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Juhtkiri

Uudised

Tänavune
metsaistutus:
22,4 miljonit taime

Mets katab ja toidab
Nii kõlas 2009. aasta metsanädala tunnuslause väga lihtsal
põhjusel – majanduskriisi põhjas
kulus vanarahva tarkus marjaks
ära. Tänavukevadisel teisititulemisel on paslik seda jälle meelde
tuletada. Ja tuletataksegi, nii
kinosaalidele ja kaubanduskeskustele alternatiivi otsivate metsakülastajate hordidele („katab“)
kui ka juba ettenägelikult tulevikku vaatavate majandusinimeste poolt väljaöelduna. „Tööpuuduse leevendamiseks peaks
kaaluma metsa harvendusraie ja
üldse raielubade arvu suurendamist,“ kõlab Eesti Ekspressi vastutava väljaandja Hans H. Luige
soovitus pea kohe pärast eriolukorra väljakuulutamist
(„toidab“).
Esimese neist kahest proovikivist oleme suutnud vastu võtta.
Metsa ei ole ära eksinud keegi,
kuigi koroona tõi matkarajale
ka inimesed, kes käitumise
(loe: endast maha jäetu) järgi
otsustades sinna kunagi varem
sattunud polnud. Metsa tulid aga
ka need, kes loodusest lugu peavad ja seal pidevalt aega veetes
ka nüüd omale käimiseks koha
leidsid. Mis siis, et rahvast rajal
paiguti ka suvistest tippaegadest
enam vastu astus. Rajameistrite
aastatepikkune ja rajahooldajate
igapäevane töö on ennast kuhjaga tasunud – nüüdseks ei
tohiks Eestis olla enam ühtki
inimest, kes „metsa otsalõppemise“ müüti oma silmaga näinuna kummutada ei oskaks.
Tõenäoline on, et metsa „toitmise“ ülesanne muutub tervise
hoidmise omast õige pea veelgi
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Aigar Kallas,
RMK juhatuse esimees

Nüüdseks ei tohiks
Eestis olla enam ühtki
inimest, kes „metsa
otsalõppemise“ müüti
oma silmaga näinuna
kummutada ei oskaks.
olulisemaks. Esmalt kindlasti
nende 100 000 erametsaomaniku
jaoks, kel majanduskitsikusse
sattumise korral on võimalik
oma metsa abil leevendust
saada. Samas on igal eestimaalasel riigimetsa omaks pidades
õigus loota ka tööle ja leivale,
isegi kui isiklikku metsa endal
pole. Selge see, et ilma vajaliku
ettevalmistuseta me metsatöödele kedagi lasta ei saa (ja kuna
metsameeste puhul on tegemist
kosmonautide ja kaskadööride
kõrval endiselt ühega ohtlikematest ametitest maailmas, väga
ehk ei tahetagi). Seevastu kõigile, kel kutseoskused olemas,
vastav tunnistus taskus ja valmisolek tööd teha hinges, peame
püüdma leida rakendust – kriisi-

ajal on just see heaperemehelik
metsamajandamine.
Kõige tähtsam on meie jaoks
aga ikkagi hoida igapäevast
töörütmi ja täita neid ülesandeid,
mis metsa eluringi hoidmine
meile igal aastal järjekindlalt
ette paneb. Metsavarumine on
vaatamata ärajäänud talvele
graafikus ja noorendiku hooldus
tänu lumepuudusele kõvasti
plaanidest ees. Metsakasvatajad
on Metsamehe trükkimineku
ajaks esimesed taimed mulda
pannud ja looduskaitsetööd
käivad vaatamata märjale maapinnale samuti täie hooga.
Kohalikud puidutööstusettevõtted on suutnud välisturgudel
seni oma positsioone hoida ja
teeme kõik endast oleneva, et
toormepuudus neid lepingutest
taganema ei sunni.
Tänavune, Euroopa metsastrateegia ja Eesti metsanduse
arengukava koostamise aasta
peaks ära määrama järgmise
aastakümne metsanduse suuna.
Veel jõulude eel tundus, et maailmavaateline konflikt eri osapoolte vahel on ületamatu ja
kompromissi saavutada võimatu.
Aasta esimeste kuudega on saanud selgeks, et koroona ja kooreürask ei jäta arutamiseks enam
palju aega ja vägisi tuleb hakata
kokkuleppeid tegema. RMK
arengukava tegemine on samuti
selle aasta plaanides; Raplamaa
metsaülema Margus Embergi
ajatu tõena välja öeldud „Puidukasutuse positiivne mõju kliimale avaldub kohe“ on ka riigimetsa järgmise kümne aasta
tegutsemise aluspõhimõtteks.
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RMK paneb tänavu riigimetsa kasvama 22,4 miljonit
taime, mida on rohkem kui
kunagi varem. Istutus ja
noore metsa hooldus läheb
maksma 19 miljonit eurot.

RMK hakkab parandama lõheliste
rändetingimusi ja elupaiku
RMK looduskaitseülesannete sekka on lisandumas kalade
rändeteede avamine ning elupaikade taastamine. Rännete
avamiseks on RMK-l kavas kasutada 1,7 miljonit eurot
Ühtekuuluvusfondist saadavat raha, mis peaks märkimisväärselt parandama lõheliste juurdepääsu koelmualadele.
RMK Põlula kalakasvandus on aastate jooksul jõgedesse asustatud
kaladega lõheliste varusid oluliselt parandanud, nüüdsest tegeleb
RMK ohustatud kalaliikide kaitsega terviklikult.
Projekti käigus plaanitakse koostöös paisuomanike ja Keskkonnaministeeriumiga leida lõhejõgedel olevatele paisudele kuluefektiivsed
lahendused kalade rännete tagamiseks ning kudemisvõimaluste
parandamiseks. Kunstlikud vigurid, nagu näiteks kalaliftid ja kamberkalapääsud, võivad mitte töötada, lisaks nõuavad need lahendused
pidevat hooldust. Seetõttu plaanib riik otsida pigem looduslähedasi
kalarändevõimalusi, et tulemused oleksid tagatud ning lahendused
püsivad ja ka võimalikult hooldusvabad.

250

tonni prügi koristas RMK mullu riigimetsast.
Kõige rohkem prügistatakse Harju- ja Ida-Virumaal,
kust pärineb vastavalt 125 ja 74 tonni ehk kokku
üle poole koristatud jäätmetest.
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Kõige enam istutatakse mändi
(10,6 miljonit) ja kuuske (9,5 miljonit). Neile järgneb kask 2,2 miljoni ning sanglepp ja tamm kokku
160 000 taimega. Kõik taimed on
kasvatatud RMK taimlates. Suurem
osa istutustöödest tehakse aprillis ja
mais, ent miljon kuusetaime jääb
ootama ka sügist.
RMK panustab järjest enam taimede kvaliteedile ja kaitsmisele,
aga ka kasvava metsa hooldamisele. „Istutamine on alles kõige
algus ja sellega meie tööd ei piirdu.
Edaspidine aastaid vältav metsa
kasvatamine ja hooldamine on veel
olulisem etapp. Kui istutad, aga ei
kaitse taimi võimalike kahjustuste
eest ega hoolda noort kasvavat
metsa, siis ei ole ka oodatud tulemust,“ ütles RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.
Väädi sõnul muutis RMK tänavu
metsa istutamisega seotud töökorraldust, et täita koroonaviirusest
tingitud eriolukorra ohutusnõudeid.
„RMK järgib ise ja nõuab ka
lepingupartneritelt, et viiruse leviku
tõkestamiseks mõeldud meetmed
oleks täidetud. Muuhulgas hoiame
distantsi objektil, hajutame inimesi
8000 uuendamistöid vajava objekti
vahel ja mõistagi on oluline hügieeninõuete täitmine nii taimeladudes
kui ka metsas,“ kinnitas Väät.
Kuivõrd enamik taimi istutatakse
käsitsi, pakub metsaistutamise hooaeg tööd 1700 inimesele. Kolmandik töötegijaist on RMK raietöölised, ülejäänud töö teevad ära riigihankega leitud lepingupartnerid.
Kolmandat aastat kasutatakse ka
masinistutust, mis ühe võttega teeb
ära nii maapinna ettevalmistuse kui
ka istutamise.
5

Uudised

Uudised

Looduses
rõõmuga
Looduses liikudes pea meelest
järgmist.

 Radadel liikudes hoia distantsi teiste
looduses liikujatega.

 Lähikontaktide vältimiseks liigu

radadel vastavalt kohapealsetele
suunaviitadele.
 Kui parklas on üle kümne auto,
sõida oma tervise huvides edasi ja
leia näiteks RMK äpi abil järgmine
külastusobjekt.
 Eelista radu ja lõkkekohti ning väldi
metsaonnides viibimist.
 Lemmikloom hoia looduses alati
rihmastatult.
 Kasutatud taskurätikuid, joogitopse,
niiskeid salvrätikuid jm ära jäta
radade äärde ja teistele külastusobjektidele vedelema, vaid võta need
endaga kaasa!
 Kui on soov grillida, oleks praegu
mõistlik lisaks grillitavale toidule ka
süsi või puud ise kaasa võtta.

Looduses liikudes
tuleb praegu vältida
ülipopulaarseid
matkaradu ja teiste
looduses liikujatega
distantsi hoida.

Eriolukord seab piiranguid
looduses liikumiseks
Eestimaal kehtiva eriolukorra ajal tuleb tähelepanelik olla ka värskes õhus liikudes. Eeskätt
tuleb vältida suurte rahvahulkade koondumist ja
sellega kaasneda võivat nakkusohtu. Selleks soovitab RMK vältida ülipopulaarseid radu (loetelu
loodusegakoos.ee veebis) ning avastada vähemkäidud kohti. Nende leidmisel ja seal kehtivate piirangute arvestamisel on abiks RMK koduleht ja äpp.
„Koroonaviirusest tingitud eriolukord, meelelahutuskohtade sulgemine ja ilus kevadilm on toonud õue rekordpalju liikujaid,“ sõnas RMK külas-
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tuskorralduse osakonna juhataja Marge Rammo.
„RMK jaoks on metsakülastuse kõrghooaeg alanud
tavapärasest kolm kuud varem. Seda kinnitab nii
välivaatlus kui ka matkalisi abistavate RMK
e-teenuste rekordiliselt kõrge kasutajate arv.“
RMK-l on enam kui 3100 kilomeetrit tähistatud
õppe- ja matkaradu, seega võib igaüks hõlpsasti
leida loodusest koha, kus teiste rändajatega kontakte kartmata uusi põnevaid paiku avastada.
„Siinjuures tasub esile tõsta just RMK pika
matkatee võimalusi,“ märkis Rammo.
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looduskaamerat
on RMK-l: hirve-, mägra- ja
kalakaamera. Neid näeb
Riigimetsa YouTube'i kanalil
ning nii saab end looduses
toimuvaga kursis hoida ka
kodust lahkumata.
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63

looduskaitsealust
kinnistut on ostnud RMK alates
2018. aastast eraomanikelt.
Kinnistute ostmiseks on kulunud
üle viie miljoni euro. RMK sõlmib
kõrge looduskaitselise väärtusega
maade riigile omandamise lepinguid
alates 2018. aasta juunist. Tänavu
1. jaanuaril oli maa riigile omandamise ootejärjekorras 109 avaldust.
Tänavu plaanib RMK osta looduskaitsealuseid maid 5 miljoni euro eest.

Rahvusvahelised
auditid: RMK metsad
on säästlikult
majandatud
Rahvusvahelise metsasertifitseerimisega tegeleva
audiitorfirma NEPCon kinnitusel vastab RMK
jätkuvalt FSC® (FSC-C022757) ning audiitorfirma
Metrosert kinnitusel PEFC rahvusvahelistele säästliku ja keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele.
RMK omab FSC metsamajandamise ja tarneahela
sertifikaati järjepidevalt juba alates 2002. aastast ja
PEFC metsamajandamise sertifikaati 2010. aastast.
Sertifitseerimisega kaasnevad iga-aastased auditid.
Sertifikaatide taotlemine ja hoidmine on RMK
jaoks vabatahtlik.
7

Uudised

Uudised

Päästeamet
tänab tublit
metsakasvatajat
RMK Kirde regiooni metsakasvataja Tiia Stroo andis mullu
Päästeametile teada rohkem
kui sajast lõhkekehast ning
saab selle eest Päästeameti
rinnamärgi.

RMK taastas rekordiliselt
palju niiduelupaiku
Riigimaadel taastati 2019. aastal niite ja karjamaid 554
hektaril ning sooelupaiku 1422 hektaril. Kokku panustas
RMK looduskaitselistesse töödesse ligi 6 miljonit eurot,
mida on pea miljon eurot rohkem kui 2018. aastal.
„Osa liike vajavad inimtegevusest puutumatut elukeskkonda, teised
aga eelistavad elada poollooduslikes kooslustes, mis on sündinud inimese ja teiste liikide koos elamise tulemusel,“ selgitas RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv. „Soid taastades vähendame
kunagise inimtegevuse ehk soode kuivendamise ja turbakaevandamise mõju loodusele. Puisniite taastades ja hooldades aga hoopis
suurendame inimmõju, et soodustada poollooduslikele kooslustele
omast elurikkust.“
Kaupo Kohvi sõnul toimusid ulatuslikumad sooelupaikade taastamistööd Pärnu maakonnas Luitemaa looduskaitsealal Maarjapeakse
rabas (539 ha) ja Soomaa rahvuspargis Öördi ja Kikepera rabades
(484 ha). „Laiemale avalikkusele vast rohkem silma jäänud tööd toimusid Viru rabas, kus kuivendussüsteemide sulgemine toimus vahetult Eesti ühe külastatavama laudtee kõrval. Vesi tõusis paariks päevaks isegi üle laudtee ja seetõttu pidi kibekiirelt ühe paisu kõrvaldama ja laudtee kõrgemaks ehitama (vt pildil). Saaremaal Kõrusel
tehtud niidu taastamistöö käigus toimus aga põnev juhtum, kui raidmete põletamisel hakkasid paukuma teise maailmasõja aegsed mürsusütikud,“ meenutas Kohv.
RMK jätkab looduskaitseliste tööde tegemist ka tänavu. Näiteks
Pärnumaal taastatakse aasta lõpuks Tolkuse raba (ca 1000 ha), kus
tulemust saab näha ka matkarajal jalutades. Kui kõik sujub plaanipäraselt, taastatakse 2020. aasta lõpuks vähemalt 5000 hektarit haruldasi ning ohustatud soo-, niidu- ja metsaelupaiku.
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„Kindlasti ei lähe ma metsa
mõttega, et just täna otsin mõne
pommi,“ sõnas kiituse teeninud
metsakasvataja intervjuus Maalehele. Lihtsalt selles kandis,
kus Tiia töötab, peeti teise maailmasõja ajal palju lahinguid ning
nii need mürsud, miinid ja muu
laskemoon metsa alla sattusid.
Maalehele antud kommentaaris
jagas Tiia Stroo aupaistet kolleegidega, sest vähemalt poole
laskemoonast, millest tema
Päästeametile teada annab,
leiavad tema alluvad, näiteks
metsaistutajad. Kõige enam on
tänu Tiia ja tema kolleegide
tähelepanelikkusele metsa alt
leitud 30 cm pikkuseid mürske,
aga ka näiteks maamiine ja miinipildujamiine, millel väike propeller taga. Leitud laskemoona
puutuda ei tohi, Tiia teeb
sellest foto, võtab koordinaadid,
tähistab vajaduse korral leiukoha ning annab info Päästeametile edasi.

2,6

miljonit korda kasutati
mullu RMK pakutavaid
metsapuhkuse võimalusi. Külastuskorralduse
tegevusteks kulus mullu
6,5 miljonit eurot.
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Edukas aasta lubab kanda
riigieelarvesse üle 35 miljoni euro
RMK nõukogu kinnitas 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille kohaselt
ulatus RMK möödunud aasta käive 218,7
miljoni ja ärikasum 75,6 miljoni euroni.
Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 35,64 miljonit eurot ehk
ligi pool möödunud aasta kasumist.
Lõviosa tuludest teenis RMK puidu müügist. Puidu
müügihind püsis kõrgena eelmise aasta esimese
poolaasta lõpuni, mistõttu on RMK-l mullusest
aastast korralik ärikasum. 2019. aastal ulatus puidumüügi maht 3,9 miljoni kuupmeetrini. Müüdud
puit jagunes järgmiselt: palk 47%, paberipuit 33%,
küttepuit 16% ja hakkpuit 5%. RMK nõukogu esimehe Marku Lambi sõnul hindas nõukogu RMK

majandustulemusi väga heaks, mille kinnituseks on
eelarves planeeritust pea kaks korda suurema
kasumi teenimine. „Dividendide maksmise ettepanekut tehes rõhutasid kõik nõukogu liikmed üksmeelselt, et riigieelarve kohustuste täitmise kõrval
on sama oluline teenitud rahast teine pool metsa
tagasi panna, et ka tulevikus oleks võimalik tulukalt majandada,“ lisas Marku Lamp nõukogu otsust
kommenteerides.
„Ülejäänud ärikasumi suhtes plaanib RMK teha
28,5 miljoni euro eest investeeringuid metsataimekasvatusse, teedesse ja kuivendussüsteemidesse. Samuti
ostab RMK erametsaomanikelt 5 miljoni euro ulatuses looduskaitsealuseid maid, kus haruldaste loodusväärtuste hoidmiseks on majandustegevus piiratud,“
lisas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Rangelt kaitstava metsa pindala jõudis 300 000 hektarini
Rangelt kaitstava metsa
pindala jõudis aasta alguses
300 000 hektarini ning moodustab nüüd 29,2 protsenti
RMK hallatavast
metsamaast.
Majanduspiirangutega metsa on
RMK-l 7,1 protsenti ja majandatavat metsa 63,7 protsenti.
RMK juhatuse liikme Kristjan
Tõnissoni sõnul on aastate jooksul kasvanud nii RMK hallatava
metsamaa pindala kui ka rangelt
kaitstava metsa osakaal kogu
metsamaast.
„2007. aastaga võrreldes on
rangelt kaitstava metsa pindala
riigimetsas kasvanud 2,4 korda.
Metsamees nr 1 (138) / 2020

RMK andis sellesse oma panuse,
tehes 2017. aastal ettepaneku
uute metsakaitsealade moodustamiseks ja senistel kaitsealadel
kaitserežiimi karmistamiseks
kokku enam kui 30 000 hektaril.
Möödunud 14 aastaga on range
kaitsega metsade pindala igal
aastal suurenenud keskmiselt
12 500 hektari võrra,“ rääkis
Tõnisson.
RMK rangelt kaitstav mets
moodustub kaitsealade loodusreservaatidest ja sihtkaitsevöönditest, püsielupaikade ja kavandatavate kaitsealade sihtkaitsevöönditest, vääriselupaikadest
ning RMK sees range kaitse alla
võetud aladest, näiteks lendorava

peatuspaikadest ja potentsiaalsetest vääriselupaikadest. Rangelt
kaitstavatel metsamaadel metsamajandamist ei toimu, seal
tehakse kaitsealuste liikide
ning elupaikade säilitamiseks
ja taastamiseks vajalikke looduskaitsetöid.
Eesti on rangelt kaitstava
metsamaa osakaalu poolest teisel
kohal Euroopa Liidus. Vaid
Soomes on kaitstavaid alasid
rohkem.
Metsa elurikkuse kaitseks on
olulised ka kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndid, kus
RMK majandab metsi madalama
intensiivsusega kui õigusaktidega lubatud.
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RMK hakkab

kõrgendatud avaliku huviga aladele
lähenema kolmest nurgast

Majanduskavas kirjeldatakse, missugune mets KAH-alal kasvab – millises vanuses ja mis liiki puud, missugused eraldised raiesse lähevad ja millal
ning millise võttega raiutakse ja kuidas
uuendatakse. Ühtlasi koostab RMK ka
prognoosi, missugune mets kasvab sel
alal kümne aasta pärast.

Lageraiet ei tee, kui on muu
võimalus

Sepp tõdeb, et kõrgendatud huviga
alade piire võidakse kaasamiskoosolekul sündinud arutelude tulemusel ka muuta või uuendada. Muuta
võidakse ka raieviisi, kui see on
võimalik, säilikpuude arvu ja asetust,
raiealade paigutamist maastikku jms,
kuid kindlasti ei tähenda kaasamiskoosolekud seda, et arutelu eesmärk
oleks raied üldse ära jätta. „Arutame
ikka seda, kuidas raietegevust ehk
metsade uuendamist kõige valutumal
moel korraldada,“ märgib Sepp.
Peametsaülema sõnul ollakse väga
sageli lageraie vastu, aga tihtipeale on
see kõige optimaalsem raieviis, misjärel
saab kõige edukamalt uue metsapõlve

Tekst: Kristiina Viiron
Fotod: Karli Saul,
Ahti Bleive, Kaidi
Jõesalu

On tunne, et sageli on inimestel kadunud teadmine, et mets kasvab vanemaks ja jämedamaks
ning me ei saa metsa panna kinni ja säilitada
seda sellisena, nagu see hetkel meile meeldib.

Endiselt on plaanis eesseisvatest raietest teada anda
ning kaasamiskoosolekuid pidada. Sealjuures vaadatakse, kes ja milleks täpselt kõnealust metsa kasutab.
RMK peametsaülema Andres Sepa
sõnul on KAH-alad (kõrgendatud avaliku huviga alad) määratletud kolme eri
tüüpi metsana. Esiteks niisugused, mille
kohalikud omavalitsused on oma üldplaneeringutes nende kogukonnale oluliste metsadena paika pannud.
Teiseks need metsad, kus paiknevad
RMK külastusobjektid – telkimisalad,
õpperajad jms. Kolmandaks niisugused
paigad, mille puhul kerkib üles kohalike
elanike kõrgendatud huvi või peavad
neid metsi tähtsaks väiksemad kogukonnad, nagu ilmnes Harjumaal Ohtus
planeeritava raie puhul.
Sepa sõnul on kõik 18 metsaülemat
kaardistanud neile juba ammusest ajast
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kasvama, kuna puudub vanade puude
konkurents. „RMK ei pea ilmtingimata
lageraiet tegema, kui on mingi muu
võimalus,“ tõdeb ta. „Aga valikraie ja
kujundusraie ei pruugi tagada uut
metsapõlve. Tihtipeale ei ole neis metsaosades ka eeldusi – erivanuseliste ja eriliigiliste puude olemasolu langil – selliste
raiete tegemiseks.“
RMK töötajad on kuulda saanud
sedagi, et metsaistumine olla puupõllu
rajamine. „Kui tahame puitu kasutada,
siis peame kompromisse tegema – kui
puidu välja veame, siis peame ju ka
midagi selleks tegema, et uus mets
kasvama hakkaks. Kui me praegu
raiume metsa ja sellest, mis me asemele
istutame, metsa ei saa, tekib küsimus,
kuidas siis saja aastaga sai praegune
mets kujuneda,“ räägib Sepp, lisades,
et kindlasti on ka edaspidi plaanis uus

teadaolevaid metsaosasid, mida kohalikud elanikud aktiivselt kasutavad.
Samuti on RMK palunud niisugustest
metsadest teada anda kohalikel omavalitsustel. Peametsaülem tõdeb, et
KAH-ala ei piiritleta üksiku metsatukana, vaid tervikliku metsaalana,
mida kohalikud kogukonnad peavad
enda jaoks oluliseks. „Teeme neile
aladele majanduskavad kümne aasta
peale ja tutvustame neid vastavalt
sellele, mis tüüpi alaga tegemist on,
kohalikule kogukonnale – volikogule,
ümberkaudsetele elanikele või ka oma
külastuskorraldusosakonnale, et nemad
teaks ala külastajaile teavitavaid silte
välja panna,“ selgitas ta.
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Andres Sepp tõdeb, et
ka asulate lähedal kasvavad majandusmetsad,
mida on tarvis raiuda.

Metsamees nr 1 (138) / 2020
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Peateema

Peametsaülem
Andres Sepp Kurepalu KAH-alal, mis
raiuti aegjärksena.
Sel talvel tehti ära
teine järk.

Peateema

metsapõlv just nimelt istutades kasvama
panna.
Niisamuti on plaanis raiuda metsades,
kus seda on tarvis teha ning kus seadus
seda teha lubab. „On tunne, et sageli on
inimestel kadunud teadmine, et mets
kasvab vanemaks ja jämedamaks ning
me ei saa metsa panna kinni ja säilitada
seda sellisena, nagu see hetkel meile
meeldib,“ arutleb Sepp. „Huvitav on ka
see, et Tartu maantee raadamise puhul
ei küsi keegi, miks mets maha võetakse,
või kui on tarvis maja ehitada, siis selle
jaoks võib metsa maha võtta, aga maja
kõrvalt metsa maha võtta ei või, kuigi
sinna kasvab ju mets tagasi, aga tee või
maja asemel mitte.“

Mõnel pool ei taheta
kuidagi nõus olla

Kaasamiskoosolekuid, kus RMK
tutvustab plaanitavaid raietöid, on
nüüdseks peetud kolm aastat – kokku
on toimunud üle saja koosoleku ning
neist enamiku puhul on raiete suhtes
kohalikega, sh nii elanike kui ka vallavalitsuse esindajatega, kokkuleppele
saadud. Seda, milles koosolekute käigus
12

kuskil pool kokku lepiti, saab lugeda ka
RMK koduleheküljelt.
Ühtlasi on ette tulnud ka niisuguseid
raieplaane, millega kohalikud kuidagi
päri olla ei taha ning nõutakse – suuremalt jaolt mittetulundusühingu Eesti
Metsa Abiks vahendusel – raiete ärajätmist. Nendest vaidlustest on meediaväljaannetes ka juttu olnud. Mitmel
pool polegi seetõttu raietega alustatud.
Nii on ootel raied Kosel, kus pole saadud ühele meelele, kuidas peaks seal
metsi majandama.
18. märtsil oli RMK-l plaanis tutvustada uut metsamajandamiskava Kose
valla volikogule, ent viiruspuhangust
tingitud piirangute tõttu jäi arutelu ära.
Kava koos plaaniga, kuidas edasi tegutseda, on vallale siiski välja saadetud.
Ka Kose raiete puhul on suurt vastuseisu näidanud ühendus Eesti Metsa
Abiks, kes on resoluutselt lageraiete
vastu. „Me ei ole loobunud mõttest
seal raiuda,“ kinnitab Sepp. „Seal on ka
ürask sees ning ei piisa üksnes kuivade
puude väljavõtmisest.“
Ohtu metsa puhul – plaanis oli raietega
alustada aprillis – on kokku lepitud, et
Metsamees nr 1 (138) / 2020

aruteludega jätkatakse pärast seda,
kui kohalike tellimusel on valminud
sõltumatu eksperdi koostatud metsamajandamiskava. Seda tuleb vastavalt
kokkuleppele RMK-le tutvustada hiljemalt selle aasta 1. oktoobriks.
Sepp märkis, et ka Ohtu metsa majandamisest ei plaani RMK loobuda, küsimus on ikkagi selles, kuidas seda teha.
„Meile on öeldud, et tehke valikraie,
aga seal ei saa seda teha, sest seal kasvavad kuused, mille all on lehtmetsa,
kohati on seal ka haavamets,“ selgitas
Sepp. „Kui me raiuksime sealt kuuse
välja, peaksime tulevastele põlvedele ka
kuuse jätma, mitte sarapuu ja toominga.
Et sinna kuuske istutada, on vaja ikkagi
lagedamat ala.“
Peametsaülem rõhutab, et kaasamise
mõte ei ole raiele vastasseisu tõttu raiet
ära jätta. „Kui Räpina inimene ütleb, et
tema lähedal olevast metsast ei tohi
midagi raiuda, siis peaks ka Järva-Jaani
inimene sellega nõus olema,“ tõdeb ta.
„Kindlasti ei saa lahendus olla see, et
nn kogukonnametsades tulevikus enam
midagi ei toimu. Sellise otsuse saab
teha üksnes ühiskond tervikuna, me
peame kõik koos otsustama, kas oleme
nõus sellega, et ühiskond loobub mingi
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osa (kui suure osa, ei tea keegi) metsa
kasutamisest puiduna. Teisisõnu, ühiskond peab ütlema, et ta on nõus taastuva loodusvara kasutamise asendama
millegi muuga.“
Kaasamine on tema sõnul ikkagi
see, et RMK annab teada, kus ja kuidas
midagi teeb, ning kui sealjuures nõutakse muudatusi, arutatakse see kogukonna esindajatega üheskoos läbi.
Sepa sõnul oleks kõige lihtsam
lahendus arvata probleemsed KAH-alad
majandusmetsadest välja ning nimetada
need kogukonnametsadeks. „Mõtleme
aga, mis neist võiks siis edasi saada.
Neist ju räägitakse ja tehakse ettepanekuid, et kogukond oleks parem omanik
jne. Peaksime alustama sellest, mis
on kogukonnametsa eesmärk – kas
hoida sellisena, nagu need ise kujunevad, raiuda mingil moel sealt midagi,
majandada tavapäraselt või veel mingi
muu variant.“

RMK kaasamiskoosolek Taevaskojas 2017. aasta
septembrikuus.

Sellise otsuse saab teha üksnes ühiskond tervikuna, me peame kõik koos otsustama, kas oleme
nõus sellega, et ühiskond loobub mingi osa metsa
kasutamisest puiduna.

13

Peateema

Arutelu

Peateema

Mida võiks teha
kogukonnametsadega?

Variant 1.
Hoiame kogukonnametsi

Sellised metsad muutuksid sisuliselt looduskaitsealadeks, kus
omanik mitte midagi teha ei
tohiks. Kõigile viljakate maade
metsade kogukondadele võiks
näidiseks tuua Järvselja ürgmetsa. Iseküsimus, kas kogukonnad tahavad oma metsi pikas
perspektiivis sellisena näha.

Variant 2.
Raiume seal nii, nagu
kogukond soovib

Variant 5.
Kogukond võtab metsa
omanikult rendile

Kogukond peab omanikule
maksma igal aastal renditasu
saamata jäänud tulu ulatuses,
aga vajalikke hooldustöid saab
teha omanik või kogukond kokkuleppel omanikuga.
Ütleme siis otse välja, et Eesti
riigile kuuluvad metsad ongi
sisuliselt meie kõigi kogukonnametsad ja kui me tahame nende

majandamise mudelis midagi
muuta, siis peab seda tegema seadusandja (Riigikogu) valimiste
kaudu. Tunnistades ka sellisel
juhul üksmeelselt tõdemust, et
oleme kogukonnana valmis suure
osa kõige kiiremini taastuvat loodusvara asendama millegi senitundmatuga. Kas see aga meie
ökoloogilise jalajälje vähendamisele kuidagi ka kaasa aitab, on
juba hoopis teine küsimus.
Allikas: Andres Sepp

Narva-Jõesuu kogemus:
metsaminek aitas

Sellisel juhul peab kogukond
tööle võtma spetsialisti, kes teab
praegustest metsameestest paremini, kuidas sealt võiks raiuda.
Kogukond peab olema tema
otsustega nõus. Selge peab
olema sel juhul eesmärk, mida
me tahame sealt metsast saada,
kas raiume vaid palgipuud ja
jätame uuenemise looduse hooleks või tahame siiski, et tulevikus oleks võimalik ka teistel
neist metsadest tarbepuitu kasutada. Ja kui kogukonna heaks
kiidetud otsused osutuvad tuleviks valeks, siis kes kannab
omanikule tekitatud kulud?

Narva-Jõesuus ootab aasta lõpus
ees kaasamiskoosolek, sest tuleval aastal kavatseb RMK seal
raieid teha ligi 50 hektaril. KAHala koosolekut ei ole RMK seal
enne pidanud, küll on raiete üle
arutatud valla- ja rahvaesindajatega nii mitmelgi kohtumisel.
Rahvas läks ärevile, kui RMK
tegi Narva-Jõesuus 2017. aasta
lõpus ligi 24 hektaril raieid. Kaasamiskoosolekut toona ei peetud,
küll teavitas RMK linnavalitsust.
Ida-Virumaa metsaülema Alar
Süda sõnul polnud Narva-Jõesuus ammu metsa maha võetud,
lisaks raiuti seal päris suurel alal
ka erametsades, mistõttu tekitaski
raie furoori. Peeti koos valla ja
rahva esindajatega koosolekuid,
kus RMK selgitas oma plaane
ning rahvaalgatuse korras nõuti
ka sealsete riigimetsade kaitse
alla võtmist. Kuna pöördumisele
kirjutas alla rohkem kui tuhat inimest, arutas seda ka Riigikogu.

Variant 3.
Majandame tavapäraselt

Sellisel juhul ei oleks vaja nimetada neid kogukonnametsadeks.

Variant 4. Kogukond
ostab metsa omanikult
välja

Sellisel juhul võib kogukond
teha selle metsaga kõike, mis
seadusandlike aktidega vastuollu
ei lähe. Jälle aga tekib küsimus,
kes kannab kulud ja kuidas jagatakse tulu.
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„Riigikogu ütles, et tuleb
kokku leppida ja raiuda raieküps
mets 40 aasta jooksul,“ rääkis
Süda. „Jagasime seejärel kogu
sealse raiemahu neljaga ja
tegime sellele neljandikule
kümne aasta majandamiskava.“
Süda sõnul on selles kavas
juba arvestatud kogukondade
ettepanekuid ning selle järgi on
plaan raiuda kümne aasta jooksul 100 hektaril kahes jaos, aastatel 2021 ja 2027. Pooled raietest tehakse aegjärksena ja
pooled lageraiena, sest kuusikus
ja viljakas kasvukohas teisiti ei
saa.
„Käisime inimestega ka neid
kohti läbi ja selgitasime, mis
saab siis, kui seal midagi ei tehta
– rahva mõistes ilus mets ehk
puhkemets ei teki seistes. Ilma
hooldamata kasvab alusmets ja
alla jäänud puud tekitavad risuräsu. Seal on üle 200-aastaseid
puistuid, kus sanitaarne seisund

on halb ja tuleb mõelda metsa
uuendamisele,“ ütles Süda.
Metsaülema hinnangul oli selgitustest ja metsas käimisest palju
kasu, muuhulgas tuli paljudele
uudisena, et mitte üksnes RMK
ei raiu metsi, vaid et seda tehakse
ka erametsades.
Sügisel toimub Narva-Jõesuus
esimene n-ö ametlik kaasamiskoosolek. Süda sõnul ollakse valmis läbi rääkima raie aja, säilikpuude asukoha, lankide asetuse
jms sellise üle, nagu igal pool
mujalgi KAH-aladel seda
tehakse.
Ka Narva-Jõesuu linnapea
Maksim Iljin kinnitab, et on
RMK majandamiskavaga kursis.
„Meil on ka kokkulepe, et enne
raiumist nad teavitavad meid,
teeme koosoleku ja siis vaatame,
kas see 50 hektarit raiutakse korraga 2021. aastal või jupikaupa
järgmiste aastate jooksul,“ lausus
Iljin.
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Arengukava

Arengukava

Metsanduse
uus arengukava –
kus maal oleme?

Mõjude hindamine on veel ees

Tekst: Kristel Järve, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Foto: RMK / Jüri Pere

Metsanduse uue kümnendi arengukava kokkupanek on nüüdseks
kestnud juba üle kahe aasta. Selles töös on olnud vaidlusi ja
karisidki, kuid üksteist kuulates ja koosmeelt otsides on kindlasti
võimalik arengukava koostada ja Riigikogule vastuvõtmiseks saata.
Alustasime metsanduse 2021.–2030. aasta arengukava kokkupanekut varakult, et võimalikult paljud
huvilised saaksid sellel Eesti inimestele nii olulisel
teemal kaasa rääkida. Arengukava tegemise eri
etappidel – nii metsanduse probleemide kirjeldamisel kui ka neile lahenduste pakkumisel – ongi kaasa
löönud sajad inimesed, sealhulgas nii huvirühmade
esindajad kui ka soovi avaldanute hulgast loosiga
valitud metsakogu.
Arengukava koostamise juhtkogusse on laia ringi
huvirühmade kõrval kaasatud ka kuus eri valdkonna
teadlast ülikoolidest ning Eesti Teaduste Akadeemia
president.

oli vigu, töö ei vastanud püstitatud ülesandele ja
seda ei saanud kasutada. Põhimõtteline viga tehti
juba hinnangute andmiseks eesmärgi valikul: eelistati üht valdkonda (ökoloogilist) teistele valdkondadele (kultuurilisele, majanduslikule ja sotsiaalsele).
Kuna stsenaariumide mõjuhinnang puudus, otsustas juhtkogu need kõrvale jätta. Ühtlasi tähendas
see, et juhtkogu ei jõudnud erimeelsuste ega puudujääkide vähendamiseni. Konsensuslikult otsustati
anda metsanduse arengukava eelnõu kavandi koostamine Keskkonnaministeeriumile.

Rebane kohalikke huvisid ja loodusturismi, Karu
looduslikku arengut ja elurikkust, Ilves metsa ja
metsamaastiku suuremat planeerimist ning Hunt
metsa puidulise kasutuse arendamist. Kõiki stsenaariumeid saatis nn ühisstsenaarium, mis põhines peamiselt huvirühmade kokkulepetel.
Lisaks tellisime arengustsenaariumidele mõjuhinnangu. See pidi aitama juhtkogu detsembrisse
planeeritud kohtumistel valida välja ühe sobiliku
stsenaariumi või eri stsenaariumide kombinatsiooni,
mille põhjal koostatakse arengukava eelnõu. Kahjuks
see mõjuhinnang ebaõnnestus. Meile esitatud töös

Keskkonnaministeerium kirjutabki aasta algusest
saati arengukava eelnõu. Enam kui kahe aastaga on
materjali kogunenud palju. Võtame meile pandud
ülesannet väga tõsiselt ning täiendame teksti pidevalt, arvestades juhtkogu tagasisidet.
Nii nagu juhtkogu kokku leppis, on arengukava
eelnõu kavandi koostamisel aluseks võetud arengukava koostamise ettepanek ja huvirühmade ühisosa
ehk ühisstsenaarium, samuti alusuuring jm hiljem
lisandunud informatsioon. Arengukava eelnõu
esmane kavand, sugugi veel mitte lõplik ega viimistletud eelnõu, on juba kokku pandud. Pärast selle
täiendamist, eeldatavalt mais, oli plaanis tulemust
juhtkoguga arutada, kuid see võib praeguse kriisiolukorra tõttu edasi nihkuda.
On oluline mõista, et mõjude hindamine telliti
ainult arengustsenaariumide jaoks ning metsanduse
arengukava ellurakendamise mõjude hindamine on
eraldi töö ja alles ees. Ka selle töö tegija leidmine ei
ole läinud lihtsalt ning selleks korraldatud riigihange
on juba kahel korral ebaõnnestunud. Uus, kolmas
hange on praegu välja kuulutatud ja huvilised on

Kuhu kadusid Hunt, Karu,
Rebane ja Ilves?

Nagu öeldud, käib töö arengukava kallal juba kolmandat aastat. Kui 2018. aasta varakevadel alustasime, sai koos huvirühmadega üksmeelselt otsustatud, et arengukava tegemisel tuleb arvestada
võrdselt nii metsa kultuurilisi, sotsiaalseid, ökoloogilisi kui ka majanduslikke väärtusi. Just sellest
põhimõttest lähtuvalt tegelesime 2018. aastal metsanduse olukorra põhjaliku kirjeldamise ja probleemistiku kogumisega. Mullu kogusime ettepanekuid,
kuidas probleeme lahendada.
Et kujundada kogutud ettepanekud tervikuks ning
anda otsustajatele selged arengusuunad, mille vahel
valida, valmisid mullu sügisel just huvirühmade
ettepanekutest teadlaste abiga metsanduse neli arengustsenaariumi nimedega Rebane, Karu, Ilves ja
Hunt. Stsenaariumide koostamisel võeti aluseks
huvirühmade aruteludel leitud erimeelsused. Iga
stsenaarium rõhutas erinevat suunda metsanduses:
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juba teada andnud, et mõjude hindamiseks nii konfliktsel teemal on vaja vähemalt 18 kuud. Seega
kulub uue arengukava valmimiseni kauem aega kui
plaanitud. Eelnõu valmimine eeldab osapooltelt valmidust otsida koosmeelt ja teha kompromisse. Selge
on seegi, et eelnõu ei saa valmida ilma strateegilise
mõjuhinnanguta. Ka Riigikogu ei saa arengukava
selleta heaks kiita.

Metsanduse arengukava
aastani 2030
2018

 veebruaris kogunes ministri metsandus-

nõukogu, moodustati arengukava algatamise
töörühm, telliti alusuuring
 märtsist septembrini koguti ja kirjeldati
metsanduse probleeme
2019
 jaanuaris kiitis valitsus arengukava
koostamise ettepaneku heaks
 märtsis alustas tööd arengukava koostamise
juhtkogu
 aprillis kogunes metsanduse probleeme ja
lahendusi arutama vabatahtlike seast loosiga
valitud metsakogu
 mais arutati laiema ringi huvirühmade ja
teadlastega kokku kogutud ettepanekuid
ning kaardistati ühised osad ja erimeelsused
 juunist novembrini koostati neli arengustsenaariumi, paralleelselt toimunud mõjude
hindamine ebaõnnestus
2020
 jaanuarist märtsini koostab keskkonnaministeerium etapiviisiliselt MAK2030 eelnõu,
küsides juhtkogult tagasisidet. Tulemuseks
on eelnõu kavand, mis sisaldab jätkuvalt eri
alternatiive.
 aprillis kohtuvad väiksemad töörühmad
MAK2030 eelnõu täiendamiseks
 mais kohtub juhtkogu (oleneb kriisiolukorrast)
ja täiendab eelnõu kavandit
 edasine ajakava sõltub KSH (keskkonnamõju
strateegilise hindamise) ja muude oluliste
mõjude hindamise ajakavast, sh kohtub kindlasti paralleelselt ka juhtkogu, kes arutab
mõjuhindaja vahearuande tulemusi, täiendab eelnõu ja esitab selle ministeeriumile
 2021. aasta teises pooles eelnõu avalikustatakse eelnõude infosüsteemi kaudu, lõpetatakse mõjude hindamine ning eelnõu esitatakse Vabariigi Valitsusele. Seejärel esitab
Vabariigi Valitsus eelnõu Riigikogule.
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Püsimetsamajandus

kui rätsepatöö
Üle kolme aasta väldanud tuline debatt selle
üle, kuidas ja millises mahus Eestimaal metsi
tohiks või peaks majandama, on taas lauale
toonud ettepanekud hakata metsi majandama
valikraietega ehk teisisõnu püsimetsana.

Tekst ja fotod: Jürgen Aosaar
Eesti Maaülikool, metsakasvatuse
vanemteadur

kunagi. Mets uueneks enamasti looduslikult, seega kuluks vähe aega
ja raha uuendustööde peale. Võtaksime metsast just selliseid puid,
mida vajame, ja just sellisel ajal,
et saaksime kõrgeimat rahalist tulu.
Mets oleks mitmekesine, seal kasvaks eri liike ja eri vanuses puid.
Puistute mitmekesine struktuur
toetab suurt liigirikkust, mis peaks
tagama metsaökosüsteemi vastupidavuse häiringutele. Metsa
majandamiseks saaks kasutada
väiketehnikat või hobuseid, mis
säästaks maapinda ja järelkasvu
tallamise ja lõhkumise eest. Häid
külgi peaks valikraietel teoorias
olema veelgi.

Mis on püsimetsanduse
puudused?

Nn vihmavarjukuusk vana metsa
all. Külgvõrsete pikkuse juurdekasvud on suuremad kui ladvavõrsel, mis näitab puu kasvuks
ebasoodsaid valgustingimusi.

Noorte kuuskede edenemine
vanade puude juurkonkurentsi
puudumisel ja heades
valgustingimustes on kiire.

Ajaloos ei ole sarnased püsimetsanduse propageerimise kampaaniad
haruldased, selle üle on siinkandis
vaieldud juba vähemalt sada aastat.
Hoolimata aruteludest on nii meil kui
ka sarnaste looduslike tingimustega
naaberriikides suuremaskaalalisel
metsade majandamisel jäädud ikka
selle juurde, et puistusid uuendatakse
ja puitu varutakse enamasti lageraietega. Nagu öeldakse, on tõe kriteerium praktika ning meie tingimustes
on pikaajalise majandamise kogemuse põhjal osutunud see kindlaks
viisiks metsade edukaks uuendamiseks ning metsaressursi heas seisus
hoidmiseks ja suurendamiseks.
Metsadebatis esineb sageli probleeme terminoloogiaga, (pool)sünonüümselt on tarvitusel oskussõnad
turberaie ja valikraie. Nendel kahel
terminil on suur sisuline erinevus.
Turberaied on uuendusraied ja nende
eesmärk on lisaks puidu varumisele
asendada vana metsapõlv pikema aja
18

Vanade puude tiheda juurkonkurentsi
ja vähese valguse tingimustes suudavad puhtkuusiku all kasvada vähesed
taimed.

jooksul uue metsapõlvega, kasutades selleks vana metsa kaitset. Püsimetsa teooria kohaselt ei tohiks tekkida hetke, mil vana metsapõlv on
asendunud valdavalt noorte puudega. Puistus peaks lõpmatult

kestma suhteliselt stabiilne olukord,
kus puistus kasvaksid koos eri vanuseklassidesse kuuluvad puud. Kui
eesti keeles on turbe- ja valikraiete
kohta kasutatavaid mõisteid küllalt
vähe, siis inglise ja saksa keeles esineb ligikaudselt sarnase sisuga termineid suurel hulgal, mis tekitab
omajagu segadust.
Osa metsadebateerijaid näeb püsimetsamajanduses loodussõbralikku
alternatiivi tavapärasele majandamisele, kus puidu varumine ning metsa
uuendamine käib peamiselt
lageraietega.

Maasisene konkurents – metsamuld
on väga tihedalt juurestatud, taimede juurte võitlus vee ja toitainete pärast on halastamatu, konkurentsis suurte puudega jäävad
noored puukesed paratamatult hätta.
Valgus või siis selle puudumine –
meie dendrofloora majanduslikult
olulisematest liikidest suudab
suuremate puude all hämaras kasvada vaid kuusk, kuid on selge,
et vitaalseks edenemiseks vajab valgust seegi liik.
Valikraie juurde kuuluvad lisaks
üksikpuude väljaraiele ka kuni
20-meetrise läbimõõduga häilukesed, kus esineks ilmselt ka lehtpuude uuendust, kuid ka need
„augud“ on piisavalt väikesed, et
panna puude uuenemisvõime ja kasvukiirus tõsiselt proovile.

Omand, teadmised, oskused,
hoiakud – püsimetsas peaks toimetama väga pikaajalise plaani alusel
selgete eesmärkidega aastakümneid, rakendades sealjuures metsa
kohta parimaid teadmisi. Samas
kipuvad metsaomanikud ning
nende teadmised, nägemused ja
vajadused vahelduma.
Metsa tervis – valikraiete puhul
peaks metsast puid välja tooma iga
mõne aasta tagant. Või kui sealt
varuda küttepuid, siis lausa igal
aastal. See aga tähendab, et tõenäosus alles jäävaid puid vigastada
on suur, seda nii puude langetamisel kui ka väljatoomisel, mis võib
soodustada metsas seenhaiguste ja
putukarüüste levimist. Samuti on
oht, et majandaja võtab korraga
välja liiga palju puid, mis viib
puistu täiuse väga madalaks, jättes
allesjäänud esimese rinde puud
tormidele haavatavaks.
Ilm – ideaalis teeksime metsatöid talvel külmunud mullaga, kuid
muutuvates kliimatingimustes ei
saa keegi garanteerida külma ilma
saabumist.
Puidusaagis – jah, üksikpuude
või väikehäiludena väljaraiutav
puidukogus võib rahuldada väikeomanikku, kuid kas suudaksime
toormega ära varustada ka suurtööstused, on küsitav. Ja kuigi
paljudele ei pruugi suurtööstused
meeldida, siis võiks meeles pidada,
et enamik meie kõigi poolt tarbitavatest puittoodetest tuleb just sealt.
Toodud poolt- ja vastuargumentide loetelu pole kindlasti lõplik.
Asjakohaseid kirjutisi on ilmunud

omajagu ning teemat on avatud
erineva põhjalikkusega. Küll aga
peab nentima vastavate kodumaiste
teadusuuringute puudumist. Püsimetsa majandamist teaduslikult
uurida on metoodiliselt väljakutsuv,
kuid selgelt püstitatud eesmärkide ja
läbimõeldud katsedisaini korral on
tulemuste saamine siiski võimalik.

Sobiv targale
väikemetsaomanikule

Õnneks on Eesti vaba riik ning looduskaitseliste piirangute puudumisel
jätab seadusandlik raamistik omanikule üsna vabad käed oma metsas
asjatamiseks. Valikraied on seadusega lubatud ning on täiesti mõistetav ja mõistlik, kui väikemetsaomanik eelistab oma metsatukas ilma
suuremate raieteta tasapisi toimetada. Eriti siis, kui metsaomandi
suurus ongi vaid mõni hektar või
kui mets asub kodu ligidal või
kohas, kus lagedaks tehtud ala võiks
kaasa tuua kogukonna meelepaha.
Armastuse, hoole ja mõistusega tehtud valikraied võiksid teoreetiliselt
anda edukalt uueneva liigirikka
metsa. Lõppeks sõltub ju kõik omaniku soovist ja eesmärgist. Seega
võiks asjahuvilistele soovida katsetamisjulgust ja perspektiivitunnetust, ära unustamata puittaimede
kasvunõudmiste ökoloogilisi baastõdesid. On aga selge, et püsimetsandus ei ole Eesti oludes parim
lahendus suurmetsaomanike jaoks,
kel majandada suuremad pindalad
ja puidukogused, see on selleks liiga
aeganõudev ning n-ö rätsepalähenemist vajav majandamisviis.

Mis võiks olla püsimetsanduse eelised?

Mida siis arvatakse olevat eelisteks?
Kui raiuksime puid valikuliselt –
suuremaid arvuliselt vähem, väiksemaid rohkem, siia-sinna ka mõni
väike häilukene – peaks mets olema
igavene ja „koledat“ suurt lagedat
platsi vana metsa asemel ei tekiks
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Seemnepuude
võimas juurestik
pärsib tüvede
ümbruses noorte
puude kasvu.

Metsamees nr 1 (138) / 2020

19

Persoon

Persoon

Raul Rebane:
mets on meile
tuleviku õppevahend
Tekst: Anu Jõesaar
Fotod: Tairo Lutter / Postimees
erakogu

Kommunikatsioonikonsultant Raul Rebasele on Eesti „metsasõda“ siiani paistnud nagu pimedate poks, kus mõni löök
läheb pihta ja mõni ei lähe. Rebase hinnangul ei saa siit
mõistlikul moel edasi liikuda, kui pole enne üheskoos astutud
paar sammu tagasi ja olukord endale selgeks tehtud.

Raul Rebane peab metsandust Eestis äärmiselt tundlikuks teemaks põhjusel,
et eestlaste suhe metsaga on emotsionaalne ja müütidega põimitud.

Ajakirjanik ja kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane (66) on
üles kasvanud Virumaa laantes.
Paksus metsas hakkavad tal
tööle ürgsed tundlad ja tal on
teada salakohad, kust võib ühe
päevaga korjata sada liitrit
kuuseriisikaid.
„Pean ennast Pandivere küla
poisiks. Meil pole seal tuhande
ruutkilomeetri peale mitte ühtegi
jõge ja järvi on mõned üksikud.
Tundsin end metsas isegi nii
hästi, et aastakümneid on inime-
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sed minuga metsa minnes saanud kindlad olla, et toon nad
alati sügavast metsast välja.
Intuitiivselt tajusin, kus ma olen
ja kuhu tuleb minna.“
Rauli esivanemate kodu
Kõrvemaal jäi polügooni ehitusele ette. „Nii et endal mul pole
sentimeetritki metsa – olen
puhas metsakiibits.“ Vanematekodu, praegune maakodu, jääb
Väike-Maarja kanti Triigi külla.
Kui jaotada eestlased kala-, jahija seenehulludeks, siis pole mingit

kahtlust, et Raul ja tema abikaasa liigituvad seenehulludeks.
„Nii palju, kui aastaid on, olen
neid radu tallanud. Aga pean
tunnistama, et viimastel aastatel
on midagi juhtunud. Olen sattunud paar korda metsas tõsiselt
segadusse, ei tea enam, mis suunas minna,“ täheldab Rebane
endaski juba linnastumise
tunnuseid.
Seda enam ei vali ta „metsasõjas“ poolt. „Mina ei oska vaadata, milline on metsade seisund. Mina ei ole metsanduse
proff. Minu käest võib küsida,
kuidas see välja paistab.“
Kuidas „metsasõda“ on siiani
välja paistnud ja mil moel oleks
võimalik ummikust välja jõuda,
sellest Raul Rebane allpool
arutlebki.

spetsialistid. Sellised inimesed ei
hävita metsa! Täpselt samamoodi nagu põllumees ei lähe
põllule soola külvama.“
Positsioon „mina tean ja teised
on lollid“ on ühiskondlikus vaidluses ohtlik. Rebase hinnangul ei
ole me kaugel etapist, kus looduse teema on jõudnud nii emotsionaalsele väljale, et tagajärjed
võivad olla etteaimamatud.
„Proovime siiski enne asjades
selgust saada, kui see juhtub,“
soovitab ta.

Mets ja mütoloogia

Rebane on veendunud, et mets
on meie unikaalne rahvuslik rikkus. Nagu põld, nii ka mets on
rahvale ajast aega andnud elu,
tööd ja leiba, ning seda peavad
nad andma ka edaspidi.
Samas on eestlasel just metsaga väga ebatavaline emotsionaalne suhe, mis pärineb aastatuhandete tagant. Sellest

Metsandus on rahvuslik kokkulepe, mis tuleb saavutada
eri maailmavaatega inimeste vahel.
mütoloogiast aru saamata jäämegi üksteist vastastikku süüdistama ja kolkima.
„Tammsaare baasmütoloogias
on kolm sõna: mets, põld ja
kraav. Võrdleme seda kasvõi
kreeklaste kolme baassõnaga:
tuli, vesi ja õhk – selge, et me
olemegi teistsugused.“
Metsandus on üks väheseid
valdkondi, kus viimase paari
aasta jooksul on ühiskonna kommunikatsiooni lisandunud kaks
väga negatiivset sümbolit:
lageraie ja harvester. Teist niisugust valdkonda ei ole. Näiteks
põllunduses ei ole selliseid negatiivseid sümboleid – kuigi võiks
ju kujutleda, et ühel päeval seisab keegi põllu kõrval ja nõuab,
et lõpetage see viljavõtmine ära,

mis õigusega need kuradi põllumehed igal aastal oma kohutavate kombainidega lõikavad
maha miljoneid siniseid rahvuslilli, mis rukki sees kasvavad.
„Minu ema meenutas oma
noorust ja 1948. aasta kohta, mil
ta oli tagaotsitav, ütles ta: „Ja
siis läksin ma metsa.“ Aga ta ei
läinud ju tegelikult metsa, ta
põgenes Viljandisse! Väljend
„metsaminek“ tähendas varjule
minekut,“ toob Rebane näite.
Mets on seega turvalisuse
sümbol, metsa minnakse varju
millegi halva eest, nagu metsavennad tegid. Võimalik, et ka
sõna „lageraie“ ei väljenda sümbolina mitte materiaalset, puudega seotud kaotust, vaid alateadvuslikult eelkõige varju

Metsamehe kuvand

Ta protesteerib metsameestele
viimasel ajal tekkinud negatiivse
kuvandi vastu. Metsas töötavad
inimesed, keda on umbes 30 000,
ei ole röövlid ega läikivate silmadega bandiidid, kellel pole
muud mõtet kui, kirves käes,
kõik maha raiuda ja endale džiip
osta. „Enamik metsandusega
seotud inimesi on oma valdkonna

Metsamees nr 1 (138) / 2020

Rebane leiab alati teeotsa –
Raul on sõpru ka paksust
karulaanest välja juhtinud.
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äravõtmist: lageda maa peal ei
saa ennast varjata.

Müüdid metsaraie kohta

Kommunikatsioonieksperdina
tavatseb Rebane rõhutada, et
sõnumit edastades pole tähtis
see, mida räägitakse, vaid see,
mida kuuldakse. Maailma saab
tõlgendada mitut moodi, kuid
kõige tugevamini töötab
sümboltõlgendus.
Ta võtab kokku põhilised
müüdid, mis on liikvel seoses
metsaga.
▪ Mets väheneb, raiemahud
suurenevad.
▪ Valetatakse väga palju, keegi
ei tea, kui palju tegelikult puid
maha võetakse.
▪ Välismaalased ostavad metsa
kokku.
▪ Võetakse maha tee äärest, kus
on odavam.
▪ Vanad metsad võetakse kõik
maha.
▪ Kuusemetsad kaovad.
▪ Riik nõuab RMK-lt raha, tegelikku raiemahtu varjatakse.
▪ Metsaks loetakse lepavõsa.
Kui nüüd metsaekspert mõne
sellise punkti vastu argumente
esitab, siis igale andmetele tuginevale vastuväitele leidub alati
kümme vastuväidet: ei ole nii,
nad valetavad; loevad metsaks
ka seda, mis on 80 cm või 1,2 m
kõrge; tegelikult ei olegi metsa
üldse olemas, kõik on maha võetud. Hakatakse karjuma, kolgitakse teineteist vastastikku ja
tõde ei sünni.
Samal ajal tavainimene ei saa
üldse aru, mis toimub. Kas
metsa tuleb juurde või see väheneb? Kas võsa loetakse metsaks
või ei loeta? Kas riik kompenseerib lageraiega viinavõlga ja
eelarve puudujääki? Kui palju
tegelikult istutatakse? Kui palju
kuulub välismaalastele? Miks
tehakse lageraiet suurte teede
ääres?
„Olen mitu korda telerist kuulnud argumenti: ma sõidan Jägalast Aegviitu ja KÕIK on maha
raiutud! Võib-olla ongi – mina ei
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Mets kui
maailmavaade

Mets on unikaalne
rahvuslik rikkus,
mis annab meile
elu, tööd ja leiba.

Kui Eestis ringi vaadata, on enamik inimesi oma baasmaailmavaatelt rohelised. See aga tähendab eri inimestele eri asju.
Tõenäoliselt on vähe inimesi, kes peavad ideaaliks seda, et
lõpetame 50 aastaks metsas igasuguse tegevuse ja las kõik
kasvab, nagu kasvab. Samas paljud, kes käsitlevad metsa
ainult kui emotsionaalset nähtust, pole elustiili muutumise
tõttu ise metsas käinudki või vähemalt ei tunne metsa – nii,
et oskaksid öelda: aa, näe, selle võsa tagant paistab üks hea
võiriisikate koht.
50 aastat Nõukogude aega rikkus ära meie järjepideva
metsakultuuri. Mul on palju sõpru Soomes ja mulle tundub,
et meie erametsaomanikud, keda on umbes 105 000, ei vaata
metsa niimoodi nagu soomlased, kellele mets on filosoofiline
nägemus. Soomlastel on vanasõna: isa istutab, poeg kasvatab
ja lapselaps lõikab kasu.
Mets on nähtus, mis sunnib inimest mõtlema väljaspool
enda aega. Näiteks kui metsamees näeb 1,5 meetri kõrgust
puud, siis temale on see mets, aga tavainimesele on see
lageraie. Mets on õppevahend, mis sunnib meid mõtlema
tulevikule: see ei ole sinu kasu, see on sinu lapse või lapselapse elu.
Allikas: Raul Rebane

Positsioon „mina tean ja teised on lollid“ on
ühiskondlikus vaidluses ohtlik.
tea!“ laiutab Raul Rebane käsi.
Metsandus on rahvuslik kokkulepe, mis tuleb saavutada eri
maailmavaatega inimeste vahel.
„Aga enne kui kokkulepe saavutada, on vaja selgeks saada,
mille üle me vaidleme.“

Metsa „rahvaloendus“

Lahendusena kommunikatsiooniummikust pääsemiseks soovitab
Raul Rebane metsa riigiinventuuri, n-ö metsa „rahvaloendust“.
„Kõik Eesti metsaorganisatsioonid, nii era- kui ka riigimetsa
esindajad, peaksid maha istuma
ja leppima kokku, et alustatakse

kõik koos nullist. Kõik annavad
allkirja, et see on metoodika,
mida nad tunnustavad.“ Välja
tuleks valida mõõdetavad parameetrid: kui palju, kui kõrge, kui
vana, ristlõigetes, põiklõigetes,
puuliigiti, maakonniti, valdade
kaupa – saagu see analüüs kasvõi
tuhat lehekülge paks, aga olgu
seal kõik sees. „Aga teha tuleb
niimoodi, et kõik on kokku leppinud: see on nüüd tõde. See on
piibel.“ Kui nullpunkt on määratud, saab hakata arutama, kas
45% metsa riigis on vähe või
50 on palju, äkki on vaja 55 või
80. „Aga udutada olukorras, kus

Metsamees nr 1 (138) / 2020

ühetaolist teadmist ei ole, on
lootusetu. Siit ei ole enam võimalik välja tulla.“
Metsakaardistusest ühel kindlal aastal võib ka järgmistel põlvedel palju kasu olla. Kliimamuutused võivad tulevikus
tekitada probleeme, mida me
praegu ettegi ei kujuta: liikide
muutusi, uusi üraskeid ja haigusi. Võivad ilmneda ka hoopis
uued majanduslikud huvid.
„Mets annab meile puhast õhku
ja vajab meie kaitset, aga mets
on samal ajal ka elamise vahend
nagu põllud ja maa. Olen sügavalt veendunud, et metsal on ka
majandusüksusena ees uus tulemine. Tekib uusi metsaga seotud
tööstusharusid, nii nagu juba
praegu on puitmajadega seotud
mahud väga suured.“

Metsamees nr 1 (138) / 2020
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Raamatupidamisosakond

naudib oma tööd

Mõnikümmend aastat tagasi tegi igas metskonnas raamatupidaja
kogu raamatupidamisarvestuse algusest lõpuni. Nüüd ollakse
ammu harjunud sellega, et on valdkonnapõhine tööjaotus:
põhivara-, ostu-, müügi- ja palgaraamatupidajad.
Tekst: Susanna Kuusik
Fotod: Lauri Kulpsoo,
erakogu
RMK pearaamatupidaja Merike Eier
Tartu kontoris.

RMK raamatupidamisosakonnas töötab
üle Eesti kokku 20 raamatupidajat.
„Meil on selline seltskond, kes naudib
seda tööd,“ kirjeldab osakonna juhataja
Merike Eier ja lisab, et valdavalt on
raamatupidajad „metskonna aegadest“.
Kellel jookseb kolmekümnes, kellel
neljakümnes tööaasta raamatupidajana.

Üksteisest kõne kaugusel

Helistan Hele Kiksonile, RMK osturaamatupidajale, kes tavaliselt töötab
RMK Laiksaare kontoris, kuid eriolukorra tõttu on kodukontoris. Jutuajamine
viibib mõne hetke, kuni Hele leiab
parema leviga koha. „Raamatupidaja
töö on suhtlemise töö. Telefonitsi on
kõige operatiivsem probleeme lahendada, kõige kiiremini saab probleemi
põhjusele jälile.“ Merike Eier täiendab,
et omavahel suheldakse hommikust
24

õhtuni ja aastaaruannet paneb ta kokku
nädalavahetustel või hilja õhtul, kui
telefon pole enam punane.
„Mulle meeldib hiljuti loetud lause
„Head suhted on tööelus kui vitamiin“.
Alati on võimalus paluda abi kolleegilt ja
segadust tekitav küsimus läbi arutada.
Nendest väikestest igapäevastest kontaktidest tekib usaldus ja hoolivus, mis võtab
maha pinged,“ mõtiskleb osturaamatupidaja Hele. Kiitmisega jätkab vanemraamatupidaja Anu Pärnamägi: „Inimesed tunnevad ja teevad oma tööd suure
kohusetunde ja täpsusega, sest töö nõuab
orienteerumist arvude maailmas. Nad on
head suhtlejad ja suure pingetaluvusega.“
„Kui mul on kuu alguses vaja päevas
sisestada 200 ostuarvet ja ees pikk rivi,
siis saan abi paluda ja kolleegid aitavad,“
on Hele tänulik ja lisab, et üksi töötades
peab õppima abi paluma.
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Õnnestunud reform

Paber, pliiats ja kustukumm – need kuulusid varem raamatupidajate arsenali ja
lauad olid kuhjas pabereid täis. Nüüd on
töölaud tühi ja info arvutis. Anu ütleb,
et iga järgmine tarkvara on eelmisest
parem olnud. „Metskondades ette tulnud
„loomingulist raamatupidamist“ enam
ei ole, kõik valikud on ette salvestatud,“
räägib Hele.
2008. aastaks tekkis vajadus reformida
raamatupidamisosakonda, sest töö läks
järjest enam automaatseks. „Vanasti
oli ikka oma kollektiiv, reformiga läks
igaüks oma rada ja sellist omavahel
olemist pole. Aga elu nõudis seda muutust, sest me poleks saanud enam edasi
tiksuda. Meid oli üle 100, reformiga jäi
27 raamatupidajat. Ma mäletan metsaülemate vastuseisu nii raamatupidajast
kui ka paberarvetest loobumisele, aga
nüüd ei tahaks enam keegi seda aega
tagasi,“ põhjendab Merike Eier.
Raamatupidamisosakonnas on kogenud töötajad, kes on kursis uuemate muutustega raamatupidamises ja saavad aru
metsas toimuvast. See viimane on tulnud
kogemusega. Algeliste raamatupidamisprogrammidega oli palju „paberilt arvutisse toksimist“. Üks ajamahukas töö oli
metsamaterjali ladu. „Minu kõige pikem
tööpäev on olnud hommikul kaheksast
järgmise päeva kella neljani. Lihtsalt oli
vaja saata maksuametile ja kõik,“ meenutab Merike Eier.
Osturaamatupidajad kontrollivad, et
arved vastaksid reeglitele ja info oleks

õige. Mõnikord on probleeme, et kontaktisik jääb märkimata, kellele arve kinnitusringile saata. „Kord oli märgitud kontaktisikuks Uudo Sepp – meil sellise nimega
töötajat pole. Kirjutasin kõigile RMK
töötajatele, kes vähegi sarnase nimega on.
Selgus, et tarnija oli valesti kuulnud.
Hoopis teise perekonnanimega Uudo kinnitas lõpuks arve,“ jutustab Hele Kikson.
Tal on meeles veel mõni juhtum ajast, kui
Omniva arvekeskuses veel e-arveid eriti ei
liikunud ja ostuarved saadeti pdf-failina.
Arveid kontrollides oli sinna sattunud
selgitused „rahavahetus“ ja „sõnnik“ –
vastavalt siis „rattavahetus“ ja „sõrmik“.

Palk algab lepingust

Palgaraamatupidajale on vajalik, et töötaja
oleks tööle võetud, temaga sõlmitud töö-,
töövõtu- või käsundusleping, mis struktuuriüksuse juhi ja personaliosakonna kaudu
jõuab andmebaasi raamatupidajatele kasutamiseks. „Samuti tegeleme kutsehaigetega, kes saavad kutsehaigusehüvitist,“
täpsustab palgaraamatupidaja Anu. Enne
palgaarvestuse tegemist on vaja koguda
info töölkäimise, tehtud tööde, preemiate,
puhkuste, toetuste ja teiste tasude maksmiseks, samas on vajalik info töötasust
kinnipidamiste kohta. Palgaraamatupidajad teevad tihedalt koostööd kohtutäiturite,
Maksu- ja Tolliameti, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Haigekassaga jne. „Kui kõik

Väikestest igapäevastest kontaktidest tekib
usaldus ja hoolivus, mis võtab maha pinged.

Eriolukorra tõttu jäi
ära RMK raamatupidajate ühisüritus,
mida tavapäraselt
tehakse pärast aastaaruande kinnitamist.
Foto eelmise sügise
õpitoast.
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RMK üle Eesti

Erametsauudised

RMK
raamatupidamisosakond:

Pearaamatupidaja:
 Merike Eier

Vanemraamatupidajad:

 Anne Ulm – müügiraamatupidamine
 Valentina Saar – põhivara raamatupidamine
 Anu Pärnamägi – palgaraamatupidamine
 Taimi Nõlvak – osturaamatupidamine
15 raamatupidajat

vajalikud alusmaterjalid ja dokumendid
olemas, saab hakata tegema palgaarvestusi,“ võtab vanemraamatupidaja eelneva
kokku. Lõpuks saavad töötasud arvestatud ja jõuavad töötajateni tähtajal.
Palgaraamatupidaja töö ei koosne
pelgalt arvudest ja töötasu maksmisest,
vaid olulisim osa on inimene. Vajaduse
korral nõustatakse töökaaslasi tööseaduse ja maksustamise valdkonnas.
Sama rõhutavad ka teiste valdkondade
raamatupidajad, et selgituste andmine

Ühised kohtumised

„Aastas kaks korda saame raamatupidamisosakonnaga kokku, kevadel
pärast aastaaruande kinnitamist ja sügisesel koolitusel. Juttu jätkub pikemalt,“
räägib Hele Kikson. „Me töötame üle
Eesti laiali eri kontorites,“ räägib
Merike ja jätkab, et kuigi mõnda kontorisse on sattunud kaks raamatupidajat,
siis enamasti ollakse üksi ja sageli on
raamatupidajad ainsad töötajad, kes
kontoris kohal on, sest teised on metsas.
„Need kohtumised annavad särtsu
juurde. Osa kontoreid on meil ju täitsa
metsas ja töötatakse üksi.“ Merike näitab varasemate kohtumiste fotosid ja
kommenteerib, et viimasel ajal pole
ühisfotot tehtud. „Keegi naljatas, et kui
ühifoto teeme, siis sellele järgneb uus
reform.“

Puhkused ja tulevik

Alates maikuust hakkab puhkuste
periood. Siis tuleb asendada puhkusel
viibivaid raamatupidajaid. Hele ütleb:
„Siis on väga tihedad ja töised päevad,
aga nii on tore puhata, kui saad tööüles-

Traktorite pealt ju kõik andmed jooksevad meile kogu aeg.
Kui üks puu kukub, siis info jõuab juba lattu.
ja uute nõuete tutvustamine on lihtsalt
osa nende tööst.

Seadusemuutuste keerises

Programmid teevad töö lihtsamaks, aga
nüüd on vaja harjuda pidevate muutustega. „Vanasti seadused ei muutunud,
need olid kivisse raiutud. Nüüd muutub
ikka iga päev midagi. Igav ei hakka!“
räägib osakonna juhataja, kes leiab, et
muutustega kohanemise teevad lihtsaks
väga head partnerid IT-osakonnast ja
ettevõttest Columbus. „Traktorite pealt
ju kõik andmed jooksevad meile kogu
aeg. Kui üks puu kukub, siis info jõuab
juba lattu. Kõik on RMK eripära arvestades väga mugavaks tehtud ja meile
jääb kontrollimise töö.“
Lisaks IT-le tahab Merike kiita koostööd juhtimisarvestuse osakonna poistega ja kindlasti metsamajandusvald-
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Soovitused
metsas toimetajatele

konnaga – koos leitakse probleemidele
alati lahendused.

anded anda puhkuse ajaks kolleegidele.“ Merike eelistab puhkusel veidi
tööd teha, et vältida asjade kuhjumist.
„Mulle meeldib!“ on sõnapaar, mida
Merike ütleb meie lühikese vestluse
jooksul vähemalt neli korda, ka siis,
kui räägib, et teda peetakse dinosauruseks, kelle RMK on ära rikkunud,
sest ei oskavat end tööst välja lülitada.
„Me ei tea seda,“ ütleb Merike tasakaalukalt, kui uurin raamatupidamisosakonna tuleviku kohta, sest tugistruktuuride saatus sõltub ennekõike sellest,
kuidas on olukord metsanduses. Teiste
riigiettevõtete kogemusest õpitakse ja
teenust sisse osta ei taheta. Merike
meenutab, kuidas kunagi suhtuti tema
erialavalikusse. „See pidavat olema
vanade eriala. Nüüd on aga ala muutunud popiks ja noored poisid tulevad
raamatupidamisse.“
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Erametsaliit koostas metsaomanikele soovitused, kuidas
kevadel metsatöid tehes linde vähem häirida, ning samuti
kutsus omanikke üles oma metsi üle vaatama ja vajaduse
korral üraskikahjude ennetamise nimel tegutsema. Eesti Erametsaliidu koostatud soovituste ja nõuannetega saab tutvuda
www.erametsaliit.ee > Kasulikku > Praktilisi juhiseid ja nõuandeid.

Roheline kaart
Juba aastaid on räägitud vajadusest luua
süsteem, mille abil oleks metsaomanikul võimalik valida oskuslikku ja usaldusväärset koostööpartnerit oma metsa
ülestöötamiseks. Sellise süsteemi, n-ö
rohelise kaardi loomise võimaluste arutamiseks kutsus erametsaliit ühe laua
taha eri metsandusorganisatsioonide
esindajad. Ühiselt nõustuti, et roheline
kaart võiks kaasa aidata kvaliteetsema
töö ja kutseoskuste edendamisele erametsades. Ideega tegeleb edasi Eesti
Metsasertifitseerimise Nõukogu.

Metsamajandajate
konkurss 2020
Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus
plaanivad ka sel aastal korraldada
metsamajandajate konkursi. Kui
maailmas leviv viirus plaane segi ei löö,
avaldatakse peagi täpsemat infot konkursi korraldajate infokanalites. Kõik
metsaomanikud, kes on huvitatud konkursil osalemisest ja oma metsamajandamispraktikate tutvustamisest, on
oodatud endast märku andma aadressil
kertu.kekk@erametsaliit.ee. Varasemate
konkursside kohta saab lugeda aadressil
erametsaliit.ee/metsamajandajatekonkurss/.
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Erametsaomanikud
arutasid metsauuenduse
tuleviku üle
Erametsaliit kutsus aasta alguses kokku metsateadlased ja
metsakasvatajad, et arutada metsa uuendamise ja hooldamise
tuleviku üle muutuva kliima tingimustes. Kuigi üha soojemaks muutuvad ilmastikutingimused võivad meile tuua erinevaid kahjustajaid ja muid probleeme, siis põhjapanevateks
muutusteks praegustes metsanduspraktikates siiski vajadust ei
nähtud. Arutelupäeva lõpuks jõuti järelduseni, et vastupidavate metsade kasvatamiseks tuleks istutamisel eelistada kvaliteetset kodumaist istikut ning hooldustööde käigus kujundada
pigem segametsa.

Aprillis
küsi hüvitist
looduskaitseliste
piirangute eest
4.–22. aprillini saab taas küsida hüvitist
looduskaitseliste piirangute eest Natura 2000
alal ja sihtkaitsevööndis väljapool Natura ala
asuval erametsamaal. Sihtkaitsevööndis on
toetusmäär 110 eurot hektari kohta, piiranguvööndis kuni 60 eurot hektari kohta. Taotluse
saavad metsaomanikud esitada elektrooniliselt
e-PRIA kaudu. Lisainfo Erametsakeskuse
kodulehel www.eramets.ee/natura.
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Teaduspõhise
muutuse
eestvedaja
RMK-s on sellest aastast kliimamuutuste osakond,
kus praegu on üks töötaja – kliimamuutuste
spetsialist Hardo Becker. Mida kliimaspetsialist
teeb ja mis meie metsi ees ootab?
Tekst: Susanna Kuusik Fotod: Lauri Kulpsoo

Mis on kliimamuutuste
spetsialisti tööülesanded?
Töötan välja RMK metsade jaoks kõige
paremad lahendused, kuidas kliimamuutusi leevendada ja nendega võimalikult hästi kohaneda. Esimene proovikivi
on koostada süsinikubilanss RMK
metsaressursi ja seniste teadusuuringute
põhjal. Kaasates kõik RMK valdkonnad,
me leiame need võimalused.
Sisimas pean end metsameheks – olen
pikka aega õppinud Eesti Maaülikoolis,
kaitsnud 2016. aastal doktoritöö teemal
„Metsamajanduse mõjud süsiniku- ja
lämmastikuvoogudele ning varudele
erinevates metsaökosüsteemides“.
Olen pikalt töötanud Veiko Uri juhitud
töörühmas, mis teeb metsades süsinikuuuringuid ning uurib eri metsamajandamisviiside mõju süsinikuringele. See omakorda on seotud kliimamuutustega, sest teatavasti on CO2
kontsentratsioon atmosfääris viimastel
aastakümnetel oluliselt tõusnud. Metsad
suudavad siduda süsinikku ja seeläbi
leevendada kliimamuutusi. Igal juhul
tuleb kliimamuutustesse suhtuda täie
tõsidusega ja nende mõjude leevendamisse peaksid lisaks RMK-le panustama ka teised suurorganisatsioonid.
Osakonna suurim eesmärk on teha
RMK kliimakangelaseks ehk ettevõtteks, kes panustab kõige rohkem
sellesse, et leevendada kliimamuutusi.
Kuidas mõjutab kliimamuutuste
spetsialisti töö teisi RMK töötajaid?
Eelkõige kaasamise ja koostöö kaudu –
koos leitud ideed, kuidas olla kliimakangelane, ja sinna juurde ka koos
leitud lahendused. Selleks proovin suurendada kõikide töötajate teadlikkust
sellest. Leiame ajurünnakutes ideed
ning kutsume kokku töörühmad, kus
kõik saavad panustada.
Metsapoleemikas on metsameestele
ette heidetud, et meil pole uut metsanduse mudelit. See kriitika on olnud
hambutu, stiilis „ma ütlen, et peab
olema teisiti, aga ise lahendust ei paku“.
Me kasutamegi teaduspõhiseid lahendusi, et päriselt midagi ära teha. Me
suudame paremini metsa kasvatada,
paremat sortimenti saada. Ärgem kasvatagem kasepaberipuud, vaid kasevineeripakku, mille kasutusiga on pikem. Teaduslikult põhjendatud otsused on kliimamuutuse leevendamise eeldus. Sageli ei
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Eesmärk on teha RMK
kliimakangelaseks ehk
ettevõtteks, kes panustab
kõige rohkem kliimamuutuste
leevendamisse.

Lageraie järel seob
seitsmeaastane
puistu sama palju
süsinikku, kui
mullast vabaneb, ja
12-aastasena on
sidunud tagasi selle,
mis ta vahepeal
langina emiteeris.

näe inimesed laiemat pilti, et mets on
üks võimalus, kuidas kliimamuutuse
teisi lahendusi toetada, sest me ei saa
kohe homme minna üle näiteks tuuleenergiale või vähendada inimeste
tarbimisvajadusi.
Kuidas muuta meie metsad kliimamuutustele vastupidavamaks?
Seda peame veel uurima. Viimaste
soojade suvedega on näha, et LõunaEuroopas on kuuse kooreürask metsadele suurt kahju teinud, ka meil on põhjust seda karta. Harilik kuusk on meie
metsades üks tormihellemaid puuliike,
mida kahjustavad ka juurepess ja ürask.
Õnneks on meie metsad poollooduslikud ja puhtkuusikuid on vähe, sellegipoolest on tarvis kiiremas korras tegutseda. Saaresurm on näide sellest, mis
võib ühe puuliigiga juhtuda. Eeldatav
kliimamuutus, kus meil läheb soojemaks ja niiskemaks, toob kaasa seenpatogeenide leviku laienemise, millele
lisandub inimfaktor levitamise
mõjutamisel.
29
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tulevad mängu metsa kasvukohatüübid
ja maastiku planeerimine, millest peame
lähtuma.
Teine küsimus on kliimamuutuste leevendamine metsanduse kaudu. Metsade
võime siduda süsinikku ja hiljem selle
n-ö lukustamine pikaealistesse toodetesse või läbi asendusefekti jätta taastumatud ressursid kasutamata on kindlasti
üks võtmekohti kliimamuutuste leevendamisel. See tähendab, et peame suurendama juurdekasvu ja kasvatama
sortimente, mis oleksid läbi puidu väärindamise võimalikult pika kasutuseaga.
Kas kliimamuutuste spetsialisti töö
on tutvustada ka teadusuuringuid
igale inimesele arusaadavas
sõnastuses?
Kindlasti. Siiski tundub viimasel ajal
sageli, et teaduslikud arusaamad ei jõua
inimesteni, metsandusalaseid teaduslikke fakte ei teata. On sügavalt juurdunud uskumused ja veendumused, mille
pööramiseks teadusel väga jõudu ei ole.
Tõenditest hoolimata ei usu inimesed, et
lageraie järel seob 7-aastane puistu
sama palju süsinikku, kui mullast vabaneb ja 12-aastasena on sidunud tagasi
selle, mis ta vahepeal langina emiteeris.
Kandvam roll sel ametikohal on aga
ikkagi paremate otsuste tegemine Eesti
kohapealsete teadusuuringute kaudu.
Seeläbi muudame metsanduse selliseks,
et suudame kliimamuutusi leevendada
ja nendega kohaneda.
Hardo on töötanud
Veiko Uri töörühmas,
mis teeb metsades
süsiniku-uuringuid
ning uurib eri metsamajandamisviiside
mõju süsinikuringele.
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Meie otsused peavad olema teaduslikult põhjendatud. Tuleb teha teadlikke
metsakasvatuslikke otsuseid, et meie
metsad kasvaksid ka tuleviku muutustes
hästi. On ju võimalik jätta näiteks noorendikes lankide ääred tuultele avatumaks, et kohaneda sagenevate
tormidega.
Segametsade kasvatamise metoodika
tuleks rohkem läbi mõelda. Praegu tulevad kaaspuuliigid peamiselt looduslikult vahele, võib-olla peaksime hakkama neid eraldi istutama või varasemate hoolduste käigus jätma rohkem
ruumi lehtpuu tulekule okasmetsadesse.
Segametsade kasvatamine suurema
lehtpuu osakaaluga võib olla üks võimalus meie metsade muutmisel kliimamuutustele vastupidavamaks, aga siin

Millega tegeled vabal ajal?
Vaba aja veedan enamasti pere seltsis.
Meil on kaks väikest last, kelle arengut
on tore jälgida, neid suunata ja nende
kasvamisest osa saada. Elame Elvas,
kus on palju metsa ja loodusradu, kus
püüame võimalikult palju aega veeta.
Kui vähegi võimalik, võtan kaamera
näppu ja lähen loodusesse päikesetõusu
nautima. Loodusfotograafias köidab
mind maastike pildistamine ja eriliseks
lemmikuks on kujunenud Männikjärve
raba. Kui sellest kõigest veel aega üle
jääb, käin hea meelega kalal. Eriti
meeldib taga ajada jõeforelli, suure osa
püügist moodustab mööda jõgesid ja
metsi matkamine. Vahel jõuan ka sporti
tegema. Pärast tööpäeva aitab hea raamat töömõtetest eemale saada.
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Üks mets,
kaks metsa?
Eesti keeles saab nimisõnu liigitada
loendatavateks ja loendamatuteks.
Loendatavaid sõnu saab loendada: üks
mees, kaks meest, kolm meest. Loendamatuid sõnu loendada ei saa. Sellisteks
sõnadeks on näiteks ilu, tõde, gripp,
vanadus. Ka metsa ei saa üldjuhul loendada – võime küll öelda näiteks kaks
metsatukka, aga mitte kaks metsa.
Loendada saab siis, kui peame silmas
metsa kui konkreetset metsaala.
Teatud kontekstis võib normaaljuhul
mitteloendatavat asja tõlgendada ka
loendatavana. Sellisel juhul pannakse

nimetav (mis?)
omastav (mille?)
osastav (mida?)
sisseütlev (millesse?)
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Tekst: Katre Ratassepp
Foto: RMK / Kaupo Kikkas

sõna mitmusesse: nt Läänemaa metsad
on ilusad (kuigi saab öelda ka, et Läänemaa mets on ilus), Siin on statistika
Eesti metsade kohta (kuigi võib öelda
ka statistika Eesti metsa kohta).
Üldsoovitus on seega kasutada metsa
pigem ainsuses. On ju näiteks RMK riigimetsa majandamise keskus, mitte riigimetsade majandamise keskus, kuigi on
selge, et metsatukkasid, mida RMK
majandab, on rohkem kui üks.
Igaks juhuks ka veidi sõna mets
käänamisest, sest mitmus võib tekitada
küsimusi.

mets / metsad
metsa / metsade
metsa / metsi või metsasid
metsa või metsasse / metsadesse või metsisse
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RMK rahastatud kolmeaastase teadusprojekti peamise eesmärgina uuriti eri
vanuses (4–206 aastat) hariliku kuuse
puistute hooldusraietega (sh valgustus-,
harvendus- ja sanitaarraie) majandamise mõju juuremädanike levikule ja
kahjustusele ning seente ja epifüütide
elurikkusele võrrelduna majandamata
puistutega. Eesti Maaülikooli ja Tartu
Ülikooli vahelise koostööprojekti vajadust ja eesmärke kirjeldati pikemalt
juba ajakirjas Metsamees nr 3 (Drenkhan jt 2017) ning uurimistöö lõpparuande leiate aadressilt http://mi.emu.ee/
teadusinfo/projektide-aruanded/metsapatoloogia/. Järgnevalt tutvustame lühidalt tööde metoodikat ning olulisemaid
tulemusi ja järeldusi (sisulisemaks
mõistmiseks vt detaile lõpparuandest).

Kõikides puistutes piiritleti 0,25 hektari suurune
prooviala, kust koguti mulla koondproovid ja
kuuskede juurdekasvuproovid.

Uurimistöö metoodika

Juuremädanike
levik ja kahjud

ning elurikkuse hinnangud
kuusikute vanusereas
Metsandus on meie ühiskonnas aktuaalne teema. Kirglikes debattides
esitatakse argumente nii majandus-, sotsiaal- kui ka ökoloogilistest
aspektidest, kuid mitte alati pole olnud teaduspõhiseid andmeid
piisavalt, seetõttu kiputakse esitama üsna umbmääraseid arvamusi.
Uuringu üks eesmärke oligi selgitada kuusikute raievanuse
alandamise mõju mullaseente ja epifüütide elustikule ning
juuremädanikukahjudele, arvestades majanduslikke aspekte.
Tekst: Rein Drenkhan, Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsapatoloogia professor; Leho Tedersoo, Tartu Ülikooli (TÜ)
mükoriisauuringute juhtivteadur; Kalev Adamson, EMÜ teadur; Tiia Drenkhan, EMÜ teadur; Katrin Jürimaa, EMÜ laborant;
Piret Lõhmus, TÜ vanemteadur; Allar Padari, EMÜ teadur; Katrin Rosenvald, TÜ teadur; Raul Rosenvald, TÜ teadur;
Elisabeth Rähn, EMÜ doktorant; Hardi Tullus, EMÜ metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor
Fotod: RMK, Kaupo Kikkas, Shutterstock
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Uuringu materjal koguti 2016. ja 2017.
aastal ning see hõlmas harvendatud ja
harvendamata viljaka kasvukohatüüpide kuusikuid (jänesekapsa-, sinililleja naadi-, kokku 185 puistut). Need
asusid Eesti eri piirkondades ning jaotusid kuude vanuseklassi: 4–20, 21–40,
41–60, 61–80, 81–100 ning vanemad
kui 100 aastat. Igas vanuseklassis oli
vähemalt 30 puistut (neist pooled harvendatud). Kõikides puistutes piiritleti
0,25 hektari suurune prooviala, kust
koguti mulla koondproovid ja kuuskede juurdekasvuproovid. Mullaproovidest mullaseene liikide ja nende
arvukuse määramiseks sekveneeriti
DNA järjestused. Juurdekasvuproovid
tüvemädanike hinnanguks võeti vähemalt 12 juhusliku elusa kuuse jalamilt,
kokku 2247 puult. Puiduseente elustik
määrati DNA sekveneerimise põhjal 42
kuusikust (nii harvendatud kui ka harvendamata, vanuses 41–80 aastat)
kogutud juurdekasvuproovilt ning
seente liigirikkust kändudes (sh mädaniku tekitajaid) analüüsiti 298 kännuproovist, mis koguti kolmelt üks-kaks
aastat tagasi harvendatud keskealisest
puistust.
Elus ja surnud kuuskede epifüütide
(s.o sammalde ja samblike) ning kuuse
lamatüvede seente liigilist koosseisu
hinnati ainult harvendamata kuusepuistutes ning neljas vanuserühmas (41–60,
61–80, 81–100 ja vanemad kui 100
aastat). Nendel aladel valiti viis keskmises lagunemisstaadiumis lamatüve
Metsamees nr 1 (138) / 2020

(kokku 192), millelt koguti kõdupuidu
proovid seeneliikide DNA-põhiseks
määramiseks. Epifüütide liigilist koosseisu hinnati kuuse elusatel tüvedel
(N=200), tüügastel (N=197) ja samadel
lamatüvedel, kust võeti seente kõdupuiduproovid. Lisaks kirjeldati nendes
40 puistus ja 20 harvendatud kuusepuistus (vanuserühmades 41–60, 61–80
aastat) elus ja surnud puidu (st püstised
ja lamapuud, kännud) liigiline koosseis
ja maht.
Majandusliku kahju ulatuse hindamiseks kasutati harvesteri andmestikku
(88 lanki vanuses 36–159 aastat, nii
viljakad kui ka mitteviljakad kuusikud)
ning siinse töö raames kogutud 185

Joonis 1. Tüüpiline
kuuse tuuleheide
juurepessu poolt
kahjustatud juurtega.
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Joonis 2. Kuusikute
(harvendatud ja harvendamata, N=173)
mullaseente liigirikkus vanuses 4–206
aastat, grupeeritud
kuusiku vanuseklasside järgi. Nulltase
näitab mullaseente
keskmist liigirikkuse
väärtust, positiivne
tähistab keskmisest
suuremat ja negatiivne keskmisest
madalamat väärtust.
Sümbolid tähistavad
kuusikuid vastavalt
eri vanusegruppide
kaupa. Mullaseente
liigirikkuse langus
toimub esimese 20
aasta jooksul pärast
uuendusraiet, millele
järgneb tõus platoole
ca 40. aastal.

raied parem ning seda sõltumata raie
sesoonist. Pigem teha hooldusraied nooremas puistus (kuni 15-aastane puistu)
ning jätta kuusikud uuendusraieni puutumata, kuna noores eas pole juurkontaktid puude vahel veel tekkinud. Sel
juhul ei tähenda hooldusraied
kultuurihooldust.
Mädanike tõttu saamata jäänud tulu
kõikidest Eesti kuusikutest ulatus 8,5
miljoni euroni aastas. Seega on mädanikukahjude ennetamisele ja tõrjele vaja
kuusikutes pöörata enam tähelepanu.
Veel näitas uuring, et mädanikukahjude
tõttu on tegelik kuusikute kasumiküpsus
kuni 10 aastat madalam võrreldes teoreetilise terve puistuga (mitte metsa
majandamise eeskirja järgse vanusega).
Järelikult oli kuuseenamusega puistute
raievanuse langetamine majanduslikust
aspektist lähtudes mõistlik otsus.
kuusiku 2247 eluspuu juurdekasvuproovi andmeid, s.o rohkem kui 76 000
üksikpuu andmeid vanuses 4–206 aastat. Analüüside aluseks oli mädaniku
visuaalne hinnang puu juurekaelalt.
Hinnamuutuste arvutuse aluseks on 50
langi üksikpuu andmed, kus puud jagati
sortimentideks vastavalt sortimendi
koodile, diameetrile ja mädanikule.

Projekti olulisemad
tulemused ja järeldused
Mädanikukahjude hinnangud
Kõikides uuritud viljaka kasvukohatüübi kuusikutes (4 – 206 aastat) oli
puistu kohta mädanikukahjustusega
puid keskmiselt 33 protsenti. Vaid uuendusraiekuusikutes ja harvesteri andmete
järgi olid mädanikukahjud puistus keskmiselt 53 protsenti. Kokkuvõttes oli
mädanikukahjustusega puid kõikides
analüüsitud kuusikutes 39 protsenti
(N>76000 puud). Keskmine mädanikuga puude osakaal kuusikutes sõltus
vanusest ja kasvukohatüübist ning
puistu vanuse kasvades suurenes mädanikuga puude osakaal iga aastaga keskmiselt 0,3 protsendi võrra.
Vanusevahemikus 41–80 aastat esines
mädaniku tekitajatena juurepessu 83
protsendil puudest, verevnahkist (Stereum
sanguinolentum) 7 protsendil, jalg-jänesepässi (Onnia tomentosa) 4 protsendil
ja põhjatorikut (Climacocystis borealis)
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3 protsendil puudest. Puistu vanuse kasvades suurenes oluliselt juurepessu nakkusega puude osakaal, näiteks oli see 82
protsenti vanuseklassis 41–60 ja 86 protsenti vanuseklassis 61–80. Kuid vanuseklassis 41–80 aastat oli üks kord harvendatud kuusikus juurepessu nakkusega
elusate kuuskede osakaal (85 protsenti)
sisuliselt sama raiumata alaga (81 protsenti). Seega vanusvahemikus 41–80 ei
vähendanud puistu harvendamata jätmine märkimisväärselt juurepessu nakkuse osakaalu, kuna mädaniku nakkus
võis pärineda eelnevast metsapõlvest.
Samas näitasid suurema diameetriga
kännud oluliselt enam juurepessu esinemist võrreldes peenemate kändudega,
mistõttu valitsevaid ja jämedamaid puid
hooldusraietega välja raiudes kasvab juuremädanike nakkuse oht kuuse enamusega puistutes.
Meie koguandmestik näitas, et iga
minevikus teostatud hooldusraie
(60 aastat ja vanemas kuusikus on
hooldusraie võte sarnane valikraie võttega) suurendab mädanikuga puude osakaalu keskmiselt ca 5 protsendi võrra.
Olenemata raie sesoonist (soe või külm
periood) üks-kaks hooldusraiet olulist
mädanikukahju puistule ei tekitanud,
kuid siiski tähendab enam raiekordi
puistu vanuse kasvades rohkem mädanikukahjustusi (joonis 1). Seega lähtudes
majanduslikust aspektist ja juuremädanikukahjude ohust, on vähem hooldusMetsamees nr 1 (138) / 2020

Metsastruktuuri ning
elurikkuse hinnangud

Vanuseklassides 41–60 ja 61–80 oli
kogu surnud puidu (d>10 cm) hulk harvendatud aladel võrrelduna harvendamata aladega märksa väiksem ning
keskmised surnud puidu kogused harvendamata kuusikutes suurenesid koos
puistu vanusega 41–80 aastat (58 m3/ha
kuni 128 m3/ha). Harvendatud aladel
surnud puidu kogused nimetatud kahe
vanuseklassi vahel siiski oluliselt ei erinenud, vastavalt 39 ja 33 m3/ha.

Kuuse enamusega puistute hooldusraietega majandmine võrreldes majandamata puistuga mullaseente liigirikkust
siiski märkimisväärselt ei mõjutanud,
ehkki keskmine liigirikkus oli kõrgem
harvendamata aladel. Samuti polnud
olulist mõju hooldusraie teostamise ajal
(kas aprillist novembrini või talvisel
ajal). Mullaseente liigirikkus ei sõltunud ka sellest, kas uuendusraiena raiutakse rohkem kui 60 või 80 aasta vanuseid kuusikuid, sest nende kooslused
taastuvad raie järel juba alates 40 aasta
vanustes puistutes (joonis 2), ning liigirikkus on enam-vähem stabiilne kuni
puistu 200. eluaastani. Uuendusraie
järgsel kahekümnel aastal toimuvat
kogu mullaseente liigirikkuse langust
võib seletada servaefektiga, kus raieeelse vana metsa kooslus vaesestub
ning asendub noore ja tiheda kuusiku
pioneerkooslusega. Edasi, kuusiku
vananedes, puistu hõreneb ning lisanduvad taimeliigid, mille tulemusel mullaseente elustik mitmekesistub ning jõuab
platooni umbes puistu 40 aasta vanuses.
Kuna mullaseente kogu liigirikkus kasvas koos vanusega (joonis 3), siis toetavad vanemad kuusikud suuremat elurikkust kui nooremad, seda läbi koosluste
suurema varieeruvuse.
Lähtuvalt põlise metsamaa ja endise
põllumaa võimalikust mõjust analüüsiti
mullaseente koguliigirikkust ning eraldi
ka kolme rühma (ektomükoriissed,

Joonis 3. Harvendatud (punane) ja harvendamata (sinine)
kuusikute mullaseente liigirikkuse
väärtuse sõltuvus vanusest. Nulltase näitab mullaseente
keskmist liigirikkuse
väärtust, positiivne
tähistab keskmisest
suuremat ja negatiivne keskmisest
madalamat väärtust.
Analüüsist on välja
jäetud vähem kui 20
aasta vanused
puistud.
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Kuna mädanike osakaalu puistus mõjutavad
positiivselt puistu vanus, hooldusraied ning
kasvukohatüüp, siis valitsevaid ja jämedamaid
kuuski hooldusraietega raiudes kasvab
juuremädanike nakkuse oht.
saprotroofsed ja taimepatogeensed seened) liigirikkust. Leiti, et need ei erinenud endise põllumaa (N=10) ning põlise
metsamaa (N=10) kuuse enamusega
puistutes. Niisamuti leiti, et olenemata
maakasutusest (põline mets ja endine
põld) olid juurepessu kahjud sarnased
ning kahjud sõltusid pigem hooldusraiete kordustest.
Puiduseente liigirikkust seisvate ja
lamavate surnud puude kogus oluliselt ei
mõjutanud, mistõttu suurem kõdupuidu
hulk ei pruugi seostuda suurema puiduseente liigirikkusega. Kuid lamatüve
tasemel suurenes seente liigrikkus puidu
kõdunemise käigus ja kõige liigirikkamad olid siiski 4.–5. kõduastme tüved.
Selleks, et kõdupuiduseentele oleks jätkuvalt sobivaid elupaiku, tuleb hooldusraie käigus säilitada eeskätt seisvaid
surnud puid ja lagunenud lamapuitu.
Sammalde ja samblike liigirikkus elusatel ja surnud kuuskedel kasvas puistu
vananedes märgatavalt, kuid vanuse
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mõju oli statistiliselt oluline vaid samblikele (elusate puude liigirikkus oli kõrgeim vanemates kui 100-aastastes puistutes ning tüügaspuudel vanemates kui
80-aastastes puistutes). Puistu vanuse
mõju esines ka epifüütide koosluse tasemel: eristusid enam kui 100-aastased ja
kuni 80-aastased kuusikud, kuid vanuseklassi 81–100 kuusikute kooslused ei
erinenud noorematest vanusegruppidest
märkimisväärselt. Looduskaitseliselt
tähelepanuväärseid liike kasvas nii nooremates kui ka vanemates puistutes ning
puistu vanuseklassid selles suhtes ei
eristunud. Kõdupuidu suurem maht
puistus sammalde ega samblike summaarset liigirikkust ei suurendanud.
Neist tulemustest järeldub, et raievanuse
langetamise mõju on suurim samblikele, ennekõike vanade puistute elus- ja
tüügaspuude samblike liigirikkuse
vähenemise kaudu.

Uuringu põhijäreldused ja
majandamissoovitused

Kui arvestada saamata jäänud tulu kõikidele Eesti kuuse enamusega puistutele, siis mädanikest tingitud kahjud
metsaomanikule ulatuvad 8,5 miljoni
euroni aastas. Kuna mädanike osakaalu
puistus mõjutavad positiivselt puistu
vanus, hooldusraied ning kasvukohatüüp, siis valitsevaid ja jämedamaid
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kuuski hooldusraietega raiudes kasvab
juuremädanike nakkuse oht. Seda leevendab, kui teha vaid üks-kaks hooldusraiet puistu nooremas eas (kuni 15 aastat) ning edasi jätta puistud puutumata
kuni uuendusraieni. Selliste puistu noores eas tehtavate hooldusraiete mõte
oleks ühtlasi segapuistute kujundamine,
et vältida monokultuursete kuusikute
tekkimist.
Et mädanikukahjude tõttu on kuusikute kasumiküpsus kuni 10 aastat
madalam võrreldes terve teoreetilise
puistuga, siis majanduslikust aspektist
lähtudes võib kuuseenamusega puistute
raievanuse langetamist pidada mõistlikuks otsuseks. Siiski, kuusikute kasumiküpsus vajab enam analüüse ja ka kuuse
kasvukäigu mudelite korrigeerimist.
Lamapuidu kogus seente, sammalde
ja samblike liigirikkuse jaoks pole viljakates kuusikutes tõenäoliselt nii kriitiline, kui oletasime. Siiski tuleb elustiku
toetamiseks seisvat surnud puitu ja kõrgema laguastmega lamapuitu raietöödel
säilitada, sest harvendatud kuusikutes
on nende maht madalam. Lisaks saab
samblike puhul ilmsiks tulnud raievanuse alandamise negatiivset mõju lee-

vendada vanade elusate kuuskede
(n-ö veteranpuude) säilitamisega,
soovitatavalt vana metsa servas kasvanud kuused, ning puistus raie eel
seniste tüügas- ja lamapuude alles jätmisega, sest need aitavad säilitada nii
elupaigaspetsialistide populatsioone
raie järel kui ka toetavad vajalike
mikroelupaikade esinemist ja tekkimist. Milline on alles jäetava seisva ja
lamava surnud puidu optimaalne
kogus ning sellest tulenevad teised
ohud kuusikute tervisele (nt kuusekooreüraskite kahjud), seda töös ei
analüüsitud. Samuti ei pruugi olla
meie töö tulemused kliimamuutuse
tõttu (nt tormide sagenemised) kohaldatavad mõnekümne aasta pärast,
mistõttu metsakahjustuste seire peab
toimuma järjepidevalt.
Teatud aladel on kuusikute hilisem
raiumine või ka majandamata metsade
säilitamine elustiku jaoks vajalik. Sellisel juhul tuleb aga arvestada, et piirangud (sh hilisem raie) tähendavad
metsaomanikule kulu, sest kahjustuste
risk kasvab koos puistu vanusega.
Aruteludes ja otsustes tuleks nimetatud
aspektidega arvestada.

Kasutatud kirjandus:
Drenkhan, R.; Tedersoo, L.; Drenkhan, T. (2017). Kuusikute raieaeg ja haiguste levik. Metsamees 3: 30−33.
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Maastikuarhitektide

tööpõld ulatub trammiteedest
looduslike pühapaikadeni

Kunstmurukattega staadion Raplas, Toomemäe kaldtee, Stroomi
rannapargi ja Kopli kalmistupargi hooldus, Tartu bussijaama ja
Tallinna linnahalli detailplaneering, trammiliikluse võimalikkus
Tartus – kõiki neid ühendab projekteerija, planeerija või uuringu
läbiviijana maastikuarhitektuuribüroo AB Artes Terrae. RMK-le on
ettevõte kavandanud õpperadu ja puhkekohti ning inventeerinud
võimalikke looduslikke pühapaiku.
Tekst: Kristiina Viiron

Fotod: Karli Saul

AB Artes Terrae projektijuhi ja linnaplaneerija Mart Hiobi sõnul kuulub ettevõtte ampluaasse kõik see, mida Eestimaa avalikus ruumis väljaspool hooneid
näha saab. „Mänguväljakud, kergliiklusteed, avalikud platsid, välialad üldiselt,“ loetleb Hiob. „Üks meie spetsiifika on mõisapargid – oleme neid oma
sada tükki projekteerinud.“ Teine suur
valdkond, millega Artes tegeleb, on planeeringute koostamine – peamiselt
kohalike omavalitsuste üldplaneeringud
ja detailplaneeringud.
Kuna AB Artes Terrae spetsiifikasse
kuuluvad ka mitmesugused uuringud,
küsitakse neilt muu hulgas nõu ka siis,
kui on vaja hinnata avalikus ruumis
kasvavate puude elujõulisust. Hiljuti
algasidki Stroomi rannapargis ja Kopli
kalmistupargis hooldustööd, mille käigus võetakse maha sadakond ohtlikku ja
hääbunud puud. Mõlemale pargile ongi
AB Artes Terrae hoolduskava
koostanud.
Aasta tagasi näiteks koostas ettevõte
haljastuse arengukava Viljandi linnale.
„Milliseid haljasalasid luua, mida istutada, milliseid parke, alleesid, kergteid
rajada ning kuidas seniseid hooldada ja
rekonstrueerida,“ kirjeldab Hiob. „Mõni
allee on oma aja ära elanud ja on vaja
uued puud isutada.“
Keskkonnaametile on ettevõte teinud
kaitsekorralduskavu, mille üks osasid
on ka see, kuidas inimene nimetatud
alal loodusväärtusi häirimata toimetada
saaks. „Eestis on võetud suund puhkekasutust suunata, mitte keelata,“ tõdeb
Hiob, et tõkestamisest suurt kasu ei ole.
Pigem tuleb istumiskohtade, radade,
vaatetornide ja muu säärase rajamisega
loodushuviline lihtsalt õigetesse paikadesse juhatada.
38
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AB Artes Terrae
projektijuht ja
maastikuarhitekt
Heiki Kalberg
tutvustab kolleeg
Mart Hiobile käsil
olevat planeeringut.
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See tõdemus kehtib ka RMK
külastusobjektide puhul, olgu
nendeks siis õpperajad, lõkkekohad, metsaonnid vms. AB Artes
Terrae abiga on valminud näiteks
Oandu–Ikla matkaraja Neeruti
lõik. „Planeerisime lõkkekohad,
sillakesed, laavud – avatud seinaga magamiskohad,“ räägib
Artese maastikuarhitekt Sulev
Nurme. Artese kavandatud on näiteks ka Hiiumaal Tammeluha
matkarada ja Orjaku õpperada,
kuhu pääseb ratastooliga, ning
Vormsil Rumpo vaateplatvorm.

Partner

kes otsustab paiga vastavuses
ajaloolise loodusliku pühapaiga
kriteeriumitele. Hiob märgib, et
kõigi nende 14 seas looduslikke
pühapaiku siiski polnud, osa
puhul selgus, et need polegi
riigimaal algselt arvatud kohas.
Ühtlasi leidus paiku, mis Artese
hinnangul võiks olla looduslikud
pühapaigad, näiteks Vapramäe
hiis, Vällamägi, Tulimäe hiis.
Viimati mainitu puhul on üraskikahjustusest tingitud raieplaani
ajakirjanduses ka üksjagu
kajastatud.

AB Artes Terrae projektijuht ja linnaplaneerija Mart Hiob
näitab planeeringute
paberirulle. Ettevõtte
ampluaa on kõik see,
mida avalikus ruumis
väljaspool hooneid
näha saab.

Looduslike pühapaikade
otsingul

Üks metsameestele sugugi mitte
võõras, aga sageli segadust tekitav
mõiste on looduslik pühapaik. Seda,
millist paika looduses võiks pühaks
pidada ja millist võib-olla mitte nii
väga, püüab inventuuridega välja
selgitada ka AB Artes Terrae. Lõplik sõna jääb Muinsuskaitseametile,
kes otsustab, kas võtta inventeeritud
paik mälestisena arvele või mitte.
Seda tööd teeb AB Artes Terrae
Muinsuskaitseameti tellimusel läbi
avatud hanke. „Muinsuskaitseamet
annab meile ette piirkonna ja meie
vaatame, kas keegi 150 aasta jooksul on mõnest sealsest pühapaigast
rääkinud – teeme seda koostöös
Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooliga,“ selgitab Hiob. „Püüame
aru saada, kus need paigad võiks
asuda, ja püüame need ka üles
leida, niisamuti püüame leida inimesi, kes võiks osata rääkida nende
paikade kohta midagi, mida arhiivis
pole.“
Artes on niisuguseid inventuure
teinud näiteks Läänemaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. „Pärimust
on palju,“ tõdeb Hiob. Pärimuses
mainitud sajast paigast leiab tema
sõnul üles keskmiselt 20 ning neist
ligi pooled on niisugused, mille
võiks mälestisena kaitse alla võtta.
Mõni neist paikadest on osutunud
praeguselgi ajal tegelikult kasutuses
olevaks, mõni mitte. Kui need on
aga hästi säilinud, kirjutatakse
inventuuri soovitus need muinsuskaitse alla võtta.
40

Tartu tramm ja Peipsi
kaldad

KOROONA
Haiguspuhang pole tööd
peatanud
Olukord, kus viiruse tõttu on avalik ruum suletud, on mõjutanud
ka AB Artes Terrae tööd. „Mõni töötaja on haiguskahtluse tõttu
koju jäänud, kuid õnneks on ka kodust võimalik mingil määral
tööd jätkata,“ nendib Hiob.
Suureks proovikiviks on ühitada laste hoidmine, õppimisele
suunamine, kodutööde tegemine ja kõige selle kõrvalt veel erialase töö tegemine. Kuna kontoris ei ole palju rahvast, saavad
kohal käijad piisavat vahemaad hoida.
Suurimaks tööalaseks muutuseks on Hiobi sõnul füüsilise kontakti ärajäämine – koosolekud toimuvad virtuaalruumis, mis
vajab veel harjumist. „Töö igatahes seisma ei ole jäänud, sest
põhiliseks töövahendiks on jätkuvalt arvuti, millele koroona hammas peale ei hakka,“ tõdeb Mart Hiob.
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Pühapaigaks võib Hiobi ütlust
mööda olla kivi, puu, allikas jms,
aga ka suurem maa-ala. RMK
tellimusel inventeeris AB Artes
Terrae 14 võimalikku pühapaika,
mida Muinsuskaitseameti registris
pole, ent mille võib leida Ahto
Kaasiku koostatud looduslike
pühapaikade kaardilt. „Tellisime
inventuuri neile paikadele, mis
jäävad väljaspoole sihtkaitsevööndit,“ täpsustab RMK peametsaülem Andres Sepp. „Meie
eesmärk on teada saada, kus need
pühapaigad on, kui pühad need
on ja kas keegi neid kasutab.“
Mingeid suuniseid ega hinnanguid RMK sealjuures Artesele ei
andnud, kinnitab Hiob ja täpsustab, et see inventuur käis sarnaselt Muinsuskaitseametile tehtava tööga. Sellegi puhul jääb
otsustus Muinsuskaitseametile,
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Kõige põnevamaks hiljutistest
töödest peab Hiob uuringut Tartu
trammiliikluse võimalikkuse
kohta. „See on vägagi võimalik,“ muheleb mees. Uuringu
järgi võiks trammiga sõitma
hakata pooled Tartu ühistranspordi kasutajatest. Lõppkokkuvõttes võiks trammivõrk teenindada peaaegu tervet linna.
Teise hiljutise väga huvipakkuva tööna nimetab Hiob Peipsi
järve ja Emajõe vesikonna kasutamise uuringut. „See on seotud
üldplaneeringutega, mida kohalikud omavalitsused pärast ühinemisi teevad,“ täpsustab ta.
Uuring vaatleb Peipsi järve ja
Emajõe kaldaid, kuidas neid
kasutatakse ning kes ja miks
vee peal sõidavad. „Põhiliselt on
nelja sorti kasutust: kalamehed,
reisijad (Piirissaare–Laaksaare
liin), huvipaadilised ehk erapaadiomanikud ja reisijate lõbusõidud
(Setoline, Jõmmu, Pegasus jt)
ning neljandaks kaubavedu,
mis on hääbunud,“ räägib Hiob,
mida uuringu käigus välja
selgitati.
Üks osa tööst hõlmas ka
mõlema veekogu kallaste edaspidise kasutuse prognoosi ja
arvata võib, et see käib tõusuteed. „Tundub, et paadikasutajaid tuleb kordades juurde,“ märgib Hiob. „Seetõttu peaks
kohalikud omavalitsused hakkama ette valmistama paadihoid-

miskohti, samuti sobilikke veematkaja peatuskohti. Kui seda ei
tehta, hakkavad inimesed neid ise
tegema, sest kuskil peab ju paati
hoidma ja kuhugi sellega sõitma.“
Jälgi, kuidas paadiomanikud on
Peipsi kaldale ilmselt madala
veetaseme ajal kanaleid kaevanud, et paadiga vette pääseda,
kohtasid uuringu koostajad omajagu. „Järgmise sammuna võiks
uurida, kuidas see kasutus vesikonna loodusele mõjub,“ märgib
Hiob.
Seal, kus midagi uut kavandatakse või senist muuta tahetakse,
leidub alati ka neid, kes sellega
päri ei taha olla. „Vaidlused planeeringute puhul tekivad näiteks
hoonete suuruse ja naabritest kauguse üle – inimesed on muudatuste suhtes hellad,“ on Artese
töötajad kogenud.
Erimeelsusi võivad tekitada ka
kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes seatud kitsendused näiteks metsamajandamisele. Vaidluste korral tuleb oma seisukoht
sealjuures öelda ka AB Artes
Terrael.
Päeval, mil Metsamees Artesel
Tartus külas käis – see juhtus
pisut enne, kui viirus oma kanda
jõudsalt kinnitama hakkas –,
oligi Artese projektijuhil ja
maastikuarhitektil Heiki Kalbergil seisukohtade kirjutamine
käsil. Sulev Nurme tegeles ühe
suure taluaia planeerimisega ja
Tallinna Tähesaju tänava puudele hinnangu koostamisega.
Maastikuarhitekt-planeerija
Tanel Breede aga töötas Naissaare kõige paremini säilinud
patareid puudutava detailplaneeringu kallal. „Oleme kõik erineva profiiliga,“ nendib Mart
Hiob. Tema pärusmaa on ruumiline planeerimine, Heikil ja Sulevil maastikuarhitektuur. Ettevõtte
teenuste nimekiri on küll pikk,
kuid neid teadmisi, mida oma
maja inimestel pole, ostetakse
sisse. Näiteks küsitakse abi
botaanikutelt, teedeehitajailt,
samuti pühapaikade inventeerimiseks.
41

Naabril külas

AUSTRIA:

Naabril külas

Tekst ja fotod:
Kristi Parro

riigimetsa majandamine
täis proovikivisid
Praegu seisavad kõik riigimetsa majandajad, sõltumata riigist ja
majandatavate metsade olemist, kahe olulise proovikivi ees: kuidas
kohaneda kliimamuutustega ning kuidas arendada riigimetsanduse
tegevusvaldkondi, et need tagaksid kliima muutumises võimalikult
palju ökosüsteemiteenuseid ja täidaksid nii riigikassat kui ka huvirühmade ootusi. Uurisime, kuidas toimetab keerulistes tingimustes
Austria riigimetsa majandaja Österreichische Bundesforste AG (ÖBf).

ÖBf-i hallata on 850 000 hektarit maad.
Sellest metsa all on ca 510 000 hektarit,
mis moodustab Austria metsadest 15
protsenti. Peamiselt on need metsad
mägistel aladel ja nende eesmärk on
pakkuda mitmekülgseid ökosüsteemiteenuseid. Puuliikidest on tavalisemad
kuusk ja pöök. Igal aastal istutatakse ca
2 miljonit metsataime, mida lisaks kevadistele põudadele ohustavad olulisel
määral ulukid (⅔ uuendatud aladest on
ulukikahjustusega).
Suur osa maade haldamisest on seotud
looduskaitsega: ligi 50 protsenti aladest
on kaitse all, 26 protsenti on Natura alad
ja rahvuspargid katavad 52 000 hektarit.
Eesmärk on kaitsta ja hoida metsa ning
Alpi piirkonna, üleujutatavate alade, järvede jt Austria mitmekesise looduse liike.
Austrias on metsal inimeste elus tähtis
roll: ligi 300 000 inimest saavad metsanduses või puidutööstuses tööd, sektoris
tegutsevaid ettevõtteid on 172 000.
Austrial on oluline roll ka maailma puiduturul: maailmas ollakse viiendal kohal
okaspuidust saematerjali eksportimisel
(5,5 miljon tihumeetrit aastas); tööstuse
käigus hoidmiseks imporditakse samal
ajal 9,2 miljonit tihumeetrit puitu, mis on
mahu poolest Hiina järel teisel kohal.

Üraskeid leiab kümne aasta taguselt alalt praegugi. Nende püüdmiseks
kasutatakse püüniseid.

Metsad tormide ja
üraskite küüsis

Mets ja metsandus on kliimamuutuse
suhtes väga tundlikud – selle tagajärjed
mõjutavad turgu, puidu nõudlust ja pakkumist ning muidugi ka metsa ökosüsteemi. Riigimetsa majandamiseks seab
raamistiku hulk aspekte, mille vahel
optimaalset lahendust leida on kohati
keeruline: meteoroloogilised tingimused,
puuliikide kohanemisvõime, kuivus või
suurenev niiskus, kahjustatud puidu
kasvav maht, ilmastikust sõltuvad raied
ja arengud metsapoliitikas jpm.
Prognoositakse, et aastaks 2050 kasvab
temperatuur 1–2 kraadi võrra. Austrias
kardetakse temperatuuri tõusust veel
enam aga muutusi sademetes. Talvel on
oodata sademete suurenemist, suvel aga
pikemaid põuaperioode ja teisalt tugevaid
hoogvihmasadusid. Kõik see nõrgestab
puid ja sagedasemad tormid murravad
suuri metsaalasid. Juba praegu on
Austrias raiutud puidust kahjustatud
tormi ja üraski poolt ligikaudu pool.
Kahjuks ei tõota tulevik olukorra paranemist. Kahjustuste – tormi ja putukate,

2007. ja 2008. aasta
tormid kahjustasid
tuhandeid hektareid
metsi. Alade
koristamisel tuli
arvestada suure
üraskiohuga, aga ka
lähedalasuva linnaga.
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vähemal määral ka põlengute –
ulatus on viimase 40 aasta kõrgeim ning prognoosid näitavad
jätkuvat kasvutrendi. Ennustatakse isegi kuni ühe miljoni
tihumeetrist kahjustatud puidu
osakaalu suurenemist aastas,
mis ÖBf-i aastase raiemahu ehk
1,5 miljoni tihumeetri juures on
märkimisväärne kasv. Igal aastal
nõuavad kliima muutumisest
tingitud kahjustused eelarvest
oma osa, 14–17 miljonit eurot.
Muutumas on puude kasvutingimused:
kui mägedes võib oodata tingimuste
soodsamaks muutumist ja juurdekasvu
suurenemist, siis madalamatel aladel
puidu juurdekasv tõenäoliselt väheneb;
puude suremus kasvab nii mägedes kui
ka madalamatel aladel häiringute suurenemise tõttu; samas muutub metsa uuenemine ja uuendamine vegetatsiooniperioodi algusesse jääva põua tõttu
keeruliseks.

Mägedes varutakse
harvesteriga vaid
kuni 15 protsenti
puidust, ülejäänud
tuuakse teedele
kokku kaabelkraanaga.
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Portfellist leiab kinnisvara
ja energeetika

Austria metsad ei suuda vähemalt veel
mõnda aega sagenevate häiringute ja uute
metsamajandamispraktikate rakendamise
pikaajalise mõju tõttu pakkuda ÖBf-ile
kindlust jätkusuutliku sissetuleku näol.
Samuti on puiduturg Austrias alati olnud
turbulentne: näiteks aastal 2004 oli palgi
tihumeetri hinnaks 54 eurot, 2014. aastal
80 eurot ja 2018. aastal 70 eurot. Seetõttu
on puidumüügi kõrvale pidevalt otsitud
teisi väljundeid, millega raha teenida ja
suurt tulude kõikumist siluda.
Peamisteks arendatavateks ja kasvavateks tegevusteks on kinnisvara ja taastuvenergia valdkond. Nii on puidu osatähtsus tuludes langenud 75 protsendilt
1997. aastal 58 protsendile 2018. aastal.
Kinnisvaraportfelli täidavad 4100 hoonet
ja 25 000 kinnisvaralepingut, mis toob
ÖBf-ile aastas 6,5 miljonit eurot tulu.
Lepingute seas on ka servituudid
karjatamiseks.
Enim on aga panustatud taastuvenergiasse, täpsemalt biomassi, hüdro- ja
tuuleenergiasse, viimastel aastatel üle
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90 miljoni euro. Aastatel 2019–2025 on
plaanis investeerida taastuvenergia arendamisse rekordilised 225 miljon eurot.
Lisaks pakub ÖBf näiteks erametsaomanikele metsa majandamise teenust ja
looduse säästmise eesmärgil suunab mitte
ainult inimesi, vaid ka filmitegijaid looduskaunitesse kohtadesse – see võimaldab
kaasa anda loodust säästvad soovitused ja
kontrollida looduses käitumist.

Riigimetsa majandamise
keerukus

Metsa majandamine Austrias ei ole naljaasi. Häiringute kõrval tuleb Alpides
arvestada õhukese mullakihi ja erosiooniohu, mägedes keeruliste raiete, varasemate halbade otsustega, näiteks kuuse
monokultuuride istutamisega, samuti
ulukite, kaitseliste piirangutega jpm.
2007. aasta torm Kyrill tõi kaasa tormimurru kümnetel tuhandetel hektaritel,
millele andsid lisa järgmise aasta tormid
Paula ja Emma. Üraskiohu vältimiseks
on metsa haldajal seadusega kohustus
tormialad raiega koristada. Raietega alustati päikselisematest ja madalamatest
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kohtadest, kus üraskil on mõnus. Raiutud
alad uuendati istutamisega. ÖBf-i hallatavatest metsadest varuti 2 miljonit tihumeetrit puitu, mida hoiustati nii vees kui
ka kuivalt laoplatsidel.
Järgnevate kahjustuste ennetamiseks
tuli tegutseda kiiresti. Üraskikahjustuse
ennetamiseks ja vähendamiseks seati üles
hulganisti feromoonpüüniseid, ka laoplatside ümber. Üle 170 metsamehe
tegeles ainuüksi puidult koore eemaldamisega, et veelgi vähendada üraskitele
soodsaid tingimusi. Arvestades, et mägedes harvesteri kasutamine on keeruline –
harvesteriga varutakse vaid 10–15 protsenti puidust, ülejäänud kaabelkraanaga –,
oli aja kokkuhoiu eesmärgil kasutusel
ka helikopter. Selle hind omakorda
kahandab veelgi varutava puidu hinda
(helikopteri tunnihind on ca 100 eurot).
Suur torm andis metsamajandajatele
hea õppetunni. Niigi õhuke mullakiht
vähenes pärast tormi ja raieid erosiooni
tõttu poole võrra. Muld kuivas läbi ja
vesi uhtus selle minema. Mullakihi tekkeks ja paksenemiseks oleks tarvis lehtpuid, kuid mägedes olid vaid kuuse ja
lehise monokultuurid. Selgeks sai ka
vajadus senisest enam tegeleda ulukimajandusega, mis vähendaks istutatud
puude kahjustamist hirvede poolt.

vähendada oluliselt kuuse osakaalu, eriti
madalamatel kõrgustel, ning suurendada
lehise ja nulu osakaalu. Lehtpuude suhtes
suuri muudatusi ei soovitatud, kuigi
kuuse vähenedes lehtpuude osakaal kindlasti kasvab. Täpsemalt soovitab uuring
vähendada kuuse osakaalu 58 protsendilt
41 protsendile ning suurendada nulu osakaalu 3 protsendilt 6 protsendile ja lehist
9 protsendilt 24 protsendile.
Uuringu käigus modelleeritud üraskikahjustus osutus niivõrd oluliseks, et
seda tavapärase metsamajandamisega
kontrolli alla saada oleks võimatu. Seetõttu vaadatakse üle metsamajandamise
strateegiad ja kirjutatakse plaanidesse
sisse rohkem paindlikkust. Analüüsitakse
nii liigilist koosseisu, mis vastaks paremini muutuvale kliimale, kui ka uuendamise ja harvendusraiete võtteid, majandamise intensiivsust jmt, et vähendada
puistute haavatavust ja suurendada
metsade kohanemisvõimet puistu- ja
maastikutasandil. Kõik ikka selleks, et
praegu tehtud otsused tagaksid terve ja
muutuva kliimaga kohanemisvõimelise
metsa tulevikuks.

Jalutuskäik kõrgustes:
Gmundeni 39-meetrine puidust torn viib
külastaja jalutama
puu latvadesse ja kõrgemalegi. Kogu raja
pikkuseks on 1,4 km.
Ettevõte Erlebnis
Akademie on sarnaseid torne püstitanud
Saksamaal, Sloveenias,
Slovakkias ja Tšehhis.

Teadlaste abiga tulevikumetsa
kasvatamas

Kuna Austria metsad on saanud palju
räsida, telliti teadlastelt tulevikumetsa
kasvatamiseks uuring. Riigimetsa kuusikutes tehtud rakendusuuring peegeldab
hästi metsamajanduse pikaajalise planeerimise tähtsust: juba praegu on enam kui
pooled ÖBf-i metsad kahjustatud ja
metsast saadava puidu kvaliteet madal:
2018. aastal oli 66 protsenti varutud
puidust tormist või üraskist kahjustatud.
Mis saab siis, kui temperatuur veelgi
tõuseb? Millised puuliigid Austria varieeruvates kõrgustes hakkama saavad? Kuidas minimeerida majandamisega kaasnevat negatiivset mõju?
Uuringu aluseks võeti Austrias looduslikult kasvavad puuliigid, kasvukohatüübid ja muutused, mis toimuvad temperatuuri kahe kraadi võrra tõustes. Eesmärk oli leida puuliigid, mis temperatuuri
tõustes eri kasvukohatüüpidesse sobivad.
Tulemused näitasid, et arvestades tõusvat temperatuuri, võiks igas piirkonnas
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des mainitud paiku ja nende tähendust.
See on loomulikult ka piirkondade sees
külade ja valdade võrdluses väga erinev.
Kahtlemata on traditsiooni järjepidevus
saanud kannatada rohkelt maaparandatud piirkondades, kus isegi elanikkond
võib olla järjepidev, aga pühapaigad ise
hävinud. Selles suhtes on palju kannatanud Ida-Virumaa pühapaigad, kus
maastikud kohati drastiliselt muutunud
ja elanikkond vahetunud. Vaatamata
sellele pakkusid sealsedki inventuurid
positiivseid üllatusi.

Looduslikud
pühapaigad luubi all
Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunik Pikne Kama
tutvustab, millise sammuga riik pühapaiku inventeerib ning
mida see tähendab maaomanikule.
Küsis: Katre Ratassepp
Fotod: Pikne Kama
Lalli ohvrimänd
Tartumaal.
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Milline on riigi ambitsioon looduslike
pühapaikade kaardistamisel ja kaitse
alla võtmisel?
Eesmärgiks on, et pühapaikade inventuur saaks tehtud kogu Eestis. Esimeses
etapis otsitakse välja kõik piirkonna looduslikke pühapaiku puudutavad arhiiviteated ja välitööde käigus kaardistatakse
nende hetkeolukord. Paraku on aja jooksul paljud pühapaigad jäädavalt kadunud
või hävinud, aga seda väärtuslikumad
on objektid, mis säilinud. Inventuuride
tulemuste põhjal teeb Muinsuskaitseameti juures tegutsev ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu ettepaneku, milliseid peaks riiklikult
kaitsma (lisaks nendele, mis on juba
muinsuskaitse all). Praeguse inventuuri
tulemuste põhjal üldistades võiks selliseid objekte olla kokku umbes 350,
nende seas on enamasti allikad ja kivid
ning arvuliselt vähem maa-alalisi
objekte. Loomulikult võivad uued kaardistatavad piirkonnad seda hulka muuta.

Kuidas püsite ajakavas?
2020. aasta lõpuks saab inventeeritud
54 kihelkonda ehk väheke üle poole
Eesti kihelkondadest. On selge, et
arengukavaga (Eesti looduslike pühapaikade uurimise ja hoidmise arengukava aastateks 2015–2020 – toim.)
võetud eesmärki – inventeerida
2020. aastaks kogu Eesti – me täita
ei suuda. Samas käivad inventeerimistööd suurema hooga kui kunagi varem
ja kui on võimalus niisugusel kiirusel
jätkata, siis peaks saama kogu Eesti
inventeeritud 2023. aasta lõpuks.
Kas saab välja tuua regionaalseid
eripärasid – millises Eesti paigas on
inimesed rohkem pühapaikadele
toetunud?
Kindlasti saab niisuguseid piirkondlikke
erinevusi välja tuua. Näiteks Läänemaal, kus inventuur hiljaaegu lõppes,
on pühapaikade pärimus kohati väga
elav ning inimesed teavad arhiivitekstiMetsamees nr 1 (138) / 2020

Millised on Eestis praegu kõige
aktiivsemas kasutuses olevad
pühapaigad?
Vastavat statistikat ega uurimust pole
koostatud. Looduslikud pühapaigad
võivad olla tähelepanuväärsed loodusobjektid, mida külastavad tihti sise- ja
välisturistid, kes aga ei pruugi teadagi
nende paikade vaimset tähendust.
Turistide poolt armastatud pühapaigad
on näiteks Panga pank Saaremaal,
Saula Siniallikad või Tamme-Lauri
tamm. Looduslike pühapaikade kasutamine võibki olla lihtsalt nende külastamine ja väärtustamine ega pruugi tähendada rituaalseid praktikaid. Teiselt poolt
võib välja tuua looduslikke pühapaiku,
mis on tänapäevani aktiivses traditsioonilises kasutuses, näiteks hiljuti kaitse
alla võetud Rosma ristimets, kus võib
märgata ka väga värskeid riste, või
Miikse küla Jaanikivi ja Jaanioja, mida
vana kalendri jaanipäeval külastab sadu
inimesi.
Millega peab arvestama maaomanik,
kui tema maal asub looduslik
pühapaik? Ja kui see ametlikult
kaitse alla võetakse?
Maaomanikule tähendab riikliku kaitse
all olev looduslik pühapaik seda, et kui
ta planeerib suuremaid töid – raiet,
mullatöid, ehitust või muud sarnast,
siis tuleb see enne Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Seadus konkreetseid
piiranguid ei sea ja Muinsuskaitseamet
kaalub iga objekti puhul individuaalselt,
millised tegevused kahjustavad selle
väärtust ja millised mitte. Kuna kaitse
alla võtmine on pikk protsess ja inventeerimine on alles poole peal, siis loodame, et maaomanikud hoiavad samaväärselt looduslikke pühapaiku, mis ei
ole kaitse all. Nende objektide puhul
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oleme alati valmis nõuga aitama. Inventuuride käigus kaardistatavad objektid
lisanduvad Maa-ameti pärandkultuuri
kaardikihile, seega soovitame maaomanikel ka seda kaardirakendust uurida, et
olla teadlik, mis väärtuslikud objektid
nende maal asuvad.
Kuidas kaardistamise protsess
välja näeb?
Pühapaikade inventeerimine algab andmete kogumisega arhiividest. Peamiseks
allikaks on rahvaluuletekstid, aga olulised on ka arheoloogiaarhiiv, kohanimed,
ajaloolised kaardid jms. Mõnda kohta on

Põrguläte
Võrumaal.

Inventeerimistööd käivad suurema hooga kui
kunagi varem ja kui on võimalus niisugusel kiirusel
jätkata, peaks saama kogu Eesti inventeeritud
2023. aasta lõpuks.

Viru küla ohvrikivi Võrumaal.
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Kust sa tead?

arhiiviallikate puhul kerge üles leida,
näiteks on paik tähistatud ka tänapäevasel kaardil. Samas võib olla pärimuses
kirjeldatud pühapaiga asukoht liiga ebamäärane. Sel juhul küsitakse abi kohalikelt elanikelt ja uuritakse maastikke.
Osa pühapaiku on aja jooksul hävinenud
ja neid polegi võimalik enam kaardistada. Või on näiteks kivi või allikas ise
alles, aga keegi ei oska selle asukohta
enam täpsemalt juhatada. Seetõttu
oleme väga tänulikud nendele kohalikele, kelle kaasabil siiski õnnestub mõni
pühapaik taasavastada.

Ristipuu LootvinaKurista tee ääres.

Millised on Muinskaitseameti
suhted Hiite Majaga ja vabatahtlike
koostööringiga Hiiepaik?
Maausulised on oluline huvirühm, kelle
arvamusega oma töös arvestame. Maavalla Koja esindajad osalevad ka looduslike pühapaikade eksperdinõukogus.
On rõõmustav, kui inimeste seas leiavad
ajaloolised looduslikud pühapaigad
väärtustamist ja kasutamist, on nad siis
ametlikult maausulised või mitte. Hiite
Maja oli 2008–2012 Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade arengu-

kava üks läbiviijatest, suhtleme omavahel ja vahetame vajadusel vastastikku
informatsiooni.
Pühapaikade kaitseküsimustes võivad
osapooltel arvamused erineda ja see on
täiesti loomulik. Oma töös proovime
arvestada kõikide osapoolte arvamusega, kuid lõplikud otsused ei pruugi
alati kõiki rahuldada.
Milline on Muinsuskaitseameti
koostöökogemus RMK-ga?
Koostöö looduslike pühapaikade alal
on Muinsuskaitseameti ja RMK vahel
tihenenud alates 2019. aastast. Jagame
RMK-ga oma inventeerimise andmeid
ja RMK teavitab, kui meie andmetes on
puudujääke. Muinsuskaitseamet koos
eksperdinõukoguga on koostanud soovitused, kuidas hallata pühapaiku riigi
maal, mis pole riikliku kaitse all.
Loodetavasti see koostöö jätkub ja
inimesed saavad kindlust, et pühapaigad
riigimaal on hoitud. Eks kõige suurem
murekoht ongi teadmatus, mis võib
paigad ohtu seada, ja lisaks heale tahtele
peab toimuma tihe infovahetus kahe
asutuse vahel ning asutuse sees.

Mis on looduslik
pühapaik?
1. mail 2019 jõustunud uues muinsuskaitseseaduses on esimest korda eraldi mälestise
liigina kirjas ajalooline looduslik pühapaik.
See on defineeritud nii: „Ajalooline looduslik
pühapaik on olulise inimmõjuta rahvapärimuslik ohverdamise, pühaks pidamise,
ravimise, usulise või rituaalse tegevusega
seotud asi või maa-ala.Ajaloolised looduslikud pühapaigad on olulised rahvapärimuskultuuri ja kohaliku identiteedi kandjad.“
Seega on ajaloolise loodusliku pühapaiga
kõige olulisem tunnus rahvapärimuse
olemasolu. Paiga kasutus peab ulatuma
kaugemale kui 20. sajand ehk päris hilistekkelisi pühakohti seadusega kaitsta pole
võimalik.
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Tekst: Andres Sepp
Foto: RMK / Rando Kall

Miks raiutakse
nii palju metsa?
Eesti aastane raiemaht on püsinud aastaid
10 miljoni tihumeetri juures, jõudes mullu,
kui puiduturul valitsesid väga head hinnad,
12 miljoni tihumeetrini. Praeguse metsanduse arengukava järgi on hinnatud raiemahuks, mis tagab Eestis metsa kestmise
pikema aja jooksul, 12–15 miljonit tihumeetrit aastas. Sellist raiemahtu ei ole kunagi
saavutatud. Kui mullune raiemaht 12 miljonit jagada 600 000 Eesti leibkonna vahel,
teeb see 20 tihumeetrit iga leibkonna peale.
Kas seda on palju?
RMK ei ole nõus väitega, et raiutakse
liiga palju. Meie metsapoliitikaga kokku
lepitud võimalikke raiemahte ei ole ületatud. Metsapoliitika aga arvestab just meie
metsade jätkusuutlikkuse vajadusega. Kui
me oleme kasutanud oma metsi vähem, kui
on peetud mõistlikuks, siis pigem oleme
teinud ebamõistlikke valikuid. Kritiseerides
puidu kui kõige kiiremini taastuva loodusvara kasutamist, ütleme tegelikult, et meid
ei huvita, mis toormaterjale me oma
mugava elu jaoks tarvitame. Globaalselt on
väga suur vahe, kas elanikkond oma mugavuste jaoks tarbib mittetaastuvaid loodusvarasid või kasutab selleks puitu.
Ka kliimamuutustega kohanemise arengukava elluviimise käigus Keskkonnami-
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nisteeriumi tellimusel valminud raport „Mets ja
kliimamuutused“ peab Eesti senist raiemahtu
jätkusuutlikuks. „Metsa tuleb majandada jätkusuutlikult, säilitades ja parandades metsa keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid
väärtusi nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade hüvanguks,“ ütleb raporti üks peamisi
koostajaid, Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste
majanduse vanemteadur Annela Anger-Kraavi.
„Jätkusuutlik metsamajandamine peaks arvestama võimalike kliimamuutuste mõjudega metsale ja aitama metsal kliimamuutustega
kohaneda.“
Aastaseks keskmiseks raiemahuks pakub
raport 10–12 miljonit tihumeetrit, arvestades
seejuures süsinikubilanssi, metsatööstuse varustatust puiduga, metsa tagavara ja vanuselise jaotuse muutusi. Uuendusraiete maht raieringi
jooksul võiks olla keskmiselt 8–9 miljonit tihumeetrit aastas.
Riigimetsa raiemaht on viimastel aastatel
püsinud 3,8–4 miljoni tihumeetri vahel.
Võrdluseks, et kui 1925. aastal oli riigimetsa
ligi 700 000 hektarit, siis raiuti neis 3 miljonit
tihumeetrit. Praegu on Eestis riigimetsa miljon
hektarit ja raiutakse 4 miljonit tihumeetrit. Meil
on praegu ligi poolteist korda rohkem riigimetsa kui 1925. aastal, aga raiemaht riigimetsas
on vaid veerandi võrra suurem.
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Mis on
„Minu riik“?

Eelmise aasta sügisel liitus RMK
kodanikuhariduse programmiga
„Minu riik“, mille traditsiooniline
kodanikupäeva esseekonkurss
oli seekord pühendatud metsateemale. 9.–12. klassi õpilastel
paluti kirja panna mõtted teemal
„Metsa roll minu elus“ („Роль
леса в моей жизни“).

METS läbi
õpilaste silmade
17 aasta jooksul on kodanikuhariduse programmi
„Minu riik“ korraldatud esseekonkursid olnud
väga menukad – kokku on sinna laekunud üle
4000 võistlustöö üle vabariigi. Tublimad kirjutajad
on olnud läbi aastate Tallinna, Tartu, Sillamäe ja
Kohtla-Järve koolidest, silma on paistnud ka
Uhtna põhikool Lääne-Virumaalt, kuhu on mitu
aastat järjest läinud üks auhinnalistest kohtadest.

on kuulunud esseekonkursi žüriisse alates selle
algusest. „Praegu käib tõeline metsasõda: raievastased on mures, et kogu Eesti mets raiutakse maha
ja varsti jääme sellest suurest väärtusest ilma. Kuid
vähesed teavad, et metsi on meil hoopis rohkem
võrreldes näiteks saja aasta taguse ajaga, mil Eesti
oli metsaga kaetud vaid 20%. Nüüd on meil metsa
aga ligi 50% maismaast. Ei teata ka seda, et ühe
raiutud puu asemele istutatakse kolm uut. Noortele
tuleb rohkem rääkida metsamajandusest, et nad
oskaksid sel teemal arutada ja kaasa mõelda.“

Osavõturohke konkurss

Mets läbi õpilaste silmade

Tekst: Marina Poltavtseva
Fotod: RMK, eraarhiiv

2019. aastal laekus 225 esseed, mille seast valis
11-liikmeline žürii välja 24 parimat eesti- ja venekeelset tööd (nimekirja leiab lehelt www.minuriik.ee).
Autoritele jagasid auhindu RMK, Riigikogu,
Haridus- ja Teadusministeerium, kodanikuhariduse
programm „Minu riik“, Tallink ja Mars Eesti.
Parimaid autoreid autasustati 25. novembril
Tallinnas Metsamajas.
Žüriiliikmed tõstsid esile tänavuse konkursiteema päevakajalisust. „Tänavune essee teema
kõnetab kõiki põlvkondi,“ tõdes Ljudmilla
Jelanskaja, Looduse Kalendri keeletoimetaja, kes
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Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja Eleonora Rudakovskaja-Borissova,
kes osales žürii töös esimest korda, suhtus alguses

Väga rõõmustav oli lugeda noore mõtteid,
et pole olemas mustvalgeid lahendusi,
vaid peame mõtlema laiemalt ja olema
valmis seniseid majanduspõhimõtteid üle
vaatama.
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Üleriigiline integratsiooniprojekt „Minu riik“
käivitus 2002/2003. õppeaastal riikliku
programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas
2000–2007“ raames koostöös rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi kantselei, Riigikogu kantselei ja riigikantseleiga.
See on mõeldud eeskätt vene õppekeelega
üldhariduskoolide 9. klasside õpilastele
ning tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning
poliitilisi institutsioone.
Alates 2009/2010. õppeaastast kannab
„Minu riik“ kodanikuhariduse programmi
nime. 2019/2020. õppeaastal alustab
„Minu riik“ 18. tööaastat.
Tänu programmi tegevusele avaneb
Eesti koolinoortel (ka eestikeelse õppega
koolidest) võimalus osaleda sisukatel ja
arendavatel õppepäevadel Vabariigi Presidendi kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses, kohtuda Riigikogu liikmetega,
osaleda ekskursioonidel Tallinki laevadel,
Euroopa Liidu Majas, Eesti Panga muuseumis ja nüüd ka Metsamajas, kus õpilastele
tutvustatakse riikliku metsamajandust.
Õppepäevadel osalemine avardab õpilaste silmaringi, annab parema arusaamise
kodanikuõpetusest ja sütitab neis huvi jälgida rohkem riigis toimuvat, see aga ongi
üks osa meie riigis taotletavast
lõimumisprotsessist.
Rohkem infot leiab www.minuriik.ee.

essee teemasse mõningase skepsisega. „Tundus, et
selline teemapüstitus asetab autori positsiooni, kus
tal pole pääsu kirjutada vaid sellest, et jah, mets on
tema elus väga olulisel kohal,“ sõnas ta. Pärast
tööde lugemist need hirmud kadusid ning õpetaja
oli meeldivalt üllatunud, millest koolilapsed kirjutasid. „Esiteks oli huvitav jälgida, kui mitmepalgeline on mets läbi laste silmade. Ühe jaoks oli see
sõber, müstiline elusolend, teise jaoks andekas
näitleja, kes pidevalt muudab oma maske. Kolmandale on mets kui huvitav raamat, mida võib lugeda
pidevalt, ja iga kord avastad midagi uut! Ühed kirjeldasid metsa jõuallikana, mida külastatakse energia saamiseks, teistele on see lihtsalt lõõgastuskoht, võimalus olla vahel ka üksi, et oma mõtteid
korrastada.“
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Esitatud tööde tasemega jäi žürii rahule. „Aastast
aastasse tase kasvab. Väga huvitav on teada saada
just noorte arvamust ühe või teise teema kohta, nende
mõttekäiku jälgida,“ täheldab Ljudmilla Jelanskaja.
„Märkimisväärne on ka see, et üha rohkem saadetakse venekeelsetest koolidest väga heas eesti keeles
kirjutatud esseesid ja eestikeelsetest ilusas vene keeles kirjutatuid. Õpilased näitavad head keeletundmist,
mille üle saab ainult rõõmu tunda! Metsateemalistes
esseedes oli ka päris eluküpseid arutelusid.“
RMK esindaja žüriis, kommunikatsioonispetsialist
Kadri Masing pidas esseede taset ühtlaseks. „Väga
palju oli sarnase struktuuri ja mõttekäiguga kirjatükke, mistõttu paistsidki silma just need, mis kas
vormilt või sisult erinesid,“ sõnas ta. „Enamik töödest olid kirjeldavad, kuid oli ka neid, mis avaldasid
noore arutluskäiku. Üks teema, mis arutlema pani, oli
kliima. Väga rõõmustav oli lugeda noore mõtteid, et
ei ole olemas mustvalgeid lahendusi, vaid me peame
mõtlema laiemalt ja olema valmis seniseid majanduspõhimõtteid üle vaatama.“
„Oli muidugi ka mõttemustrilisi töid,“ teatab
õpetaja Eleonora Rudakovskaja-Borissova. „Nendes
kordasid autorid lausa õpikust võetud lauseid
metsade tähtsusest, nende kaitse vajadusest ning
puhtusest. Selliseid töid oli aga vaid käputäis.“

Autorid pakkusid lahendusi

Žüriiliikmetele jäi silma ka eripärasusi. Näiteks
Ljudmilla Jelanskaja märkis, et õpilased olid teemasse nii sügavalt sisse elanud, et pakkusid isegi
oma lahendusi. „Ja et meie mets minu elus ei saaks
otsa, peaks looma ametid, mis tasuksid ökoloogiliste tööde täitmist. Need ametid võiks luua kohalike omavalitsuste juurde: 2–3 põhikohaga töötajat
kaardiga, konkreetse infoga ökoloogiliste hädade
suhtes ühes või teises kohas ning kaasama noori –
kooli õpilasi.“ (Mark Sazonov, Maardu gümnaasiumi 9. klassi õpilane, esseekonkursi II koht)
Kadri Masing tõi välja veel muljeid. Tema esimene tähelepanek lükkab ümber üldise teadmise,
et tänapäeva noored on loodusest võõrdunud ega
mõista, kust asjad tulevad. „Väga paljud kirjutasid,
kuidas nende peres tehakse metsatöid ja et inimestel on puitu kui materjali vaja. Samuti seda, et nad
ka ise on nendes töödes kaasa löönud. Peamiselt
küll küttepuude lõhkumises ja riita ladumises,
aga ka langetustöödel,“ meenutas Masing. Teine
tähelepanek on seotud laste üldise psühholoogilise
seisundiga. „Pea kõigist töödest käis läbi väide, et
metsal on suur roll just stressi leevendamisel.
Kui mõelda, et konkursist võtsid osa põhi- ja
keskkooliõpilased, teeb see mõneti nõutuks. Eriti
läks hinge noore lause “Ma ei ole ammu metsas
käinud, sest praegu on koolis ja kodus kõik hästi.““
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Metsa roll minu elus

Vast kõik teavad, et eestlase lemmiktoiduks on
teine eestlane. Antud fraasist võib jääda mulje,
nagu oleksime halvustavad ja mittesallivad. Tõsi,
enamasti nii ka on. Siiski leidub eestlaste vihmases
ja hallis hinges asju, mis meid, erakmesilasi, ühe
suure kärgperena elama paneb. Üheshingamine toimub näiteks laulu- ja tantsupeol ning iseseisvust
puudutavatel tähtpäevadel. Need on aga üksikud
hetked, mis tulevad ja lähevad. Mets, ürgne ja säilitamist väärt loodusväärtus, on aga püsivalt olemas, ühendades me rahvast päevast päeva ja aastast aastasse. Igal eestlasel on metsaga oma lugu,
aga julgen väita, et minu oma on tavapärasest
intiimsem.
Sattusin juba algklassides ihuüksi puude vahele
kolama, avastama seda suurt ja tundmatut laant.
Toona tundus mets mu jaoks üks hirmus paik.
Hämaras kodu poole kõmpides ehmusin salapäraste praksude peale ning ootasin hirmuga hetke,
mil puu tagant mõni kohutav monstrum välja hüppab. Olles nüüd aegamööda loodust tundma õppinud, tean, et iga hääle taga on mõni armas
metsaelanik, olgu selleks siis välejalgne rebane või
hõbekõrist musträstas, ning kartmiseks ei ole põhjust. Võin omast kogemusest öelda, et öine mets on
üks põnevamaid paiku siin maamunal, sest just
öötundidel ärkavad laaned unest. Alles siis läheb
hirv noorendikku võrseid nosima, alles siis alustab
kodukakk hiirejahti. Nagu auto, vajab ka inimene
aeg-ajalt survepesu. Just seepärast, et küürida end
puhtaks kõigest, mida pakub porine ja vihkamist
täis igapäevaühiskond, käingi tihti metsas. Senise
elu kõige meeldejäävama öö veetsin Järise raba52

2019. aasta esseekonkurssi võidutöö
MARTIN VESBERG
Saaremaa Ühisgümnaasium, 10.c
Juhendaja: õpetaja Rita Ilves

mändide vahel. Olin tulnud tedrepulma, eesmärgiga öösel magada ja hommikul linde pildistada,
kuid nagu tavaliselt, ei läinud kõik plaanipäraselt.
Terve öö ma lihtsalt istusin ja kuulasin, mis metsas
toimub. Kusagil kaugel männikunurgas soristas
öösorr, metskurvits kuulutas bassihäälselt oma territooriumi, rabast kostis tetrede kudrutamist. Tol
ööl ei saanudki ma sõba silmale, kuid imekombel
tundsin ennast hommikul vägagi väljapuhanuna.
Minu jaoks on uni ja metsas viibimine samade
tagajärgedega – olen puhanud. Linn ja mets on
omavahel seotud tihedamini, kui isegi arvata
oskame. Elu neis käib samade põhimõtete järgi.
Metsas on oma valitseja, nii nagu linnas linnapea.
Teame, et kui tahame midagi saada, peame miskit
ka vastu andma. Linnapeale piisab ehk valimistel
õigete liigutuste tegemisest, metsalt saamine on
aga juba raskem. Mina astun metsa kaitseks välja,
toon metsaelu tavainimestele läbi piltide lähemale
ning kutsun linnarahvast üles seda väärt elukeskkonda kaitsma. Olen ära teeninud selle kõige kõrgema juhi usalduse. Ilmselt on ta märganud, et
käin metsas tihti ning mulle saab usaldada saladusi, ilma et neid kuritarvitaksin. Ainult looduse
valitseja loaga on võimalik jälgida olematus kauguses metskitse oma talle puhastamas või näiteks
põtra männikus punaseid pohli nosimas. Olen ääretult tänulik mulle usaldatud hetkede eest.
Mets on omaette olemise ja mõtisklemise koht.
Looduseinimesena panen metsast paljut kõrva
taha. Olen õppinud, et kõige nimel tuleb vaeva
näha ning tööd teha. Pisikese vahtrana hämaras
metsas kasvades tuleb kõigest jõust pingutada, et
leida oma tee valguseni. Kui tahta kuhugi jõuda
ning elu võimalustele silma jääda, tuleb massist
erineda. Ei ole võimalik välja paista, kui kasvad
ühe tavalise kasena kollases sügiseses kaasikus.
Torkad silma ainult siis, kui kannad kaskede vahel
vahtrana erkpunast leherüüd. Sealjuures ei tasu
karta erineda, kõik ei saakski samasugused olla.
Mille poolest on samblase tüvega jalakas imelikum
kui kahe ladvaga mänd? Ega olegi. Igaüks on isemoodi ja see on tegelikult huvitav, rikastav. Lisaks
kaerahelbepudrule mängib minu suureks kasvamisel suurt rolli mets. Saan tema poole alati pöörduda, kui rahu, vaikust ja hingepuhastust vajan.
Metsa tuleb hoida, sest tema aitab alati: õpetab,
kuidas elus käituda. Ja käituda peab oskama, sest
elukauge ja ebaviisakas inimene on samaväärne
ahviga. Metsavanalt saame aga abi ainult seni,
kuni ta valdused kindlalt juurtel seisavad...
Metsamees nr 1 (138) / 2020

Rein Veidemann:
Mets on olnud meie
tagala ja pagula
Oma suhet metsaga tutvustab Rein Veidemann – esseekonkursi
žürii esimees, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kirjanik,
kirjandusteadlane, emeriitprofessor, filoloogiadoktor.

Milline on teie side metsaga?
Kui tihti metsa satute?
Lapsepõlves oli see tihe. Elasime Pärnu äärelinnas
Räämal, kust parkmets (Niidu mets) jäi veerandtunnise jalutuskäigu kaugusele. Veel lähemal oli
raba ja kõnnumaa, kus karjatati loomi. Metsas sai
käidud igal ajal. Talved olid siis lumised ja põhiliselt suusatasime. Niidu metsas oli hulk suusaradu.
Kevadel käisime kooliga metsas lindude pesakaste
panemas. Tol ajal alustati ka orienteerumisspordiga, nii et sai kõvasti metsajooksu harrastatud.
Suvel ja sügisel said meist korilased, marjul- ja
seenelkäigud oli tavalised.
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Mis arvamusel olete Eesti metsamajandusest?
Mille põhjal kujuneb teie isiklik arvamus?
Kui usaldame riiki, mille valitsusse oleme kaudselt
ise valinud inimesed, siis riigipoolne metsa majandamine on niisamuti usalduse ja professionaalsuse
küsimus. Eesti pindalast pool on kaetud metsaga.
Riik ei ole kindlasti halb metsa majandaja. Meil on
pikk traditsioon, metsandust õpetatakse Luual, aga
ka Maaülikoolis. Metsamehed on haritud. Ei näe, et
riigimetsa majandamisel oleks mingit röövmajandust. 1990. aastatel oli, sest kogu maha võetud mets
veeti väärindamata välja. Küsimus ongi, kuidas
õnnestub meil üha enam metsast vääristatud puitu
teha. Eraomanikke, näen, metsa liigtarbimine nagu
ei puudutakski. Olen ise olnud tunnistajaks, kui
vastse talukoha koos laguneva taluhoonega ostnud
mees laskis metsa kinnistult maha võtta, tegi metsa
rahaks ja müüs seepeale ka talukoha (paljalt!) võileivahinna eest edasi. Riigi vastutus metsa eest tuleneb juba sellestki, et Eesti mets oli kunagi raha
(Eesti krooni) tagatiseks kulla asemel. Mis aga taastamist vajab, on metsavahi seisus! Oma arvamust
Eesti metsade olukorrast, raietöödest ja väärindamisest kujundan eri informatsioonivälju „klapitades“.
Miks kütavad metsamajanduslikud
teemad ühiskonnas nii palju kirgi?
Metsa majandamine annab meie SKP-st küllaltki
53

Esseekonkurss

Sport

Orienteerumispäevakud
koroona tõttu ootel

märkimisväärse osa. See võiks olla suuremgi,
sest mets on taastuv loodusvara. Igaüks, kellel
maakoht, on ju kogenud, kuidas hooldamata mets
lodustub, taluümbrused ja mahajäetud põllud
võsastuvad ja seejärel kunagi kasvab sinna peale
ka kõrgmets. Kired tulenevad sellest, et mets on
eriline looduskeskkond, terve ökosüsteem.
Kuidas see toimib ning selleks, et see toimiks –
see mõistetavalt huvitab meid kõiki, kes me peame
end ühtlasi metsarahvaks. Mets on olnud meie
tagala ja pagula. Mets on väga kõrge semiotiseeritusega (tähendustega varustatud) keskkond. Sellepärast on siin ka igaühel sõnaõigus. Aga metsaga
seoses põrkuvad ka kümned huvid (majanduslikud,
rekreatiivsed, kultuurilised, ökoloogilised, eraja ühiskonnahuvid). Tänapäeva eestlase sageli
kohatav pilt eluasemest oleks niisugune: elada
kõigi linlike mugavustega, hästi ligipääsetavalt,
samas piisavalt kaugel naabrist koos mõne põllu ja
metsatukaga – idüll!
Kas tunnete puudust tasakaalustatud
informatsioonist või on seda piisavalt?
Kindlasti oleks vaja rohkem selgitustööd, seejuures
faktoloogilist ja asjatundlikku. Emotsionaalne
lähenemine metsale on ju mõistetav. Oluline on ka
kaasav lähenemine metsa praegusele ja tulevasele
seisukorrale. „Kaasav“ tähendab siin mitte ainult
otsustesse kaasamist, vaid riigimetsa majandamisel
ka näiteks metsaosakute jagamist. Miks mitte luua
asjakohane riiklik aktsiaselts, mille aktsiate omanikeks võiks olla ka tavalised inimesed. „Kaasamine“
võiks olla seotud ka pärimuslike metsaalade kujundamisega, talgutega rahvusparkides. Ja muide,
Eesti mets turismiobjektina – eks seegi võiks olla
RMK üks tegevusvaldkondi. Praegu on meil vaid
Erna ja Kautla retked kunagiste kuulsate võitluste
mälestuseks ning metsavendade peidupaigad. Rohkem võiks olla Pokumaa-taolisi muinasjutulisi
metsakohti. Valdur Mikita võiks saada Eesti metsade giidina miljonäriks – see on sõbralik nüke.
Kuidas hindate tänavuse esseekonkursi
teema valikut?
Teema sõnastus oli vast liiga standardne „Metsa
roll minu elus“ – vastused ette teada.
Kuidas hindate esseede üldist taset?
See oli keskmine või pisut enamgi. Üllatas
osavõturohkus.
Mis jäi õpilaste töödest eriti silma?
Õpetajate juhendamistöö on olnud aktiivne, kirjutamise õigekeelsus (korrektsus) silmatorkav. Arutlemisoskus olemas. Vähem on kujundlikkust, mis
tuleneb sellest, et koolides ei loeta enam nii väga
ilukirjandust – kujundiloome allikat.
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Mis tegi võidutöö eriliseks?
Rein Veidemann: Isiklik lähenemine, isikliku kogemuse seostamine-kirjutamine
üldiselt mõistetavaks.

Veebruaris käivitunud RMK Eestimaa
orienteerumispäevakute hooaeg läks
märtsis koroona tõttu puhkepausile
ning uuesti on orienteerujad metsa
oodatud olukorra rahunedes. Juba
neljandat hooaega toimuvad orienteerumispäevakud on Eesti tervisespordimaastikul unikaalne massinähtus. Suurimatel üritustel osaleb sageli üle 700
looduses liikuja. 2020. aastal on eri paigus toimuma plaanitud 19 päevakusarja
kokku 319 päevakuga. Kõik päevakud
on koondatud kodulehele www.päevakud.ee, kust leiab kalenderplaani, kohalesõidujuhised ja korraldajate kontaktid.
Sealt saab kõige täpsema info ka selle
kohta, millal koroonaviirus päevakutega
taas algust teha laseb.
Orienteerumispäevakute ajalugu
ulatub 11. juunisse 1964, mil Kloostrimetsas toimus esimene Tallinna orienteerumisneljapäevak. Sealtmaalt on päevakud levinud kõikidesse maakondadesse,
kus need toimuvad erinevail nädalapäevil esmaspäevast neljapäevani. Algselt
sportlaste treeninguna planeeritud üritusest on välja kujunenud argipäevaõhtune
kogupere liikumisüritus.

Orienteerumispäevakuil on
jõukohaseid radu kõigile. Rõõmsa
metsaelamuse saavad nii laste ja
koeraga mõne kontrollpunkti läbi
jalutajad kui ka need, kes sõbramehest ilmtingimata paremad peavad
olema. Orienteerumine on raudselt
parim liikumisharrastus – maastikul
kaardiga kontrollpunkte otsides tekib
hasart ning kilomeetrid ja tunnid
kaovad märkamatult. Elamus on garanteeritud ja arutelu selle kohta, kes
rajal mida nägi, kustkaudu läks ja
kuhu eksis, jätkub pärast metsaskäiku veel kaua-kaua.
Põnev on ka see, et orienteerudes
astutakse tavapäraselt rajalt kõrvale
ja avastatakse ka tuttavais kohtades
uusi üllatavaid paiku. Leitakse uusi
sõpru, kellega taaskohtumist järgmistel päevakutel pikisilmi oodata. Kõigil RMK Eestimaa orienteerumispäevakuil osalemine toimub sarnaselt.
Igaüks saab valida sobiva raja ja startida sobival ajal. Kes orienteerumises
või päevakul osalemises end ebakindlana tunnevad, saavad lahket
tuge korraldajailt.

Tekst: Mait Tõnisson
Fotod: Erko Õunapuu

2018. aastal toimus üle
Eesti 316 RMK Eestimaa
orienteerumispäevakut,
kus 7484 harrastajat
tegi 55 004 stardikorda.
Millal koroona sportlasi
jälle metsa laseb, pole
teada.

Kadri Masing: Mind võlus võidutöö värvikas keelekasutus ja oskus tuua võrdlusi.
Samuti see, et noor inimene tõesti veedab
looduses aega, vaatleb, märkab ja teeb
järeldusi. Loomulikult jäid silma ka tema
teadmised eri liikidest. Esseest kumas küll
veidi läbi teatavat pettumust igapäevaelus,
kuid tekstis kasutatud kirjeldused olid
vägagi küpsed: „Kui tahta kuhugi jõuda
ning elu võimalustele silma jääda, tuleb
massist erineda. Ei ole võimalik silma
paista, kui kasvad ühe tavalise kasena kollases sügisese kaasikus. Torkad silma
ainult siis, kui kannad kaskede vahel vahtrana erkpunast leherüüd.“
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Uued töötajad

Saame
tuttavaks!
MARGRET
PEIKER,
taimlajuht

Kullenga taimla uus
juht Margret Peiker
rõõmustab, sest sel
aastal on väga hea
kuusekäbiaasta ja talv
on möödunud töiselt.
Nimelt on Kullenga
taimlas Eesti ainuke
käbikuivati ja taimla hoolitseb selle eest, et
metsast ja seemlast kogutud käbid saaksid
puhastatud ja seemned külmlaos hoiustatud.
Taimlajuhi tööd peab Margret väga mitmekesiseks. Talvel on tema ülesanne organiseerida käbikuivati tööd ja seemnete varumist.
Kevad-sügisperioodil korraldab ta taimlas
kvaliteetsete metsataimede kasvatamist.
Margret on lõpetanud Eesti Maaülikoolis
metsatööstuse eriala ja ta töötas pärast lõpetamist pikalt Stora Enso Eesti AS-is. Vabal ajal
tegeleb ta tervisespordiga ja veedab palju aega
perega. Viibitakse palju värskes õhus ja külastatakse tihti suurepäraseid RMK matkaradasid.

Uued töötajad

MARET LIEKIS,
metsakorraldaja

ALIIS KEVVAI,
metsaülem

RMK Lääne-Virumaa uus
metsakorraldaja töötas
varem Keskkonnainspektsioonis keskkonnakaitse
inspektorina ja Keskkonnaametis metsahoiu spetsialistina. Maret õppis keskkonnateadust Tartu Ülikooli
Türi Kolledžis ja metsamajandust Luua Metsanduskoolis. Metsaga on RMK
uus metsakorraldaja olnud seotud terve elu ja ta
naudib looduses viibimist ka vabal ajal.
Maret kirjeldab oma siiani kõige huvitavamat
juhtumit metsakorraldajana: „Käisin metsa korraldamas kaitsealal ja sattusin ühe kohaliku elanikuga
kokku, kes avaldas nördimust, et mets on risu täis
ja miks lastakse puidul niisama ära kuivada.“

Alates 1. veebruarist
töötab metsaosakonna
Vändra metsaülemana
Aliis Kevvai. Ta on
lõpetanud 2014. aastal
Eesti Maaülikooli
magistrikraadiga cum
laude metsamajanduses. Ta on varem töötanud Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroos
inspektorina ja enne RMK-sse tööle asumist
töötas ta AS-is Vestman Mets analüütikuna.
Tänu eelnevatele töökogemustele on Aliis tuttav
ka Pärnu maakonna metsadega. Taali kontoris
töötav metsaülem ütleb, et vaba aega meeldib
talle veeta värskes õhus, koeraga tegeledes või
matkates. Tema peamine hobi on agility.

TAAVI KANNIMÄE,
metsakasvataja

SILLE ADER,
kommunikatsiooniosakonna juhataja

Taavi tuli RMK-sse
energiasektorist: viimased
kolm aastat töötas ta
Elektrilevis projektijuhi
ning kuraatorina, korraldades liinitrasside hooldustöid. Enne seda töötas Taavi
Keskkonnaametis metsanduse spetsialistina, kus
muuhulgas menetles metsateatiseid Põlva-ValgaVõru regioonis, koostas metsakaitseekspertiise, hindas puistute seemnevarumise kõlblikkust. Metsamajanduse magistrantuuri lõpetas ta 2015. aastal tööga
„Kliima mõju analüüs Järvselja lehisepuistutes“.
Metsakasvataja ütleb, et tema töös on selline talv
nagu kingitus – lumevaba talv on lubanud külvitöödega varakult alustada ja hajutada kuhjuma kippuvaid
kevadtöid. Siiski istutustöid tegema ta ei kiirusta, sest
liiga vara istutatud taimed võivad saada kahjustada.
Metsakasvataja vastutab uue metsapõlve rajamise
eest alates maapinna ettevalmistusest ja lõpetades
latimetsaeani jõudmisega.
Vaba aja pühendab Taavi jalgrattaspordile, lisaks
jõuab Taavi maakodu metsas „saega nokitseda“.

Sille usub, et metsa
säästlikult ja loodussõbralikult majandades
on ka loodus hoitud.
Varem on ta töötanud
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumis ja
Keskkonnaametis.
Sille jaoks on esimesed kaks kuud RMK-s olnud
ääretult põnevad. Ta meenutab: „Juba esimesel
tööpäeval tuli seista RMK eest, kummutades
meedias levima hakanud valeväiteid väidetavast
kanakulli pesapaiga raiest. Seejärel tabas meie
osakonda tõeline kirjade ja meediapäringute tulv,
mis päädis sellega, et hakkasime varasemast
veelgi enam pressiteateid ja artikleid kirjutama.
Siinjuures suur tänu kõigile kolleegidele, kes
mind uute teadmiste ja infoga on varustanud!“
Sille on kirglik matkaja ja saunataja. Oma viimase pikema jalgsirännaku tegi ta Põhja-Hispaanias Santiago de Compostela palverännaku
mägistel radadel. Lisaks julgustab Sille talisuplust proovima. „Möödunud jõululaupäeval
tegime talisupluse ühes väikses Tartumaa järves.
Varbad läksid krampi ja adrenaliin oli sees, aga
hing jäi sisse ja pärast oli võrratu enesetunne!
Kel esimest korda talisuplus plaanis, võiks seda
siiski Pirita talisupluskeskuses teha – super korraldus ja turvaline keskkond.“
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RAGNAR KIVISTIK,
loodusvaht
Lääne-Eesti piirkonna
uus loodusvaht Ragnar
Kivistik on elukutselt
fotograaf, kes on õppinud Haapsalu Kutsehariduskeskuses loodusturismi korraldust. Ta tegi
praktika RMK Viimsi
kontoris, kuhu hiljem
asus tööle loodusvahina. Ragnarile meeldib
selle töö juures võimalus viibida looduses
ja ta teeb omalt poolt kõik, et ka teistel inimestel oleks meeldiv looduses aega veeta.
Vabal ajal külastab ta Eestimaa looduskauneid kohti nii perega kui ka üksi.
Ragnari eriline lemmik on Hiiumaa.

KARMEN
KAUKVER,
kommunikatsioonispetsialist

Karmen panustab RMK
eesmärkide saavutamisesse kommunikatsioonitegevuste kaudu, näiteks
meediasuhtlus, selgitavate taustamaterjalide
loomine, KAH-alade
kommunikatsiooni toetamine.
Tartu Ülikoolis geograafia eriala lõpetanud Karmen on kommunikatsiooni alal
töötanud juba 15 aastat. Viimati töötas ta
Maa-ameti avalike suhete nõunikuna, kus
tegeles nii asutuse sise- kui ka väliskommunikatsiooniga. Meenutades kõige vaimustavamat hetke looduses, ütleb Karmen: „Kuigi
armastan Eesti loodust, meenuvad esimesena hetked Norra ja Kamtšatka loodusest.
Norras matkates langetasin otsuse just
loodusteaduste õppimise kasuks, Kamtšatkal
nägin ja kogesin, kui rikkalik võib olla
loodus. Mitte ainult ühest kohast teise liikudes, vaid päev samas asukohas saab olla
kardinaalselt erinev – jõgi, mis üks päev
on rahulik ja kitsake, võib järgmisel päeval
olla sulavee tõttu ületamatult lai ja kiirevooluline.“ Karmeni kodust võib kosta
klaverimuusikat, sest vabal ajal õpib ta
klaverimängu, kui just ei loe või veeda
perega õues aega.
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KT-12 jõuab täistüvede koormaga
estakaadile. Traktori kabiini taga
on näha puugaasigeneraator.

Nõukogude
imetehnika
Eesti metsades

Laasimismasin
ЛП-30 töötamas.
Masin suutis laasida
kuni 60 cm jämedust
tüve, vähemalt paberite järgi oli tema
efektiivsus 35% suurem käsitsitööst.

Viimasel ajal on Eestis üha häälekamalt hakanud sõna võtma
survegrupid, kes soovivad metsamajandamise piiramist. Tuues
argumentidena välja erinevaid põhjendusi, on nende hulgast jäänud
kõrvu väide, et sellise raskusega masinaid, nagu on tänapäevased
harvesterid, pole siinmail kunagi nähtud ja nende tekitatav kahju
on midagi enneolematut. Selle taustal oleks paslik heita pilk
korraks aastakümnete taha ning vaadelda mõningaid masinaid, mis
sotsialismi viljastavates tingimustes meie metsades ringi müttasid.
Tekst: Ain Kütt, RMK Sagadi metsakeskuse muuseumi juht
Fotod: RMK Sagadi metsakeskuse muuseum
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Kogu masinatööstus Nõukogude Liidus
oli juba Stalini ajast allutatud eeskätt
sõjatööstuskompleksi vajadustele. Erandiks polnud ka metsamasinad, mis
konstrueeritigi lähtuvalt sõjaväe vajadustest, et neid oleks võimalus kasutada
ka armee tarbeks. Eriti puudutas see
roomikutel liikuvaid masinaid, mille
alusvankrid ühtisid sõjaväe roomiksõidukite omadega. Riigi mõtteviisi arvestades oli see igati loomulik. Maailma
kõige rahuarmastavam riik polnud valmis selleks, et tsiviilkäibeks tarvilikke
sõidukeid eraldi välja mõtlema ja konstrueerima hakata.
Pärast teist maailmasõda puudus
Nõukogude Liidus spetsiaalne metsamajanduses rakendatav liikurtehnika, kogu
senine traktoritoodang oli konstrueeritud
põllumajanduse huvidest lähtuvalt.
1947. aastal algas suur stalinlik looduse
ümberkujundamise kampaania, mis puudutas otseselt ka riigi Euroopa osa metsi.
Plaani eeskujulikuks elluviimiseks oli
vaja aga tehnikat. Probleemi lahendamine usaldati sõjaaegsele tankitööstuse
rahvakomissarile Josef Kotinile, kes oli
suurte kogemustega tankikonstruktor.
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Muuseas oli tema projekteerimislaualt
tulnud venelaste võimsaim rasketank
ИС-2 „Jossif Stalin“, mis sakslastele
palju peavalu ja pahandust põhjustas.
Uus loodav metsatraktor sai nimeks
KT-12 ehk Kirovi tehase roomiktraktor
nr 12. Nii ameeriklased kui ka venelased
kasutasid üsna laialdaselt võitjatena
nende kätte sattunud Saksa tehnoloogiat
ning KT-12 oli üks näide neist. Kotin
konstrueeris uue traktori sakslaste
idarinde jaoks loodud roomikutega

Soomustransportöör
või metsamasin?
Lisaks metsamajandusele oli traktor
ТДТ-55 kasutusel ka
Nõukogude armee
insener-tehnilistes
väeosades. Sarnaselt
oma liigikaaslastega
oli ka selle traktori
kütusekulu üüratu.
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Võimsus lisab kaalu

Selle ТДТ-55 sõit on sõidetud.
Nõukogude hirmraske tehnikasaavutus on Eestimaa pinnasele
alla vandunud.

Metsaveotraktor
ТДТ-40 oli kõige
pikemalt kasutusel
olnud traktor Eesti
metsanduses. Gaasimootor on asendunud diisliga ja kaal
tõusnud seitsme tonnini. Pildil traktor
tööhoos Aegviidu
metsamajandis
1978. aastal.

transpordiveoki Raupenschlepper Ost
alusvankrile ning lisas omalt poolt
vineerkabiini ja transpordiplaadi ühes
vintsiga. Nõukogude Liidu esimest
metsakokkuveo traktorit vedas edasi
veoautolt ZIS-21 laenatud puugaasiküttel
töötav mootor. Esimene partii uusi
K-12 traktoreid valmis 1948. aastal,
kokku toodeti kolme aasta jooksul enam
kui 13 000 masinat.

Raskuses peitub jõud

Peab nentima, et KT-12 ei õigustanud
talle pandud ootusi. 36-hobujõuline
gaasimootor osutus selgelt ebapiisavaks
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ja vähetöökindlaks, suuri probleeme oli
viiekäigulise käigukastiga, mis pidevalt
kinni kiilus. Kokkuvõttes seisid masinad rohkem remondis kui tegid tööd.
Kõik see viis selleni, et 1951. aastal
võeti KT-12 tootmisest maha. Loodu
eest Stalini preemiaga pärjatud Kotin
suundus aga tagasi tankidega tegelema.
Vaatamata kõikidele puudustele võib
KT-12 nimetada kahtluseta nõukogude
metsamasinate isaks. Pea kõik järgnevad metsatraktorid jäljendasid KT-12
nii konstruktsioonilt kui suuresti ka
disainilt. Peale kõige oli see esimene
spetsiaalselt metsanduse tarbeks ehitatud roomikmasin, mis meie metsadesse
toimetama jõudis.
KT-12 järglaseks sai konstruktor Ivan
Drongi poolt 1954. aastal Oneega
traktoritehases konstrueeritud ТДТ-40.
Pealiskaudsel vaatlusel võis uut traktorit
lihtsalt segi ajada oma eelkäijaga. Tõepoolest, väljanägemine oli uuel masinal
pea üks ühele sarnane KT-12-ga, kabiini
tagant oli vaid kadunud gaasigeneraator.
Uus traktor oli varustatud diiselmootoriga ning uudse käigukastiga. ТДТ-40 oli
pea kaks aastakümmet populaarseim
traktor meie metsamajanduses.
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1966. aastal tuli sama Oneega traktoritehas välja uue modifitseeritud metsaveotraktoriga ТДТ-55, millest kujunes
sotsialistliku metsanduse epohhiajastu
põhitraktor. Nii veider kui see ka ei
tundu, lõpetasid venelased ТДТ-55 tootmise alles aastal 2003. Uus traktor oli
juba palju moodsama väljanägemisega,
metallkabiiniga ning varustatud sahaga.
Eelkäijatega võrreldes oli traktori võimsus rohkem kui kahekordistunud.
Nõukogude ajale kohaselt kasvas
koos võimsusega ka masina kaal. Rauda
Venemaal jätkus ja uus, 120-hobujõuline (90 kW) mootor pidi edasi vedama
juba 10-tonnist rauakolakat. Võrdluseks,
samal ajal metsamajanduses kasutatud
ratastraktorite kaal jäi kolme tonni
kanti. ТДТ-55 aluspõhjale hakati konstrueerima erinevaid mitmeotstarbelisi
süsteeme.
Teenäitajaks sai traktor ТБ-1, millele
oli konstrueeritud peale kraana ning
veoplaat asendatud palgiveoks kohandatud tugipostidega. Igal juhul kiirendas
selline masin langetatud tüvede koondamist oluliselt. Otsiti ka variante, et
masin oleks ise suuteline kasvava puu
maha võtma. Teenäitajaks olid siin kusjuures lätlased, kel õnnestus ТДТ-55
aluspõhjale konstrueerida pöörlev
kraana koos lõikepeaga. Sellised langetus-koondamismasinad asusid toimetama ka meie metsades.

nime ЛП-30. Tegemist oli kokkuvõttes
tõelise monstrumiga, mil kaalu ligi 13
tonni. Väljanägemiselt sarnanes selline
masin pigem meil tänapäeval kaitseväes
kasutusel oleva pioneeritehnikaga kui
metsamasinaga. Kui selles Vene tehnikaimes midagigi positiivset näha, siis ehk
seda, et kuna laasimine oli üks neist
töödest, kus juhtus palju tööõnnetusi,
siis nende hulk selle masinaga töötades
vähenes. Üldjuhul kasutati sellist rasketehnikat siiski vaid lageraielankidel.
Meie metsad on aja jooksul näinud
igasugu monstrumeid. Võib vaid ette
kujutada, milliseid kahjustusi sellised
roomikutega rauahunnikud meie metsade aluspinnasele põhjustasid. Igal
juhul ei anna neid võrrelda tänapäevaste
ratastel liikuvate harvesteride poolt
põhjustatud kahjuga. Arvestada tuleb ka
seda, et tänasel päeval teeb üks masin
ära mitme tollase töö. Ja siin on juba
väga suur vahe selles, milline koormus
metsamaale langeb.

Meie metsad on aja jooksul
näinud igasugu monstrumeid.
Võib vaid ette kujutada, milliseid
kahjustusi sellised roomikutega
rauahunnikud meie metsade
aluspinnasele põhjustasid.

Pigem tanki kui
metsamasina
moodi välja nägev
ЛП-17 suundumas
raielangile. Sellist
rasketehnikat
kasutati vaid
lageraielankidel.

Raudmonstrumite võidukäik

Sellised uuendused tõstsid taas kord
masinate kaalu. Alates1977. aastast
konstrueeritud ЛП-17-st, mis oma olemuselt oli langetus-kokkuveomasin,
hakkas mitmeoperatsiooniliste metsamasinate kaal jõudsalt tõusma.
Enam-vähem tipus käidi ära masinaga
ЛП-58, mille kaal ulatus üle 20 tonni.
Sellised rasked kolakad tekitasid metsas
tõsiseid kahjustusi. Kuna levinud oli
langetatud puude täistüvedena väljavedamine, kahjustasid traktori taga lohisevad palgid kasvama jäänud puid.
Ei ЛП-17 ega tema modifikatsioonid
olnud võimelised langetatud puid laasima, seda tehti peamiselt käsitsi. Uue
suunana tuli 1980ndatel ТБ-1 alustraktoritele peale monteeritud laasimissüsteemid, millest populaarseim kandis
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RMK loodusblogi

Loodusblogi
RMK loodusblogi sirvis Susanna Kuusik
Fotod: Tiit Hunt, Heiko Kruusi,
Ants Animägi, Oleg Tsõmbarevich,
Priit Voolaid

Tolkuse raba
taastamistööd
Luitemaa looduskaitseala ääres asuval
suurel soomassiivil alustati kraavide
sulgemisega, kirjutab Priit Voolaid.
Eesmärk on kaotada või leevendada
eri aegadel rajatud kuivendussüsteemide mõju sookooslustele. Paranema
peaks seisund nii raba lagedamas osas
kui ka märksa halvemas seisundis
siirde- ja madalsoodes.
Via Baltica ääres asuvas rabas on
üks Eestis enim külastatavaid matkaradu. Taastamistööd toimuvad kokku
umbes 900 hektaril ja külalised on
saanud taastamistöid jälgida, sest osa
töödest toimub matkaraja läheduses.

Tuttpütt –
aasta lind 2020

Soojal ja niiskel talvel tuleb kandevõime suurendamiseks
kasutada matte. Kraavi turbaga täitmisel ollakse
hoolikad, et ei jääks läbivoolulisi tühimikke.

Männik ei ole kõrele sobiv elupaik.

Kõre elupaik
Harilaiul

Tiit Hunt sai pildile
must-valge musträsta – osalise pigmentatsioonipuudusega linnu. Leukism
väljendub liigile mitteomases sulestiku
värvuses ja selle
põhjustab geneetiline
mutatsioon, mis takistab pigmentide ladestumist lindude
sulgedes.
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RMK loodusblogi annab ülevaate RMK eestvedamisel tehtavatest looduskaitsetöödest.
Kaamera vahendusel saab jälgida ka lindude ja mäkrade toimetusi ning tutvuda
uudistega looma-, taime- ja linnuriigist. Hoidke pilk peal – rmk.ee/loodusblogi.

Sügisel jätkub Harilaiu kõrele ning
teistele liiva- ja kruusaaladega seotud
liikidele paremate elutingimuste loomine. Kunagise maastikuilme osaliseks taastamiseks eemaldatakse 27 ha
kultuurmännikut ja puhastatakse settest sigimisveekogudeks sobivad
lohud. 1950. aastatel pidi Saaremaa
metsamajand metsastama kümneid
tuhandeid hektareid lagedaid loopealseid, rannaniite ja liivaalasid – väheviljakate alade metsastamise programm puudutas ka Harilaidu. Varasem
väga arvukas kõre populatsioon hakkas elupaikade kadumisega hääbuma.
Kõreeksperdid ja -asjatundjad on
täheldanud, et pärast eelmist raiet
(2013–2014) on kõrel Harilaiul hakanud paremini minema – igal aastal on
tuvastatud kõre olemasolu. Ants Animägi räägib loodusblogis sellestki,
kuidas taastamistöid on tembeldatud
osaks „metsade hävitamisest“.
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Tiit Hunt kirjeldas loodusblogis tuttpütti (Podiceps
cristatus) sõnadega „suletutid peas püsti ja uhke
roostekarva krae pikka kaela kaunistamas“, kuid
nentis, et sellised on nad pulmarüüs, kuid muul ajal
on tuttpütt märksa tagasihoidlikuma välimusega.
Tuttpüti tüüpi järved ehk linnule sobivad elupaigad
on suured (umbes 20 ha) taimestikurikkad ja paraja
ujumissügavusega järved, kus lind saab ennast lendu
joosta ja toidu järele sukelduda. Maismaal seda lindu
kohata ei tohiks ja kogemata maapinnale maandudes
ta enam omal jõul lendu tõusta ei suuda. Abita jäädes
saab temast kerge saak rebasele.
Kalatoidulise linnu meelispalaks on särjed ja
ahvenad, meres ka koorikloomad. Tavaliselt saabuvad
tuttpütid Lääne- ja Lõuna-Euroopa talvitusaladest
aprillis, kui enam jääd ei ole. Tuttpütitibud purjetavad
koorumise järel ringi vanemate seljas. Nad püsivad
vanemate seljas isegi siis, kui koos toidu järele
sukeldutakse.

Ingli- või
haldjajuuksed
Võluvaid haldjajuukseid jälgis Oleg Tsõmbarevich, kes tõi mõned seenest nakatunud
oksad omale aeda. „Jäised juuksed“ tekivad
tavaliselt põhjalaiustel, kuid üksnes kindlate
tingimuste korral: lehtpuumetsades kõrge
õhuniiskuse korral, tuuletu ja lumeta ilmaga,
kui temperatuur langeb pärast väheseid
plusskraade järsku veidi alla nulli. Tänavusel
talvel oli selliseid päevi korduvalt, mil temperatuur langes pärast niisket ja sooja ilma
öösel nullini ja madalamale ning hommikul
võis lumetus metsas näha valgeid vatisarnaseid tuuste. Oleg kirjutab: „Praegu üksnes
eeldatakse, et temperatuuri alanemisel surutakse puidus sisalduv niiskus läbi peenikeste
pooride välja ja see külmub pakases otsekohe. Tõenäoliselt ei lase seene Exidiopsis
effusa mingid fermendid pisikestel jääkristallidel kokku kleepudes suuremateks kristallideks muutuda, selle tulemusena moodustuvad arvukad peenikesed jääniidid, mis
sarnanevad juustega.“

Maasika raba
ülevoolupais
Eelmisel aastal valmis Luitemaa looduskaitsealal Maasika rabas suur ülevoolupais. Veetase on kõrgemalgi kui projekt
ette nägi, sest kobras on ülevoolule veetõkke peale ehitanud.
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Õnnitlused

Õnnitlused

VEEBRUAR
60

Aare Roosma

23.02
Edela regioon, praaker
55

Esko Krinal

10.02
taimla- ja seemnemajandusosakond, juhataja
55

Teedo Tänavsuu

19.02
Edela piirkond, metsakorraldaja
50

Uku Elken

26.02
Kirde piirkond, metsakorraldaja
45

Liina Kattai

23.02
Purila taimla, taimlatööline
45

Andrus Valge

25.02
Kagu regioon, praaker
45

Aivo Roht

28.02
Edela piirkond, raietööline
40

Remo Rebane

10.02
Kagu piirkond, metsakasvataja
40

Kaidi Maran

26.02
külastuskorraldusosakond,
maastikukaitsespetsialist
35

Lauri Kristjan

07.02
külastuskorraldusosakond,
loodusvaht
30

Maarja Mirjam
Rajasaar

Riina Iloste

01.03
Marana taimla, taimlatööline
55

Valdeko Paats

12.03
Räpina taimla, traktorist
55

Tõnis Leosk

24.03
Kagu piirkond, metsakorraldaja
55

Tiit Kibuspuu

30.03
Kagu regioon, raietööline
50

Lauri Valdur

10.03
jahindustalitus,
jahindusspetsialist
45

Kaido Kivikas

11.03
Edela piirkond, metsakorraldaja
45

Ain Kütt

24.03
Sagadi metsakeskus,
muuseumijuht

APRILL
60

Elor Ilmet

17.04
metsaosakond, metsaülem
60

Mati Ivalo

19.04
külastuskorraldusosakond,
loodusvaht
50

Vahur Rimm

21.04
Kagu piirkond, raietööline
50

Madis Tamm

01.02
külastuskorraldusosakond,
teabejuht

28.04
Kagu piirkond, raietööline

Rauno Kruut

28.04
Edela piirkond, raietööline

30

25.02
Kirde piirkond, raietööline
30

Kristel Lepik

27.02
personaliosakond,
personalispetsialist
25

Anneliis Nurk

02.02
õigusosakond, juristi assistent

MÄRTS
65

Heigi Hirtentreu

27.03
Kullenga taimla, taimlatööline
60

Tarvo Liiv

16.03
Kirde piirkond, metsakasvataja
60

Kalev Vask

20.03
IT-osakond, andmeanalüütik

64

55

50

50

Rein Illi

Gunnar Volmer

30.04
Kirde piirkond, raietööline
40

Ragnar Kivistik

26.04
külastuskorraldusosakond,
loodusvaht

MAI
60

Aavo Urbel

45

Andres Akkus

08.05
Kagu piirkond, raietööline
40

Reven Sulev

06.05
Kagu regioon, logistik
35

Anne Margusoo

23.05
kinnisvaraosakond,
kinnistamisspetsialist

JUUNI
65

Aime Randes

05.06
raamatupidamisosakond,
raamatupidaja
60

Anne Ulm

26.06
raamatupidamisosakond,
vanemraamatupidaja
55

Jüri Koort

03.06
metsaparandusosakond,
kavandamisspetsialist
55

Hillar Tapu

04.06
Kirde piirkond, raietööline
55

Aive Vahter

11.06
Marana taimla, taimlajuht
55

Ülo Kõre

18.06
Kagu regioon,
metsaveotraktorist
50

Ingrid Ringas

04.06
Marana taimla, taimlatööline
50

Jüri Rute

08.06
Kirde piirkond, raietööline
50

Rein Männi

15.06
Edela regioon,
harvesterioperaator
50

Maido Torn

21.06
Kagu piirkond, raietööline
45

Margus Lambing

28.06
Kagu regioon, harvestermõõtmise spetsialist

40

Romet Riiman

03.06
metsaparandustalitus,
metsaparandaja

JUULI
65

Astra Viljaste

60

17.07
Rulli taimla, taimlajuht
60

Riho Perlov

07.07
Kagu piirkond, raietööline
60

Vello Kuldranna

27.07
Kagu regioon, mehaanik
60

Toomas Haas

30.07
metsaosakond, metsaülem
55

Toomas Kivisto

10.07
metsaparandusosakond,
juhataja
50

Rain Salk

08.07
Kirde piirkond, raietööline
50

Piret Lantin

12.07
siseaudititalitus, juhataja
50

Tiina Jänes

14.07
Iisaku taimla, taimlatööline
50

Tiit Külla

24.07
Kagu regioon, praaker
50

Liia Laumets

AAVO URBEL

TOOMAS HAAS

7.05

30.07

kinnisvaraosakond, haldusjuht

Riigimetsa teenimas

Kui Aavo uksest sisse astub, siis ei ole koosolek veel
alanud. Ta tuleb ruumi õigel ajal, vaikselt, väärikalt ja
nägu naerul. Kuusteist aastat metsaülemana ja nüüd juba
tosin aastat RMK kinnisvara eest hoolitsejana on ta kõigile tuttav ja kodune. Aavo peale saab kindel olla ning
RMK inimestele on ta teada kui abivalmis kolleeg ja hea
inimene. Lihtsalt usaldusväärne. Harjunud oma tööd
hästi ja põhjalikult tegema, pidades alati silmas nende
huve, kelle jaoks ta oma tööd teeb. Põhjalikkus ja hea
analüüsivõime on toetatud tema kõige armsamast harrastusest, malemängust. Aavo on väga hea maletaja ja osaleb
paljudel turniiridel. Samal aastal, kui alustas RMK, loodi ka
Pärnumaa Maleklubi, mille juhatuse liige Aavo on. Ta on
meie jaoks hea ja armas töökaaslane, keda me tahame oma
kõrval ikka näha ja talle kõike head soovida. Tugevat tervist,
rõõmsaid ja tegusaid päevi, kuhjaga õnne, rahuldustunnet
kõigest tehtust ja tehtavast! Aitäh, Aavo!
Kolleegid kinnisvaraosakonnast

On fakt, et RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas
saab 30. juulil 60-aastaseks. Ka see on fakt, et Toomas on
pärit metsasest mändide linnast Elvast. Ilmselt see taust tõigi
Toomase EPA-sse metsandust õppima. Fakt on seegi, et me
oleme kursusevennad-rühmakaaslased ja alates 1983. aasta
1. märtsist riigimetsa teenimas. Toomas alustas riigimetsas
Tähtvere metskonna abimetsaülemana, seejärel oli aastakümneid metsaülem. Aastate jooksul on muutunud metskonna nimi, suurus ja ülesanded, aga see on ikka Tartumaal.
Kolleeg Toomas on nendest aastatest-aegadest läbi tulnud
huumoriga, särtsakalt ja kohandunult. Tartu linna piiril,
kahekesi kalli kaasaga, kodumaja üles ehitatud. Seegi on
meil, eakaaslastel, nii sarnane – kõik lapsed on (järsku!)
suureks saanud ning pesast välja lennanud ja… kodumaja
on suureks jäänud. Aga see on ju põhjus rõõmustamiseks ja
elu läheb edasi! Toomas! Õnnelikke hetki, jätkuvat huumorimeelt ja head tervist järgnevateks aastateks!
Kolleegide nimel
Tiit Timberg

Rõõmu, tervist, energiat!

Arli Aru

09.07
Edela piirkond,
metsakorraldusjuht
40

Jaanika Vilmre

07.07
Sagadi metsakeskus, ettekandja
30

Kristian Kalvet

05.07
Põlula kalakasvatustalitus,
kalakasvatusspetsialist

60
ELOR ILMET

metsaosakond, metsaülem

17.04

07.05
kinnisvaraosakond, haldusjuht
60

Endel Hirtentreu

14.05
Kullenga taimla, traktorist
55

Jaan Schults

18.05
IT-osakond, juhataja
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metsaosakond, metsaülem

Lihtsalt usaldusväärne

28.07
Tartu taimla, taimlatööline
45

60
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Metsaülemana teame Elorit läbi aegade kui lugupeetud ja hinnatud kolleegi, töötajatesse
hooliva ja vastutuleliku suhtumisega inimest, kelle töökollektiivis on ikka tekkinud omamoodi peretunne. Struktuursete ümberkorraldustega Kabalast Viljandimaale maandunud,
on ta siingi sujuvalt kujunenud eri valdkondade töötajate ühendajaks. Seda, et teised
inimesed Elorile korda lähevad, toetab hästi ka kursusekaaslaste meenutus EPA päevilt:
metsameeste järeltulijana olla ta olnud kitsaste kaubandusolude kiuste suhteliselt hästi
varustatud toidukraamiga (eri sorti metsloomaliha, vutid, isegi karuliha), mida lahkelt
kaaslastega jaganud. Riigimetsas juba üle 30 aasta tegutsenud Elorit teatakse väsimatu
ettevõtmiste algatajana ning mitme traditsiooni elushoidajana, seda ka väljaspool otseseid
ametiülesandeid. Näitena võib tuua igasügisesed Rassi külas peetavad metsameeste päevad, pikaajalise tegevuse metsateenijate ühingu juhatuses, aktiivse kaasalöömise metsameeste kooris Forestalia, metsanduse ja jahinduse tutvustamise koolides, kohaliku elu
edendamise. Elori ammune hobi on olnud enne meid tegutsenud metsameeste pärandi
hoidmine, tal on arvestatav dokumendi- ja fotokogu ning kodus suisa väike metsamuuseum. Kui kuskil Eestimaa otsas kunagi veel kübekegi lund peaks sadama, võib teda talvisel ajal kohata suusaradadel maratoniks valmistumas. Ja kõigist tema tegemistest pole
ilmselt meil kellelgi lõpuni aimu. Jääb vaid üle imestada, kust see osalt mulgi juurtega
mees kõigeks aja, ideed ja energia võtab, kuid küllap on ses omajagu „süüd“ ka päritolul
ning tema enda pere naistel. Soovime jätkuvat rõõmsat meelt, tervist ja energiat, jahiõnne
jahihooajal ning lumeõnne suusahooajal!
Kolleegide ja sõprade nimel
Ruth Rajaveer
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Ristsõna

Tekst: Susanna Kuusik
Fotod: Merle Suurkask,
Juta Kübarsepp

Taimede
juhtkude,
niineosa

Võõrtäht

Rõivasuurus

Köögivili

Naisenimi

Rando Kall

Metsik disain

Endine Surface
ansam- detector
bel

Tuntud
Soome
firma
Semiramise
ripp...
VASTUS

Looduskaitse
... Toominga
romaan
„Roheline kuld”

Sade
Teise
nimega
Tiitel
Etioopias

...-kiri

Emma Leppermann:
pood, ploomisort
või sõpruskond

Luuletaja
... Hiir
(1900–
1989)

„Mine metsa“ –
menukas erand

Sarja „Mine metsa“ loos on oma
koht juhusel. Merle poeg tahtis
koera, kuid liikuva elustiiliga perre
koer ei passinud. „Tee vähemalt
koera padi!“ oli hüüatus, mis inspireeris ema otsima sobivat pilti ja
disainima sellest hundiga patja.
Seejärel valmis tütrele öökull ja
ajapikku leidsid oma tee padjakatetele ilves, rebane, öökull, karu ja
siil. Sealt kolisid linnud-loomad
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kleitidele, seljakottidele, kergetele
kottidele, mänguasjadele. „Trükin
pildid ise kangale, ükshaaval ja
käsitsi,“ ütleb Merle. Ta jätkab
mõttega, et maailmas on liiga palju
asju ja Emma Leppermann ei
hakka kunagi tegema nii palju, et
kõigile jätkuks. „Oleme kunstnikud,
kes teevad ja loovad. Enda persooni
ei rõhuta. Teeme ja loome nii, nagu
ise tahame, sest pole endale võtnud
suuri kohustusi,“ ütleb Merle ja
lisab, et kõige tähtsam on tasakaalus olek. „Mine metsa“ sari on
igati erandlik. Vähesed Emma
Leppermanni tooteid on nii kaua
järjest juurde tehtud. Enamasti
tulevad uued ideed peale ja kaup
Emma Leppermanni poes vahetub
sageli. „Mine metsa“ kotte müüakse
lisaks oma poele Eesti Disaini
Majas, Kolme Karu Kaubamajas,
Niguliste poes ja e-poodides. Mater-

Laulja
Tonn
Noot

Leemur
Seen

Jott
Vokaalmuusika
esitaja

Noot
Lihatoit

G-tähe
naaber

Mehenimi

Naisenimi

... Ever
Piiblitegelane
Loopealsed

... Lanka
Mõla

jalile pöörab Emma Leppermann
suurt tähelepanu, sageli on kangad ise kootud ja vill enda värvitud, armastatakse naturaalseid
materjale ja taasavastatakse vanu
tekstiilitehnikaid. Liisa Kallam
tegeleb turbaviltimisega – lambavillale on lisatud turbakiudu, mis
muudab tooted veel soojust hoidvamaks. Turbavillast sisetallad
hoiavad jalad soojas, neil on antiseptilised omadused ja turba lisamine villale hoiab ära ebameeldiva lõhna. Liisa käib ise
looduses turvast hankimas ja
lambakasvatajatele õpetussõnu
jagamas, sest eri ajal pügatud
lammaste villal on erinevad omadused. Palju villatööst saab tehtud Viljandi Kultuuriakadeemia
Vilma villakojas.
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Arstiriist

„Mõni inimene arvab, et mina olen Emma
Leppermann,“ ütleb kunstnik Merle Suurkask,
kes koos sõpradega lõi üle kümne aasta tagasi
kaubamärgi Emma Leppermann.
Viiekesi alustatud projektiga tegutseb praegu peale Merle veel tekstiilidisainer Liisa Kallam, kelle suur
kirg on turbavilt. „Emma Leppermann kõlab hästi ning tekib seos
meeldiva, huvitava ja salapärase
inimesega,“ selgitab Merle ja lisab,
et nooremad inimesed sageli ei
teagi sellenimelist ploomisorti.
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