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Saaremaal asuv RMK Ninanuki metsaonn on mõnus merelähedane metsast ümbritsetud paik pere ja matkasõpradega
peatumiseks või tasuta öö veetmiseks. Foto: Külli Tedre-Gavrilov
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Vaade Tellingumäe vaatetornist. Foto: Külli Tedre-Gavrilov
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TUNNE METSA JA
METS TUNNETAB
SIND ALATI VASTU!
Pole kaugelt vaja otsida põhjuseid, miks öeldakse, et mets on eestlaste
püha- ja rahupaik. Mets on alati olemas, metsas on alati ruumi, metsas
on igale inimesele oma koht ja mets on alati avatud. Kõik on alati oodatud
ja kõigile on metsal midagi anda. Kellele hingerahu, kellele mõtteselgust,
kellele aga küttepuid, marju ja seeni.
Kuid selleks, et meil oleks metsalt võtta, tuleb meil temale ka anda.
Ning just see andmine on viimasel ajal muutnud inimesed üksteise suhtes väga tõredaks, kiskunud eriarvamusel olijaid vaenujalale ja tekitanud
palju mõttetut pahandust. On üks raudreegel: ükski asi, mida ei hooldata,
ei saa pikalt töötada. Metsaga on sama lugu. Metsa peab hooldama, teda
harvendama, lõikama, puhastama ja ka istutama. Selleks, et saaks metsa
hooldada, peab aga metsast võtma tulu, et selle tulu saaks uuesti metsa
investeerida. Eluring. Metsa on vaja hooldada, kui tahame sealt puitu või
muid metsaga seotud hüvesid saada.
Metsa kaitsjad ja metsa lõikajad ei ole ühe ja sama mündi eri küljed.
See münt, millel need kaks näilist vastaspoolt seisavad, on üsna ümara
palli kujuline ja veereb vabalt mõlema seltskonna jalge all. Vahel on vaja
metsa rohkem kaitsta, siis jällegi – kui mets on saanud küpseks – seda
lõigata.
Pigemini oleks vaja teha mõlemapoolselt rahu ja koostööd: mets on
meie väärtus, sellest saab võtta tulu, luua uskumatuna näivaid lisaväärtusi, samal ajal säilitades vahepeal raierahu ja võtta nii mõnigi põlislaan
kaitse alla. Nagu juba mainitud sai, siis metsas on kohta kõigile. Ärgem
unustagem, et erinevatest vaatenurkadest olenemata on Eesti ikkagi
metsariik.

Väljaanne valmis RMK ja Ekspress Meedia koostöös
Väljaandja: Riigimetsa Majandamise Keskus
Teostus: AS Ekspress Meedia
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METSAMÜÜDID

RMK KUMMUTAB 15 LEVINUD MÜÜTI
METSAST JA SELLE MAJANDAMISEST
RMK on koondanud kokku 15 müüdiks saanud ja tõele mittevastavat levinud väidet metsa ning selle majandamise kohta ja lükkab need faktidele tuginedes
ümber.

Eesti rahvas vajab puitu kütteks, ehituseks, mööbliks,
paberiks ja paljuks muuks. Puit on taastuv ressurss ja
pakub materjalina alternatiivi nii plastile, terasele, betoonile kui ka mitmesugustele naftasaadustele.

4. Metsa raiutakse liiga palju

1. Mets saab kohe otsa
Tegelikult on pool ehk 51,4% Eesti maismaast kaetud
metsaga. RMK hallata on ligi pool (46%) Eesti metsamaast ehk natuke üle miljoni hektari. Sellest range
kaitse all on 30,8%, majanduspiirangutega 8,1% ja
majandatavat metsa 61,1%. Seega on kaitse all Valgamaa ja Põlvamaa suurune ala. Viimase 80 aasta jooksul
on Eesti metsamaa pindala kasvanud ligi miljoni hektari
võrra.

2. Vana mets on juba otsa saanud
Tegelikult on 39% Eesti metsadest üle 60 aasta vanad.
Puuliikide vanus on erinev. Näiteks 70-aastane männik
on parimas keskeas, sama vanad kaasik ja kuusik on juba küpsed, haavik vana ning hall-lepik juba haruldaselt
vana. Riigimetsa männikutest enamik on 60–100-aastased, enamik kaasikuid on 60–80-aastased, üle 80-aastaseid kuusikuid on 17% ja üle 100-aastaseid männikuid 27%. Riigimetsa küpsetest metsadest on kaitse all
lausa 61%. Seega, vana metsa on Eestis palju.

3. Metsi polegi vaja majandada
Selleks, et puitu kasutada, tuleb metsi majandada, aga
Eestis on metsandus seadustega reguleeritud nii, et
tagatud on metsade uuenemine ja kestlik kasutamine.

Metsanduse arengukava järgi tagab raiemaht 12–15
miljonit tihumeetrit aastas Eesti metsa kestmise, aga
sellist raiemahtu ei ole kunagi saavutatud. See on püsinud aastaid 10 miljoni tihumeetri juures, jõudes 2020.
aastal 12 miljonini. Ka keskkonnaministeeriumi tellitud
raport “Mets ja kliimamuutused” peab senist raiemahtu jätkusuutlikuks. Aastaseks raiemahuks pakub raport
10–12 miljonit tihumeetrit, arvestades süsinikubilanssi,
metsatööstuse varustatust puiduga, metsa tagavara ja
vanuselise jaotuse muutusi.

5. Siin ja praegu seda konkreetset
metsa raiuda ei tohi
Raieid planeeritakse vastavalt metsa vanusele ja kohalikele tingimustele. Kõige enne raiutakse metsad, mis on
vanemad või mille tervislik seisund on halb. Veidi enam
kui miljoni hektari metsamaa kohta on RMK andmebaasis kirjeldatud 580 000 metsaeraldist.
Otsus, kui palju ja mis liiki raiet on mõistlik teha, langetatakse teadmispõhiselt, mitte tunde järgi, ja arvestades metsa seisundit, mitte riigieelarve rahavajadust.

6. RMK teeb liiga palju lageraiet
Kahjuks on turberaie võimalik ainult liivastes palu- ja
nõmmemännikutes, mida riigimetsas on umbes 6%.
Mujal ei saa ei männi- ega kuusetaimed turberaie järel
vana metsa varjus piisavalt valgust ja toitaineid ning
võimu võtavad kiiremini kasvavad lehtpuud. Pöörame
tähelepanu sellele, et küsimus ei ole selles, mis nime all
ja kui suurel pindalal metsas raieid tehakse, vaid selles,
milline näeb raiutud ala välja pärast raietegevust, kas
seal on piisavalt valgust ja ruumi uute puude väljakasvatamiseks ning kuidas on raiutav ala olemasolevasse
maastikupilti sobitatud.

7. Puidu eest saadud raha pole vaja

Eestis on kogu aeg olnud igas eas metsi ja elurikkus ei ole
ainult vanas metsas, vaid ka raiesmikul ja noorendikus.
Foto: Kaupo Kikkas

Puidu müügist saadud tulust osa läheb dividendidena
riigieelarvesse ja ülejäänu investeeritakse tagasi metsa:
taimekasvatuseks, uue metsa rajamiseks ja kasvatamiseks, looduskaitsetöödeks, puhkevõimaluste arendamiseks, metsateede ehitamiseks ja hooldamiseks ning samuti metsateaduse arendamiseks. Seega, metsa majandamisest teenitud tulust saab kasu kogu Eesti rahvas.
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METSAÜLEM

LÄÄNE-HARJUMAA METSAÜLEM:
METSA KASVATAMISE PEAMINE
SISU ON JÄRJEPIDEVUS
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin
räägib, et meie võimalus kasutada metsa, mille on
teadliku tegevusega kasvama pannud ja kasvatanud
eelnevad põlvkonnad, paneb meile omakorda vastutuse metsa kasvatamiseks tulevaste põlvkondade jaoks.
EINAR ELLERMAA
Jürgen Kusmini sõnul kasvab RMK Lääne-Harjumaa
territooriumil riigimets pindalal, mis on võrreldav kolme
Tallinna linnaga, kusjuures iga neljas hektar Lääne-Harju riigimetsadest on looduskaitse all ja seal tavapäraseid metsa majandamise töid ei tehta.
Jürgen Kusmin räägib ka metsade iseloomust, liikidest ja vanusest. Lääne-Harjus on näiteks 16 protsenti
riigimetsa sellises vanuses, et peaks mõtlema selle
uuendamisele. See on 5000 hektarit. Järgneva 20 aasta
jooksul jõuab sellesse vanusesse veel ligi 7500 hektarit
Lääne-Harju riigimetsi. Samas jääb alati alles mets kui
loodusliku mitmekesisuse hoidja ja inimeste elukeskonna rikastaja.
Lääne-Harjumaal on nii pikk merepiir kui ka palju metsa. Kui palju ja millist metsa ning kui palju sellest on
looduskaitse all?
RMK Lääne-Harjumaa metskonna hallata on kokku 42
492 hektarit riigimaad. Sellest 30 469 hektarit on metsamaa, millest 7371 on range kaitse all ja 1068 hektarit
selliseid metsaosasid, kus muud väärtused peale looduskaitseliste, eeskätt siis rekreatiivsed, on metsakasvatuslikest eesmärkidest olulisemad. Mittemetsamaid
on 10 645 hektarit. Meie majandusmetsadest on noori
metsi 14 protsenti ja keskealisi 31 protsenti. Vanu metsi,
mis on juba jõudnud või lähema paari kümnendi jooksul
jõudmas uuendusraie-ealiseks, on 55 protsenti. Nii sarnanevad siinsed metsad Eesti üldise seisuga, kus vanade
metsade suur osakaal on nii õnneks kui ka õnnetuseks.
Kasvukohtadest on siin suur osa toitainetevaesed nõmmealad, mis sobivad vaid männile. Nii on selle peapuuliigiga metsade osakaal ligi pool kõigist metsadest, ligi
veerand on kaasikuid ja ligi viiendik kuusikuid.
Miks on vanad metsad õnnetuseks ja miks õnneks?
Jutumärkides õnnetus seisneb selles, et metsa kui elavat
organismi ei saa konserveerida aastakümneteks. Metsakasvatusliku raietöö mõne aasta võrra edasi lükkamine
vanemas metsas ei ole probleem, aga aastakümnete
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taha metsa uuendamist lükata ei saa, sest siis kaotame
tarbitava puidu kvaliteedis. Nii peamegi tegema metsauuendust täna rohkem, kui meil on selleks võimalusi
aastakümnete pärast. Vanade metsade suure osakaalu
õnn seisneb muidugi kõiges selles, mida oleme metsas
harjunud väärtustama: taastuv loodusvara tarbimisväärtusena, loodusliku mitmekesisuse hoidja keskkonnaväärtusena ja inimeste elukeskkonna rikastaja sotsiaalse
väärtusena.
Kuidas hoiate korras kaitsealasid ja milliseid töid teete seal?
Nii nagu mets saab ilma inimese kaasabita edukalt
hakkama, kui meil ei oleks vaja puitu tarvitada, nii on
ka looduskaitsealade jaoks parim viis lasta sealsetel
ökosüsteemidel omasoodu areneda. Siiski on kaitsealadel kahte liiki kooslusi, kus inimtegevus tuleb liigirikkuse suurendamisele kasuks. Ühed on poollooduslikud
kooslused, kus liigirikkus on tekkinud järjepideva heinategemise ja karjatamise tulemusena. Lääne-Harjumaal
oleme selliseid alasid hooldamiseks välja rentinud 683
hektarit. Ja teised on alad, kus varasem inimtegevuse
mõju on kuivenduse tõttu looduskeskkonda oluliselt vaesustanud. Selle protsessi tagasipööramiseks tegeldakse
kaitsealadel ka kuivenduskraavide sulgemise ja loodusliku veerežiimi taastamisega. Ka selliseid töid on meil
metskonna lääneservas käsil. Liigirikkuse säilimiseks on
suurte ja riiklike kaitsealade kõrval toeks meie igaühe
panus. Metsamaastikul aitavad liigirikkust säilitada vääriselupaigad, aga kodu ümbruses saame ise otsustada,
kas loome pideva muruniitmisega niinimetatud rohelise
kõrbe või pakume erinevatele liikidele elupaiku ka koduaias, niites neid kohti vaid paar korda aastas.
Mõned matkarajad on saanud nii tuntuks, et seal pole
lihtne parklakohta leida. Milline oma piirkonnas on
teie lemmikmatkarada, mida nii hästi ei tunta?
Ilmselt olen maastikul liikudes niivõrd kodus, et matkarajad mind ei tõmba. Ei oska soovitusi anda. Saan kontoritööle tasakaaluks füüsilise toonuse ka nädalavahetuseti kodumetsas toimetades. Kutsuksin maastikku ja
kultuuripärandit avastama omal käel. Vaatamata üksikutele õnnetutele juhtumitele Eestis naljalt ära eksida ei
ole võimalik, sest tänu inimtegevusele on metsamaastik
täis kraave, sihte ja muid orientiire.
RMK on mittekaitstavate inimtegevuse märkide ehk
pärandkultuuri kaardistamise eestvedaja. Ka minul on
olnud võimalus sellesse tegevusse juba kaks aastaküm-

METSAÜLEM
met panustada. Kogutud andmed, ligi 40 000 objekti, on
Maa-ameti geoportaali pärandkultuuri rakenduses kõigi
jaoks kasutatavad. Rakendus töötab koos asukoha näitamisega ka mobiilsetes seadmetes. Seega neid objekte
omal käel avastades eksimise hirmu ei ole. Kui uurite
oma esivanemate juuri põlvkondi tagasi, mis külast ja talust pärit ollakse, ja neid kohti maastikul reaalselt otsima
lähete, siis on kaks võitu ühes – meeldiv füüsiline koormus ja oma perekonna loo parem tundmaõppimine.
Kus on Harjumaa parimad marja- ja seenemetsad?
Meil lääne pool kahtlemata Vihterpalus, siin on täiendavad kommentaarid liigsed.
Kus on toimunud kõige suuremad raietööd viimastel
aastatel?
Lääne-Harjumaa riigimetsa eripära on, et see paikneb
pigem väikeste tükkidena ja hajali. Suuremad alad on
Keila-Joa ja Vääna ümbruses, Saku ja Kiili valla piirimail ning peamiselt vastu Läänemaa piiri. Seega jagub
metsatöid, nii raieid kui ka uue metsapõlve rajamist,
hajusalt mitmele poole. Aastas uuendatakse Lääne-Harjumaa metskonna territooriumil umbes 300 hektarit
metsa. Kas teha raietöid mingis piirkonnas suuremas
mahus ja harvemini või väiksemas mahus ja tihedama
intervalliga, on alati keeruline valik, sest plusse ja miinuseid on mõlemal juhul. Olen jälginud metsateemalisi
arutelusid. Sageli on need ajendatud lankidest kohtades, kus aastakümneid mingit raietegevust ei ole olnud.
Ühe põhjusena tuleb siin välja tuua ka pikale veninud
maareform – veel 15 aastat tagasi oli veerand Eesti
metsamaast omanikuta ja seal ei saanud toimuda ka
mingit metsamajanduslikku tegevust. Tänaseks on peaaegu iga jalatäis Eestimaad endale omaniku leidnud.
Pärast kolme kümnendit taasiseseisvust hakkab maareformi lõpusirge ka maastikupilti mõjutama suuremas
mahus, kui me seni harjunud oleme olnud.

Jürgen männimetsas Männikul. Taamal paistab
Saku-Männiku krossirada.
Foto: Einar Ellermaa

Miks on vaja metsa majandada?
Kui hetkekasule mõelda, siis ega ei olegi vaja – puitu saab edukalt asendada taastumatute ja hetkel veel
odavate loodusvaradega nii energia kui ka materjalide
tootmiseks. Metsa kasvatamise peamine sisu on aga
järjepidevus – ühelt poolt saame täna kasutada seda
taastuvat ressurssi, mida on teadliku tegutsemisega
kasvatanud eelnevad põlvkonnad ja mis paneb meile
omakorda vastutuse selle protsessi jätkamiseks tulevaste põlvkondade ees. Kui riigimetsas on see järjepidevus
kandunud ka üle nõukogude aja, siis taasiseseisvumise järgne teadlike erametsaomanike põlvkond on alles
välja kujunemas. Rääkides praegu kuumaks teemaks
olevatest kliimamuutustest, siis kurb on see, et ka
teadusilmas autoriteetsed isikud püüavad kontekstist
välja rebitud näidetega – täna põletatud puidust eralduv
süsinik seotakse uuesti alles 80 aasta jooksul – tõestada puidu põletamise negatiivset mõju kliimamuutustele. Nii jäetakse kõrvale asendusefekt, et iga põletatud
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Läinud talve 1,4-hektarine raiesmik Saku lähedal. Jürgen näitab, et säilikpuudena jäetakse kasvama eri liikide puude
grupp. Nii saab uus mets liigirikkam ja lagedale jäänud puud on tormikindlamad.
Foto: Einar Ellermaa

Kuidas RMK teavitab kohalikku kogukonda ja kuidas
kaasab kohalikke metsatööde planeerimisse?
Metsakasvatuse pika perspektiivi ja tänase rekreatiivse
väärtuse säilimise kombineerimine on protsess, kus lõivu tuleb maksta mõlemalt poolt. Metsade uuendamisprotsess neis piirkondades on tavapärasest pikem, sest
raietöid ei kavandata nii sagedasti kui mujal majandusmetsas. Paratamatult muutub harjumuspärane maastikupilt ja kohalikele on tööde tegemise ajal mitmesuMis saab raisemikest edasi ja mitme aasta pärast võiguseid häiringuid, nagu müra, teede seisukord jms.
me öelda, et seal kasvab noor mets?
Neis piirkondades, kus on seda mõistetud, on olnud ka
Uue metsapõlve rajamine on metsa eluringi olulisim
lihtsam keskteed leida. Raietöid kavandades on meil
etapp, sest sellest sõltub kõik järgnev. On oluline, et
võimalus otsida vastust küsimusele “kuidas?”. Küsimuantud kasvukohta valitaks sobivaim puuliik ja tema
se “kas?” lahendamine meid edasi viikasvatamiseks optimaalseim võte.
nud ei ole. Raielangile maastikku kõige
On lehtpuualasid, mis uuenevad ka
paremini sobituva kuju leidmine nõuab
ise looduslikult, ja on kohti, kus uute
üksjagu ettekujutusvõimet, aga see on
metsapuude istutamise võib asendaEesti metsad
eespool kirjeldatud vastuolu lahendamida seemnekülviga. Enamikul lankidel
seovad süsinikku,
se võti. Oleme korraldanud oma töö nii,
annab parima tulemuse siiski istutus.
et inimeste poolt rohkem kasutatavates
kui juurde kasvava
Segametsa elujõulisust puhtpuistu ees,
metsades kuulata esmalt selle metsa
kui välja arvata mõned ainult männile
puidu kogus ületab
kasutajate mõtteid, selle alusel koostada
või kasele sobivad kasvukohad, mõistsid
tarbitava ja
pikemaajalised (reeglina kümme aastat)
metsamehed ammu enne, kui avalikkus
looduslikult laguneva
plaanid ja ka neid tutvustada enne töönii-öelda puupõldudest rääkima hakkas.
puidu koguse.
dega alustamist, et kohalikel oleks aega
Nii jäetakse viljakatel kasvukohtadel
kavandatud maastikumuutustega riigilisaks peapuuliigile juba noores metmetsas harjuda.
sas kasvama ka teisi liike. See annab
massiühik puitu jätab maapõue alles samaväärse hulga
fossiilset kütust, ja laiem pilt, et Eesti metsad tervikuna
seovad süsinikku, kui juurde kasvava puidu kogus ületab
tarbitava ja looduslikult laguneva puidu koguse. Vähem
tarbides, tarbides teadlikke valikuid tehes ja taaskasutades on meist igaühel võimalus ümbritsevat keskkonda
paremuse suunas mõjutada.

eeskätt kuusemetsale vastupidavust nii
tormituulte kui ka muude kahjustajate ees. Millal võib
üht metsa nooreks nimetada, on suuresti kinni vaataja
silmades. Mõne jaoks piisab, et uue metsapõlve ladvad
juba rohu seest välja paistavad, teise jaoks on võsa kõik
see, mis silmade kõrgusest madalam. Metsakasvatajale
on murdepunktiks siiski see hetk, kui rajatud metsakultuuri enam rohu käest päästma ei pea, aga sellega ei ole
veel töö tehtud ja ka noore metsa hooldust jagub vähemalt esimeseks paariks kasvukümnendiks.
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Millised on teie töö suurimad rõõmud ja suurimad
mured?
Metsaülema töö suurim privileeg on töökeskkond, mis
lisaks kontorilauale paikneb vabas õhus ja looduses. Põnevaks teeb tööpäevad esilekerkivate küsimuste mitmekesisus, sest riigimetsamaa kasutusvaldkondi on palju
rohkem kui eespool kirjeldatud. Nukraks teeb üldine
loodusest võõrandumine ja sellest tulenevalt igapäevatöösse lahendamiseks lisanduvad probleemid.

HEA TEADA

MINE ÕIGE METSA!
Eestlased on alates maailma loomisest olnud metsarahvas! Mets on meie supervõime – sealt saab
eestlane selga kasuka, seal käib eestlane suuri mõtteid mõtlemas, sealt jõuab eestlase lauale värske
kukeseenekaste. “Aga, aga, aga,” küsib nutitelefonilt sekundiks pilgu tõstnud teismeline, “mida me
seal METSAS ometi teeme?” Oi-oi! Metsas jagub tegevust mitmeks eluajaks!

Fotol on Kõverajärve metsamaja,
mis asub Võrumaal. Foto: Jüri Pere

METSAST LEIAB SÕPRU!
Kas teadsid, et läbi aegade on sipelgaid imetletud nende töökuse ja koostöövõime pärast? Maailmas on teada
13 379 liiki sipelgaid ja arvatakse, et
neid võib olla kuni 30 000 liiki. Eestis
elab neist vaid 54 liiki, kellest enim
silmapaistvamad on kuhilpesi ehitavad
metsasipelgad – kuklased.

METSA VÕIB ÖÖSEKS JÄÄDA!
Kas teadsid, et RMK on üle Eesti loonud 23 metsa- ja loodusmaja,
mida on võimalik broneerida igaühel? See on suurepärane võimalus metsa minna ja lõkke ääres ööhääli kuulata.

Fotol kohtub üks rõõmus metsaline Akste
sipelgaperega. Foto: Jüri Pere

METSAS ELAVAD KARVASED JA SULELISED!
Kas teadsid, et ranna lähedal asuvad väikesed
saared pakuvad häid pesitsusvõimalusi kajakatele, tiirudele, hallhanedele ja rääkspartidele,
suured rannaniidud on lagle-, hane- ja sookureparvede rändepeatuspaigaks ning suurepäraseks peatus- ja pesitsusalaks kurvitsalistele?
Fotol jälgib noor vaatleja Matsalu lahe
lõunakaldal asuvas Keemu vaatetornis linde.
Foto: Kaupo Kikkas
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Fotod: Hendrik Osula

LOODUSVAHI JÄLGEDES
MÖÖDA LAHEMAA RAHVUSPARKI
maanteele lähemale. Nii tulebki Valdek esmalt mootorsae, kirve ja palgijupiga – parklapiire on viltu sõidetud.
Lisaks on ka palk juba pisut pehkinud. Osavate liigutustega teeb mees mootorsaega palgi sisse vajalikud tapikohad ja kinnitab uue parklapiirde lisaks suurte naeltega.
ANNE-MARI ALVER
Koos siirdume kontrollima, mis korras on Viru raba
õpperaja tualettruumid ja prügikastid. Ehkki väga paljud
Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada päevast, kui
metsasõbrad on selgeks saanud, et kõik, mis kaasatootoimetaja tellis – mine rappa ja ole RMK loodusvahile töödust üle jääb, tuleb enesega kaasa viia, jätkub ka neid,
varjuks. “Jah!” ütlemise päeval paistis kaunis kevadine
kes usuvad, et metsarajale paigutatud prügikast ongi selpäike üle kohe ärkava looduse. Reaalsel kohtumise päeleks, et sinna panna nii kohapeal tekkinud kui ka autost
val aga keerutas tugev tuul õhus mikaasa võetud praht.
dagi, mida osa ilmaennustajaid lausa
Piinlik üllatus on seotud tualettruumi
lumetormiks nimetas.
uksega. Sinna käis keegi end looduskaitsUus parkla
jaks pidav aktivist sodimas, mida halba ta
on
juba
plaanitud,
RMK-st arvab. Metsa raiumise ja kes teab
Turvalised ja mõnusad rajad
see tuleb suurele
mis teemal veel. Punasest kirjaoskamatuLoodusvaht Valdek Kilk on määranud
maanteele
se piiril kõikuvast grafitist on näha üksnes
meie kohtumiskohaks Viru raba parkla.
ebamäärane laik – Valdek nägi selle eeTallinlastele on see koht viimase aasta
lähemale.
maldamisega palju vaeva. Kahjuks mitte
jooksul vägagi tuttavaks saanud, sest
ainult sellel objektil. Kuidas loodusvahile
juba mullune lukustus suunas puhketüütu lisatöö tekitamine – või siis ühise
päevalised linnalähedasi loodusradu
metsaruumi sodimine – loodust toetab, pole aga kuidagi
avastama. Parkla jäi kiiresti liialt väikeseks ja olukord,
võimalik põhjendada.
kus autod nädalavahetusel parklasse ära ei mahu, kestab
Tualetid ise on muide väga kenad. On ruumi ja pabesiiani. Uus parkla on juba plaanitud, see tuleb suurele

Tänu loodusvahi tööle on metsades ja randades olevad RMK puhkealad heas korras, värske infoga varustatud ning turvalised.
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LOODUSVAHT

rit, õhk on puhas ning lisaks väikesele aknale on laes ka
LED-lamp, mis süttib siis, kui uks enda järel kinni panna.
Viimase tööna kinnitab Valdek tualetiuksele ja infotahvlitele pandeemiaaegse metsas käitumise soovitused.
Ikka 2+2 ja maske-taskurätte laiali pilduda ei tohi. Kogu
külastajatele mõeldud siltide ja viitadega juhitav kommunikatsioon on samuti loodusvahi korraldada. “Kui matkajatega kohtun, uurin alati, kas nende jaoks oli rajal kõik
arusaadav. Siis tean, kas mul on vaja midagi korrigeerida,” selgitab Valdek.

Majandus ja missioon
Meie järgmiseks sihtkohaks saab Kalmeoja lõkkekoht.
Teel sinna jutustab Valdek sellest, mida RMKs igapäevaselt tehakse.
Eesti metsadest ligi pool – täpsemalt 48 protsenti –
tulnud külastajad tahavad nii lõkkeromantikat luua kui ka
kuulub riigile, teine pool erinevatele eraomanikele, kelle
kohvi ja suppi keeta ning vorstikesi grillida.
hulgas on nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Eesti Vabariik
Võimalus käia mugavalt ja turvaliselt metsas ja rabas
on andnud metsa majandamise ülesandeks Riigi Meton suur panus, mille RMK Eestile tagasi annab. Turvalisusamajandamise Keskusele (RMK), kelle hooleks on kõik
se all tuleb siin mõista nii rändaja kui ka looduse turvalimetsa puudutav – istutamisest raieteni, looduskaitsetöösust. Nii näiteks on rabamaastikele laudteed ehitatud nii
dest külastuskorralduseni. Riigimetsadel on oluline roll
selleks, et seal mõnus ja mugav astuda ja loodust imetleriigi majanduselus: eelmisel aastal näiteks anti riigieelarda oleks, aga ka selleks, et astujad õrna rabataimestikku
vesse 66 miljonit eurot.
ära ei tallaks.
“Mina usun meie teadlasi ja metsaKa küttepuud, mida Valdek kuuri
spetsialiste ning seda, et Eesti metsaloobib, teevad korraga metsasõbra elu
Istutusmahud
dele liiga ei tehta,” arutleb Valdek Kilk ja
mugavamaks ja kaitsevad ka loodust –
põhjendab seda sellega, mida oma töös
on võimsad – sel
kui halud on kuurist võtta, ei minda ehk
näeb. “Kõikide raiutud metsade asemele
kevadel pistetakse
omal käel metsast lõkkematerjali varuistutatakse uued, nii saavad raiesmikest
juuripidi maasse
ma.
peagi noorendikud. Samuti on Eestis
24 miljonit uut
Lõkkekohal võib telkida, ent lisaks on
mitmeid looduskaitsealasid, kus minpuulapsukest.
Kalmeojal – ja ka mitmetel teistel RMK
geid metsamajandamise töid ei tehta ja
puhkekohtadel – laavu. Tegu on maapiiranguvööndeid tuleb juurde, mitte ei
pinnast veidi kõrgemal asuva lavatsiga,
jää vähemaks,” jagab loodusvaht oma
millel on madalad palkidest seinad ja katus. Küljealune
töökogemusi.
on kuiv, tuule ja vihma eest ollakse kaitstud ning ukseava
Istutusmahud on võimsad – sel kevadel pistetakse
võib katta sääsevõrguga. Boonuseks on vaade väikesele
juuripidi maasse 24 miljonit uut puulapsukest, nii et
karjäärijärvekesele ja võimalus peaaegu ukse ees kohvi
loota võib, et praegused ja tulevikus sündivad inimlapsed
keeta.
saavad samuti ilusatest kõrgetest Eesti metsadest rõõmu
tunda. Valdek Kilk mainib, et Eesti metsade ilu ja võimsust ei väsi kiitmast Kesk-Euroopa turistid, näiteks sakslased ja hollandlased, kelle enda kodumaal suuri metsi,
oma radadel askeldavaid sipelgaid ning metsikult elavaid
linde-loomi polegi. “Kui pandeemiat veel polnud, tulid
Euroopa turistid suurte bussidega Viru rappa vaikust
kuulama ja loodust imetlema,” märgib loodusvaht.
Vaikselt ja metsasõpru segamata loetakse nad kõik ka
üle. Loodusvahid paigaldavad käiguteede otstesse loendurid, tänu millele on täpselt teada, palju selles piirkonnas loodushuvilisi käinud on. Viru raba külastajate arv
kasvas enne pandeemiat ligi 50 000 inimesele hooajal.

Kuiv küljealune ja turvaline lõkkekoht
Kalmeoja lõkkekohal on puukuur tühjaks saanud ja Valdek loobib sinna autokärutäie halge. Hooajal jätkub
sellest kogusest paariks päevaks, sest metsaelu nautima
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Kalmeoja prügikast on piripardani täis. “Juba nagu
suvel peaaegu,” ütleb Valdek kindaid kätte pannes. Inimesed jätsid sodi maha, hiired käisid seal toidu- ja pesakraamijahil ning kokkuvõttes on selle pudi kokku korjamisega märksa enam tööd, kui olnuks tühjade pakendite
linna tagasi viimisega.
Valdek jutustab, et suuri metsloomi puhkealade piirkonnas üldiselt pole, aga vaikselt olles on nii metskitsede kui ka lindude nägemine küllalt tõenäoline. Kui väga
veab, võib kevadisel ajal lausa metsiste mängule sattuda.

Looduse ilu ja tänulikkus
Lahemaa külastusala on suur ning RMK-l on seal erinevaid
külastusobjekte. Kui raba- ja metsapunktis käidud, võtame
suuna mere poole – Tsitre rand ja puude rada ootavad.
Teel sinna saan pisut uurida ka Valdeku enda kohta.
Loodusvahi amet tundub nii põnevana, et vahepeal on
tekkinud huvi, kas sel alal ka kusagil õppida saab. Ja kas
enne seda peaks olema näiteks bioloogiat või metsandust õppinud?
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Valdek Kilk räägib, et RMK külastuskorralduse osakonnas töötab aasta ringi 76 inimest, kellest loodusvahte on
kogu Eestimaa peale 26 ja kõik nad on erinevate haridustega. Tema ise on näiteks kõrgharidusega muusikapedagoog ja mitme pilli mängimisega saab ka hakkama. Enne
loodusvahiks hakkamist aga töötas mees hoopis kodukohas Võsul kohalikus päästekomandos. Komando likvideerimise järel jätkatakse päästetöödega vaba tahte alusel,
uueks töökohaks sai Valdekule aga RMK.
“Mulle siin meeldib. Oleksin nagu koju, juurte juurde
tulnud,” ütleb Valdek Kilk ja lisab, et tema isa oli metsavaht ning ka vanaisa on metsas töötanud.
Loodusvahi töös on vaheldust palju ja vabas õhus
töötamine meeldib mehele samuti. Nii ka asjaolu, et
tööpäevad on vahelduvad – vahel võib minna kauem kui
algselt plaanitud, mõnikord saab aga kõik hoopis kiiremini tehtud. Kõige rohkem meeldib Valdekule loodus ise
– kaht ühesugust päeva pole kunagi.
On ka raskeid ja kurbi teemasid. Need on seotud inimestega, kes metsa lagastama tulevad. Lõhuvad laudteid ja ajavad prahti laiali, käivad kohtades, kus ei tohiks,
ning on looduse ja seda armastavate inimeste suhtes
lugupidamatud. Õnneks on meie inimeste loodusharidus
ja käitumiskultuur iga aastaga paranenud, ütleb Valdek.
Vahel teeb ka mõni firma imelikke asju – näiteks reklaamib räätsamatka rabas, kus tohib liikuda vaid mööda
laudteid. Sellisel juhul peab sekkuma keskkonnaamet.
Tsitre telkimisalal on viimati käinud kahjuks selline
seltskond, kelle jaoks head kombed suureks väärtuseks
pole. Valdekul on seal koristamist tükiks ajaks. Loodus
aga oskab nähtavalt ja tuntavalt tänulik olla – päike tuleb
välja, külm tuul asendub mõnusama olemisega, meri
loksub ning haned tulevad.
Uus loodusseikluste hooaeg on algamas – rõõmuks
kõigile neile, kelle jaoks Eestimaa loodus kordi ja kordi
avastamist väärt ning metsas või mere ääres tundub
puhkus kõige mõnusam.

HARIVAT

KOLM KÜSIMUST TAIMETARGALE
Kui hästi sina taimi tunned? Vasta kolmele lihtsale küsimusele ja saa teada, kas oled
taimetark või peaksid oma teadmisi värskendama!
1. Millisel pildil on kuusekäbi?

A.

B.

C.

2. Igal puuliigil on oma nimi. Eriti vanade, erilise kuju või omadustega puude jaoks on veel omaette nimetused. Näiteks kasvab Kiidjärvel krobelise koorega krokodillikuusk, mitmes kohas Eestis leidub pikkade rippuvate okstega ussikuuski. Vana mändi nimetatakse põlismänniks ning metsamehed kutsuvad
sirgetüvelises, ühtlases metsas kasvavat okslikku ja laiutavat puud “hundiks”. Mitmel pool Eestis kasvavad ka hongad. Missugusel fotol on hong (või hongad)?

A.

B.

C.

3. Meie taimedel on vanasti olnud väga põnevaid ja naljakaid rahvapäraseid nimetusi. Nii oli nurmenukk
rahvasuus kikkapüks ja võilill põrundhaigerohi! Millisel fotol on aga vanapoisi musutaim?

B.

C.

Õiged vastused
Küsimus nr 1: B. Fotol A on Lõuna-Euroopast pärit musta männi käbi külgvaates, fotol C on männikäbi ülaltvaates.
Küsimus nr 2: A
Küsimus nr 3: C. Vanapoisi musutaim on kõrvenõges.

A.
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KOLM KÜSIMUST LOOMATUNDJALE
Kui hästi sina loomi tunned? Vasta kolmele lihtsalt küsimusele ja saa teada, kas tunned Eestis
elavaid loomi või peaksid oma teadmisi värskendama!
1. Meil on kuus rahvusparki, sadu kaitsealasid, kaitse all on rändrahnud, põlispuud ja allikad. Kaitse all
on ka paljud looma- ja linnuliigid. Kes fotodel olijatest on looduskaitse all?

A.

B.

C.

2. Lisaks ammu tuntud rahvuslinnule ja rahvuslillele on Eestil ka rahvusliblikas. Tema tiivamustrist võib
hea tahtmise korral leida Eesti rahvusvärvid. Rahvusvärve leiab aga ka mitme teise liblikaliigi tiibadelt.
Missugusel pildil on Eesti rahvusliblikas?

A.

B.

C.

3. Turteltuvi on üks vähem uuritud linnuliike Eestis. Ka nende arvukus on paarikümne aasta jooksul väga
palju kahanenud. Kindlasti tasub tutvust teha ka teiste meil elavate tuvidega – kaelustuvi, õõnetuvi ja
kodutuviga. Millisel pildil on turteltuvi?

A.

B.

C.

Õiged vastused
Küsimus nr 1: A ja C. Fotol A on valge-toonekurg, fotol C on arusisalik. Ainsana ei ole kaitse all mäger fotol B. Varem oli ka mäger looduskaitse
all, kuid kuna ta ei ole enam ohustatud vaid laialt levinud, siis uuemates kaitsealuste liikide nimestikes teda enam pole.
Küsimus nr 2: C. Eesti rahvusliblikas on pääsusaba.
Küsimus nr 3: A
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NUPUTA

SUDOKU
Sudoku lahendamisõpetus
Klassikaline sudoku on loogikamõistatus, mille tühjadesse ruutudesse tuleb numbrid 1 kuni 9 paigutada nii, et igas
reas, veerus ja jämeda joonega ümbritsetud alas esineksid need vaid korra.
Osa numbreid on juba ette antud ja neid enam muuta ei saa.

9
7 5 8
3
1
5
9

3
6
9 6 8
4 2 1
7
1
5 9
8 6
6 4 5 7 2 3 9
5
6
3 1
7 8
9 4
4 7 2 5 3 1 8
6
1 3
8 1
2 9
6
1 7

4
8 9 2
3
7
4 9 1 8
7 6

1 3
5 6 4 7
5
9
3 7
6 2
2 1 3
1
4

7
5
8 3 2

6

8
4
9 3 5
4
2
7
4
1 5 3
5
4
6 4 2 5 8 1 9
6 3
1 9 7 2 8
6 4
2
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ULVAR KAUBI:
PUIT ON 21. SAJANDI MATERJAL
Mis on need põnevamad, unikaalsemad tooted, kus meie ühisest metsast võetud puitu kasutatakse?
Unikaalsemad tooted on kasespoonipakust tehtavad spoonilehed, mida
kasutatakse muu hulgas autode interjööri elementideks, kasevineeripakust
valmistatav spetsiaalsete pealistatud
kihtidega niiskuskindel vineer, mida kasutatakse veeldatud maagaasi
RMK puiduturustusosakonna
tankerite mahutite seinte ehitamisel.
juhataja Ulvar Kaubi
Kaasaegsetes ehituskonstruktsiooniMARTIN HANSON
Foto: Arno Mikkor
des kasutatakse aga katuse ja lagede
kandetaladena okaspuuliimpuitferme
RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi ütleb
(näiteks Tondiraba jäähallis). Ristkihtpuitu kasutatakse
alustuseks, et puitu ei saa kuidagi vaadelda muul moel
väikese süsinikujalajäljega mitmekorruseliste hoonete
kui 21. sajandi materjalina. Küsimus on enamasti selehitamisel, sellest ehitati ka möödunud aastal valmiles, kuidas majandatakse metsa, milline on selle raiunud RMK Tartu kontorihoone.
mise loogika ja peamiselt, mida oskab inimene puiduga
peale hakata. 21. sajandi materjaliks muudabki puidu
Kui suure lisandväärtuse annavad tootjad Eesti puidule?
asjaolu, et me oskame teha sellega palju enamat kui
Ernst & Young Balticu 2020. aastal tehtud metsa- ja
vaid kütteks põletada või sellest piltlikult öeldes hernepuidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi kohakeppe valmistada.
selt luuakse 1 tihumeetri puidu töötlemisel 175 eurot

Eestlane on alati olnud väga uhke
fakti üle, et Eestis on palju metsa
ning see mets on vaba kõikidele
jalutamiseks ja nautimiseks. Samuti
oleme uhked, et meie metsast, seal
leiduvast erinevast puidust, saab
toota suurt ringi tooteid nii kohalikule kui ka kaugematele turgudele.
Kuid paljudel ei ole aimugi, kuhu
kõik võib meil kasvanud puit jõuda.

lisandväärtust, mis on viis korda rohkem kui ekspordiUlvar, kui palju metsa RMK aastas keskmiselt raiub ja
tava paberipuidu tihumeetri keskmine hind 35 eurot.
kuhu see puit läheb?
Puidu väärindamine saab toimuda
Aastas raiub ja müüb RMK ligi 4 miljoneljal astmel: energeetiline, mehaaninit tihumeetrit. Kogus sõltub raieküpline, keemiline ja molekulaarne. Igal
21. sajandi
sesse ikka jõudnud metsa tagavarast
järgmisel astmel loodav lisandväärtus
materjaliks
ning kehtivatest reeglitest ja piiranguületab oluliselt eelmist. Eesti ettevõttest. Veidi rohkem kasvab majandatavat
ted katavad edukalt ära energeetilise
muudabki puidu
metsa igal aastal juurde, lisaks kasvab
ja mehaanilise astme ning kaks teasjaolu, et me
midagi juurde looduskaitse all olevas
hast tegelevad ka keemilise väärindaoskame teha sellega
metsas. RMK müüb 99 protsenti puimisega, kuid molekulaarset meil veel
palju enamat
dust Eestis registreeritud ettevõtetele
pole.
kui vaid kütteks
ja 1 protsendi välisfirmadele. Müüdud
põletada.
ümarpuidust pool läheb sae- ja vineeriKas puit on mineviku, oleviku või
tööstusele, kolmandik tselluloosi- ja patuleviku materjal?
beritööstusele ning umbes 17 protsenti
Puit on 21. sajandi materjal, mis
erineval kujul kütteks.
pakub sisulisi lahendusi praegustele
Mida RMK raiutud puidust peamiselt tehakse?
RMK okaspuupalkidest tehakse kuivatatud sae- ja höövelmaterjali, liimpuitplaate, puittalasid, akna- ja uksetööstuse komponente, puit- ja palkmaju, sideliiniposte,
aiaelemente, laste mänguväljakuid, terrassimaterjali.
Lehtpuupalkidest tehakse mööblispooni, vineeri, täispuitmööblit, saunamaterjali, sisevoodrilaudu ja puitliiste, liimpuitplaate. Paberipuit läheb enamasti eksporti ja
sellest valmistatakse tooteid Põhjala riikides.
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keskkonna väljakutsetele. Puit on looduses isetaastuv,
kuid inimkonna vajadus puidu järele tõi minevikus kaasa metsakasvatamise vajaduse – tekkis metsamajandus,
et kiiremini ja rohkem hea kvaliteediga ehituspuitu saada. Tööstusrevolutsioon tõi kaasa fossiilsete materjalide
uurimise ja kasutusele võtmise, kuid nüüd on ühiskond
aru saamas, et tulevikus on ainuvõimalik ja vajalik naftast toodetav plast ning muud suure keskkonnajalajäljega materjalid asendada puidust toodetava “plastiga”.
Üha rohkem tehakse teadus-arendustöid puidu keemili-

PUIT

se ja molekulaarse kasutamise võimaluste uurimiseks.
Tagasiteed ei ole!
Milline on puidu tulevik materjalina?
Süsinikuneutraalse tuleviku saavutamisel on võtmetähtsusega asendada praegune konventsionaalne energiavajadus taastuvenergiaga. Ehituses tähendab see vajadust
liikuda väikese energiakuluga tehnoloogialt energiapositiivse kontseptsiooni juurde. Hetkel on see kallim,
kuid samm-sammult kogu tootmise ümberkorraldamise
käigus muutub soodsamaks. Ehk siis tulevikuehitised
peaksid vajaliku energia ise tootma – tuulest, päikesest
või mõnel muul loodust säästval viisil.

Vineerpakk

Fotod: RMK

Tänapäevased tehnoloogiad
võimaldavad puidust toota kõikvõimalikus
mõõdus elemente, mis omakorda annab
arhitektuurselt palju võimalusi.

Milline on kaasaegne puidukasutus?
Kaasaegse puidukasutuse ehe näide on Soome ettevõtte Ioncell (ioncell.fi/research) poolt kasepuidu kiududest valmistatud kangas, millest tehti 2018. aasta iseseisvuspäeva vastuvõtul Soome Vabariigi presidendiproua
kleit. Kommertskasutusse soovitakse kangaste tootmisega
jõuda 2025. aastaks. Kaasaegse puidukasutuse arendamisega tegeletakse aktiivselt ka Eestis rahvusvahelises
projektis Sweetwoods (sweetwoods.eu/project), mis
tegeleb madalakvaliteedilise puidu fraktsioneerimisega
puidusuhkruteks ja ligniiniks, mida edaspidi kasutatakse
biokomposiitmaterjalide tootmisel.
Puit muutub majaehituses aina enam populaarseks,
just mõtlevate inimeste hulgas. Kuidas see on puidutootmist mõjutanud?
Inimeste teadlikkuse kasv on andnud tõuke puidust
mitmekorruseliste tehasemajade tootmiseks. See on
kiiresti arenev valdkond ja uusi CLT (ristkihtpuidu) tootmisüksuseid aina lisandub maailmas. Eestis on tuntuim
tegija Arcwood (arcwood.ee). Tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad puidust toota kõikvõimalikus mõõdus
elemente, mis omakorda annab arhitektuurselt palju
võimalusi.
Kuidas on muutunud puidu kui materjali kasutamine
läbi aegade?
Suurema osa ajast on inimkond kasutanud puitu energia saamiseks ja ka tänapäeval maailmas raiutavast
puidust umbes pool põletatakse. Enamik teisest poolest
kulub ehituseks ja tselluloosi ning paberi tootmiseks.
Keemiline töötlemine algas möödunud sajandi alguses
ja molekulaarne töötlemine alles sellel sajandil.

Kasepaberipuit

Küttepuit

Kas liigume rohkem tagasi puidu juurde või ikka
eemaldume?
Oleme puidukasutamises uuele tasemele alles jõudmas.
Maailma rahvastiku kasv ei peatu ja kõik me vajame
igas mõttes energiat. See peab olema taastuv ja taaskasutatav, et elu Maal saaks meile harjumuspärasel kujul
kesta. Majandus peab üle minema fossiilselt süsinikutsüklilt biogeensele. Meil ei ole tulevikumaterjalide osas
muid alternatiive peale puidu.
Pikemat intervjuud Ulvar Kaubiga loe RMK loodusblogist
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi
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MANDALA

VÄRVI LOODUST!
Looduses on igal linnul, loomal, lillel ja puul oma värv. Siin saad aga lasta fantaasial lennata ja võõbata looduse enda
lemmikvärvipaletti kasutades.
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METSAMÜÜDID
Algus lk 3

8. RMK paneb kasvama puupõllud
Enamik metsi, kus meile meeldib nautida metsailu, on
inimese abiga selliseks saanud. Neis on tehtud kunagi
harvendus- ja valgustusraiet ning metsauuenduse hooldamist. Kas me tunneme end seal ebamugavalt ja kujutame ette, et oleme puupõllul? Ei, meile meeldib seal.
See on mets. Istutatud taimede arv on vaid üks näitaja
ja istutamine kõigest üks viis metsa uuendada. Ligi 25%
raiesmikest jääb looduslikule uuenemisele, kus kasvukohatingimustest tulenevalt uueneb raiesmik sobilike puuliikidega looduse abil, valdavalt lehtpuudega. Uuendamisel
lähtume mulla viljakusest ja niiskusest ning teeme otsuse, milline puuliik oleks konkreetsesse kohta sobivaim ja
millist metsa soovime seal 100 aasta pärast näha. RMK
noorendikest on 75% seganoorendikud, kus kaaspuuliikide osakaal on rohkem kui 10% koosseisust.

9. Harvesterid ja teised suured
metsatöömasinad on kurjast
Riigimetsas tohivad tööd teha vaid kindlatele kriteeriumidele vastavad masinad ja väljaõppinud masinajuhid.
Harvester on aga kõige kuluefektiivsem töövahend. Tõenäoliselt ei ole paljud nõus maksma puidu eest oluliselt
kõrgemat hinda, et töö teeks ühe inimese ja harvesteri
asemel käsitsi ära 30 saemeest, kes kõik soovivad head
palka saada. Harvester teeb ära ka kogu arvepidamise
ja edastab andmed infosüsteemidesse.

10. Raiutakse ka rangelt kaitstavatel
looduskaitsealadel
Looduskaitsealade sihtkaitsevööndites ja teistel rangelt
kaitstavatel metsamaadel tehakse vaid kaitsealuste
liikide ning elupaikade säilitamiseks ja taastamiseks
vajalikke looduskaitsetöid. Samuti võivad toimuda raied
poollooduslike koosluste taastamiseks. Ka kaitsealade
piiranguvööndites tehakse metsamajanduslikke töid
vastavalt kaitse-eeskirjadele.

11. Metsade majandamine mõjub
elurikkusele hukatuslikult
Meie metsades on suur elurikkus – on liigid, kes armastavad noort metsa, lageraielanki, keskealist metsa, vana
metsa, lehtpuumetsa, segametsa jne.
Elurikkus ei ole ainult vanas metsas. Kuigi lageraielanki nähakse metsa lõpuna ja metsaliikide täieliku hävinguna, loob see eluvõimaluse paljudele taime- ja
loomaliikidele. Ala muutub valgusküllasemaks, toitainerikkamaks ja niiskemaks, mis on vajalikud muutused.
Inimesele pakub langile tekkiv liigirikkus marjade, ravimtaimede ja ürtide kõrval ka mett. Nimelt toovad mesinikud aina enam mesitarud suviseks korjeajaks raiesmikule, kus on tagatud puhas keskkond. Noores metsas
käivad toitu noolimas põdrad, metskitsed ja hirved.
Samuti on see lindudele hea pesitsemispaik.

Ainuüksi sel aastal istutab RMK 24 miljonit puud.
Foto: Jüri Pere

12. RMK ei kaasa kogukondi
Kohalikke kogukondi või elanikke kaasatakse aladel,
mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (KAH). Enamasti seisneb kaasamine selles, et RMK
annab varakult teada raieplaanidest, kuulab kohalike
ettepanekuid, selgitab tehtavate otsuste põhjusi ja keskendub mõistlike kompromisside leidmisele. Metsatööde kavade projektid, laekunud ettepanekud koos tagasisidega ja lõplikud kavad avaldatakse RMK kodulehel.

13. RMK rikub säästva metsamajanduse nõudeid
RMK metsade majandamist hinnatakse iga-aastaste
rahvusvaheliste audititega ja mitte kordagi ei ole leitud
ühtki sellist mittevastavust, millega kaasneks sertifikaadi peatamine või tühistamine.

14. Kliimamuutused ja metsamajandus
on seotud vaid raietegevuse ettekäändeks
Praegune majanduslik heaolu põhineb peamiselt taastumatute ressursside intensiivsel kasutamisel. Arvestades
nende ressursside piiratust ja kasutamise kahjulikku
mõju keskkonnale on metsal ja puidul tulevikuühiskonnas täita vastutusrikas roll.
Istutamine ja noore metsa hooldamine aitavad suurendada süsiniku sidumist metsades ning on kliimamuutuste leevendamisel tähtsad sammud. Süsinikku
seob rohkem just kasvav mets, aga raie võib vabastada
talletatud süsiniku lühikese aja jooksul. Samas, metsa
lagunema jääv puit eraldub süsinikuna tagasi atmosfääri.

15. Eesti saaks hästi hakkama
ka ilma metsasektorita
Metsa- ja puidusektor annab tööd peaaegu 30 000
inimesele ning kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektor peaaegu 59 000 töökohta. Kesk-Eestis
ulatub metsasektor viiendikuni ja Lõuna-Eestis 15,4%
tööhõivest.
Metsa- ja puidusektori hinnanguline kogulisandväärtus on 1,947 miljardit eurot, mis moodustab ligikaudu
11,2% kogu Eestis loodavast lisandväärtusest.
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Palmako aiamaja Tina
Fotod: Palmako

PALMAKO ANNAB
EESTI PUIDULE NELI UUT ELU
Kaugel seljataga on need ajad,
kui Eesti metsast maha lõigatud
puitu tuimalt palgina piiri taha
müüdi. Praegu antakse puidule
Eestis aastataguse uuringu järgi
lisandväärtust keskmiselt 175
eurot tihumeetri kohta. Lemeks
Gruppi kuuluv Palmako on üks
neist ettevõtetest, kes annab
meie oma metsast toodud puidule tervelt neli uut elu.
MARTIN HANSON

Palmako juhatuse esimees Rain Raudsepp

selgust ettevõtte tegevusse. Eesti
puidutööstusele kohaselt asub ka
enamik Palmakos loodud töökohti
eemal suurlinnatuledest, hoides nii
elu maapiirkondades.
Raudsepp lisab veel, et puit on
Palmako DNA-s sügaval sees ja kõik
ettevõttes keerleb puidu ümber.
“Läbiv joon on meil maksimaalne ja
vastutustundlik puidu väärindamine
ning siis selle eksportimine, mis on
samuti olnud algusest peale meie ettevõtluse fookus,” selgitab Raudsepp.

Neli tootmist, neli uut elu
Alustame aga sellest, et puidu väärindamine saab toiLisaks neljale tootmisüksusele on nelja kategooriasse
muda tänapäeval neljal astmel: energeetiline, mehaajagatud Palmakos tehtavad puittooted: lõpptarbijatele
niline, keemiline ja molekulaarne. Igal järgmisel astmel
mõeldud kõikvõimalikud puidust tooted aeda (aiamajad,
loodav lisandväärtus ületab oluliselt eelmist. Eesti ettetööriistakuurid, autovarjualused, lillekastid jmt), ehitusel
võtted katavad edukalt ära energeetilise ja mehaanilise
kasutatavad liimpuittalad, peamiselt maastikul piiretena
astme ning kaks tehast tegelevad ka
kasutatavad ümarfreesitud süvaimmutatud
puidu keemilise väärindamisega. Molefreespuittooted ning tootmisest üle jäävad
kulaarset astet Eestis veel ei ole. Palmahöövellaastud ja saepuru, mis pressitakse
ko tegutseb kahel esimesel astmel.
Üle 90 protsendi
küttegraanuliks. Ettevõtte neljas tehases
“Kunagi 90ndatel sai meie emafirma
toodetest läheb
valmib aastas üle 60 000 puitmaja, ligi
alguse metsa varumise ja puidukaubanekspordina
30 000 m3 liimpuittooteid, 20 000 m3 süvadusega, millele siis hakati juurde ehitaEestist välja.
immutatud freespuittooteid ja 50 000 tonni
ma esmast puidutöötlemist ehk saevesgraanuleid, mis turustatakse peamiselt
keid ja sealt edasi järeltöötlust sellele,
Euroopas. Üle 90 protsendi toodetest läheb
mis saeveskist tuli. Nii on sündinud ka
ekspordina Eestist välja. Põhiturud on SakPalmako ettevõttena, mis nüüdseks
samaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania ja
toimetab neljas erineva asukoha ja suurusega tootmisükenamik Skandinaavia maid.
suses, mis asuvad Tartumaal Kavastus, Lääne-Virumaal
“Suurim valdkond, mida Palmako enda kaubamärgi
Ojakülas ja Laekveres ning Jõgevamaal Põltsamaal Puhu
all
toodab, müüb ja turustab, on erinevad aiamajad, -piirristis,” toob Palmako juhatuse esimees Rain Raudsepp
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HEA PARTNER
ded, -mööbel, -dekoratsioonid, kasvuhooned ning mängumajad. Meie kutsume seda aiapuiduks. Toodame selgelt
kõige laiemat aiapuidu sortimenti kogu Euroopas ja kuulume Euroopa paari suurima tootja hulka. Meie tooteid on
võimalik saada enamikust suurematest jaekettidest, sealhulgas näiteks Bauhausist,” selgitab ettevõtte juht.
Kõige kiiremini kasvav valdkond müügi osas on aga
liimpuitdetailid ehk hoonete ehituseks minevad konstruktsiooni-kandeelemendid, mida müüakse Construct by
Palmako brändi all. “Kaks aastat tagasi ehitasime toona
Euroopa modernseima tehase, kus kogu tootmisprotsess
on täielikult mehhaniseeritud ja digitaliseeritud – tellimuste vastuvõtmisest kuni juba valmisdetailide pakkimiseni. Ilmselt on siin tegemist kogu meie kontserni suurima lisandväärtusega insenerpuiduga. Need on väga pika
elueaga tooted, süsiniku sidumise vaatest on meie toodetel kõigil eluiga aastakümnete, kui mitte aastasadade
pikkune. Lisaks on vajadusel nende kõikide ümbertöötlemine ka igati võimalik,” selgitab Raudsepp.
Liimpuitu müüakse esiteks nii-öelda vorstilatina, kus
tehasest tulevad standardse pikkuse ja ristlõikega talad,
millest ehitaja siis kohapeal lõikab vajalikud detailid,
nii nagu vaja on. Teiseks toodetakse ka juba valmisprojekte, näiteks katusekonstruktsiooniks, kus tehasest
jõuavad kliendile kätte valmis lõigatud ja töödeldud
konstruktsioonitükid, mis kohapeal vaja vaid kokku panna. Raudsepp ütleb, et liimpuit on ainus valdkond, kus
hetkel on koduturg veel nende suurim.
Nüüd liigume aga valdkondadesse, mis on oma lisandväärtuselt kõige ressursisäästlikumad ja ökoloogilisemad.
Nimelt on Palmakol veel kaks kaubamärki ja tootmist. Esimene toodab ja müüb Imprest by Palmako nime all freespuittooteid, piltlikult öeldes ümarlatti, mis on vaakumsurve all immutatud, et puidu eluiga kordades pikendada.
“Meil on võimekus minimaalselt 5-sentimeetrise
diameetriga puidust valmistada sirgeid latte, poste
põllumajandusse või maastikuehitusse. See on koht, kus
meie koostöö RMK-ga on kõige suurem, sest me kasutame puitu, mis väga tihti jääks lihtsalt metsa vedelema,”
räägib ettevõtte juht. Ühes tootmishoones Kavastu kompleksis võetakse aga kokku kõik Palmakos tekkinud puidujäätmed ja toodetakse neist Heat!t by Palmako nime all
puidugraanuleid. Tegemist on väga ressursiökonoomselt
toodetud graanulitega, mille jaoks ühtegi puud metsast
ekstra maha võetud ei ole ja graanuli tootmiseks vajalik
elektrienergia saadakse Kavastus 2,6 hektaril laiuvast
päikeseelektrijaamast.

Puit ei kao iialgi kuhugi
“Kui koroona tuli, oli udu nii paks, et ei olnud näha kaugemale kui üks päev. Nüüd on aga olukord selline, et
meil läheb liiga hästi, ei suuda tootmisega nõudlusele
järele jõuda. Inimesed on kodused, ei reisi ning soovivad
kulutada säästud oma hoovide ja õuealade disainimisele.
Hetkel püüamegi parandada võimekust oma toodetega
olukorda arvesse võttes siiski võimalikult paljude klientideni jõuda,” selgitab Raudsepp praegust elu Palmakos.
Kui aga rääkida laiemalt, siis ei näe Raudsepp või-

Palmako autovarjualune Karl

Palmako mänguväljak Jesper

COOPi Mustvees asuv Ehituskeskus, kus on kasutatud
Palmako liimpuitkarkassi

malust, et puu meie elust kaob. Mehe meelest on aga
vaja väga tõsiselt otsa vaadata sellele, kuidas ja millist
metsa Eestis kasvatame ning kuidas seda majandame. “Ideaalis saame toota palju ja jätkusuutlikult puitu
kasutades nii, et sellele lisandväärtust andes on kasu
kõigil eestlastel. Paratamatult tähendab see ka metsas
sae ja kirvega ringi käimist, mis aga saab ühiskonnas
alati palju “tagasisidet”,” leiab Raudsepp.
Muidugi leiab ka puidu kasutusele alternatiive, milleks
enamasti on läbi Suessi kanali tulnud metall, plast või
mingid komposiitmaterjalid. “Kas need on siis looduslikumad ja väiksema jalajäljega? Vaevalt. Pidevalt arendatakse
edasi ka puidu kasutuse tehnoloogiaid ja ei ole hirmu, et
nõudlus puidu järele kuskile kaob,” lõpetab Raudsepp.
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RISTSÕNA

Õigesti vastanute vahel loosime 3 RMK pidulikku kadakaõuna vahujooki (mittealkohoolne) ja 3 seeneämbrit.
Vastus saada hiljemalt 10. juuniks e-posti aadressil marina.poltavtseva@rmk.ee.
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LASTELE

NUPUTA
1. Vali päevakoera kehamummude sisse üks jala küljes olevatest tähtedest. Vastuseks saad kevadisel ajal riigimetsas
lindude pesitsemiseks loodud olukorra.
2. Kevadel läheb suuremaks metsaistutamiseks. Leia istutajale õige vari.
3. Kirjuta ringi sisse pildil kujutatu vastav täht. See tegelane suudab lühikese ajaga palju puid ära suretada.

1.

2.

3.

Õiged vastused: 1: Raierahu, 2: 8, 3: Kooreürask
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LASTELE
Leia rada, mida pidi minnes saab matkasell midagi hamba alla pista. Võta piltidest numbriga näidatud
täht ja saad teada, mis kõhtu rändab.

Õige vastus: Jänesekapsas
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METSABINGO

Luhasoo õpperada

Foto: Jarek Jõepera

RMK MATKARAJA METSABINGO
Tunneta loodust kogu kehaga ja pane metsas proovile oma viis meelt – kuulmine, nägemine, haistmine, maitsmine ja kompamine. Pista putukad hamba alla ja uuri välja, mis maitsega need on! Kuula, mida räägib sammal! Veel
parem – proovi näha metsakohinat või katsuda värsket õhku! Aga kuidas lõhnab rahu? Või … nii meie meeled vist
metsas ikkagi ei käitu. Tuleb ise proovida! Võta metsabingo metsa kaasa ja tee õigesse kasti ristike. Hiljem arutlege
pere keskis, mida teada saite ja tundma õppisite.
Kuulmine, nägemine, kompamine, haistmine, maitsmine

Kõndisin
laudteel

Paitasin
sammalt

Nägin
metsmarju

Nägin
looma või
putukat

Nägin
seent

Leidsin
sipelgapesa

Ronisin
vaatetorni

Ei jätnud prügi
loodusesse

Pistsin
taskusse
tammetõru
või käbi

Leidsin
metsast:
...........................

Katsusin
männipuu
koort

Nägin
suurt kivi

Maitsesin
allikavett või
jänesekapsast

Nägin veekogu
(oja, allikas,
järv, jõgi)

Nuusutasin
lille

Kuulsin
linnulaulu
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KOHTUME METSAS!

RMK Oandu-Ikla matkatee. Foto Jaak Neljandik

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

