetud siht eraldi 
seadusele, milleks see tänu paljudele 
kaasaaitajatele lõpuks ka muutus. Ühis
rindena olid kunstnike kõrval neil aas
tail ka teised loomeliidud, arhitektidest 
näitlejateni. Kokkuvõttes võib öelda,  
et protsendikunst kunstnike seisukohalt 
tähendab arvestatavat töövõimaluse 
suurenemist ja võimalust sel moel  
oma loomepotentsiaali nähtavaks teha. 
Protsendikunsti lühikese eksisteerimis
aja jooksul on ühiskondlikus kasutuses 
olevatesse hoonetesse nö kohustuslikus 
korras tekkinud suur hulk kunstiteoseid, 
mida seal muidu ilmselt poleks. Avalik 
ruum muutub kaunimaks, keskkond 
inimsõbralikumaks ja inimesed ise 
kunstisõbralikumaks.

Ning lõpetuseks – milline on sinu 
enda kui inimese suhe metsaga?
Arvan, et minu suhe on pisut normist 
kõrvale kalduv, vist seetõttu, et satun 
loodusesse harva. See on kõhklev, ideali
seeriv, pigem religioosse hardusega sar
nane suhe. Kui satun metsas ringi liikuma, 
siis tunnen piiritut õnne ja vabaduse
tunnet. Ju on defitsiit, mis muud! 

Jaan Elkeni maal 
„Eesti metsade kaart. 
Täiesti salajane” 
(2016) ehib praegu 
RMK aatriumi.
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SOOMAA VÄRAVAD. 
Kui läheneda Soomaale 
Pärnu poolt, siis esimese 
RMK objektina ootab külas
tajaid Riisa raba õpperada.
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Eesti on pindalalt väike, aga ilma poolest suur maa – pole sugugi  
üllatav, kui ühes Eesti otsas paistab päike ja teises kallab vihma. 

Eesti on mitmekesine ka looduse poolest. RMK 
Pärnumaa–Viljandimaa külastusalal näiteks on 
esindatud rabad, luhad, mererannik ja põlismets. 
„Meil on mereäärsed ranna ja telkimisalad 
Pärnumaal, põlismetsa Kuraniidul ja Õisus, Loodil 
liivapaljandid ning Õisu jõeorgu kutsutakse ka 
Mulgimaa taevaskojaks,” loetleb külastusala juht 
Riho Männik. Ajaloohuvilistele on põnevad paigad 
Soontagana maalinn ja Lõhavere linnamägi. Lisaks 
Viljandi ja Pärnumaale kuulub nimetatud külastus
alasse ka tükike Rapla, Järva ja Valgamaad. Üks 
turiste tõmbav paik on kindlasti Soomaa rahvuspark, 
aga ka Pärnumaa mereäärsed puhkekohad ning 
muidugi matkatee – Pärnu ja Viljandimaa külastus
ala töötajate hoole all on Oandu–Ikla trassilõik 
alates Lellest kuni Iklani välja.

Tõmbekoht Soomaa
Kui läheneda Soomaale Pärnu poolt, ootab esimese 
RMK objektina külastajaid Soomaa rahvuspargi 
värav – Riisa raba õpperada 4,8kilomeetrise rin
gina. Sealjuures saab 1,2 kilomeetri pikkust lõiku 
läbida ka ratastoolis või lapsevankriga – invaraja 
osa renoveeriti 2013. aastal. Nüüd on plaanis 
rekonstrueerida raja ülejäänud osa, sest laudade 
aluspakud on mädanema hakanud. Ingatsi õpperaja 
rekonstrueerimine ongi juba lahti läinud. Järgmistel 
aastatel on kavas uuesti korda teha ka Kabli looduse 
õpperada ning Teringi õpperada, mis on praegu 
halva seisukorra tõttu hoopiski suletud. „Siis saavad 
euroraha toel meie külastusala kõik pikemad õppe
rajad rekonstrueeritud,” märgib Riho Männik. 
 Raplamaalased aga ootavad pikisilmi uut vaate
torni Mukri rappa. See juba kerkib ja peab valmis 
saama juulis. „Riisa rada on hästi menukas paik 
loodusprogrammide tegemiseks,” räägib külastusala 

juht. Teine koht Soomaal, kus on hea lastega 
loodusprogramme teha, on Koprarada. Selle 
1,8kilomeetrine lõik sai hiljuti ka korda tehtud. 
Ning ka Koprarada saab ligi 700 meetri ulatuses 
läbida ratastoolis. 
 Soomaa on küll hea paik rabaradu mööda rända
miseks, ent kindlasti on Soomaa teiseks kauba
märgiks viies aastaaeg ehk suurvesi. Siiski pole 
suurvesi säärane kaubamärk, mis end igal aastal ►

Külastusalal 
näeb nii merd 

kui ka raba
Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Rasmus Jurkatam

VESI TOAS. Aimu, kui kõrgele vesi viiendal aastaajal 
tõusta võib, saab näiteks Karuskose metsavahi metsamaja 
seintele tehtud märgetest.
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Vanapagana metsamaja Tõrvaaugus. 
 RMKl Soomaal otseselt suurveega 
seonduvaid rajatisi pole, ent kui vesi 
on kõrgel ja rahvas tahab kanuudega 
matkata, siis korjavad reisikorraldajad 
matkalised peale Soomaa looduskeskuse 
juurest. „Suurvesi toob inimesi, aga ka 
muret ja vaeva,” nendib Riho Männik 
ja selgitab, et suurveega kipuvad auto
teed lagunema. Kuna üleujutuse ajal 
ei saa kasutada olemasolevaid DCsid 
(dry closet ehk kuivkäimla), toob RMK 
tavapärastesse matka algus ja lõpp
kohtadesse konteinerkäimlad. 

Paiguti karm töö
„Minust sõltub see, mis hästi, aga see, 
mis halvasti, sõltub külastajatest,” mui
gab loodusvaht Silver Sams oma tööst 
kõneledes. Tema hoole all on Soomaa, 
PõhjaPärnumaa, Raplamaa ja Järvamaa 
objektid. Kuigi aastatega on looduses 
viibijad ennast üha paremini ülal pidama 
hakanud, tuleb vahel siiski halbu ülla
tusi ette, ja siis ei ole Silver Samsi sõnul 
teha muud, kui püüda meeleolu lihtsalt 
üleval hoida. „Suvel on „kaka ja kevad”, 
töö on karm,” iseloomustab ta. On ju 
RMK matkajate tarvis paljutki rajanud, 
alustades kattega lõkkekohtadest ja 
lõpetades kuivkäimlatega. Kõiki neid 
kohti, olgu selleks siis rada, lõkkekoht 
või DC, tuleb ju jooksvalt ka korras 

raudselt ilmutaks. Viimane kevadine 
suurvesi oli Soomaal kolm aastat tagasi. 
Aimu, kui kõrgele vesi sel ajal tõusta 
võib, saab näiteks Karuskose metsavahi 
metsamaja seintele tehtud märkidest. 
Mnjah, vesi tikub siis seal ikka täitsa 
tuppa. Riho Männik nendib, et ega Ka
ruskosele suurvee aegu maad mööda 
pääsegi. 
 Küll aga muul ajal – Karuskose metsa
vahi metsamaja on üks selle külastusala 
metsamajadest, mida RMK välja rendib. 
Majutus on askeetlik, aga seeeest annab 
saun head särtsu ning kohe saab end ka 
jõkke jahutama karata. Teine tasuline 
metsamaja asub KilingiNõmmel, 
Järva maal on aga võimalik rentida 

KÕRGEL. Pärnu ja 
Viljandimaa külastus
ala juht Riho Männik 
Tõramaa vaatetornis. 
See on hea paik 
linnuvaatluseks. 

HOIAB MEELEOLU 
ÜLEVAL. „Minust 
sõltub see, mis hästi, 
aga see, mis halvasti, 
sõltub külastajatest,” 
muigab loodusvaht 
Silver Sams.
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hoida – prügi koristada, niita, varustada 
lõkkekohti puudega, teha parandustöid 
jms. Ühe kuni neljakohalisi kuiv
käimlaid paikneb külastusalal üle 70 
ning näiteks Lemme telkimisalal käib 
eraldi tööle võetud abiline DCsid lausa 
kaks korda päevas koristamas. Tualett
paberit kulub külastajate tarvis hooajal 
aga lausa euroaluste kaupa. 
 Külastusala kõige karmim objekt on 
Riho Samsi sõnul PärnuRiia maantee 
ääres paiknev Tõotusemäe lõkkekoht, 
kus tuleb kasida ka rekameeste järel. 
Nemad nimelt peavad kõige õigemaks 
kempsupotile jalgupidi otsa ronida. 
Nende järelt prügi koristamine on aga 
omaette ooper, sest Tõotusemäe parkla 
serv on see paik, kuhu autojuhid viska
vad ära pudelid, mida nad on eelnevalt 
keha kergendamise anumana kasutanud. 
Nende tühjendamine jääb siis loodus
vahi tööks… Õnneks on siiski pigem 
möödanikku jäänud need hullud hetked, 
kui RMK töötaja jõuab objektile – 
olgu selleks siis lõkkekoht, metsaonn 
või midagi muud – ja jahmub eest 
leitud vaatepildist. 
 Sel päeval – 17. aprillil, kui Riho 
Männikuga külastusalal ringi sõidame 
ja muu hulgas pilgu ka Viljandi lähistel 
Sinialliku lõkkekohale heidame, saab 
külastusjuht rahulolevalt nentida, et 
vaatamata esmaspäevale on pilt ilus. 
Üksnes üks pooltühi mahlapudel vede
leb lõkkealuse ees maas. Seevastu Õisu 
matkarada läbides korjab Riho pihud 
paberiprahti täis. „Kui tahaks kohti päris 
puhtana hoida, peaks iga päev korra läbi 
käima,” nendib ta. Nii tihti seda siiski ei 
tehta, loodusvahid käivad rahvarohked 
kohad läbi igal reedel ja esmaspäeval. 
Ehk enne ja pärast puhkajaid. 

Kaks looduskeskust
Pärnumaa ja Viljandimaa külastusalale 
jääb kaks looduskeskust – Kabli ja 
Soomaa. Kui Kabli on hiljuti põhjalikult 
renoveeritud, siis Soomaa keskus ootab 
suurt remonti, sest maja on vajunud. 
Hoone tuli mõni aeg tagasi Keskkonna
ameti valdustest RMKle üle, sestap ei 
saadud ka rahastust siis, kui hulga loo
duskeskusi Euroopa Liidu toel korda 
tehti. Jooksvalt on keskust remonditud, 
muu hulgas on maja näiteks soojustatud 
ja ehitatud sinna invaWC. Äsja sai 
hoone ka uue välistrepi.

 Looduskeskuse teabejuht Triin Saluste 
ja teabeteenuse osutaja Maris Vaine 
askeldavad leti taga. Kuigi suurvett ei 
ole, kisub rahvast Soomaale. Näiteks on 
naistele teada, et saabumas on matka
teelised, kes saatsid nädalavahetusel 
toidumoona looduskeskusse ette. 

„Matkateelisi käib palju läbi. Tahetakse 
end pesta ja küsitakse infot,” märgib 
Triin Saluste. Läbi astuvad ka niisama 
sealkandis uudistajad. Tihtipeale küsi
takse, mida lühikese aja jooksul Soomaal 
näha jõuaks. Jalgsi paljusid radu lühikese 
ajaga läbida ei jõua, sest need ei asu kuigi 
ligistikku. Autoga on võimalik aga mit
med paigad läbi käia. Looduskeskusest 
saab kaasa ka vajalikku infomaterjali. 
 Looduskeskuses endaski jagub küllaga 
uudistamist. Metsapuid ja puitu ning 
loomi tutvustavate eksponaatide kõrval 
on üleval ka osake endise Aimla loodus
keskuse eksponaadist „Hobuse tuhat 
tööd” (suurem osa paikneb Olustvere 
mõisas) ning Eesti Kunstiakadeemia 
tudengite valmistatud puidust ja pabe
rist kleidid ja peakaunistused näituselt 
„Mets läks moodi”. Saalis saab vaadata 
ka mitmeid loodusfilme ning seda võima
lust Triin Saluste sõnul ikka kasutatakse. 
Põhiliselt tellitakse filmi, mis pajatab 
Soomaa viiest aastaajast. Põnevaid 
ekspositsioone pakub ka Kabli loodus
keskus. Muu hulgas saab näiteks inter
aktiivse „Kabli linnuaabitsa” abiga 
linde tundma õppida. 

Pärnu- ja  
Viljandimaa 
külastusala 

 TÖÖTAJAD
  Külastusala juht 
Riho Männik

  Kabli loodus
keskuse juht  
Küllike Sisask

  Soomaa loodus
keskuse juht  
Triin Saluste

  Loodusvahid  
Silver Sams,  
Urmas Mitt ja  
Ago Kurig

 OBJEKTID
  27 õpperada kogu
pikkusega 103 km

  6 telkimisala
  35 lõkkekohta
  3 tasulist 
metsamaja 

  11 metsaonni

Õnneks on siiski möödanikku jäänud need  
hullud hetked, kui RMK töötaja jõuab objektile  

ja jahmub eest leitud vaatepildist.

AITAB NÕU JA 
JÕUGA. Soomaa 
looduskeskuse teabe
juht Triin Saluste.
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Mis on taimekasvatusspetsialisti tööülesanded?
Kastmine, väetamine, taimekaitse, rohimine,  
sobiva temperatuuri jälgimine ja muu seesugune – 
taimedele eluks vajaliku tagamine. Tuleb tegeleda 

ka lindude peletamisega – kui vintidel pole metsas 
seemneid süüa, siis trügivad nad kasvuhoonetesse. 
Tööpäevad on pikad, aga vahetustega töö annab 

Pärnu linakombinaati tööle minna plaaninud  
Aino Ehavee jäi hooajalisele tööle pikemaks ajaks:  
Marana taimeaias on ta töötanud juba 21 aastat. 

Taimekasvatusspetsialist Aino Ehavee on taimlas 
justkui omas elemendis, naljatades ütleb ta, et jäi 
siia taimlasse kinni. Töötatud aja jooksul on Aino  
näinud, kuidas taimekasvatus areneb kõplamisest ja 
käbide kuivatamisest automaatse külvi ja taimede 
külmuta miseni. Tagasihoidlik naine ei räägi pikalt, 
kuid asjalikult ja südamlikult.
 Kohtume Ainoga külmal kevadel, aprilli lõpus, 
mil lõpetatakse esimest külvi, taimed pakitakse ja 
saadetakse metsa. Taimekasvatusspetsialist tegeleb 
uute taimede kastmise ja idanemise jälgimisega. 
„Ma ei tea, kuidas teised tunnevad, aga mina  
muretsen küll,” ütleb Aino. Väike seeme on nagu 
beebi, kelle eest tuleb väga hästi hoolitseda.

Metsataimede  
esimene õpetaja

Tekst ja fotod: Susanna Kuusik

Avajuursete taimede kasvatamisel  
oli rohkem füüsilist tööd:  

kõplamist, tassimist, rohimist.
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Aino on väga asjatundlik töötaja. 
Ta tunneb oma tööd ja teeb seda 
kogu südamega. Lisaks on Aino 
väga abivalmis ning hea töökaas
lane kogu taimla rahvale.

võimaluse ka pikemalt kodus olla, õhtuti 
helistame kolleegidega ja räägime, mis 
päeva jooksul tehtud sai ja millega 
võiks järgmisel päeval jätkata.

Kuidas on metsataimede kasvatus 
aastate jooksul muutunud? Milliseid 
kasvatusmeetodeid kasutate praegu?
15 aastat tagasi kasvatati metsataimi põl
dudel avajuursena. Alates 2002. aastast 
on Maranal kasvatatud potitaimi, algul 
ASis Eesti Metsataim, nüüd RMKs. 
Endal on ka huvitavam jälgida potitaime 
arengut alates seemne külvamisest ja 
esimese juure ajamisest kuni koolitus
perioodi lõpuni. Avajuursete taimede 
kasvatamisel oli rohkem füüsilist tööd: 
kõplamist, tassimist, rohimist.

Milline on taimekasvatusspetsialisti 
tööde aastaring?
Märtsis algab uus hooaeg esimese  
külviga. Aprillis on kiire aeg külvide 
kastmise tõttu. Maist alates on kõige 
pingelisem tööaeg, siis lisandub teine 
külv. Paralleelselt on vaja hooldada esi
mest külvi, mis on viidud õue, ja teist 
külvi katmikaladel. Augustis lisandub 
öökülmavalve. Septembris teeme inven
tuuri – loeme ja mõõdame 2% kogu 
toodangust – see pole just kõige meeldi
vam töö. Oktoobriga saab õuehooaeg 
läbi ja jätkub taimede pakendamine külm
hoonesse kuni puhkuseni veebruaris.

Mis on külmavalve?
Öökülmavalve tähendab seda, et puitu
mata taimi kastame tiigiveega, kui  
miinuskraadid tahavad taimedele liiga 
teha. Igal taimekasvatusspetsialistil – 
meid on Maranal kolm – on välja arves
tatud, millal tuleb kodust sõitma hakata, 
et taimi kastma tulla. Mina hakkan  
tulema, kui temperatuur langeb +5°Cni. 
Mõnikord tuleb taimi kasta kogu öö. 
Sellest tööst on väga ilusaid mälestus
pilte, kui kogu väli on jääs, taimed  
jääpurikatega kaetud. 

Kui pikk protsess on metsataimede 
koolitamine ja missugused etapid  
sellel on?
Potitaime kasvatus on võrreldes ava
juursetega efektiivsem ja kiirem: mänd 
ja kask on võimalik saata metsa aasta
sena, kuusk kaheaastasena. Ettekasvata
tud kased lähevad teistesse taimlatesse, 
kus neid avajuursena edasi kasvatatakse. 
 Kuuse külvame esialgu 256 pesaga 
taimekasti, kasvatame kasvuhoones, see

järel viime õue väljakutele. Kui juure
kava on arenenud nii palju, et ta tuleb 
kastist ilusasti koos palliga välja, siis 
koolitatakse kuuske 64 pesaga kastidesse 
ja see taim jääb veel üheks aastaks edasi 
kasvama. Mändi ümber ei istutata.  
Kui taim on piisavalt kõrge ja puitunud, 
siis pakitakse külmhoonesse ja seejärel 
saadetakse kevadel metsa.

Mis on teie jaoks muutunud  
viimase kahe aastaga, mil ettevõte 
kuulub RMK-le?
RMK alluvuses on suurenenud kulutu
sed põhivahenditele: ehitati juurde üks 
kasvuhoone, renoveeriti kaks vana kasvu
hoonet ja paigaldati uus kastmisramp. 
Aja jooksul on töötingimused pidevalt 
paranenud, 20 aastat tagasi polnud sooja 
kohtagi, kus riideid vahetada. Mingil 
määral on tellimused muutunud, varem 
kasvatasime ka erasektorile, nüüd on 
kõik taimed ainult RMKle.

Kui kõrged on esimesed teie  
koolitatud puud?
Esimesed ASis Eesti Metsataim kasva
tatud potikuused on võibolla 20meetri
sed. Varasemast taimlast veel kõrgemad.

Mis teeb teile töö juures kõige  
rohkem rõõmu?
Õnnestumine – kui seemnetest on  
sirgunud sügiseks nii suured kuused, 
männid ja kased, et neid võib  
kevadel metsa istutada. 

Aive Vahter
Marana taimla 

tööjuht

Potitaime kasvatus  
on võrreldes ava
juursetega efektiivsem 
ja kiirem.
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Kõdusoo- ehk kuivendatud soometsade pindala ulatub Eestis  
umbes 14%-ni kõigist metsadest. Kuivendamine on oluline  

metsamajanduslik võte, mille mõjul puude kasvutingimused  
paranevad ja suureneb puistu produktsioon.

Kõdusoometsade 
süsinikubilansist

Hinnanguliselt suurendab kuivendamine 
Eestis puistute juurdekasvu keskmiselt 
0,8–1,0 m³ võrra hektari kohta aastas. 
Samas põhjustab kuivendamine ka inten
siivset turbas akumuleerunud orgaanilise 
aine mineraliseerumist ehk lagunemist. 
Tagajärgedeks on oluline süsiniku (C) 
ja mineraalsete toitainete, eriti lämmas
tiku (N) kadu kuivendatud alalt. Lisaks 
leostumisele ja veega ärakandele toimub 
ka oluline gaasiliste ühendite lendumine, 
millest olulisimad on kasvuhoonegaa
sidena (KHG) toimivad süsihappegaas 
(CO2) ja naerugaas (N2O). Nende gaaside 
kontsentratsiooni järsk suurenemine 
atmosfääris on globaalse soojenemise 
peamine põhjus (IPCC 2013). Eesti 
on ratifitseerinud Kyoto protokolli ja 
Pariisi kliimaleppe, millest tulenevalt 
on meil kohustus esitada UNSFCC 
sekretariaadile igal aastal kasvuhoone
gaaside aruanne. Rahvusvaheliste lepete 
ja programmide laiem eesmärk on 
vähendada KHG heitkoguseid ning 

parandada nende seiret ja aruandlust. 
 Kuivendatud soometsade C ja N bilans
side koostamiseks on vajalikud detailsed 
C ja N voogude ning varude hinnangud, 
neid on täpsemalt määrama hakatud 
alles viimastel aastatel.

Vastakad hinnangud
Selliste metsade toimimise kohta C sidu
jate või emiteerijatena leiab maailma
kirjandusest vastakaid arvamusi. Lohila 
jt (2011) uurimistulemused näitavad, et 
Soomes kuivendatud turbamullal kasva
vas männikus on produktsioonis seotud 
CO2 kogus oluliselt suurem kui mullast 
lenduv CO2 voog. Arvestades ka CH4 ja 
N2O voogusid, on sellised kuivendatud 
metsad olulised C sidujad ja toimivad 
seega kliima jahutajatena. Tõenäoliselt 
toimivad samamoodi ka teised analoog
setes tingimustes kasvavad männikud. 
Hiljuti avaldatud He jt (2016) artikkel 
näitas aga, et Rootsis kuivendatud soo
muldadel (endised põllumajandusliku 
kasutusega alad) kasvavates kuusikutes 
oli C bilanss vastupidine, st nad toimi
sid C emiteerijatena e kliima soojenda
jatena. Ühtlasi olid need metsad ka 
olulised N2O emiteerijad. 
 Eestis analoogsed andmed suure töö
mahukuse ja keerukuse tõttu seni puudu
sid, kuigi teema on kliimapoliitiliselt väga 
aktuaalne. Just eeltoodud põhjustel toetas 
RMK Tartu Ülikooli (TÜ) ja Eesti Maa
ülikooli (EMÜ) teadlaste ühist rakendus
uuringut „Süsiniku- ja lämmastikuringe 
muudetud niiskusrežiimiga metsades” 
(2013–2016) eesmärgiga välja selgitada, 
kas meie kuivendatud metsad on pigem 
süsiniku sidujad või emiteerijad. 

Tekst: Ivika Ostonen1, Veiko Uri2 ja Ülo Mander1

Fotod: Jürgen Aosaar, Veiko Uri, Martin Maddison, Ivika Ostonen, Kaie Kriiska

Professor Veiko Uri 
proovialasid välja 
otsimas. 

QR koodi alt avaneb 
projekti tutvustav 
videoklipp. Videosarjas 
„Metsik teadus” rää
givad RMK toetatud 
uurimisprojektide 
autorid sellest, mida 
ja miks nad uurivad 
ning mis nad teada 
on saanud.

1 Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, 2 Eesti Maaülikooli metsandus ja maaehitusinstituut 

Foto 1
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 Ühisprojekti peamine eesmärk oligi 
hinnata pikaajalise kuivendamise mõju 
männi, kuuse ja kase enamusega kõdu
soometsades, mõõtes ja hinnates uurita
vates metsades olulisemaid C ja N 
varusid/voogusid ning koostades 
nende põhjal süsinikubilansid.

Proovialad ja kuivendamise 
mõju juurdekasvule
Kavandatud uuringute tegemiseks valiti 
andmebaaside ning võimalike alade 
takseerkirjelduste läbitöötamise tulemu
sel 2013. aasta suveperioodil Järvselja 
õppe ja katsemetskonna kõdusoometsa
dest üheksa katseala: männikutes, kuu
sikutes ja sookaasikutes, iga puuliigi 
puistust kolm katseala (foto 1). Soo
kaasikutes ja kuusikutes on tegemist 
jänesekapsakõdusoo kasvukohatüüpi 
metsadega, männikud kuuluvad aga 
mustikakõdusoo kasvukohatüüpi. 
 Kõigis metsades rajas Eesti Maaüli
kooli metsaökosüsteemide professor 
Veiko Uri oma töörühmaga proovitükid, 
mis takseeriti ning hinnati puistute taga
vara ja juurdekasvu. Katsealade lühem 
külg piirnes kuivenduskraaviga. Igale 
alale paigaldas TÜ rühm gaasiproovide 
kogumise kambrite tarbeks kraavist 5, 
15, 40 ja 80 m kaugusele rõngad ning 
igale transektijoonele piesomeetrid 
(perforeeritud ning geotekstiilist filter
materjaliga mähitud plastmasstorud, 
diameeter 50 mm, pikkus 1 m).
 Prof Uri rühma töö tulemusena selgus, 
et kuivenduse mõju männikute juurde
kasvule on ilmne, mudelpuude radiaal
juurdekasvu dünaamika näitab mändide 
radiaaljuurdekasvu olulist suurenemist 
kuivendamise järgsel perioodil vahetult 
peale 1970. aastat. Märkimisväärne on 
aga ka radiaaljuurdekasvu kahanemine 
pärast maksimumi saavutamist. Käes
olevaks ajaks on juurdekasv jõudnud 
samale tasemele, nagu see oli enne kui
vendamist, mis ühelt poolt on tingitud 
puude kasvudünaamikast, kuid teisalt 
mängib rolli ka kuivendusefekti 
vähenemine aja jooksul.

Kasvuhoonegaaside mõõtmine
Tartu Ülikooli teadlaste vastutusalasse 
kuulus kasvuhoonegaaside – süsihappe
gaasi (CO2), dilämmastikoksiidi (N2O) 
ja metaani (CH4) – voogude mõõtmine 

suletud kambrite meetodil (fotod 3 ja 4).
 Neid mõõtmisi juhtinud keskkonna
tehnoloogia vanemteadur Martin 
Maddison ütleb, et kolme aasta jooksul 
koguti ja analüüsiti ca 17 500 gaasi
proovi. Sellise koguse jaoks oli laboris 

vaja suisa kahte ECD, TCD ning 
FIDdetektoritega varustatud Shimadzu 
GC-2014 gaasikromatograafi (foto 5). 
 Saadud tulemused on omased 
kuivendatud orgaanilistele muldadele: 
mullahingamise (CO2 emisiooni) väär
tused osutusid kõrgeteks (kuni 550 mg 
CO2C m–2 h–1), CH4 voog oli nõrk 
(-76 kuni 320 μg CH4C m–2 h–1) ning 
N2O emissiooni väärtused kõrged 
(-1 kuni 760 μg N2ON m–2 h–1). Projekti
juhi, TÜ loodusgeograafia ja maastiku-
ökoloogia professor Ülo Manderi 
sõnul tähendavad need numbrid seda, ► 

Lisaks leostumisele ja veega ärakandele toimub  
ka oluline gaasiliste ühendite lendumine.

Mudelpuude 
mõõtmine männikus.

Suletud kambrite 
transektij ooned 
ja üks kamber lähi
vaates. Kambri peal 
kasvuhoone gaaside 
kogumisklaas. 

Foto 3

Foto 4

Foto 2
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et võrreldes kuivendamata soometsa
dega võib CO2 emissioon kuivendatud 
soodes olla kuni 120 korda kõrgem, 
CH4 voog 2–400 korda madalam ning 
N2O voog kuni 400 korda kõrgem. 
Samas on suurenenud mullahingamine 
väga sageli kompenseeritud ka puistute 
parema kasvu ja süsiniku sidumisega. 

Mulla mikroorganismide  
metagenoomiline ning  
denitri fikatsiooni funktsio
naalsete geenide analüüs
C ja N ühendite muundumisprotsesse 
ning kasvuhoonegaaside lendumist 
metsa mullas vahendavad mulla mikro
organismid. Projekti käigus uuris TÜ 
keskkonnamikrobioloogia töörühm kesk
konnatehnoloogia professori Jaak Truu 

ja vanemteaduri Marika Truu eestveda
misel kõdusoometsade mulla mikroobi
koosluse struktuuri ja selle seost 
kasvuhoonegaaside CO2, CH4 ja N2O 
lendumisega. Kõdusoometsade mulla
proovides analüüsiti üldist bakterite 
arvukust, sealhulgas arhede arvukust 
ning hinnati funktsionaalseid geene, mis 
on seotud denitrifikatsiooni ja metano
geneesi protsessidega ning peegeldavad 
potentsiaalset muutust kasvuhoone
gaaside emissioonis seoses kuivendami
sega. Esialgse tulemusena võib väita, et 
kõdusoometsades mõõdetud CO2, CH4 
ja N2O emissiooni väärtused olid seotud 
mulla mikroobikoosluse struktuuriga 
erinevalt ja sõltusid puistu peapuuliigist.

Juureuuringud
Uuritud kõdusoometsade süsiniku ja 
lämmastikubilansi teeb eriliseks see, et 
esmakordselt hinnati samaaegselt puistu 
maapealsete ainevoogudega ka maa
aluseid. See tähendas mahukaid ja aega
nõudvaid juureuuringuid. IPCC (2013) 
andmeil on suurim ebamäärasus mais
maaökosüsteemide süsinikubilansis 
seotud maa alla, sealhulgas juurtesse 
viidava süsinikuga. 
 Okasmetsades juureuuringuid juhtinud 
TÜ maasikuökoloogia vanemteaduri 
Ivika Ostoneni sõnul mõjutavad 
maaalust süsinikuringet kõige enam 
just vähem kui 2 mm läbimõõduga 

Shimadzu GC2014 
gaasi kromatograaf ja 
Loftfieldi tüüpi auto
maatne proovisisestaja.

Hariliku männi (ülal 
vasakul), arukase 
(ülal paremal) ja 
hariliku kuuse (all) 
< 2 mm läbimõõduga 
peenjuured.
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Kuidas koostatakse 
metsade süsinikubilanssi?
Hoolimata kõrgtehnoloogia võidukäigust koostatakse praegu
seni süsinikubilanssi valdavalt reaalsete mõõtmiste ja empiiri
lise andmestiku põhjal. Metsas, mille süsinikuringet uuritakse, 
hinnatakse puude ja alustaimestiku maapealne ja alune bio
mass ning määratakse nende süsinikusisaldus. Koos mullas 
leiduva süsinikuga moodustab see kogu metsaökosüsteemi  
süsinikuvaru. Lisaks hinnatakse kõiki peamisi aastaseid  
C sisend ja väljundvoogusid.

peen juured (foto 6), mis moodustavad 
puu massist ainult 1–5%, aga nende 
kasv ning talitlemine võib eri hinnangu
tel nõuda kuni 70% kogu süsinikuvoost, 
mis puud aastas fotosünteesis seovad. 
Männikutes ja kuusikutes moodustas 
peenjuurtesse minev süsinikuvoog 
kuni 64% aastas seotud süsinikust. 
Sookaasikutes, kus juuretöid tegi 
Veiko Uri töörühm, moodustas aastane 
süsinikuvoog peenjuurtesse ca 20% 
koguproduktsioonist (Uri jt, 2017). 

Kõdusoometsade 
süsinikubilanss
Arvestades ühelt poolt biomassi aastast 
produktsiooni, samuti keskmist C 
sisaldust puistu, aga ka alustaimestiku 
maapealses ning maaaluses osas, ning 
teiselt poolt aastaseid keskmisi KHG 
voogusid, võime väita, et uuritud kõdu
sookuusikud ja männikud on selgelt 
kliima jahendajad, sidudes keskmiselt 
vastavalt 11,7±3,3 ja 8,6±1,6 tonni CO2 
hektari kohta aastas. 

 Kõdusookaasikutest olid kaks proovi
ala süsiniku emiteerijaks ja üks sidujaks, 
mistõttu võib kõdusookaasikuid pidada 
suhteliselt süsinikuneutraalseteks. 
Kolme uuritud kaasiku summaarsele 
tulemusele tuginedes emiteerisid kaasi
kud atmosfääri keskmiselt 3,7±4,3 tonni 
CO2 hektarile aastas. Uuritud kõdusoo
metsades oli kõigist KHGdest suurima 
osakaaluga CO2 emissioon, kus juures 
naerugaasi vood moodustavad soo
kaasikutes, kuusikutes ja männikutes 
vastavalt 46,0, 12,7 ja 4,8% KHGde 
globaalse soojenemise potentsiaalist. 
Metaani osakaal üldises süsiniku
bilansis oli ootuspäraselt madal. 
 Kuna sookaasikutes toimus intensiivne 
biomassi juurdekasv ja seega ka C sidu
mine noortes ning keskealistes puistutes, 
siis on puistute raieringi optimeerimine 
efektiivse C sidumise seisukohast tähtis. 
Ka puuliigi valiku küsimus on sellistes 
kasvukohtades olulise tähtsusega, 

sest on ju sookask suhteliselt aeglase
kasvuline puuliik. Pealegi on kõrgema 
lämmastiku sisaldusega madalsooturbal 
kasvavates sookaasikutes väga kõrge 
N2O emissioon jätkuvalt probleemiks. 
Produktiivsemate sanglepikute või 
kuusikute kasvatamine võiks olla sobiv 
alternatiiv, sest näiteks käesolevas töös 
uuritud kõdusookuusikud osutusid 
kõrgproduktiivseteks ja süsinikku 
siduvateks. Sanglepikute osas on vaja 
edasisi uuringuid, kuna sümbiontselt 
lämmastikku siduva liigina võivad nad 
mõjutada kogu ökosüsteemi lämmastiku
ringet, sh N gaasilist emissiooni. 

Kirjandus:
1.  He, H.X., Jansson, P.E., Svensson, M., Björklund, J., Tarvainen, L., Klemedtsson, L., Kasimir, 

Å. 2011. Forests on drained agricultural peatland are potentially large sources of greenhouse 
gases – insights from a full rotation period simulation. Biogeosciences 13, 23052318.

2.  IPCC 2013. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmen
tal Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Bo
schung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

3.  Lohila, A., Minkkinen, K., Aurela, M., Tuovinen, J.P., Penttilä, T., Ojanen, O., Laurila, T. 
2011.	Greenhouse	gas	flux	measurements	in	a	forestry-drained	peatland	indicate	a	large	car
bon sink. Biogeosciences 8, 3203–3218.

4.  Uri, V., Kukumägi, M., Aosaar, J., Varik, M., Becker, H., Morozov, G., Karoles, K. 2017. Eco
systems carbon budgets of differently aged downy birch stands growing on welldrained peat
lands. Forets Ecology and Management (In press).

Esmakordselt hinnati samaaeg
selt puistu maapealsete ainevoo

gudega ka maaaluseid. See 
tähendas mahukaid ja aega

nõudvaid juureuuringuid.

Juure proovide kogu
mine sookaasikus 
ja kuusikus.
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Ainsana Eestis toodab puidust side- ja elektriposte  
Valga külje all asuv osaühing Rahel-Puit.  

Side- ja elektrimastideks on lõigatud ka hulgaliselt riigimetsa.

Kui Eestimaal ringi sõita, hakkab silma nii rohe
liseks kui ka mustjaspruuniks immutatud elektri ja 
sidemaste. Lisaks sellele, et rohelised on immuta
tud Tanalithiga ja pruunid kresootõliga, eristab 
liinimaste ka asjaolu, et rohelised on valmistatud 
Eestis, pruunid Rootsis või Soomes. Mastiks 

sobib üksnes okaspuit, Eestis seega mänd ja kuusk. 
Puit peab olema väga hea kvaliteediga, sestap käib 
ettevõte sobilikke puid reeglina ise metsas välja 
valimas. Ettevõtte juhi Märt Jürgensi sõnul seob 
neid RMKga pikaajaline leping ning on välja kuju
nenud, et praakerid annavad raiesse minevatest 

Rahel-Puit 
sõidab mastipuude 

järele ka Lätti
Tekst: Kristiina Viiron  Fotod: Rasmus Jurkatam

OTSAD TERAVAD: 
niisugused postid 
lähevad Euroopasse. 
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lankidest ettevõttele aegsasti teada. See
järel märgib Rahel Puidu töötaja langil 
sobivad puud ära ning harvesterijuhid 
lõikavad need langetades etteantud 
mõõtu – postide valmistamisel kasuta
takse 7,2–13,2meetriseid 
okaspuupalke. 
 „Oleme ka 14meetrisi poste teinud, 
aga nende vedu on keeruline,” nendib 
Jürgens. Samalaadne koostöö materjali 
väljavalimiseks toimib ka mitmete era
metsaomanikega, sobivat puitu ostab 
ettevõte ka metsaühistute kaudu. 
 Headest lankidest võiks metsaomani
kud alati RahelPuitu teavitada, kuna 
väärt materjali eest maksab ettevõte ka 
head hinda – ligi paarkümmend eurot 
tihumeetrist rohkem, kui maksab tava
line palk. Liiatigi sõidab ettevõte mater
jali järele kõikjale Eestisse. 

Ilusad mastipuud
„Hea lank on niisugune, kust saab lõi
gata mastipuid 30% ulatuses, ja selliseid 
lanke riigimetsas ka on,” selgitab Jürgens. 
Ta lisab, et lanke, kus kasvab mastiks 
sobilikke puid üksnes 5–10% ulatuses, 

praakerid tavaliselt vaatama ei kutsugi. 
Kuigi kui materjali hädasti tarvis, on 
puid valimas käidud ka niisugustelt 
lankidelt. „Paari hektari peale 30 tihu
meetrit ikka kokku kogub ja kui vajali
kus mahus palki ühel langil ei jätku, siis 
korjame selle piirkonnas kahestkolmest 
kohast peale,” selgitab Jürgens. 

 Ilusad mastipuud kasvavad näiteks 
Võru ja Värska kandis, aga palki käiakse 
toomas ka Lätist Koiva äärest, samuti 
PõhjaEesti, Pärnu kandi ja IdaVirumaa 
metsadest. Lisaks sellele, et ettevõte 
enamasti sobivad puud ise metsas välja 
valib, toob ta need ise ka tehasesse 
kohale. „Oleme nišitootja ja kõik algab 
toormevalikust, lanke peab hoolikalt 
valima,” rõhutab Jürgens. 
 Mastipuudest rohkem kui pool lõiga
takse riigimetsast ning sealt tulev maht 
võiks ettevõtte juhi sõnul suuremgi olla. 
„Oleme RMKlt suuremat mahtu ► 

Postide valmistamisel kasutatakse  
7,2–13,2meetriseid okaspuupalke.

OTSAD SIRGED: 
niisugused mastid 
pannakse püsti 
Eesti ja Inglismaal. 

Fo
to

: R
AS

M
U

S 
JU

R
KA

TA
M

35Metsamees nr 2 (130) / 2017



küsinud, aga pole saanud,” nendib Jürgens 
ja lisab, et eks parimat materjali taha osta 
teisedki – palkmajatootjad, saekaatrid jt. 

Mänd on parim
Mastiks sobilik puu on sirge, ei tohi olla 
suuri oksi (suurima oksa läbimõõt võib 
olla 4 sentimeetrit) ega mehhaanilisi 
vigastusi, näiteks põdrakahjustusi või 
puu mahavõtmisel tekitatud sisselõikeid. 

Puu rinnasdiameeter algab 18 senti
meetrist. Üheksameetrise palgi lõika
miseks peab rinnasdiameeter olema 
vähemalt 21 sentimeetrit, kümnemeetri
sel 22 sentimeetrit ehk mida kõrgem 
mast, seda jämedam puu.
 Kindlasti peab mastiks sobiv puu olema 
langetatud talvel, suvel lõigatu läheb 
siniseks. Seepärast varub RahelPuit 
sobivat puitu mai keskpaigani ja peab 
suvekuudel varumisega vahet. 
 Tehases palgid kooritakse, lõigatakse 
tellitud mõõtu ja kui on teada, et mast 
rändab Euroopasse, lõigatakse sel ots 
teravaks – niisugune on Euroopa 

standard. Eestis, aga ka Suurbritannias 
kasutatavad mastid on sirge tipuga. 
Suuremalt jaolt toodabki ettevõte 
maste siseturu tarbeks. 
 Kuna mastipuid valmistatakse üksnes 
värskelt lõigatud palgist, jäävad postid 
kuukspoolteiseks Rahel Puidu platsile 
kuivama, kuniks need immutamisega 
tegelevatele ettevõtetele edasi müüakse. 
Eestis ostavad Rahel Puidult poste 
AS Nordic Lumber ja OÜ Lotus Timber.
 Immutada saab puitu, mille niiskus
sisaldus on kuivanud 28 protsendini 
või alla selle. Eriti hästi saab immutada 
männipuitu, kuna mänd on lülipuiduline 
ning tema maltspuidu osa saab üleni 
kaitsevahendiga läbi immutada, lülipuidu 
osa aga pindmiselt. Sealjuures peab 
männi maltspuidu osa olema vähemalt 
kaks sentimeetrit. Küpspuidulist kuuske 
saab immutada üksnes pindmiselt. 
 Sideliinide poste valmistatakse nii 
männi kui ka kuusepuidust, elektri
poste aga männist, kuusemaste kasutab 
liinide ehitusel üksnes Saksamaa. Nii 
Eestis kui ka PõhjaEuroopas kasutata
vad postid on kõik männist. „Puitposte 
on palju lihtsam käidelda – transportida, 
auke puurida, utiliseerida,” selgitab 
Jürgens puitpostide eeliseid betoon
postide ees. Puitposti otsa on töömehel 
ka ohutum ronida. 

Oleme nišitootja ja kõik algab toormevalikust, 
lanke peab hoolikalt valima.

OOTAVAD KOORI
MIST: Tehases palgid 
kooritakse, lõigatakse 
tellitud mõõtu ning 
jäetakse kuukspool
teiseks kuivama. 
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Konkurendid asuvad võõrsil
Puidust mast võib vastu pidada lausa 
50–60 aastat. Välja tuleb see vahetada 
eelkõige sellepärast, et kipub kokku
puutekohast maaga mädanema. Varem 
seisid sidepostid seetõttu ka betoon
jalandil, ent betoon on küllaltki ilma
tundlik ehitusmaterjal ja kipub murenema.
 Aastas valmib Rahel Puidus 16 000 
kuni 20 000 posti, tänavune maht jääb 
15 000–16 000 kanti. Kogu toodang 
valmib tellimuste peale ning selle suu
rus sõltub omakorda riigihanke tulemu
sest – kas ostetakse Eestis või võõrsil 
valmistatud postid. Tänavu jääb Eestisse 
arvatavalt 5000–6000 posti. 
 Kuigi Eestis peale Rahel Puidu ükski 
teine firma elektri- ja sidemaste enam 
ei tooda, ei tähenda see Jürgensi sõnul 
seda, et neil ühegi tootjaga konkuree
rida ei tule. „Konkureerime põhjamaade 
ja lätlastega ning viimasel ajal ka poola
katega,” tõdeb Jürgens. 
 Rahel-Puit on staažikas puitmastide 
tootja – ettevõte loodi 1994. aastal. 
Perefirmas töötab peale Märt Jürgensi 
ka tema abikaasa Ruth Jürgens, 

kelle õlul on ettevõtte finantspool. 
Poeg Meit aga on ametis projektijuhina. 
Kokku töötab ettevõttes 13 inimest. 
 Lisaks elektri ja sideliinipostidele 
valmistab ettevõte vähesel määral ka 
aiamööblit – toole ja pinke. „Oleme 
kohalike omavalitsuste tellimusena 
valmistanud ka mõned bussipeatused, 
teadetetahvlid ja istepingid puhke
aladele,” märgib Märt Jürgens. Samuti 
pakub ettevõte metsa ja saematerjali 
transporditeenust. 

PERE: Poeg Meit, 
isa Märt ja ema 
Ruth Jürgens. 
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OÜ Rahel-Puit
  Ettevõte loodi 1994. aastal.
  Toodab Eestis ainsana puidust side ja elektriposte.
  Poste valmistab tehas kuuse ja männipuidust,  
sealjuures kuusest poste kasutatakse üksnes Saksamaal.

  Postide tootmisel kasutatakse 7,2–13,2meetriseid palke.
  Toormeks on vaja väga hea kvaliteediga sirgeid ja väheste  
okstega puid. Neid käib ettevõte ise langil välja valimas.

  Aastas valmib OÜs RahelPuit 16 000–20 000 posti.  
Selle aasta maht on 15 000–16 000 ringis. 

  Eestisse jääb tänavu arvatavalt 5000–6000 posti.
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Tänavu oodati pikalt, et tuleks kevad, maapind sulaks ja saaks istutama 
asuda. Lume kadumisega saab alguse aga järgmine etapp – tuleohtlik 
aeg. Péter Szakonyi ja Zoltán Fekete Ungari Metsanduse Direktoraadi  
metsanduse ja metsateenistuse osakonnast rääkisid, milline on mets  

ja mida tähendab tuleoht meist 1500 km lõunas, Ungaris.

pingutame metsa 
hea käekäigu nimel

Tekst: Kristi Parro

Ungari: 

Metsas ringi jalutades tekib 
mõnikord tunne, et oled 
tohutu suures pargis. Vanade 
puude varjus saavad hakkama 
ainult kõige vintskemad.

Ungari on oma pindalalt Eestist kaks korda 
suurem – 93 030 km². Metsa on seal aga pea sama 
palju kui meil – 2,061 miljonit hektarit. Merepiir 
KeskEuroopa riigil puudub ning mandriline 
kliima ja mägedevaheline asend toob kaasa 
sagedasi põudasid. 
 Metsa pindala on Ungaris viimase 60 aastaga 
kahekordistunud ja praegu katab mets 22,2% riigi 
pindalast. Sellest omakorda 22% on kaitsealune 
mets ja 40% kuulub Natura 2000 võrgustikku. 
Zoltán Fekete sõnul on riiklikuks eesmärgiks sea
tud suurendada metsa katvust 27%ni. Usutavasti 
suureneb selle võrra ka kaitsealuste metsade pind
ala. LõunaEuroopa riigile kohaselt on Ungari 
metsades enamlevinud lehtpuud: 30% moodustavad 

tammed, märkimisväärne 25% on majanduslikult 
olulise, kuid tegelikult Ameerikast pärit hariliku 
robiinia all ja vaid 10% moodustavad okaspuud.
 Péter Szakonyi kiidab Ungari kauneid metsi ja 
maastikke. Nii leidub IdaUngaris, Dunántúli piir
konna mägedes pöögimetsi. Ungari lõuna ja ida
poolseid alasid, KeskDoonau tasandikku katab 
aga stepp, mis kunagi oli hajali puudega rohumaa. 
Ka praegu leiab seal kasvamas robiiniat, tamme 
ja pööki. Okaspuuistandused on samuti rajatud 
peamiselt sellesse piirkonda. Kui on soov minna 
Ungari kõige metsasematesse paikadesse, soovitab 
Péter külastada Ungari põhjaosa, kus künklikku 
maastikku katavad pöögi, tamme, valge pöögi 
ja vahtrametsad.
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Läbi raskuste metsa poole
Ungari praeguste metsade ilme on välja 
kujunenud sajandeid kestnud võimu
võitluste tulemusena. Tammest, mille 
tõrusid 17. sajandi jutlustajad usuretkedel 
kingitustena jagasid, sai järgnevatel 
sajanditel riiklikult tähtis materjal, mis 
lahingutes edu tagas – sellest meisterdati 
relvi, ehitati kindlusi ja linnamüüre. 
Raua kasutuselevõtt andis 19. sajandil ka 
metsale hingamisruumi. Aga vaid hetkeks.
 Zoltáni sõnul leidis Ungari metsan
dust kõige enam mõjutanud sündmus 
aset pärast I maailmasõda, kui Ungari 
kaotas Trianoni rahuga 72% oma maa
dest ja 84% oma metsadest. Metsade 
osakaal langes 26%lt 12%le. Uued 
rahvus vahelised piirid lahutasid töös
tuse toormest ja turust. Metsa oli vähe 
ja muutus eriti oluliseks seda jätku
suutlikult majandada. 1935. aastal vastu 
võetud metsaseadus piiras raiemahte ja 

rõhutas vajadust istutada. Olulise koha 
leidis seaduses ka looduskaitse.
 Järgmiseks löögiks oli 1945. aastal 
alanud natsionaliseerimine, kus üle 
kuue hektari suurused alad jäid edaspidi 
riigi majandada. Kümme aastat hiljem 
kaotati ka erametsaomanike ühendused 
ja 30% metsadest läks põllumajandus
likele kooperatiividele. 

 Kui 1989. aastal Ungari Vabariik taas
tati, erastati ligi 40% maadest. Metsa
omanikud said hakata uuesti ise metsi 
majandama ja tugevad metsatraditsioo
nid tõusid veelgi enam au sisse. Täna 
moodustab riigimets Ungari metsadest 
üle poole – 56%. Metsa pindala on 
võrreldes 1920. aastaga kasvanud 
miljoni hektari võrra.

Keskmiselt noored metsad
Péter näitab joonisel Ungari metsade 
vanuselist jaotust, kus majandusmetsad 
ja mittemajandatavad metsad joonistavad 
metsast ootamatu pildi. Kiiresti kasvava 
robiinia ja hübriidhaava eluring on 
lühike, 30–40 aastat. Vanades metsades 
domineerivad kõvalehtpuud – tammed ja 
pöögid. Kui kõik puuliigid aga joonisel 
kokku saavad, selgub, et Ungari metsad 
on keskmiselt väga noored – üle poole 
neist on 40aastased või nooremadki. ►

Tammest, mille tõrusid 17. sajandi jutlustajad  
usuretkedel kingitustena jagasid,  

sai järgnevatel sajanditel riiklikult tähtis materjal, 
mis lahingutes edu tagas – sellest meisterdati  

relvi, ehitati kindlusi ja linnamüüre.
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Ungaris on seatud 
sihiks suurendada 
metsa katvust 
27%ni.
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 Lühikesest raieringist hoolimata näeb 
Ungaris aastaaastalt lageraiealasid üha 
vähem. Au sees on püsimetsamajandus, 
kus raieid tehakse väikeste lappidena. 
Saavutamaks eesmärki – 27% metsa 
katvust – tegeletakse aktiivselt vabade 
alade metsastamisega.

Põuad põlengutele teed rajamas
Péter tutvustab metsatulekahjudealast 
kampaaniat, mis Ungaris praegu käimas 
on, ja osutab, et 99% metsatulekahjudest 
on inimese põhjustatud. Riigis on keh
testatud ka tuletegemise keeluaeg, kuid 
sellele vaatamata leiab 40–50% põlengu
test aset just siis. Kampaania eesmärk on 
harida inimesi ja tagada metsa hea tervis.
 Samas, vaadates metsakahjustuste 
statistikat, ei mahu metsapõlengud 
oma ulatusega isegi esikümnesse. 
Metsa tervist ohustavad eelkõige põuad, 
ulukikahjustused, väga levinud on ka 
putuka ja seenkahjustused. Péter selgi
tab, et sealt tulebki ka kampaaniaprojekti 

vajadus: põuad suurendavad tuleohtu ja 
ka teised häiringud rajavad haigete puude 
kujul teed tule kiiremaks liikumiseks. 
Soodne ilm tulekahju levikuks tähendab, 
et ükski mets ei ole väljaspool ohtu.

Kui vähesest saab palju
Viimaste aastate metsapõlengute arv 
Ungaris kinnitab Péteri juttu: igal aastal 
on metsades üle tuhande tulekahju. 
Võrreldes Eestiga esineb põlenguid seega 
pea kümme korda rohkem (pindalalt on 
Eestis metsa sama palju kui Ungaris) ja 
ka põlengute kogupindala on igal aastal 
suurem kui Eestis kõige laastavamatel 
põlenguaastatel. Hea on teada, et 62% 
juhtudest on tulekahjud siiski väikesed, 
hõlmates alla ühe hektari.
 Kõige rohkem mõjutavad tulekahjud 
Ungari põhja ja keskosa metsi, kus 
esineb 30% põlengutest. KeskUngaris 
annavad tulekahjudele kvaliteetset 
materjali juurde ka männikadaka 
okaspuumetsad, mis kuivadel suvedel 
pakuvad põlengutele parimat kütet. 

 Zoltán selgitab, et PõhjaUngaris on 
väga levinud varakevadine kulupõleta
mine pärast lume sulamist veebruarist 
aprillini, mis aga kergesti ka metsa levib. 
Inimeste hooletusest põhjustatud nõia
ringile annavad hoogu riiklikud ja 
Euroopa Liidu toetused, mille ees
märgiks on rohumaid avatuna hoida. 
Oluliselt odavam on seda teha aga 
kulupõletamisega kui muruniitjaga.

Ennetustöö kannab vilja
Zoltán räägib lähemalt tulekahjude 
kustutamisest. Selgub, et tuletõrje jõuab 
põlengupaika keskmiselt 30 minutiga 
ja teist sama palju kulub väiksemate 
põlengute kustutamiseks. Tuletõrjujad 
ise olevat eesmärgiks seadnud jõuda 
tulevikus sündmuspaika 25 minutiga. 
Tööd jaotatakse 105 tuletõrjejaama 
ja 43 vabatahtlike jaama vahel.
 Võrreldes tulekahjude ennetamise 
kampaania algusega on juba näha ka 
tulemust – põlengute arv ja pindala on 

Ungari metsad on keskmiselt 
väga noored – üle poole neist on 

40aastased või nooremadki.

Metsa pindala 2 060 8000 ha
Metsa katvus 22,2%
Tagavara 378,5 mln m³
Aastane juurdekasv 13 mln m³
Raiemaht 7,4 mln m³
Lageraiete maht 5 mln m³
Uuendamine 17 000 ha

Numbreid 
Ungari metsa kohta

Allikas:	National	Food	Chain	Safety	Office,	Forestry	Directorate

Tulekahjude enne
tamise kampaania 
õpetab igas vanuses 
loodusesõpradele, 
kuidas metsas  
ohutult käituda.
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vähenenud. Pakun vestluskaaslastele, et 
põhjuseks võib olla halb ilm. Péter aga 
kinnitab, et palju on juba ka ära tehtud. 
Nimelt pakutakse metsaomanikele lisaks 
teavitamisele ka vahendeid põlengute 
ennetamiseks. Rajatakse tuletakistus
ribasid ja tiike, koolitatakse metsa
omanikke raiemeetodite, taasmetsastamise 
ja surnud puidu eemaldamise teemal, 
koostatakse tule ennetamise plaane jms. 

 Kavas on kasutusele võtta ka nn kont
rollitud põletamine, mis on tavapärane 
metsamajandamise ja kahjude enneta
mise meetod Skandinaavia riikides ja 
ka USAs, Eestis aga mitte. Selle ees
märgiks on eemaldada metsa alt puhmad, 
kuivanud lehed, surnud taimed jm, kasu
tades selleks madala intensiivsusega tuld. 
Tule liikumist metsa alla suunatakse nii, 
et see ei saa kasvada suureks ega väljuda 
kontrolli alt. Selleks on tarvis sobivat 
tuulevaikset ilma ja koolitatud asjatund
jaid. Ungaris esinevadki põlengud pea
miselt pinnatulena, mille ennetamiseks 
sobib ka see meetod kõige paremini. 

Ladva ja maatuld esineb väga harva. 
 Loodame, et põlengute ennetamisest 
on kasu ja pingutused aitavad saavu
tada seatud eesmärgi suurendada 
metsa osakaalu. 

Metsa tervist ohustavad eelkõige 
põuad, ulukikahjustused,  

väga levinud on ka putukate  
ja seenkahjustused.

Ungaris on 90%  
ulatuses levinud  
lehtpuumetsad, mis 
katavad nii mägesid 
kui madalaid alasid.
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Big Sur sobib rändajale, 
kes armastab aeglast 
kulgemist. Siin võiks 
iga kurvi taga teha 
puhkepausi ja nautida 
Vaikse ookeani värve, 
lõhnu ja vaateid. 
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Suurte puude  
ja suure 

ookeani vahel
Tekst ja fotod: Mari Tuul

California on meie USA lääneranniku road trip’i 
kolmas ja viimane osariik. Rikas piirkond,  

kus kõik on suur: osariik ise ja tema kuulsus, 
vahemaad ja vaated, mäed, puud ja ookean. 



Selle aasta jaanuaris ületas maailma 
meedia uudisekünnise teade ühe puu 
surmast – see oli Californias kasvanud 
hiidsekvoia (Sequoiadendron giganteum) 
nimega Pioneer Cabin Tree. Hiidsekvoiad 
ehk mammutipuud hoiavad enda käes 
puude jämedus ja vanuserekordit, see 
karmis talvetormis ümberkukkunud tege
lane oli lisaks tuntud sellega, et tema  
tüvesse oli uuristatud tunnel, millest  
turistid autoga läbi sõitma mahtusid. 
 Just sellesama jaanuaritormi ajal üle
tasime perega oma läänerannikureisil 
OregoniCalifornia piiri. Meie eesmärk 
polnud autoga puust läbi sõita, küll aga 
tahtsin muu hulgas näha ja oma käega 
katsuda neid vanu ja väärikaid hiiglasi, 
kes elanud tuhat, mõned koguni üle 
kolme tuhande aasta. 

Kuiva maa sinivaalad
Seal ma siis olin, keset California põhja
osa, Armstrongi sekvoiade looduskaitse
alal. Seal, kümmekond kilomeetrit Vaikse 

ookeani rannikust, leidis aset mu esimene 
kohtumine ranniksekvoiaga. Rannik
sekvoia on üks kolmest liigist, mis 
ladina ja ka eesti keeles sekvoia nime 
kannavad. Inglise keeles kutsutakse 
teda hoopis Coast Redwood. Tegelikult 
peavad taimeteadlased pärissekvoiaks 
vaid sedasama ranniksekvoiat (Sequoia 
sempervirens), mille ainus kasvuala on 
Californias Vaikse ookeani ja Ranniku
aheliku vahel, umbes 60 km laiusel ja 
700 km pikkusel ribal. Hiidsekvoia, 
inglise keeli Giant Sequoia, mille ilma
kuulus esindaja jaanuaritormis ümber 
kukkus, kasvab samuti Californias, kuid 
väikestel aladel rannikust eemal Sierra 
Nevada mäestikus. On kolmaski liik, 
metasekvoia (Metasequoia glyptostro-
boides), mis kasvab Hiinas. Kõik kolm 
on lähisugulased sooküpressiliste sugu
konnast. Tekitaks vähem segadust, kui 
kasutada eesti keeles hiidsekvoiast rää
kides tema sünonüümi – mammutipuu. 
Ranniksekvoiad on pikemad ja hoiavad 
kõrgusrekordit, mammutipuud jämeda
mad ja pikaealisemad; metasekvoiad 
on neist lühemad ja peenema tüvega. 
 Seesama jaanuaritorm ja üleujutused 
takistavad meie sõitu Sierra Nevada 
mägedesse mammutipuude juurde.  
Ei luba ilm meid ka kõrgeimate rannik
sekvoiade juurde Humboldti maakonnas 
California põhjapiiril. Aga me ei jäta 
jonni ja pääsemegi lõpuks sekvoiadega 
kohtuma pisut lõuna pool, Santa Rosa 
linnakese lähistel Armstrongis. 
 Usutavasti pole inimese tajupiire arves
tades vahet, kas puu, mille all seista, on 
70 või 90 meetri kõrgune. Sekvoiametsas 
võib puude latvu niikuinii pelgalt hoo
mata. Enamasti pole neid näha, sest 
esiteks on ladvad väga kõrgel, teiseks 
armastavad ranniksekvoiad niiskust ja 
nende ladvad on sageli uttu mähkunud. 
Liigub sellinegi ütlus, et kellelgi pole 
sekvoiat veel nii pildistada õnnestunud, 
et pilt selle puu võimsust veidigi edasi 
annaks. Ei õnnestunud meilgi. Võibolla 
polegi need saadikud neogeeniajastust, 
kuiva maa uhked sinivaalad pildista
miseks mõeldud? Ehk on hoopis õigem 
lihtsalt seista tükk aega nende tüvede 
vahel ja hingata sisse seda külluslikku, 
udu ja öösel sadanud vihma järele lõh
navat õhku. Tunda end tillukese, siinses 
ökosüsteemis täiesti tähtsusetu putukana 
ja tajuda, kuidas sellest teadmisest 
kasvab hinges vabadus. 

Puhkepäev

Armstrongi sekvoiade 
kaitsealale sisenenud 
inimlaps tunneb end 
puude kõrval väikse 
ja väetina.
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Puutuda puud
Ootamatust vabadusetundest veidi joo
bununa panen käe sekvoia krobelisele 
tüvele. Ka koor on erakordne – see vana 
tark puu kasvatab endale aja jooksul 
kuni 30 cm paksuse kasuka selga. Tema 
sugulase mammutipuu koor võib aga 
ulatuda isegi 90 sentimeetrini! See on 
kahtlemata tark tegu, sest kui tahta 
vanaks elada, peab oskama end kaitsta. 
Paks koor kaitseb puud õhus ringi 
lendavate seeneeoste ja teiste haiguse
tekitajate eest ning võib puu päästa isegi 
metsatulekahjus. Kergemad tulekahjud 
on sekvoiadele isegi kasulikud, sest nii 
avanevad nende käbid ja seemned leia

vad eest tulest paljaks põletatud viljaka 
pinnase. Kui sekvoia siiski ümber kukub, 
kasvavad tema tüvest ja kännust uued 
puud. Ranniksekvoiad kasvavad hästi 
ka juurevõsudest. Nii on sekvoiasalus 
sage vaatepilt, kus ringis ümber ema
puu kasvavad puulapsed moodustavad 
ühtehoidvaid vennaskondi. Emapuu 
mädaneb lõpuks, uuest põlvkonnast 
sirgub aga ringikujuline, seest tühi 
puuansambel, mille tüved ja juured on 
üksteisega tihedalt kokku kasvanud 
nagu õdedelvendadel ikka. 
 Kuna ranniksekvoiametsas sajab suure 
osa aastast ning udu on püsikülaline, 
tunnevad end siin hästi kõik, kes armas
tavad niiskust. Siinses koosluses leidub ► 

Puhkepäev

  On igihaljas, pikaealine, tule ja haiguskindel 
okaspuu, sekvoiaperekonna ainus liik.

  Võib elada 2000 aasta vanuseks.
  Tavaline kõrgus on 70–90 meetrit;  
kõrgeim, Hyperion, on 115,5meetrine  
ja kannab ühtlasi maailma kõrgeima  
elusolendi tiitlit. 

  Võib kasvatada tüve läbimõõduga  
kuni 6 meetrit.

  On lühikeste, pehmete ja tumeroheliste  
okastega, mil allpool kaks helesinist triipu.

Mammutipuu  vs  Ranniksekvoia
  On igihaljas, väga pikaealine, tule ja haiguskindel  
okaspuu, perekonna Sequoiadendron ainus liik.

  Võib elada üle 2000 aasta, vanim teadaolev puu on 
umbes 3500aastane.

  Kasvab 50–80 meetri kõrguseks. Kõrgeima teadaoleva 
mammutipuu kõrguseks on mõõdetud 94,8 meetrit.

  Tüve läbimõõt võib ulatuda 6–8 meetrini. Suurim läbi
mõõt (maapinnalt mõõdetuna) on 17 meetrit, ümbermõõt 
47 meetrit. Suurim läbimõõt rinnakõrgusel 8,8 meetrit.

  Annab väga palju puitu. Suurima mahuga mammutipuu 
on General Sherman (tema kaaluks on arvutatud  
1,2 miljonit kg).

Ranniksekvoia koor 
on kuni 30 cm paks 
ja pehme; selline 
kuldaväärt kasukas 
kaitseb kandjat 
putukate, seeneeoste 
ja isegi tule eest.
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samblaid, jänesekapsast ja muidugi 
rikkalikult sõnajalgu. Osa neist kasvab 
mullapinnas, osa aga puude võrades. 
Sekvoiavõrasid kirjeldatakse kui elu
rikkaid rippuvaid aedu, mis on täis 
samblikke, salamandreid ja lugema
tuid väikeorganisme. 

 Ah et mis tunne on siis puutuda puud, 
mille sees on tuhatkond aastat elukoge
must? Puud, mis on näinud esimeste 
kullaotsijate ponnistusi ja mis kõigutas 
täies rahus oma oksi ajal, mil Saaremaa 
mehed käisid Sigtunat vallutamas? 
Ameerika kirjanik John Steinbeck on 
öelnud, et sekvoia on kirjeldamatu. 
Tema lähedus on salapärane ja suunab 
vaikselt vaatlema, paneb ootama midagi 
müstilist ja müütilist – mitte asjata ei 
ole sekvoiasaludes filmitud „Jurassic 
Park”. Võimalik, et sekvoiad nagu 
mitmed teisedki okaspuud pakkusid juba 
keskaegkonnas varju dinosaurustele. 
 Paraku tegi ranniksekvoiade tohutu 
puidumass, pikk ja sirge tüvi ning niis
kus, roti ja tulekindel puit valge mehe 
tulles temast ehitusfirmade lemmikpuu. 
95% metsadest on praeguseks maha 
raiutud. Ranniksekvoiade saatus oli 
muuhulgas saada raudteeliipriteks ja 
aidata nii kullaotsijaid aina kaugemale 
läände. Mammutipuul läks mõnes 
mõttes paremini – tema puit muutub 
vananedes hapraks ega sobinud raudtee
tööstusele – kuid ometi raiuti ka seda 

suure puidumassiga liiki 20. sajandi 
algul agaralt. Paljud sajanditagused 
majad San Franciscos ja Sacramentos 
on ehitatud noore mammutipuu puidust, 
ka kasutati seda suurt puud selleks, 
et teha väikevorme, nagu aiapostid, 
sindlid, tuletikud, pliiatsid... 
 Tahtmata Steinbeckiga väidelda – 
ikkagi California mees ja teab pare
mini! –, märgin siiski, et kui peab, siis 
mina kirjeldaksin ranniksekvoiat hari
liku ebatsuuga kaudu. Viimaseid leiab 
võrdluseks ka Eesti puukoolides ja 
parkides. Olin oma esimese suurepuu
elamuse kätte saanud juba paar kuud 
varem, kui rändasime Kanada Briti 
Columbias ja juhtusin pealt nägema 
ühe indiaaniverd mehe sõnatut suhtlust 
ebatsuugaga. Sealsetes parasvöötme 
vihmametsades eriti suured mõõtmed 
saanud harilik ebatsuuga sarnaneb 
ranniksekvoiaga oma suuruse (suurim 
ebatsuuga olevat olnud Vancouveri saa
rel kasvanud 128meetrine), pika ea ja 
isegi välimuse poolest. Ja selle poolest, 
et need võimsad, vanad ja targad puud 
ei mõjuta inimest mitte niivõrd oma ilu 
ja suuruse, vaid selle salapärase miskiga, 
mis neist kiirgab, liigutades ja uuenda
des kurnatud inimhinge. 

Rannikule lähemale
Kuid mitte üksnes sekvoiametsade 
pärast ei tulnud me Californiasse. Läbi 
Washingtoni ja Oregoni osariigi lõunasse 
sõites oli meie plaan põgeneda talve eest 
ja jõuda välja Big Suri. Meie reisi soo
jemad ja värvilisimad loodushetked 
pärinevadki Big Surist. Lisaks sellele, 
et ilmad on siin laiuskraadil ka jaanuaris 
soojad, lookleb San Franciscost Los 
Angelesse piki Vaikse ookeani kallast 
maailma kõige maalilisemate vaadetega 
tee, kuulus Road No. 1.
 Teeme teel pikemaid ja lühemaid 
peatusi. California keskosas valime 
oma baaslaagriks Monterey poolsaarel 
asuva Pacific Grove’i nimelise linnakese. 
Paik on ilus, olemata magus. Muidugi 
on selles ookeanilinnakeses mereäärne 
promenaad, kust ei saa kuidagi ära tulla, 
sest värvid ja lõhnad muutuvad kogu 
aeg, kuid lisaks on seal ka lopsakas 
elusloodus. Palmid ja tohutu suured 
õitsvad aaloed, kümnete kaupa hülgeid, 
merisaarmaid ja merilõvisid, eemal lahel 
võib näha mööduvaid vaalu, linnas aga 

Ameerika mustjalg
tüllid põgenevad 
laine eest: imekaunil 
Monterey poolsaare 
ümber kulgeval 17 
miili sõidul annavad 
need linnud lausa 
tsirkuseetenduse – 
iga laine taandumise 
järel joostakse ookeani 
poole mere andameid 
nokkima, laine tulles 
põgenetakse maale. 
Innukad ja ilusad.

Puhkepäev

Paraku tegi ranniksekvoiade tohutu puidumass, 
pikk ja sirge tüvi ning niiskus, roti ja  

tulekindel puit valge mehe tulles temast  
ehitusfirmade	lemmikpuu.
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Loojangueelne hetk 
Calla Lily orus Big 
Suris. Org on keset 
jaanuari täis kallade 
kauneid õisi. Ojake 
orupõhjas suubub 
siinsamas ookeani.

Loo autor Big Suris.

kohtab julgeid linnukesi, siin oma rändel 
peatust tegevaid monarhliblikaid ja 
mustsabakitsi. Viimased jalutavad otse 
tänava kõrval parkides. Paljukiidetud 
kõrvallinnake CarmelbytheSea see
vastu osutub kodanliku ja igavavõitu 
kuurortlinnaks.
 Pacific Grove’ist on hea teha väljasõite 
lähedusse Point Lobose looduskaitse
alale, vaatama väändunud okstega 
Monterey küpresse, mille oksad on 
sõbralikus sümbioosis Trentepohlia
nimelise vetikaga ja mis näevad seetõttu 
välja punased, ja muidugi Big Suri.
 Kuidas iganes see maailm ka sündis, 
Big Sur on igatahes välja kukkunud 
selline, et hinge võtab kinni. Jõulised 
Vaikse ookeani lained ja nende järje
kindel purunemine järsul rannakaljul, 
eemal taustaks pehmed rohelised lopsa
kad mäed. Big Sur on neile, kellele 
meeldib reisida aeglaselt, sest siin võiks 
iga käänaku taga peatuse teha ja maa
ilmale ilu eest tänulik olla. 
 Ühel peatusel leian, et suurel osal 
ookeaniäärsest kaljupealsest laiutab 
kummaline kolmnurkse lehega paksu
leheline, mis on peaaegu kõik siinsed 
kaljunukid tiheda vaibana katnud. See 
on Ice Plant – LõunaAafrikast pärit 
erakordselt ahne sissetungija, kes läm
matab kogu kohaliku taimestiku. Eesti 
keeli on tegu söödava hotentotiviljaku 

ehk hotentoti viigimarjaga, mida ürita
takse kogu maailmas kui agressiivset 
invasiivset liiki tõrjuda. 
 Kui päike loojuma hakkab, algab 
hotentotiviljaku lehtedes muutus – need 
värvuvad punaseks, oranžiks ja kollaseks. 
Kogu see pilt koos ookeani ja pehmete 
rohemägedega taustal on nii väga 
California klišee, aga sedavõrd kaunis, 
et me ei saa kuidagi muudmoodi, 
kui tuleme Pacific Grove’ist siia tagasi 
veel järgmiselgi õhtul. Nautima kuldset 
päikeseloojangut läänerannikul ja 
tundma seda vabaduse, heaolu ja ava
ruse hõngu, mis California kohal nii 
suurejooneliselt hõljub.
 Üks asi on niigi suures Californias 
veel eriti suur. See on ilm. Ilm mõjutab 
siin isepäiselt inimese liikumisteid 
ja päevaplaane. Ka meie road trip’i 
mõjutas too loo algul mainitud jaanuari
torm ja viis meid eemale muustki kui 
sekvoiadest. Yosemite’i rahvuspark oli 
suletud, tee nr 101, mida mööda sõit
sime, siitsealt kinni. Takistatud liikluse 
tõttu sõitsime Oregonist kuni Santa Rosa 
linnakeseni rongiga ning ka seesama 
hingematvate vaadetega Road No. 1 oli 
Big Suri keskosast alates, pärast Bixby 
silda mudalaviinide alla mattunud ja 
liiklejaile suletud. 
 Võtkem seda kui veel üht põhjust tajuda 
inimputuka mannetust looduse kõrval. 
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Tekst: Triin Kusmin  Fotod: Risto Sepp, Vikipeedia

Struve geodeetiline kaar on tuntud ja kantud ka UNESCO maailma-
pärandi nimekirja. Vähem teatakse, et Struve kaare üks punktidest – 

Essemägi – jääb RMK Peraküla-Ähijärve matkatee äärde.

Tänapäeval kasutatakse nii metsatöödel kui ka 
matkateedel oma asukoha kiireks määramiseks 
GPSseadet. Siiski on ka paberkaartide täpsus  
tänini ülimalt oluline. 

Struve kaare sünniloost
17. sajandil töötati Hollandis välja triangulatsiooni
meetod, mis võimaldas mõõta täpset objektide
vahelist kaugust maastikul. Selleks tuli punktide 
vahele tinglikult ehitada üksteist puutuvate 
kolmnurkade jada. Maastikul valiti kolmnurkade 
tippudeks kõrged ehitised, nagu kirikutornid, 
või ehitati kõrgematesse kohtadesse spetsiaalsed 
puust tornid. Kolmnurkade võrgustiku rajamisel 
oli vaja mõõta vaid mõned baasjooned (üks 
triangulatsiooniahela kolmnurga külg) ja nurgad, 

ülejäänu sai trigonomeetria abil välja arvutada.
 Aastatel 1816–1855 rajati Friedrich Georg  
Wilhelm Struve ning Eesti päritolu kindrali 
Carl Friedrich Tenneri eestvõtmisel Maa kuju 
ja suuruse mõõtmiseks triangulatsiooniahel, mis 
ulatus PõhjaJäämere äärest Musta mere äärde. 

Mõõtmistulemused täpsustasid Maa kuju ja 
mõõtmeid ning olid aluseks täpsematele kaartidele. 
Tänapäeval teatakse seda triangulatsiooniahelat 
Struve  kaarena. Loomise ajal ja veel rohkem kui 

RMK matkateede 
ääres asub põnevaid 

paiku: lisaks looduse ilu 
ja vaheldusrikaste maastike 

tutvustamisele räägivad 
need palju huvitavat 
möödunud aegadest.

Struve geodeetilisel kaarel oli väga suur 
tähtsus astronoomia, geodeesia  
ja	kartograafia	arendamisel.

Struve kaare 
punkt Essemäel 
praeguses Taheva 
vallas Valgamaal.

Killuke teaduslugu matkatee äärest

Fo
to

: R
IS

TO
 S

EP
P   

48 Metsamees nr 2 (130) / 2017



sajand hiljem oli see pikim mõõdetud 
meridiaanikaar, mis läbib praeguse 
Norra, Rootsi, Soome, Venemaa, Eesti, 
Läti, Leedu, Valgevene, Moldova ja 
Ukraina territooriumi. Kaare pikkus 
on 2820 kilomeetrit, võrgustik koosneb 
258 põhikolmnurgast ja 265 peamisest 
mõõdupunktist. Eesti alal on Struve 
kaarel 20 põhi ehk 1. järgu punkti, 
2 abipunkti (Rakke ja ViruNigula) 
ja SimunaVõivere baasjoon.

Struve punkt  
RMK matkatee ääres
2005. aastal kanti Struve meridiaanikaare 
triangulatsiooniahela 34 punkti UNESCO 
maailma kultuuripärandi nimekirja.  
Tegemist oli esimese tehnoloogilise  
rajatisega selles nimekirjas. Eestist on 
nimekirja kantud kolm punkti – Tartu 
tähetorn, Võivere ja Simuna punktid. 

 Vähem on aga teada, et üks Struve 
kaare punktidest – Essemägi, jääb RMK 
PerakülaÄhijärve matkatee äärde. Struve 
päevikutes esineb Essemägi tihti ka kui 
„Mariomäggi”. Essemäe 1. järgu signaali 
asukohta kirjeldab Struve vaatlus
päevikus järgnevalt: Mariomäggi on 
kahe kupliga mäeseljandik ca 3 versta 
Hargla pastoraadist põhja pool. Punkt 
asub madalamal lõunapoolsel kuplil. 
Varem oli põhjapoolne metsaga kaetud, 
nüüd mõlemad paljad.
 Essemäel, nagu ka teistes Struve  
meridiaankaare 1. järgu punktides  
asusid 9 meetri kõrgused sümmeetrilise 
kujuga püramiidsed tugevast puidust 
tornid. Iga signaaltorni tippu püstitati 
visiirpalk, mis võõbati musta värviga 
triibuliseks, et see ümbritseva looduse 
taustal paremini silma paistaks. 
 Essemäele rajatud signaaltorni koordi
naatideks mõõtis Struve 57 38′ 19″, 4 N 
(põhjalaiust) ja 44 3′ 42″, 3 E (idapikkust 
Ferrost). Tänapäevases tasapinnalises 
ristkoordinaatide LESTsüsteemis on 
need X 6390974, Y 643018.

 Struve töötas Essemäel korduvalt.  
Esmalt 25. juulil 1816. aastal, seejärel 
aasta hiljem, 1817. aasta 15. juulil. Kõige 
pikemalt viibis ta seal 1822. aastal –  
7., 10. ja 11. juulil. Essemäelt tehtud 
vaatlused, nurga ja kraadimõõtmised 
Harimäe, Hummuli, Apukalnsi ja 
Palsmane suunal lõpetas Struve  
10.–11. augustil 1824. aastal.
 Struve kaare kõige esimene Liivi
maale rajatud tugipunkt jääb Essemäelt 
kagusse, üle Koiva jõe Lätis Apukalnsi 
(Oppekalnsi) kõrgendikul olevasse  
kirikutorni, kuhu Struve seadis sisse  
ühe oma meelisvaatlusposti. Essemägi 
on Eesti aladel Struve kaare kõige  
lõunapoolsem tugipunkt ning esimene 
püsiv vaatluskoht, kust kuulus astro
noom 1816. aasta suvel LõunaEestis 
oma missiooni alustas. Hilisematel  
aegadel on Essemäe punkt olnud kasu
tusel ka riigi geodeetiliste põhivõrkude 
rajamisel 1933. ja 1991. aastal.
 Vaatluspunktide tsentrite märgistamist 
looduses ei pidanud Struve eriti oluliseks, 
küll aga jäädvustas ta need kohad teaduse 
ajalukku. Struve geodeetilisel kaarel oli 
väga suur tähtsus astronoomia, geodee
sia ja kartograafia arendamisel. See on 
märkimisväärne teaduse meistriteos, 
mille mõõtmistulemusi kasutati prak
tikas 20. sajandi keskpaigani. Eestis 
mõõtis Struve kokku 22 punkti. Kolm 
UNESCO maailmapärandi nimekirja 
kuuluvat punkti on hästi eksponeeritud, 
ülejäänudki vääriksid senisest enam 
tähelepanu. Ka looduses liikuja võiks 
teada, et neis paigus on tehtud maailma
tasemel teadus ja kultuurilugu. 

Kasutatud kirjandus:
Viik, T. 2002. 150 aastat Struve meridiaankaare mõõtmisest. 
Käsikiri Tartu observatooriumi kodulehel.
Kala, H. (koost) 2016. Struve ja Eesti tee maailma kultuuri
pärandisse 1816–2005. Teadlaste ümarlaud „Struve kaar 200”.

Friedrich Georg  
Wilhelm Struve

Pärandkultuur

Essemägi on Eesti aladel Struve 
kaare kõige lõunapoolsem tugi

punkt ning esimene püsiv vaatlus
koht, kust kuulus astronoom 

1816. aasta suvel LõunaEestis 
oma missiooni alustas.
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SimunaVõivere baasjoone Simuna otspunkt 
on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Struve 1. järgu 
signaali joonis. 
Selline üheksa 
meetri kõrgune 
puidust signaaltorn 
asus ka Essemäel.
Allikas: Kala, H. (koost) 
2016. Struve ja Eesti tee 
maailma kultuuri pärandisse 
1816–2005. Teadlaste 
ümarlaud „Struve kaar 200”.
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Tekst: Kristi Parro  Fotod: Are Tralla

20. aprillil Kvartali konverentsikeskuses 250 inimese osalusel toimunud 
konverentsil räägiti säästliku metsanduse, hariduse ja tööstuse  

tuleviku teemadel ning innovatsioonist, mis kõigi valdkondade jaoks 
uusi võimalusi loob ja muutustele sunnib. Ettekannete vahele mahtusid 

sisukad arutelud, mis otsisid võimalusi ideede rakendamiseks.

Metsanduse lähitulevik:  
visioonid aastani 2037

1  Päeva avasõnad ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.
2  Konverents tõi Kvartali konverentsi keskusesse  

Tartus täissaali: 250 tähelepanelikku kõrvapaari.
3  Kui jutt on metsanduse tulevikust,  

jätkub kuulajate seas küsijaid …
4  … ja laudkondades juttu kauemaks.

1
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5  Tartu Ülikooli loodus
kaitsebioloogia juhtivteadur  
Asko Lõhmus arutles säästliku 
metsamajanduse olemuse  
ja muutumise üle.
6  Eve Kitt ja Rain Leoma  

Kutsekojast tõid lauale küsimused 
järgmise põlvkonna kaasamisest. 
Näiteks, kuidas müüa noorele  
8 sekundiga töökoht?
7  Vaieldamatult kõige  

stiilsem osaleja.
8  EstFor Invest OÜ juhatuse 

liige Margus Kohava rõhutas  
vajadust kasutada kodumaist 
puitu targalt ja teha  
seda kodumaal.
9  Laudkondades tekkinud  

ideed ja küsimused koondati  
ning neist enam kõlama jäänud 
esitati ka suurele saalile.
10  Pille Kaas Deskis OÜst  
rääkis innovatsioonist: tehno
loogia plahvatuslikud arengud 
korraga mitmes valdkonnas  
loovad võimalusi, mida praegu  
on raske ennustada.
11  Värskeid SMI andmeid  
tutvustas Allan Sims 
Keskkonnaagentuurist.
12  Et jutt ja jaks ei raugeks, sai 
päeva lõpus ka suu magusaks.
13  Tõsiste arutelude kõrval  
mahtus päeva ka paras kogus 
head huumorit.
14  Päeva võtsid kokku  
Henn Korjus Eesti Maaülikoolist 
ja presidendi majandusnõunik 
Heido Vitsur.
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1  Ühispilt. Selleks ajaks olid paraku 
juba lahkunud kõige rohkearvulisemalt 
osalenud Otepää gümnaasiumi ja  
Konguta kooli lapsed.
2  Taimed ootavad juurte muldasaamist 

hommikuse kerge lumekatte all.  
Istutati nii männi kui kuusetaimi.
3  Täna istutatud puuhakatiste eluring 

on sarnane inimese omaga. Enamasti 
saavad alles meie järeltulijad osa sellest 
õigest ja suurest metsa moodi metsast.
4  15 hektari suurusele alale oli plaanis 

kasvama panna umbes 40 000 taime. 
Istutuspäeval sai sellega talguliste toel 
algust tehtud.
5  RMK juhatuse esimees Aigar Kallas 

viimaseid männitaimi mulda panemas.
6  Metsaistutuspäeval oli kohal ka  

keskkonnaminister Marko Pomerants  
ja RMK  Kirde piirkonna  
metsakasvatusjuht Ilmar Paal.

Tekst: Kaidi Jõesalu  Fotod: Are Tralla

21. aprilli metsaistutuspäev tõi vaatamata tuisusele hommikule  
Valgamaale Taheva metsade vahele 283 istutajat.  

Eelmisel aastal tormis räsida saanud alale pandi kasvama  
tuhandeid kuuse- ja männipuukesi.

Sirguvad tuhanded  
kuuse- ja männipuud 
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7  Keskkonnainspektsiooni töötajad 
kuuski istutamas.
8  Saku Lätte töötajatest oli nii mõnigi  

kohale sõitnud lausa Sakust.
9  Hommikuse lumekatte sulatas  

kiirelt päeval sadanud vihm.
10  Väiksemad istutajad sättisid metsa
taimede juured mulda kahekesi koostöös.
11  Lasita Maja kollektiiv istutuspäeval.
12  Vakad tühjad ja töö tehtud.
13  Et töö lumisel päeval lõbusamalt  
läheks, lõid metsas meeleolu  
lõõtsamängijad Meel ja Toomas Valk.
14  Värske õhk ja istutamine  
teevad tuju heaks.
15  Lapsed rõõmustavad tehtud töö üle.
16  Tartu Karlova kooli lapsed rõõmustavad 
kordaläinud metsaistutuspäeva üle, mis oli 
hea vaheldus tavapärasele koolipäevale.
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Tekst: Marina Poltavtseva
Fotod: Ernest Bondarenko, Yuri Khorev

Traditsioonilised metsaistutustalgud peeti  
6. mail Ida-Virumaal Auveres ja 13. mail Harjumaal Viimsis

Noored metsataimed  
pandi ühiselt kasvama

Emadepäeval, 14. mail toimus Viimsis ka koos
tööüritus Narodnoe Radioga. Arvestatud oli saja 
osalejaga ürituse kohta ning kohad said täis mõne 
päevaga, soovijaid metsa istutama tulla jagus ka 
reservnimekirjadesse. Sel aastal said talgulised 

metsamajanduslikke teadmisi metsameestega tehtud 
intervjuudest, mis leidsid aset nii istutamise alguses 
kui ka lõpus, supisöömise ajal. Inimeste huvi Eesti 
metsades toimuva vastu oli nii suur, et vaid ürituse 
lõpuaeg pani küsimuste laviinile piirid. 

1  Istutasid Viimsis riigimetsa: 13. mai talgutel osalejad.
2  Metsaistutamine on lihtsalt ilus.
3  Metsaistutamine on ka lõbus!
4  Igaühele midagi: Niikaua kui Kirde metsakasvatusjuht Ilmar Paal 

ja IdaHarjumaa metsaülem Andrus Kevvai vastavad päevajuhi küsi
mustele, leiab ka väiksem talguline endale meelepärase tegevuse!
5  Pole hullu: Kui metsa eluring selge,  

pole teeäärne palgivirn enam nii ehmatav.
6  Narodnoe Radioga: Varem on raadiojaam oma kuulajatega  

ja RMKga seenel käinud. Metsaistutus osutus sama populaarseks 
ürituseks. Seda enam, et talgutel osalesid ka lemmikutest  
saate juhid, näiteks Julia Kalenda. 
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Ain Raali raamat „Kuula kuuske” on 
neile, kes tahavad sellest eestimaalasele 
nii igiomasest puust teada rohkemat 
kui seda, et kuusepuit on väärt ehitus
materjal või et jõulude aegu tuleb ta 
tuppa tuua ning kauniks ehtida. 
 „Kuusk on ühtaegu värav ja võti, mis 
avab tee tagasi lapsepõlve, loodusesse 
ja inimhinge heledamatesse osadesse. 
Kuusk on meie aegruumis lahutamatu 
inimese ilmalikust kestmisest: sünnist, 
elust ja surmast. Rääkimata kõigest 
käegakatsutavast, mida kuusepuu 
meile ajaliseks eluks pakub. Ajast aega 
on meie mail kokku kuulunud kuusk, 
koda ja kodu,” ütleb raamatu 
autor sissejuhatuses.
 Raamatust saab teada nii kuusest 
endast kui ka kõigest muust, mis selle 
igihalja puuga seondub. Ja seda on 
tõepoolest märksa enam kui igaaastane 
jõulupuu. Kui tihti me mõtleme kasvõi 
sellele, et inimese viimsel teel saadavad 
teda kuuseoksad? Kuuseoksaga 

Eesti Erametsaliidu 25. sünnipäevaks 
valminud raamat on teine väljaanne, 
mis pajatab erametsaliidu ajaloost. 
Kui esimene raamat oli liidu juhatuse 
esimehe Ants Eriku sõnul eelkõige 
koostöö kujunemisest, siis nüüdne 
trükis keskendub koostöö jätkumisele. 
 Raamat on kaheosaline. Esimene osa 
vaatab tagasi aastatele 2003–2016. 
Kronoloogiasse mahub paljutki – alates 
mitmetest metsaseaduse muudatustest 
kuni toetuste ning erimärgistatud kütuse 
kasutamise keelustamiseni metsatöödel. 
 Raamatu esimene osa annab lähema 
ülevaate ka teemadest, mis on aktuaal
sed olnud kauem kui paar aastat. Nii on 
kaua püsinud ja pole siiani vaibunud 
kired jahinduse ümber. Sama kehtib 
ka looduskaitse, elektriliinide talumise 
ja maksude kohta. 
 Põhjalikult tutvustatakse ka erametsan
duse organisatsioone ja tugisüsteeme 

austatakse ka jahisaaki ning looma 
lasknud kütti.
 Samuti on kuusega ennustada püütud. 
Näiteks ilma. Tarvastus teati, et kui 
kuuseoksad madalale vajuvad, siis tuleb 
varsti vihma. Tavalisest rohkem käbisid 
ennustas aga nii head vilja kui ka 
õuna, kartuli või kurgisaaki.
 Kuuske on laialdaselt kasutatud ka 
farmaatsias ja meditsiinis. Näiteks võib 
peavalu puhul proovida noortest kuuse
okastest tehtud kompressi – selle tarvis 
tuleb okkad puruks tampida. Samal ees
märgil on soovitatud ka peeneks taotud 
kuuseoksi ümber pea siduda. 
 Enim on rahvameditsiinis kasutatud 
kuusevaiku, vaiguga salvid on tuttavad 
tänapäevalgi. Eestlane on osanud 
kuusest hästi ära kasutada kõike kuni 
juurteni, millest punuti kartulikorve. 
 Kuusest ja jõuludest kirjutatakse ka, 
kuidas siis teisiti. 

ning kõneldakse ühistulisest tegevusest, 
julgustades metsaomanikke koonduma. 
 Raamatu teises osas esitletakse era
metsaomanikke – neid on iseloomus
tatud selle järgi, mida nad oma metsast 
tahavad, mida seal teevad või 
tegemata jätavad. 
 Ent raamatus tutvustatakse ka metsa
omanikke ning nende tegemisi metsas. 
Ja võib kindel olla – mets ei ole neile 
üksnes rahaallikas. „Mets on mulle 
liivakast, spordisaal ja puhkusesaar, 
kuhu reisin kolmneli korda nädalas 
aastaringi. Sealsamas kiviviske kaugu
sel „saarel” saan tunda nii lõunamaa 
kõrvetavat kuumust kui Lapimaa jäist 
hingust,” kirjutab Peeter Krimm, kelle 
seitsme hektari suurune metsamaa asub 
elukohast 25 kilomeetri kaugusel. 

KUULA KUUSKE

Ilmumisaasta: 2017 
Lehekülgi: 240 
Kirjastus: Varrak

MEIE, EESTI  
METSAOMANIKUD

Ilmumisaasta: 2017 
Lehekülgi: 80 
Väljaandja:  
Eesti Erametsaliit

Kuula kuuske

Meie, Eesti metsaomanikud

Ain Raal

Koostaja Viio Aitsam
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Suur puudus metsavahtidest
12. märtsil 1974. aastal andis metsamajanduse ja 
looduskaitse minister välja käskkirja „Metsavahtide 
ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni tõstmise edasis
test suundadest metsamajanduse süsteemis”. Põh
juse selleks andis tungiv vajadus erialaselt pädevate 
metsavahtide järele, nende süsteemne koolitamine 
oli katkenud – tundub ehk veider, kuid varemalt 
õpet vedanud Kaarepere sovhoostehnikum Luual 
polnud sellest lihtsalt enam huvitatud.
 Käskkirjaga pandi metsavahtide kaugõppe teel 
koolitamine neljale metsamajandile, mida hakati 
nimetama baasmajanditeks. Nendeks olid Kilingi
Nõmme, Läänemaa, Räpina ja Rakvere. Kõige  
tulemuslikumaks kujunes õppetöö just viimases. 

Sel aastal tähistab Sagadi metsamuuseum oma 30 aasta juubelit.  
Selle aja jooksul on Sagadis lisaks muuseumile toimetanud veel  
mitmed institutsioonid ja üheks selliseks on aastatel 1987–1996  

tegutsenud Metsavahtide kool.

Kui metsavahid 
õppisid Sagadis

Abimetsaülemate  
ja metsnike kursu
sed olid alati osa
võtu rohked. Fotol 
abimetsaülemate 
täiendkursusest  
osavõtjad Sagadi 
mõisas 1988. aastal.

Kooli ametlikuks nimeks kinnitati „Metsavahtide 
kool”. Algusaastatel kuulus Rakvere metsamajandi 
kooli tööpiirkonda kuus metsamajandit, hiljem 
hakkas siia õppureid saabuma üle Eesti.

Metsavahtide kool jõuab Sagadisse
Algusaastatel oli Rakvere metsamajandile tõsiseks 
mõttekohaks, kuhu Metsavahtide kool luua. Oma
ette hoone püstitamine ei tulnud kõne alla, olemas
olevatest polnud ükski õppetööks piisavalt sobiv. 
Hädalahendusena hakkas kool tegutsema 1974. 
aastal Viitna motellis. Kuigi koht ise oli sobiv pigem 
pidutsemiseks kui tõsiseks õppetööks, jäi kool 
sinna kuni 1979. aastani, kolides seejärel Rakvere 
metsapunkti olmehoonesse. Tingimused õppetööks 

Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi metsamuuseumi juht  Fotod: RMK Sagadi metsamuuseum
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olid seal palju paremad, samuti võimal
dasid samasse hoonesse loodud ööbimis
kohad hoida paremini silma peal õppurite 
vaba aja sisustamisel ja eriti distsipliinil, 
mis kippus Viitnal alatasa ülekäte minema.
 Kui juunis 1987 avati Sagadis metsa
muuseum, oli kohe olemas plaan tuua 
siia ka Metsavahtide kool. Õppeklass 
leidis koha mõisa härrastemaja endises 
mõisaköögis, ööbimiskohad rajati endi
sesse valitsejamajja. Süüa sai härraste
maja keldris asunud sööklas, esimest 
korda kooli ajaloos said õppurid nüüd 

kolm korda päevas sooja toitu. Ette
valmistused kooli ületoomiseks Sagadisse 
käisid kiirelt ning esimene grupp kursus
lasi alustas uues ja tolle aja võimalusi 
arvestades igati moodsas keskkonnas 
õppetööd 3. novembril 1987. aastal.

Riik tellib, riik koolitab
Metsavahtide kooli ülesanne oli anda 
õppuritele igapäevatööd katkestamata 
ühe aasta jooksul metsavahi kvalifikat
sioon. Õppetöö vältas viis nädalapikkust 
sessiooni. Kujunes välja süsteem, kus 
õppetöö algas aprillis ning kestis kuiste 
vaheaegadega kuni järgmise aasta  
jaanuarini. Eesmärgiks oli, et õppur 
puutuks kokku erinevate sesoonsete  
tegevustega. Ministeerium määras igal 
aastal kontrollarvu, mitu metsavahti iga 
metsamajand koolitama pidi. Keskmiselt 
oli see viie piires, kuid tavaliselt suunati 
õppima rohkem õppureid, sest välja
langevus oli suur. Selle vältimiseks  
informeeriti metsamajandeid õppijate 
edasijõudmisest, põhjuseta õppetööst 
puudumine võrdsustati tööluusiga.
 Õppetööd hinnati nelja palli süsteemis, 
kus negatiivseid hindeid oli vaid üks. Nii 
loodeti vähendada väljalangejate hulka, 
tegelikkuses jäi nende hulk ikkagi suu
reks. Kõigis ainetes positiivse hinde saanu 
suunati riigieksamile, selle edukalt soori
tanu sai metsavahi kutsetunnistuse ning 
rinnamärgi. Kooli õppeprogrammi ning 
riigieksamite küsimused koostas ministee
rium. Metsavahtide kooli tavaprogramm 

sisaldas kümmet õppe ainet, põhirõhk 
oli pandud metsakultuuridele, metsa
kasvatusele ja metsaparandusele. Kõige 
vähem pöörati tähelepanu geodeesiale 
ning tööde ja töötasude arvestamisele. 
Lisaks kohapealsele õppetööle oli igale 
õppurile ette nähtud 240 tunni pikkune 
kodune praktikum, iseseisvalt tuli läbi 
töötada 35 trükist ja eeskirja. Igal juhul 
said hingega asja kallal olnud tugevad 
erialased teadmised.

Õppetöö osutub arvatust 
keerukamaks
Kooli tööd kureeris õppegrupi juhataja, 
keda abistas õppemetoodik. Lektoriteks 
olid metsamajandi töötajad. Riigieksami 
tarbeks moodustas ministeerium komis
joni, mille esimees oli ministeeriumi 
töötaja. Kõrvutades eri aastate riigieksa
mite tulemusi, tuleb tõdeda, et eksami 
positiivselt sooritanute hulk kippus  
vägagi sõltuma sellest, kes komisjoni 
etteotsa määrati. Eksamipiletites oli ►

Metsavahtide kooli 
riigieksami komisjon 
Sagadi härrastemaja 
saalis 1988. aastal. 
Eksami avakõne 
peab Rakvere metsa
majandi direktor 
Simo Nõmme.

Palkmajaehituse kur
sused Sagadis 1998. 
Vastav kursus oli 
Sagadis pakutavatest 
kõige eksklusiivsem 
ning seda küsitakse 
Sagadist veel tänagi.

Kui juunis 1987 avati  
Sagadis metsamuuseum,  

oli kohe olemas plaan tuua  
siia ka Metsavahtide kool.

Ajalugu
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neli küsimust, nendele vastamist hinda
sid komisjoni liikmed iseseisvalt, lõpp
hinne kujundati ühiselt eksami lõppedes. 
Hinnetelehtedelt nähtub, et raskeimateks 
aineteks olid läbi aastate metsakaitse  
ja takseerimine.
 Metsavahtide koolis käinute haridus
tase kõikus ühest äärmusest teise, oli nii 
viie klassi kui ka kõrgharidusega õppu
reid. Valdaval osal puudus keskharidus. 

Loomulikult oli haritumal osal lihtsam, 
kooli poolelijätjad pärinesid valdavalt 
madalama haridustasemega inimeste 
hulgast. Aastate peale kokku tuleb välja
langejaid üsna suur hulk – 42 protsenti 
alustanutest. Teisalt näitas see ka olemas
oleva metsavahtide kaadri juhuslikkust 
ja huvi puudumist oma eriala vastu. 

Mingil määral mängis rolli ka vanuse
piirangu puudumine koolis. Eeldati, et 
õppur on vähemalt 18 ja noorem kui 50. 
Tegelikult oli erandeid mõlemas suunas. 
Probleeme oli rohkem just noorematega, 
kes kippusid õppetööle põnevamaid  
alternatiive leidma. Veidral põhjusel  
oli üheks levinumaks mitte raamatusse, 
vaid pudelipõhja vaatamine. Õppetööle 
see loomulikult kasuks ei tulnud.

Uus aeg toob uued suunad
Sagadis hakati lisaks metsavahtide koo
litamisele korraldama ka muid kursusi. 
Eraldi tasub märkida abimetsaülemate 
ja metsnike, aga ka saemotoristide kur
susi, mis osutusid vägagi populaarseteks.
 Koos uue riigi tulekuga hakkasid aga 
puhuma uued tuuled ja muutused mõju
tasid ka Metsavahtide kooli tegemisi. 
Metsandussüsteemis toimusid suured 
muutused, tänu reformidele vähenes 
metskondade arv ja ühes sellega ka töö
tajaskond. Abimetsaülemate ja metsnike 
igaaastast täiendkoolitust polnud enam 
vaja, kõige krooniks kadus aastast 1997 
Eestist ka metsavahi ametikoht. Koos 
sellega polnud sellisel kujul vaja enam 
ka Metsavahtide kooli. Kuna aga selleks 
ajaks oli Sagadisse koondunud igati  
arvestatav materiaaltehniline baas, mida 
oleks kahju olnud niisama raisku minna 
lasta, hakkas loodud Sagadi koolitus
keskus ise mitmeid metsanduslikke  
kursusi pakkuma. Jätkus saemotoristide 
õpe, uute ainetena lisandusid näiteks 
ohtlike puude langetamine ja palk
majade ehitus. Huvilisi jätkus veel aas
tateks, kuid lõpuks sundis aina tihenev 
konkurents ja ka osalejate arvu vähene
mine Sagadit sellistest koolitustest lõp
likult loobuma. Nüüdsest suunati rõhk 
õpilaste loodusalaste teadmiste täienda
misele ja see jätkub edukalt praeguseni.
 Kokku sai Sagadist metsavahi kutse
tunnistuse 238 õppurit, lisaks veel eri
nevate täiendkursuste läbinud. Tagant
järele võib Metsavahtide kooli ja sellele 
järgnenud Sagadi koolituskeskuse  
pakutavat pidada igati õnnestunud ette
võtmiseks. Nii Metsavahtide kool kui 
ka Sagadi koolituskeskus aitasid oluli
selt tõsta Eesti metsasektoris tegutsenute 
erialast taset. Nii mitmedki Sagadis õpet 
saanud metsamehed seisavad tänagi oma 
teadmiste ja oskustega parimal moel 
meie metsanduse hea käekäigu eest. 

Ajalugu

1988. aastal lõpetas 
eksperimendi korras 
Metsavahtide kooli 
eksternina neli abitu
rienti. Püsivat järje
pidevust see siiski ei 
leidnud. Pildil juhen
daja Ilmar Paal koos 
lõpetajatega.

Riigieksamipäev 
Sagadi Metsavahtide 
koolis. Eksami edu
kal sooritamisel oli 
oluline roll ka vastu
võtjal. Eksamineerija 
kehakeele järgi võib 
aimata, et sellel noor
mehel läks õnneks.

Kokku sai Sagadist metsavahi kutsetunnistuse  
238 õppurit, lisaks veel erinevate  

täiend kursuste läbinud.
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Tekst: Susanna Kuusik  Fotod: Teenu Design

Auhinnatud Tartu ettevõtja Kersti Teenu ütleb, et ta 
on õnnelik ja rahul, et eestlane väärtustab Eesti oma 
disaini ja ehedat materjali. Eelmisel suvel tuli Teenu 
välja uue tootesarjaga, puidust kottidega: seljakott, 
õlakott, väike portfell ja pidulik ridikül. Minima
listlikus stiilis kotid pole hoolimata materjalist eriti 
rasked, kõige raskem neist kaalub vähem kui kilo. 
Seljakotti mahub lisaks kõigele muule ka sülearvuti. 
Disainer ütleb, et need kotid on niiskuskindlad 
ja vihma ei pea kartma. Järgmisena plaanib 
Teenu Design üllatada kodukujunduse toodetega 
ja laiendada aksessuaaride valikut: sõrmused, 
kõrvarõngad, kaelakeed.

Väärikad materjalid
Kersti Teenu eelistab naturaalseid materjale, sest 
need ei tekita allergiat. „Lisaks vananevad natu
raalsed materjalid väärikalt,” märgib ta, „taimpark
nahast kellarihmad ja kotidetailid muutuvad kandes 
ajaga pigem ilusamaks.” Kuid ära ei saa unustada 
kottide hooldamist naturaalsete vahenditega. 

Disainer Kersti Teenu on tuntust kogunud Teenu puidust käekelladega, 
nüüd on tootevalik märgatavalt kasvanud. Teenu Design’i valikusse on 

lisandunud ehted ja kotid. Ühisnimetaja on hoopis materjal – puit.

„Olen väikesest peale armastanud puidust esemete 
ilu ja ise loomise rõõmu,” põhjendab disainer 
materjalivalikut. „Kui teha tooteid puidust, siis 
saavad need erinevad – puidusüü on kordumatu 
ja nii tulevadki kõik tooted pisut erinevad.”

Kliendid üle maailma
Teenu Design’i toodete valmistamisel tarvitatakse 
Eesti edasimüüjatelt ja suurematelt mööblitootja
telt saadud puitu. Kasutatakse õunapuud, kreeki  
ja ploomi – Eesti vanadest viljapuuaedadest pärit 
materjali. Teenu kliendid on laiali üle maailma: 
Teenu Design’i koti või kellaga inimene võib 
vastu jalutada Austraalias, Kanadas, Venemaal 
või USAs. Kellasid saab soetada näiteks Tartu 
ja Tallinna Kaubamajast, Tallinna Disainimajast, 
Teenu kodulehelt ja Etsy keskkonnast, kuid parima 
lahenduse saab, kui Teenuga ise ühendust võtta – 
unikaalsed ja kandja jaoks erilised lahendused on 
disainerile südamelähedased. 

Käekott, seinakell või sõrmus –  
ikka puidust

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

Tekst: Ulvar Kaubi

SK Metsasõbrad liikmete üldkoosolek otsustas lõpetada  
MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad tegevuse.

MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad  
lõpetab tegevuse

Spordiklubi on tegutsenud üle seitsme aasta ning 
liikmete arv kasvas selle ajaga ligi 300ni. Klubisse 
kuuluvad paljud RMK ja metsandusorganisatsioo
nide töötajad, samuti on inimesi teistelt elualadelt 
ning töötajate lapsi. Klubile lükkas 2009. aasta 
sügisel hoo sisse RMK toetus ja soov, et töötajad 
kasutaksid aktiivselt pakutavaid võimalusi. Nii 
harrastataksegi väga paljusid alasid, eriti aktiivsed 
on kestvusalade, tennise ja võrkpallihuvilised. 
 Igal aastal toimub liikmete üldkoosolek, kus 
antakse ülevaade tegevusest ja räägitakse tule
vikust. 11. mail toimunud üldkoosolekul oli 
peateemaks klubi edasine tegutsemine ja liikmete 
huvi klubi tegevust toetada. Mitmesuguseid 
võimalusi võrreldes leiti, et tegutsemiskeskkond 
on muutumas ning klubi jätkamisel pole mõtet.
 Oluline muutus toimub nimelt seaduses. Rahandus
ministeerium on koostanud tulumaksuseaduse 

muutmise eelnõu, millega muudetakse tulumaksu
seaduse § 48 (erisoodustused), et võimaldada töö
andjal, kes arvestab tulumaksuvaba miinimumi, 
tulu ja sotsiaalmaksu tasumata kanda või hüvitada 
töötajale sportimise ja liikumisega seotud kulusid. 
Kulude maksuvaba piirmäär ühe töötaja kohta 
on kuni 100 eurot kvartalis ehk 400 eurot aastas. 
Muudatus plaanitakse jõustada 1. jaanuarist 2018 
ja see kehtiks esialgu viis aastat.
 SK Metsasõbrad liikmete üldkoosolek otsustas 
algatada MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad tegevuse 
lõpetamise alates 1. juulist 2017 ning tagastada 
2017. aasta liikmemaksu tasunutele 50% 
makstud summast. 
 Üks ajajärk saab sellega otsa, kuid loodus tühja 
kohta ei salli ja tööandjatel tekib motivatsioon 
töötajatele klubi asemel uusi võimalusi pakkuda. 
Kõike head metsasõpradele! 

Sport

Tekst: Ulvar Kaubi  Foto: RMK

22. aprilli hilisõhtul Tallinna vanalinnas toimunud 
58. Jüriöö orienteerumise teatejooksust võttis  
harrastajate arvestuses osa ka RMK võistkond.

RMK orienteerujad Tallinna vanalinnas

RMK võistkonna koosseisus olid 
Aigar Kallas, Kristi Parro ja Ulvar Kaubi. 
See teatejooks oli sümboolne start RMK 
orienteerumispäevakutele. Punktide leid
mise tegi keeru lisemaks paljude tänavate 
läbimise keeld, seetõttu oli vaja hoolega 
kaarti lugeda. Mõned minutid enne 
südaööd finišeerunud ankurmees Aigar 
tõi võistkonna 19. kohale. 
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Tekst ja foto: Ulvar Kaubi

8. aprillil peeti Spordiklubi Metsasõbrad traditsiooniline  
võrkpalliturniir Tartus A. Le Coq Sport spordimajas.

SK Metsasõbrad võrkpalli  
karika võistlused võitis AS Barrus

Tänavu osales viis võistkonda: AS Graanul Invest, 
AS Barrus, AS Stora Enso Eesti, RAITWOOD ja 
RMK. RAITWOODi võistkond osales turniiril 
esmakordselt. Võistlus toimus kahel väljakul ning 
kõik mängisid omavahel läbi. Mängiti kaks geimi 
15 punktini (kahepunktise vahega). Kolmas geim 
mängiti vajadusel 11 punktini (minimaalselt ühe
punktise vahega) ja kõigil võistkondadel läks 
vähemalt üks mäng kolmanda geimini. Peakohtunik 
Margus Pärsiku arvates võiks juhendi üle vaadata 
ja muuta seda nii, et mänguaeg oleks pikem, siis 
oleks põnevust rohkem.

Uus osaleja tõi elevust juurde
Sellel aastal suutis AS Barrus (kapten Gris Kallas) 
murda AS Graanul Investi (kapten Kert Kruusimägi) 
võitudeseeria ja tulla turniiri võitjaks. Motivatsioon 
oli võistkonnal kõrge ja nii õnnestus võtta vajalikud 
punktid pearivaali vastu. AS Graanul Invest saavu
tas teise koha. Uue osalejana tõi turniirile elevust 
juurde RAITWOODi tiim (kapten Rainar Laes), 
kes on varem võidukalt osalenud metsatööstus
ettevõtete korvpalliturniiril. 
 Kohad kolmandast kuni viiendani ei selgunud 
sugugi punktide põhjal, sest seis oli võrdne ning 
käigupealt tuli leida lahendus. Kohtunikud otsus
tasid välja arvutada kõigi võidetud ja kaotatud 

RMK võistkonna liikmed time-out’i ajal vaimu ergutamas. 
Vasakul kapten Arvo Lind, keskel Toomas Piho ja 
Kunnar Klaas, paremal Juta Kraav.

Sport / Uus töötaja

Loodusvaht 
Raul Väin

Aasta algusest töötab külastus-
korraldusosakonna Põhja-Eesti 
piirkonnas loodusvahina Raul Väin. 

Vastne loodusvaht on varem mitmel 
pool ehitanud, mööblit monteerinud 
ja vanu uksiaknaid taastanud. 
Raul on isegi Taanis talupidamis
praktikal käinud. Enne RMKsse 
asumist töötas Raul Väin Ehituse 
ABCs klienditeenindajana. 

Loodusvahil on kindlasti vaja varase
mates ametites omandatud oskusi alates 
haamrinaela kasutamisest kuni loodu
ses liikujatega suhtlemiseni. Uus töö 
on Raulile meeltmööda, sest see eeldab 
palju värskes õhus liikumist. IdaViru
maal kaht last kasvatav mees ütleb, et 
oma vaba aja kasutab ta ära perega koos 
olemiseks. „Suviti sõidame koos jalg
ratastega, vahel käime lihtsalt üheskoos 
loodust nautimas.” 

Uus töötaja RMK-s

punktide summad ning nende jagatisena saadud 
koefitsiendi alusel selgitada pingerea. Matemaati
kat appi võttes sai koefitsiendiga 0,84 kolmanda 
koha AS Stora Enso Eesti (kapten Andres Reial), 
koefitsiendiga 0,83 neljanda koha RMK (kapten 
Arvo Lind) ja 0,82ga viienda koha RAITWOOD.
 Peakohtunik Margus Pärsik ja kohtunik Jaanika 
Unt valisid kõige kasulikumaks naismängijaks 
kolmandat aastat järjest AS Graanul Investi 
mängija Triin Käi ja meestest AS Barruse kapteni 
Gris Kallase. Suur tänu kõigile osalejatele! 
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02.04 MARKUS KOSEMETS
Taimla- ja seemnemajandusosakond, traktorist

06.04 ANATOLI KAŠIRIN
Taimla- ja seemnemajandusosakond, traktorist

10.04 ANU PÄRNAMÄGI
Finantsosakond, vanemraamatupidaja

10.04 IGOR KOLESNIKOV
Kagu piirkond, raietööline

11.04 ANDRUS RINALDI
Edela piirkond, metsakorraldaja

12.04 HANS LELLEP
Taimla- ja seemnemajandusosakond, traktorist

13.04 VILLU ALATSEI
Metsaparandustalitus, metsaparandaja

14.04 AINO EHAVEE
Taimla- ja seemnemajandusosakond, taimekasvatusspetsialist

14.04 LEMBIT MÄLTON
Kagu piirkond, raietööline

19.04 SVEN SAAVER
Kirde piirkond, metsakorraldaja

26.04 HARRI TOOTMAA
Kagu piirkond, raietööline

26.04 TRIIN KUSMIN
Külastuskorraldusosakond, pärandkultuurispetsialist

01.06 AIVO HOBOLAINEN
Kirde piirkond, metsakorraldaja

08.06 ANNE TÜVI
Sagadi metsakeskus, teenindusjuht

16.06 VAHUR VIIK
Edela piirkond, metsakorraldaja

20.06 JAAN LAUR
Kirde piirkond, metsakorraldaja

21.06 RISTO SEPP
Maakasutusosakond, metsaülem

21.06 TIIU GELLERT
Kagu piirkond, metsakasvataja

25.06 JAAN TAMMSALU
Edela regioon tootmine, praaker

01.05 RAUL VÄIN
Põhja-Eesti piirkond, loodusvaht

03.05 JANEK KUKK
Kirde regioon tootmine, praaker

05.05 LAGLE HEINMAA
Külastuskorraldusosakond, kavandamisspetsialist

07.05 RUTH RAJAVEER
Maakasutusosakond, assistent

11.05 MART SISASK
Edela piirkond, metsakorraldaja

15.05 REIN KASE
Kagu regioon tootmine, metsaveotraktorist

22.05 AIN VIHERMETS
Kirde piirkond, metsakorraldaja

22.05 VELVO MALLENE
Kagu regioon tootmine, praaker

24.05 KAUPO ELISTE
Kagu piirkond, metsakorraldaja

27.05 AIVAR LAGENÕMM
Kirde regioon tootmine, praaker

30.05 TAAVI KÖSTER
Metsakasvatustalitus, raietööline

06.07 RIHO PRUUS
Kagu piirkond, raietööline

07.07 KERSTI JÄETMA
Finantsosakond, raamatupidaja

10.07 ANDRES LIND
Kagu piirkond, raietööline

11.07 MARJE KASK
Kinnisvaraosakond, jurist

12.07 TIINA NELJANDIK
Põhja-Eesti piirkond, teabejuht

16.07 IVO MAIDLA
Kagu piirkond, metsakasvataja

16.07 KOIT KIVIKAS
Edela piirkond, metsakasvataja

26.07 ERE KAARISTU
Maakasutusosakond, maakasutusspetsialist

28.07 AARE AALJA
Põhja-Eesti piirkond, loodusvaht

28.07 VESTA RAUBA
Kagu piirkond, metsakorraldaja

30.07 KAJA NEEMRE
Finantsosakond, raamatupidaja
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Riigimets mühiseb  
juubilaride auks!
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Sulle on antud võimalus elada 
oma elu nii, et suudad liita har
mooniliselt muusika ja majan
duse. Mismoodi sa seda teed ja 
milline on selle taga olev pingu
tus, seda võime vaid aimata. 
Ilmselt on need kaks suurt sam
mast tasakaalus  – nad lihtsalt 
peavad olema. Kui hommikul 
kodust lahkud ja suuna Paikuse 
kontorisse võtad, ootab ees 
arvude maailm täis tihumeetreid 
ja eurosid, sekka mõned milli
meetrid, tonnid ja megavatt
tunnid. Tegelikult ei ole „puude 
lugemine” sulle võõras, omal 
ajal metsamajandi fondiinsene
rina sa juba vastutasid õigete 
numbrite arvestamise eest.
 Kui tihumeetrid oleks noodid, 
siis mööduksid tööpäevad suisa 
lauldes. Ega me täpselt tea, kuid 

ilmselt ema ja isa tööd austades 
oled samuti metsanduse rada 
tallamas ning loomingulise ini
mesena näed numbritest kauge
male ja otsid tasakaalu. Tõeline 
muusiku hingega metsamees! 
 Sa märkad, kui kolleeg vajab 
abi, ja pakud seda enne, kui 

abivajaja küsidagi jõuab. 
Oled karastunud enne ja pärast 
RMKajaarvamist peametsa
ülema asetäitja ametis ning 
aidanud hoida inimestevahelisi 
suhteid. Südamlikkus ja korrekt
sus on sinu iseloomu rikastamas 
ja seda kogevad kõik, kellega 
kokku puutud.
 Pärast tööpäeva jätkub sul 
indu tegeleda koorilauluga ja 
aegajalt pika traditsiooniga 
saunaklubis „maailma paran
dada”. Metsamehed on laulmist 
alati armastanud ja me soovime, 
et sinu jaoks see rada ei rohtuks. 
Iga elatud päev lisab juurde 
väärtusi, mida meil vastu panna 
ei ole. Palju õnne!

Kolleegid 
puiduturustusosakonnast

3. mail tähistas oma 55. sünni
päeva staažikas metsamees 
Andrus Rist. 
 Andrus on sündinudkasvanud 
Pärnumaal KilingiNõmme piir
konnas, kuhu ta oma kodukoha 
loodust armastava inimesena on 
paikseks jäänud.
 Andrus on töötanud riigi
metsanduses juba 33 aastat, 
alustanud rohujuure tasandilt 
kunagise Massi metskonna raie
töölisena, seejärel töötanud 
Massi ja Lodja metskonna 
metsavahina, hiljem kunagise 
Lodja metskonna metsnikuna 
ning alates 2008. aastast RMK 
Edela piirkonna metsakasvata
jana. Tema peamised tööülesan
ded on metsauuenduse rajamine 
ning noore metsa hooldamine 
kuni latimetsani, et ka tulevastel 
põlvedel jätkuks „rohelist kulda” 
Pärnumaa ja Viljandimaa laantes, 

kuhu tema praegune tööpiirkond 
otsapidi välja ulatub.
 Andruse üks hobi on reisimine, 
sageli on ta osalenud erametsa
omanike õppereisidel ka väljas
pool Eestit. Lisaks tegeleb 
Andrus jõudumööda köögivilja 
kasvatamisega ja nii mõnigi 
kord on kolleegid enda maasika
moosi toorme Andruse koduaias 

kasvatatud marjadest varunud. 
 Saarde valda Sigaste külla on 
ta rajanud endale ja oma perele 
kodu, kus suur osa töövälisest 
ajast kulubki kodumaja ja aia 
kaunimaks muutmisele. Toredas 
peres on kaks poega ja tütar. 
Andruse noorem poeg Erik on 
astunud isa jälgedes, sest õppis 
kõigepealt metsameheametit 
Pärnumaa kutsehariduskeskuse 
Tihemetsa õppekohas ning see
järel Eesti Maaülikooli metsan
dus ja maaehitusinstituudis. 
Erik on saavutanud kõrgeid 
kohti ka raiespordi tiitlivõistlus
tel – isal on kindlasti hea meel, 
et on saanud pojale metsamehe
pisiku edasi anda.
 Soovime Andrusele palju õnne, 
tervist ja jõudu ka edaspidiseks!

Kolleegid 
metsakasvatustalitusest

Kui tihumeetrid oleks noodid

Metsa hooldades ja hoides

URMAS TREIAL
Puiduturustusosakonna turustuse peaspetsialist

06.06

60

ANDRUS RIST
Edela piirkonna metsakasvataja

03.05

55
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45 000 hektarit – saavutatav eesmärk

Petlik keskkonnaregister

Matk Sinilaukale

Riiklikult seatud poollooduslike koosluste hoolda
mise eesmärk 45 000 ha hooldatud alasid on saamas 
reaalsuseks. Veel mõni aasta tagasi tundus see 
saavutamatu, kuid pideva tegevusega on jõutud 
nö koera sabani. 
 Poollooduslike koosluste alla kuuluvad erinevad 
elupaigatüübid rannaniitudest kuni lamminiitude ja 
sinihelmikakooslusteni. RMK vastutus on ilmselt 
suurim lamminiitude vajakute katmisel. Viimastel 
aastatel on suurimad infrastruktuuriinvesteeringud 
tehtud lamminiitudele ligipääsu parandamiseks, 
see jätkub ka järgnevatel aastatel.
 Positiivne on, et puiskarjamaade ja puisniitude 
kasutusse võtmise valmidus on küllaltki suur. 
Kahjuks paikneb suur osa potentsiaalsetest aladest 

Paljud keskkonnaregistris registreeritud poolloodus
likud kooslused ei ole looduses tegelikult poolloodus
likud kooslused ja seetõttu jääb suur hulk rendiks 
taotletud alasid rendile andmata. See on põhjustanud 
pettumust taotlejatele ja tulemuseta lisatööd RMKle.
 Poollooduslike koosluste rentimiseks saab soovi 
avaldada Maaameti kodulehel, kus on nähtaval 
vabad poollooduslikud kooslused RMK halduses 
oleval riigimaal. Soovi avaldamine annab meile 
teada, millistele maatükkidele esmajoones tähele
panu pöörata. Nendele maadele tuleb pilk peale 
heita, et olla kindel, kas tegemist on hoolduseks 

Märgalade päeva puhul kogunes Endla loodus
kaitseala ümbruskonnast üle 35 inimese, et veeta 
mõnus pühapäev Endla soostiku rabades ja 
matkata Kaasikjärve raba taastamisalale. Soode 
taastamise teemalisele matkale oli kutsutud RMK 
kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv, et kõne
leda Kaasikjärve servaaladel toimuvatest töödest.
 Matka peakorraldaja oli Elo Raspel Keskkonna
ametist. Eriti tore oli, et mitmed Endla LKA pika
ajalised töötajad ja eestseisjad (Kai Kimmel, Katrin 
Möllits, Vello Keppart) matkaga ühinesid ja oma 

Looduslikest  
kooslustest ja soodest

Loodusblogi

aga saartel, kus viimaste aastate ulatuslikud pool
looduslike koosluste taastamistööd on tekitanud 
olukorra, kus raietega tekkiva puidu realiseerimise 
võimalused on hakanud edasist taastamist piirama.

RMK loodusblogi 
annab ülevaate RMK eest

vedamisel tehtavatest loodus
kaitsetöödest. Jälgida saab ka 
mäkrade ja hirvede toimetusi  

Saaremaal ja tutvuda uudistega 
looma, taime ja linnuriigist. 

Hoidke pilk peal – 
rmk.ee/loodusblogi.

kõlbuliku alaga. Tuleb hinnata, kas ala on kohe 
hooldatav, vajab taastamistöid, on lootusetult degra
deerunud või ei vastagi kirjeldatud elupaigatüübile.

teadmisi ning kogemusi vahetult jagasid. Metsa
mees Ülo Vendland aitas erinevaid vaatepunkte 
esile tuua ning kriitilist diskussiooni arendada.
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Ristsõna õigesti lahendanute vahel loosime välja RMK meene. Saada lahendus Metsamehe toimetusse eposti aadressil metsamees@rmk.ee 
või Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Eelmise numbri ristsõna lahendamise eest võitis auhinna Reedik Piibe. Palju õnne! 
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RMK · Riigimetsa Majandamise Keskus
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn, Estonia
tel +372 676 7500, faks +372 676 7510
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