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RMK metsakorraldaja Kaire Vinkel metsa mõõtmas. Foto: Jarek Jõepera
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SISSEJUHATUS

MINE METSA!

SISUKORD

Nii nagu iga puu, kuitahes suur, on alguses ainult mulda 
pandud puuseeme või -istik, on ka iga inimene kõige-
pealt ju laps. Seda, et lapsed vajavad kasvamiseks aega 
ja elus hakkamasaamiseks kooliharidust, teab igaüks. Et 
ka väikesed puud alguses koolis käivad, teavad ilmselt 
vähesed. RMK inimesed teavad ja selle pärast viiaksegi 
igal aastal üle 20 miljoni väikese puulapse kooli, antakse 
neile korralikult süüa-juua, õpetatakse juur- ja valgus-
konkurentsis ellujäämist ning viiakse siis metsa, et nad 
seal juba iseseisvalt hakkama saaksid. Kõike seda tehak-
se selleks, et tulevikus, kui praegune ja ehk järgminegi 
inimpõlv on juba oma elutee lõpuni käinud, oleks meie 
järeltulijatel elukeskkonnana kasutada veel tugevamad 
ja tervemad metsad kui praegused. Ja et meie lapselap-
sed oleksid oma vanavanematele selle eest tänulikud ja 
nende üle uhked.

Metsa mõistab igaüks meist isemoodi. Sest nii nagu 
metsal on palju erinevaid nägusid, pakub ta ka rohkesti 
erinevaid hüvesid. Aastakümneid, isegi -sadu on inime-
sed harjunud metsast saama. Ja mets on ka andnud. 
Erinevalt paljudest teistest kantidest maailmas on Eesti 
mets sellele hästi vastu pidanud – üle poole Eestimaast 
on metsaga kaetud ja selliselt, kuidas me tema eest 
praegu hoolt kanname, ei saa ta ka kunagi otsa. Siiski on 
aastate jooksul metsale ka liiga tehtud, mistõttu püüame 
oma tööd sättida nii, et kahju enam ei sünni ja ka ajaloos 
tehtud vead saavad parandatud.

Tasakaalus metsamajandamine annab võimaluse nii 
metsa elurikkust hoida, metsas käijate tervise eest hoo-
litseda või lihtsalt end mõnel lõkkeplatsil hästi tunda, 
aga ka inimeste eluks vajalikku ehitus- või küttematerjali 
hankida. Metsast saadav puit on taastuv loodusvara, mis 
targa ja heaperemeheliku majandamise tulemusel kuna-
gi otsa ei lõpe. Nii saame endale ehitada kodud ja kütta 
seal ahjud nii, et elukeskkond ka tulevikus elamisväärse-
na säiliks. Kas teadsid, et tänapäevane Eestis ehitatud 
puitmaja võrreldes teistest materjalidest ehitatutega 
hoopis parandab maailma kliimat, mitte ei muuda seda 
ebastabiilsemaks?

Hea lugeja, loodan, et Metsataibu annab Sulle uusi 
teadmisi metsas käimisest ja metsaga ümberkäimisest. 
Ja mis veel tähtsam – sõltumata sellest, kas oled sage 
metsaskäija või ainult harv külaline, tahtmist ikka jälle 
tulla. Mine metsa!
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METSAMAJANDUS

MINE METSA! METSA ELURING
Uuri lähemalt: www.rmk.ee/eluring

METSA
UUENDUSRAIE
30–130 aastat

METSA
UUENDAMINE

0–5 aastat

METSA
HARVENDUSRAIE
25–70 (20–65)  
aastat

NOORENDIKE
HOOLDUS

5–25 aastat

Kas teadsid, et:
  noores metsas tehakse valgustusraiet, mille eesmärk 

on luua tulevikupuudele head valgustingimused ja 
anda neile kasvuruumi. Pärast viimast valgustusraiet 
jäetakse ühele hektarile kasvama ligi 1500–2000 
puud.

Kas teadsid, et:
  kõik riigimetsa metsaistutuseks vajalikud metsa- 

taimed kasvatab RMK oma kaheksas taimlas. 
  noori taimi kaitseb RMK taimlas männikärsaka vastu 

vaha ja liimiga. Kaitsmaks puid sõraliste toiduks 
sattumise eest pritsitakse taimi metsas lambarasva 
sisaldava loodusliku vahendiga.

Kas teadsid, et:
  istutatud taimi hooldatakse vahel isegi kaks korda 

aastas, kokku eemaldatakse aastas taimede kasvu 
segavat heina ja puittaimi 25 000 hektaril.

Kas teadsid, et:
  igal aastal raiutakse 1% küpsest metsast riigimetsa-

maal ja kõik raiesmikud uuendatakse.



4

METSATAIMEDE LASTEAIAS 
KÄIB TÖÖ AASTA LÄBI

Riigimetsa targa peremehena hoolitseb RMK aastast 
aastasse selle eest, et metsad otsa ei saaks. Sel keva-
del jõuab mulda 22 miljonit uut taimelapsukest. See on 
küllalt keskmine aastanorm, ent eelmisel aastal istutati 
puid kahe miljoni jagu enamgi.

Taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja Esko 
Krinal selgitab, et metsa majandamisel tuleb meeles 
pidada olulist põhimõtet – metsal pole inimest vaja, 
inimesel metsa aga küll.

“Peamiselt kasvatatakse riigimetsas kuuske, mändi, 
kaske ja sangleppa. Jaotus on selline, et mõlemat okas-
puud istutame umbes kümme miljonit taime, lehtpuid 
aga kaks-kolm miljonit,” selgitab ta.

Selle nimel, et oleks, mida kevadel istutada, tuleb 
need taimekesed eelnevalt kasvatada. Selleks omakorda 
on vaja seemneid ja need kogutakse talvel käbidest.

Tänasest pisikesest seemnest saab aastakümnetega 
ilus puu. Metsavarude tagamine eeldab aga palju tööd 
ja teadmisi ning suurt hoolsust.

ANNE-MARI ALVER

Tööd on uute puude kasvatamisega palju ja sellega 
on RMK-s hõivatud kokku umbes 200 inimest.

Metsataimi kasvatatakse kasvuhoonetes ja avamaa-
taimlates. Taimlad asuvad üle Eesti: Iisakus, Kullengal, 
Maranal, Purilas, Reius, Rullis, Räpinas ja Tartus.

Kullenga taimla juht Margret Peiker meenutab, et 
2021. aasta kevadel ja sügisel saadeti Kullenga taimlast 
metsakasvatajatele üle 1,8 miljoni kuusetaime.

Kiire tööaeg on ukse ees
Töid ja tegemisi jagub taimlas läbi aasta ning kohe-ko-
he on algamas kõige kiirem aeg – kevad ja suvi.

“Kui esimene külv märtsikuus on tehtud, hakatakse 
kohe aprillis põllult kuusetaimi välja võtma ja metsa 
saatma. Kõik kuusetaimed tuleb käsitsi üles võtta. Peale 
taimede väljaandmist alustatakse sügisel kasvuhoonest 
välja viidud kuusetaimede pakendamisega ehk taimede 
külvikastist transpordikasti asetamisega. Transpordi-
kastidega veetakse kuusetaimed juba põllule koolitami-
seks,” jutustab Margret Peiker.

Mais ja juunis toimub taimede koolitamine ehk põl-
lule istutamine. Suvel tuleb taimlatöötajatel hoolitseda 
põllul kasvavate taimede eest neid rohides.

METSAKASVATUS

Taimede koolitusmasinaga pannakse pea aasta aega külvikastis kasvanud seemikud põllumulda, et need enne metsa 
istutamist poolteist-kaks aastat veelgi tugevamaks ja vastupidavamaks kasvaksid. Foto: RMK



5

METSAKASVATUS

Viimane rohimine tehakse veel septembrikuus. Kohe 
pärast seda ootab juba ees sügisene taimede väljavõt-
mine põllult, sest metsakasvatajad hakkavad tegema 
sügisistutust.

Oktoobris toimub järgmise aasta kevadel metsa istu-
tatavate männitaimede sorteerimine ja transpordikasti-
desse asetamine. November on tavaliselt taimlas kõige 
rahulikum kuu, mil hakkavad ettevalmistustööd käbide 
varumiseks.

Juba detsembrikuus alustavad taimlatöötajad seem-
lates käbide varumisega ja okste lõikamisega. Sõltuvalt 
käbiaastast käib jaanuarist kuni maikuuni töö käbikuiva-
tis. Kuigi terve aasta vältel on taimlas väga palju erine-
vaid töid ja tegemisi, leitakse ka aega puhkamiseks.

Uus mets algab pisikestest seemnetest
Selleks, et kevadel midagi istutada oleks, tuleb puutai-
med eelnevalt seemnetest ette kasvatada. Selleks oma-
korda on vaja käbisid.

Margret Peiker selgitab, et käbide varumine on väga 
tähtis, sest käbidest saadavatest seemnetest saab mets 
uue alguse. “Käbisid varutakse kuuse- ja männiseemne-
te saamiseks seemlatest ja riigimetsast selleks sobiva-
telt lankidelt,” ütleb ta ning annab ülevaate, mis käbide 
ja seemnetega edasi tehakse.

Käbide lüdimine ja metsapuuseemnete töötlemine 
toimub RMK Kullenga taimlas asuvas käbikuivatis, mis 
on ühtlasi Eesti ainuke käbikuivati. Kui käbid on jõudnud 
Kullenga taimlasse, siis kõigepealt suunatakse need pu-
hastustrumlisse, kus eemaldatakse okkad ja muu praht.

Seejärel liiguvad käbid kuivatisse. Käbide kuivatami-
seks kasutatakse kuivatuskappe, kus käbisid kuivatatak-
se kindla temperatuuri juures 24 tundi. Kuusekäbisid 
kuivatatakse 40–45 kraadi juures, männikäbisid 50–55 
kraadi juures. Kuivatuskappidest tulnud käbid valatak-
se raputajasse, mis eraldab käbidest tiibadega seem-
ned. Seejärel pannakse tiibadega seemned trumlisse, 
mis eraldab seemnetelt tiivad. Edasi järgneb seemnete 
puhastamine vibrosorteeril, kus sõelutakse seemnetest 
välja vaigutükid, okkad ja muu väikene praht. Pärast 

  Männi seemet 3–4 aasta mahus
  Kuuse seemet 7–8 aasta mahus
  Arukase seemet 2 aasta mahus

RMK seemnevarud metsaseemnete 
vajaduse tagamiseks

  Männi seemet 2,6 tonni, s.o 5 aasta maht
  Kuuse seemet 5,6 tonni, s.o 12 aasta maht
  Arukase seemet 250 kg, s.o 3 aasta maht

Praegu on seemnevarus

seda liiguvad seemned juba õhksorteeri, mis eraldab 
tervetest seemnetest tühjad ja katkised seemned. Järg-
misena toimub seemnete pesu ja nõrgumine. Alles 
järgmisel hommikul liiguvad seemned edasi seemne-
kuivatuskappi, kus need kuivatatakse ladustamiseks 
sobiliku niiskustasemeni. Kuivatamisele järgneb veel 
seemnete lõplik puhastamine õhusorteeriga ja alles 
siis pakendatakse puhtad seemned käbipartiisiltidega 
tähistatud plastanumatesse ning viiakse kaalumisele. 
Seemneid hoiustatakse külmhoidlas, kus temperatuur 
on –7 kraadi.

Kasvuhoonest koolitamiseni
Kullenga taimlas kasvatatakse männi- ja kuusetaimi. 
Juba märtsikuus toimub esimene männikülv, kuusekülv 
aga tehakse enne jaanipäeva.

“Seemnete külvamiseks on Kullenga taimlas olemas 
külviliin, mis külvab igasse külvikasti pesasse ühe seem-
ne. Seejärel liiguvad külvikastid kasvuhoonetesse. Meil 
on kolm kasvuhoonet, mis kõik on köetavad.

Kasvuhoonetes hoolitsetakse männitaimede eest 
kuni jaanipäevani, mil neid seal kastetakse ja rohitakse. 
Enne jaanipäeva kolitakse külvikastid männitaimedega 
kasvuhoonetest õue kasvatusväljakutele, kus nad kosu-
vad kuni järgmise kevadeni. Männitaimede asemele 
tulevad kasvuhoonetesse kuusekülvid. Oktoobri lõpus 
kolitakse ka kuusetaimed õue talvituma.

RMK Kullenga taimla külviliin külvab igasse külvikasti 
pesasse ühe seemne. Foto: RMK

Foto: RMK



6

Sügisel pakendatakse männitaimed külvikastidest 
transpordikastidesse ümber ja jäetakse talvituma. Ke-
vadel tulevad juba metsakasvatajad taimedele järele, et 
need metsa istutada.

2021. aastal kasvatati kolmes Kullenga kasvuhoones 
kokku 1,2 miljonit männitaime ja 1,8 miljonit kuusetaime.

Erinevalt männitaimedest istutatakse pisikesed kuu-
setaimed Kullengal põllule ehk koolitatakse. Koolitamise 
aeg on kevadel väga lühike, kus võimalikult kiiresti tuleb 
väiksed taimed mulda saada. Põllul kasvavad noored 
kuusetaimed veel kaks aastat, enne kui nad on valmis 
metsa saatmiseks. Koolitamise teeb tihti keeruliseks 
vihm ja pikalt kestev põud. Istutuse ajal on meil töös 
kaks koolitusmasinat. Ühel koolitusmasinal teevad tööd 
kokku kümme inimest. Viis naist istub koolitusmasinal 
ja asetab taimekesi istutuspesadesse, samal ajal kaks 
naist kõnnivad masina järel ja kontrollivad, kas masin 
on korralikult taime mulda pannud, ja korrigeerivad 
vajadusel. Lisaks naistele on masinal töötamas ka kolm 
meest: traktorist, taimekastide etteandja ja kastide 
platsilt põllule vedaja. Põllul kasvavaid kuusepeenraid 
rohitakse hooaja jooksul 2–3 korda,” kirjeldab Margret 
Peiker ja lisab, et 2021. aastal koolitati Kullengal 2 mil-
jonit kuusetaime.

Koolitamine tähendab tegevust, kus pea aasta 
aega külvikastis kasvanud seemikud istutatakse 
põllumulda, et need enne metsa istutamist pool-
teist-kaks aastat veelgi tugevamaks ja vastupidava-
maks kasvaksid. See on vajalik, kuna põllus kasva-
des areneb kuusetaimede juurestik tugevamaks ja 
taimed hakkavad tasapisi harjuma erinevate ilmas-
tikuoludega. See tagab, et metsa istutatavad noo-
red taimed on elujõulised ja vastupidavad. Kevadel 
koolitame kuusetaimi.

Koolitamine on meeskonnatöö, üksinda seda 
teha ei saa. Ainuüksi koolitusmasinale on vaja vähe-
malt 8–10 inimest, kus igaühel on väga tähtis roll, 
et taimed saaksid põldu võrdsete vahedega sirges 
reas.

Koolitamine kestab pea jaanipäevani ja sellega 
töö ei lõpe. Nii nagu metsas pärast istutamist tuleb 
metsanoorendikku hooldada, nii tuleb ka taimlas 
pärast koolitamist noori taimi hooldada. Suve jook-
sul on selliseid suuri põlde, kuhu oleme koolitanud 
miljoneid kuuse-, kase- ja sanglepataimi, vaja rohi-
da 2–3 korda. Ühe väikese metsataime metsa jõud-
miseks tuleb enne väga palju tööd ära teha, alates 
seemne külvamisest ja kasvuhoones kasvatamisest 
kuni koolitamiseni ja selle põllult väljakaevamiseni.
Mulle meeldib, et töö tulemus on kohe silmaga 
näha. Kui päeva lõpuks on sada tuhat taime põldu 
koolitatud või koolitamise lõpuks juba suur põld 
miljoneid taimi täis, siis on sellest suur rõõm. Kui 
täna koolitatud taimed järgmisel sügisel või ülejärg-
misel kevadel metsa istutatakse, siis on uhke tunne, 
et olen saanud sellesse oma panuse anda.

Metsandustudeng ja taimlatööline Liis

Väikese metsataime nimel 
tehakse ära suur töö

RMK Kullenga  
kasvuhoone esimese  

külvi männi seemikud. Foto: RMK

Foto: RMK
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MEELELAHUTUS – MÄLUMÄNG

MÄLUMÄNG

1. Möödunud pühade ajal toodi 
riigimetsast koju ... jõulukuuske.
a) 5764
b) 9290
c) 10 578
d) 3243

2. Millisel pildil on kujutautd 
2022. aasta lindu neppi ehk 
metskurvitsat?
a) 

b) 

c) 

3. 2022. aasta puu on ...
a) kadakas
b) kibuvits
c) õunapuu
d) pihlakas

4. Eesti kõrgeim haavapuu asub 
Valgamaal Otepää vallas ja see on 
... kõrge.
a) 43,2 m
b) 51,3 m
c) 33,8 m
d) 63,7 m

5. Puidust ehitiste positiivne CO2 
jalajälg tähendab, et…
a)  ehitamise käigus tekkinud 
süsinikuheide on suurem 
puitmaterjali salvestatud süsiniku 
kogusest
b) ehitamise käigus tekkinud 
süsinikuheide on väiksem 
puitmaterjali salvestunud süsiniku 
kogusest 
c) ehitamise käigus ei tekkinud 
süsinikuheidet;

6. 2020. aastal tähistati Eesti 
looduskaitse ... (mitmendat?) 
sünnipäeva
a) 120.
b) 205.
c) 50.
d) 110.

7. Eestis on ... rahvusparki.
a) 7
b) 3
c) 6
d) 9

8. Millisele eesti kirjanikule 
pühendati 2021. sügisel 
Lukalaande istutatud metsatukk?
a) Jaan Kross
b) Paul-Eerik Rummo
c) Jaan Kaplinski
d) Juhan Liiv

9. Septembris avatud RMK 
matkatee Hiiumaal on ... pikk.
a) 157 km
b) 38 km
c) 351 km
d) 234 km

10. 2021. aasta lõpus toimunud 
fotokonkursi “Vereta jaht” võidutöö 
oli ...
a) Ingmar Muusikus. Müravad karud

b) Enel Lepik. Liuglev orav

c) Heiko Kruusi. Suur-kirjurähn 
röövikuga

d) Andres Ennok. Põdrad, üks nagu 
vasarhai

Kui hästi oled kursis meie metsades toimuvaga?

Vastused: 1. b; 2. a; 3. d; 4. a; 5. b; 6. d; 7. c; 8. c; 9. d 10. b
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METSAUUENDUS

RMK METSAKASVATUSTALITUSEL 
ON OLEMAS SAJA AASTA PLAAN

“Me suudame kasvatada veelgi parema metsa, kui seal 
enne oli,” võtab kuus aastat RMK metsakasvatustalitust 
juhtinud Toomas Väät metsakasvatuse eesmärgid lühidalt 
kokku. Kui metsa istutamine on iseenesest lihtne, siis nen-
de puukeste hooldamine ja väljakasvatamine järgmised 15 
aastat väga keerukas ja pikalt ette planeeritud protsess.

Muld ja puuliik kui olulised indikaatorid
Metsakasvataja on tõeline strateeg, kes peab metsakas-
vatusliku otsuse langetamisel sada aastat ette mõtle-
ma. Milline puuliik, tööd ja võtted on parima tulemuse 
saamiseks vajalikud? “Metsakasvatuslik operatiivplanee-
rimine toimub viis aastat ette. Selleks, et kolme aasta 
pärast metsa uuendada, peame täna metsataimed 
taimlast tellima. Avajuurse kuusetaime kasvatamine 
võtab aega kolm aastat ja alles pärast seda saame selle 
metsa istutada. Otsuse langetamise üks indikaator on 
see, mis puuliik seal enne kasvas. Ilusa männiku puhul 
sobib mänd sinna ilmselt endiselt. Siiski ei pea see alati 
paika. Kohtades, kus hetkel kasvab näiteks hall-lepik, 

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät 
rõhutab, et metsauuendamise ja metsakasvatuse 
eesmärk on kasvatada samale alale parem mets. 
Kasutades Eestimaa taastuvaid loodusvarasid ning 
viies ellu metsakasvatuslikke otsuseid ja võtteid 
parimal viisil, saavad tulevased põlved nautida veelgi 
paremaid hüvesid, millest hetkel ise osa saame.

UKU ADRIAN ILVES

siis mullaviljakust arvestades ja parimal viisil seda ära 
kasutades tuleks seal kasvatada hoopis kuuske. Siis 
raiumegi hall-lepiku maha ja istutame kuused. Või kui 
tegu on näiteks juurepessu tõttu hukkunud kuusikuga, 
uuendame selle ala kase või männiga. Ehk puuliikide 
vaheldus on konkreetsel alal täiesti normaalne, kuid 
pikaajaline strateegia on suurendada okaspuu enamu-
sega puistute osakaalu,” kirjeldab Väät ja lisab, et sama 
olulist rolli mängib metsas ka muld. “Liivastel muldadel 
kasvavad suured võimsad männikud. Sellise ala puhul 
üldiselt muud võimalust peale männiga uuendamise po-
legi. Metsakasvatuslik võte peab olema suunatud met-
samulla tootmisvõime parimale kasutamisele, suurima 
tagavara ja kvaliteetseima puiduga metsa kasvatamisele 
ning loodusliku mitmekesisuse säilitamisele.”

Erinevad istutamise ja metsa 
kasvamise võimalused
Järgmine oluline küsimus on see, kuidas ja mida istuta-
takse. Istutatavad taimed jagunevad kaheks – avajuur-
sed taimed ja potitaimed. RMK kasutab pott-põld-teh-
noloogiat ehk avajuurne taim on ühe aasta potis ja 
seejärel koolitatakse kaheks aastaks põldu. Hiljem on 
juurekava kompaktsem ja taime on parem istutada, ehk 
siis avajuurne taim on RMK-s pott-põld-taim teise nime-
ga. Potitaim on n-ö konteineris kasvatatud ehk suletud 
juurekavaga taim. Potimänd on metsa jõudes 1-aastane, 
pott-põld-kuusk aga 3-aastane.

“Näiteks on kõik männid potimännid. Ka osa kuuski 
on potis, kuid enamasti siiski avajuursed. Mändi istu-

RMK korraldab kevaditi metsaistutustalgud kõigile huvilistele, kes soovivad istutusel käed külge panna. Foto: Aldis Toome
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“Metsakasvatuslik 
võte peab olema 

suunatud metsamulla 
tootmisvõime parimale 

kasutamisele, 
suurima tagavara ja 

kvaliteetseima puiduga 
metsa kasvatamisele ning 
loodusliku mitmekesisuse 

säilitamisele.”

tatakse väheviljakates ja kuivades või väga märgades 
kasvukohtades ning männi puhul annab parima tulemu-
se just potimänd, seda on hea istutada istutustoruga. 
Kuusk on väga põuakartlik ja pinnapealse juurestikuga, 
selle liiva sisse istutamine on raisatud ressurss. Seevastu 
saame istutada avajuurset kuuske hästi viljakasse kas-
vukohta, kus rohttaimestik hakkab kiiresti vohama, sest 
kuusetaim on ise tugevam ning suurem puuke suudab 
seal teiste rohttaimede ja põõsastega konkureerida. Poti-
kuuske kasutame aina rohkem niiskematel kasvukohtadel 
ja selleks valmistame maapinna ette näiteks mätastena, 
et taime juured ei oleks vee sees ning et taim pääseks 
kiiresti rohurindest välja,” toob Väät näiteid.

Varakevadel algust tehtava männi külvi eelis istuta-
mise ees on selle lihtsus ja odavus. Külvi rajamine on 
otstarbekas väheviljakatel ja kuivade kasvukohtade värs-
ketel raiesmikel. “Teeme väga väikses mahus männikül-
vi, kuid oleme selle osakaalu vähendanud miinimumini, 
sest istutamisega võidame raiesmiku 
uuenemise kiiruses 2–3 aastat, mis on 
selles etapis väga oluline, lisaks on istu-
tatud metsa tagavara tulevikus suurem 
kui külvatud metsal,” ütleb Väät.

Umbes 20% uuendusaladest jäävad 
Vääti sõnul looduslikule uuenemisele, 
mille puhul on valdavalt tegu kaasiku-
te, haavikute ja sanglepikutega. “Need 
on alad, kus on eeldused looduslikuks 
uuenemiseks valdavalt lehtpuudega 
ehk eelmises metsapõlves oli ja naaber-
puistutes on piisavalt kaske, haaba ja 
sangleppa. Järgmiste tööde, hooldamise 
ja valgustusraiega kujundatakse sinna 
samuti ilusad noorendikud.”

Metsa uuendatakse igal aastal, küsimus on vaid piir-
konnas ja natukene varieeruvates mahtudes. “Meil on viis 
aastat ette teada, millises mahus on vaja metsauuendus-
töid ja valgustusraieid teostada ning kui palju vaja taimi 
istutada. Me teame ka täpset proportsiooni, näiteks et 
kahe või kolme aasta pärast on meil tarvis 22–23 miljonit 
taime, millest 10 miljonit on mändi, 8–9 miljonit kuuske 
ja 2 miljonit kaske ja sangleppa.”

Noor mets vajab palju tähelepanu
Võib tunduda, et metsa istutamine paneb aluse uuele 
metsapõlvele, kuid tegelikult on see vaid üks esimene 
samm, mis pole kuigi keeruline. Kui puid pärast maha-
panemist mitte hooldada, pole viie aasta pärast sealt 
ka soovitud tulemust näha. Samuti tuleb maapind enne 
istutamist ette valmistada ehk mineraliseerida. “Pärast 

istutamist hooldame männikuid kaks 
korda aastas ning kuusikuid vähemalt 
ühe korra. Niidame istutatud puud ro-
hust välja, sest muidu nad ei saa kas-
vamiseks piisavalt valgust ja hukkuvad 
või jäävad kiratsema. Pärast istutamist 
seisab suur töö alles ees, sh metsakait-
setööd sõraliste kahjustuste vastu. Kas-
vuhoo juba sisse saanud noored puud 
vajavad valgustusraiet. Noore metsa 
kasvatamise periood kestab ca 15 aas-
tat ja see ongi reeglina kõige olulisem 
periood metsa eluringis.”

Sellist metsa, mida inimtegevusega 
üldse kujundatud pole, on Vääti sõnul 

Eestis raske leida. “Need n-ö ilusad metsad, kus meile 
meeldib käia jalutamas ja marjul, on enamasti siiski 
selliseks inimene kujundanud – seal on ilmselt kunagi 
tehtud lageraie, peale seda istutatud või külvatud, teh-
tud valgustusraiet ja harvendusraieid.”

Kus kasvavad erinevad puuliigid?
“Väga lihtsustatult võib öelda, et mänd kasvab hästi seal, 
kus on liiv, turvasmuld või märg raba. On ka ütlus, et lodu 
on sanglepa kodu, ehk sanglepale meeldib kasvada liikuva 
põhjaveega paikades. Kõik muud kohad on sobilikud nii 
kasele kui kuusele. Tegelikult suudab ju loodus ka ise vali-
kuid teha ning enamikus kohtades saab iga puuliik kuidagi 
kasvada. Näiteks kasvab kask ka kuivades palumänniku-
tes, kuid ta jääbki madalaks ja kõveraks, nii et sellest saab 
näiteks hokikepi teha. Meie eesmärk on aga seal kasva-
tada mändi. Samuti ei tasu kuuske istutada väga märga 
kasvukohta. Muidugi võib ta seal kasvama minna, kuid 
muutuks kollaseks ning võra läheks laiaks nagu vihma-
vari. Metsakasvataja ülesanne on teha kõige parem valik. 
Kui muld on liigniiske, pole sinna kuuse istutamine kõige 
mõistlikum, sest kuusk võib oma pinnapealsete juurte  
tõttu tormihellaks ja kiduraks muutuda,” kirjeldab Väät.

Lisaks rajab RMK igal aastal umbes 400–500  

“Kui palju on selliseid ametikohti või rolle, kus 
tehakse tänaseid otsuseid ja töid selle nimel, et 
keegi teine saaks saja aasta pärast töö tulemu-
si nautida? Mitte just palju, kui hakata mõtlema. 
Täna teeme otsuseid ja kasvatame näiteks män-
nikuid, kuusikuid ja kaasikuid, mille vilju naudib 
keegi 70–120 aasta pärast.” 

Toomas Väät

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät näitab, 
kuidas kuuse potitaime istutatakse. Foto: RMK
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hektarit metsa kohtadesse, kus seda varem pole olnud, 
näiteks väheväärtuslikud rohumaad ja põõsastikud, kus 
pole maakasutuse planeerimise alusel muud paremat 
otstarvet või huvi. “Selliseid alasid on metsakasvatajate 
jaoks ootamas mitu tuhat hektarit. Läbi maakasutuse 
planeerimise teeme parima otsuse, sest niisama seisev 
ala on kasutamata ressurss.”

Väät kirjeldab, et mida elujõulisemad on meie met-
sad, seda rohkem süsinikku me seome. Piltlikult öeldes 
püüab kasvav puu atmosfäärist süsihappegaasi, seob 
sealt süsiniku ja vabastab tagasi hapniku.

Metsakasvataja pädevus
RMK metsakasvatustalituse tööks ongi riigimetsamaal 
tehtavad metsakasvatuslikud toimingud ja tegevused. 
“Metsakasvatustalituses töötab kokku 156 inimest, sellest 
31 metsakasvatajat üle Eesti. Talitus jaguneb kolmeks piir-
konnaks, igas piirkonnas töötab metsakasvatusjuht koos 
metsakasvatajate ning raietöölistega. Me oleme ise enda 
üksuse põhimääruse ja ametijuhendid kokku võtnud ühe 
lausega: meie eesmärk on kasvatada lagedale alale parim 
latimets 20 aastaga ja põhjendatud kuludega.”

Kuni kolmandik töödest teeb metsakasvatustalitus en-
da raietöölistega, keda on hetkel 116. Nemad toimetavad 
iga päev võsasaega metsas, istutavad, teevad hooldamist 
ja valgustusraieid. Lisaks raietöölistele teevad kaks kol-
mandikku töödest lepingulised partnerid. “Meil on sadu 
erinevaid ettevõtteid ja ligi 2000 inimest, kes tulevad keva-
del metsa istutama. 200 inimest on aastaringselt hõivatud 
võsasaetöödel. Kõik partnerid on leitud läbi riigihangete 
ehk siis me hangime seda teenust väljastpoolt ja anname 
väga paljudele tööd ning seda eriti maapiirkondades.”

Tõsine missioon
Vääti sõnul saab taoline missioonitunnetus osaks väga 
vähestele inimestele. “Teeme iga päev palehigis tööd ja 
näeme tohutult vaeva. Kuigi meie lõpptulemust ise ei 
näe, anname täna kõik endast parima, et teised inime-
sed saja aasta pärast mõtleksid: “Olid ikka tublid met-
sakasvatajad enne meid.” Ega metsaseadus selleks ei 
kohusta, kuidas ja millega tuleb metsa uuendada, kõik 
võib iseenesest jääda ka looduslikule ja lehtpuudega 
uuenemisele. Meie südametunnistus seda ei luba. Meie 
jaoks ei oleks vaja ka metsaseadust, sest oleme endale 
nagunii rangemad nõuded vabatahtlikult kehtestanud. 
See on ikkagi uskumatu missioon.”

Tulu teenimine vaid üks eesmärkidest
Metsakasvatustalitus ei pea mõtlema lühikeses pers-
pektiivis tulu teenimisele. Vääti sõnul on metsakasva-
tustalituse põhitegevuse aasta eelarve 22 miljonit eurot. 
Tegu on rahaga, mis läheb kõik otse metsa, et vajalikud 
tööd ära teha. “Meie talituse vastutada on riigimetsast 
umbes 150 000 hektarit, mis on veerand kogu riigimet-
sa majandatavast metsamaast ehk umbes veerand on 
riigimetsas sellist noort metsa. Igal aastal raiutakse ja 
seejärel uuendatakse umbes 1% riigimetsamaast.”

Mis on siis metsakasvataja tööle parim hinnang?
Selleks on lühiperspektiivis kasvama läinud taimed 
ja ilus noor mets. Aga ma ei tea ühtegi teist ameti-
kohta kui metsakasvataja, kes saab pikas perspek-
tiivis kiituse teistelt põlvedelt 100 aastat hiljem ja 
seda siiralt. See, kes naudib 100 aasta pärast seda 
puitu, mida meie täna kasvatame, on kindlasti tä-
nulik. Aga suures pildis tuleb üldistada, Eesti met-
sal läheb siis hästi – kui metsanduslikke termineid 
kasutada –, kui veerand on noored metsad, veerand 
on keskealised, veerand on valmivad ja veerand on 
küpsed. See on analoog ühiskonnaga, kus on eri 
vanuses põlvkondi, kuna siis oleme elujõulised ja 
perspektiiviga. Ja metsakasvataja ametinimetus on 
selles mõttes geniaalne. Kasvatame Eestile parimat 
metsa. Nii nagu väike laps on inimene, on ka maha 
istutatud taimedega saanud alguse uus metsapõlv. 
See on ka mets.

Rajate ka aastas ca 400–500 hektarit uut metsa 
aladele, kus seda varem ei ole olnud?
Seda me teeme küll, et metsastame rohumaid. 
Rohumaad küll metsastuvad looduslikult varem või 
hiljem, aga siis ilmselt remmelga või halli lepaga. 
Meie istutame sinna kaske või kuuske ja kasutame 
meile usaldatud vara parimal viisil. Need ilusad 
männikud, kuusikud ja kaasikud, kus inimestele 
meeldib käia, on üldjuhul inimese kasvatatud ja 
hooldatud. Seal meile kõikidele meeldib. Lisaks 
istutatud puudele lisab loodus sinna veel liike. 
Metsa kasvatataksegi kirve ja saega. Metsameestelt 
tasuks küsida, kuidas te selle ilusa metsa saite. Me 
räägime. Usaldage meid ka edasi.

Toomas Väät

Valgustusraie on vajalik, et puud kasvamiseks piisavalt 
valgust ja ruumi saaksid. Foto: Rando Kall



11

LOODUSKAITSE

RMK KAITSEB OHUSTATUD MAASTIKKE

Looduskaitsealadel raiutakse metsa selleks, et ohusta-
tud ja haruldaste avatud koosluste seisundit parandada. 
Kõige sagedasematel juhtudel on eesmärk kas poolloo-
duslike alade või lagesoode taastamine.

Poollooduslikeks aladeks on näiteks loopealsed, 
puisniidud ja -karjamaad. Kui loomade karjatamist ega 
heinaniitmist aastate kaupa tehtud pole, hakkab mets 
võimust võtma ja niidutaimele jääb valgusest väheks.

Elurikkuse seisukohalt on see halb, sest paljud ohusta-
tud ja haruldased taimeliigid kasvavad kõige paremini just 
niidualadel – sellised on näiteks mitmed käpalised, nurme-
nukud ja kullerkupud. Tavalised põllud ja heinamaad on 
nende jaoks liiga intensiivselt majandatud ning kui niidud 
kinni kasvavad, kaovad ka Eestist mitmed taimeliigid ja 
nendega seotud putukad. Näiteks on Eestis oluliselt vähe-
nenud kullerkupu ja temaga koos elava kullerkupukärbse 
levik. Samas on niidutaimed lisaks elurikkusele ja silmailule 
väga olulised ka erinevate tolmeldajate jaoks, kes lisaks loo-
duslikele kooslustele tolmeldavad ka meie põllukultuure.

Eesti puisniidud on ühed maailma liigirikkamad taime-
kooslused, kus ühel ruutmeetril on loendatud 76 taimeliiki.

Lisaks poollooduslikele kooslustele ja soodele on vä-
hemal määral ka teisi elupaiku, mida raiete tegemisega 
kaitstakse. Nii näiteks taastati Vilsandil Harilaiul avatud 
rannikumaastik ning mitmel pool Eestis on taastatud 
väiksematel pindaladel liivikuid ja nõmmesid.

Eesti lagesood väärivad tööd ja kaitset
Levinud põhjus looduskaitsealadel metsa raiuda on 
seotud soomaastike taastamisega. Omal ajal soodesse 

RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv 
selgitab, miks tehakse raieid ka looduskaitsealadel ja 
mida loodus sellest võidab.

rajatud kraavid tõmbasid märgalad kuivaks ja nendel 
aladel hakkas kasvama mets. Nüüd tegeletakse protses-
si pööramisega – kraavid aetakse kinni, mets raiutakse 
maha ja tasapisi saab turbasammal soostuval alal taas 
kasvama hakata.

Raie tegemine on soo taastamise juures vajalik, sest 
kuigi kraavide sulgemine põhjustab osa puude suremi-
se, siis turbasammalde jaoks võib valgust ikkagi väheks 
jääda ja samuti pelgavad puudega alasid just avatud 
soodes pesitsevad linnuliigid.

Põhjusi, miks soomaastikud tuleb taastada, on mit-
meid. Esiteks taas elurikkuse teema – paljud sootaimed 
ja soos elavad loomaliigid saavad hästi hakkama ainult 
hästi toimivas soos. Seoses kuivendusega on soid aga 
Eestis võrreldes 1950. aastaga ligi kahe kolmandiku 
jagu vähemaks jäänud ja seega on ka nendele liikidele 
vajalikud elupaigad vähenenud.

Teiseks kliimaaspekt – soo on kõige efektiivsem süsi-
nikku kinni hoidev maismaaökosüsteem meie planeedil. 
Rabakuppel kasvatab taimset massi tuhandeid aastaid 
ja seob sellega süsinikku.

Kolmas põhjus on maastikul veevarude ja aineringete 
tasakaalu hoidmine. Soo puhastab ning laseb veel aegla-
selt liikuda. Kui soo on lähedal, on üleujutusi vähem ning 
kuival ajal saab ümbruskond sealt stabiilselt niiskust.

Neljandaks on kuivendatud sood äärmiselt tuleohtli-
kud, metsatulekahjud aga on ohtlikud nii loodusele kui 
ka inimestele – nii näiteks suri aastal 2010 Moskva lähe-
dal põlevate kuivendatud soode vingu tõttu hingamistee-
de haigustesse ca 50 000 inimest. Ka meil Eestis asuvad 
kuivendatud turbakaevandusalad kõikide suuremate 
linnade ümbruses, nt Tallinna, Tartu ja Pärnu lähistel.

Viiendaks on rabamaastik ilus ja hingekosutav. Soo 
on osa meie enesemääratlusest ja valitud ka Eesti rah-
vusmaastikuks. Ka RMK matkaradade statistika näitab, 
et rabarajad on kõige populaarsemad.

Hooldatud Loode tammik Saaremaal Foto: Ants Animägi

ANNE-MARI ALVER
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PÕLULAS KASVATATAKSE 
EBAPÄRLIKARPE – LOODUSES  
NAD ISESEISVALT ELLU EI JÄÄ

Laboritingimustes sirguvad ebapärlikarbid aga seetõttu, et 
jõevees saab suurem osa karbivastsetest mingil põhjusel 
oma esimesel eluaastal hukka. Omajagu sureb neid pisike-
si olevusi ka tehislikes tingimustes, ent märksa vähem.

Praegu veel võib Lahemaa rahvuspargi ühe kindla 
jõe põhjast leida vanu ebapärlikarpe, aga kui jätta kõik 
üksnes looduse hooleks, võib see liik Eesti loodusest 
täiesti kaduda.

Ebapärlikarbid paljunevad üsna keerulisel moel. 
Lihtsalt seletatuna eritavad isasloomad suvel suures 
koguses seemnerakke vette, kust need emaslooma si-
semusse satuvad ja seal paiknevad munad viljastavad. 
Munadest arenevad glohiidid ehk vastsed, keda emas-
loom paarinädalase küpsemise järel vette paiskab. Ent 
sellega ei ole vastsed oma arengus isegi veel poolele 
teele jõudnud – et edasi kasvada, peavad nad kinni-
tuma umbes sõrmepikkuse forelli lõpuste külge, kus 
nad arenevad ja kevadeks moonde läbi teevad. Seejärel 
pudenevad nad kala lõpuste küljest jõe põhja. Kui veab, 

Igal kolmapäeval tõstab RMK Põlula kalakasvatuse 
töötaja Katrin Kaldma oma auto pagasiruumi 
60-liitrise tünni ja sõidab Lahemaale ühe kindla 
jõe äärde vett tooma. Ei, see pole imevesi, mis 
surijale elu või vanurile nooruse tagasi annab – 
seda vett vajavad pisikesed ebapärlikarbid, kelle 
kasvatamisega Katrin Põlula kalakasvatuse laboris 
tegeleb.

KRISTIINA VIIRON

juhtub see liivase põhjaga kohas, siis on noorel karbil 
elulootust. Kuni kuus aastat elavad nad põhjakruusa 
kaevununa, suuremaks saades tulevad pindmisse kihti 
ja jätkavad oma elu nagu vanadki karbid.

Vaja on inimese abi
Kahjuks kogu see protsess Eestis looduslikul teel viima-
sel poolsajandil enam ei toimu, tõdeb RMK ebapärlikar-
bispetsialist Katrin Kaldma. Toimub küll viljastumine, 
glohiidide heitmine ja kala lõpuste külge kinnitumine, 
kuid edasi ei juhtu enam midagi. Seetõttu võtabki kala-
teadlane suvel kätte kahva ja läheb karpide elupaigaks 
olevasse jõkke karpidega ohtralt nakatunud forelle püüd-
ma. Niisuguseid kalu tuleb püüda vähemalt 120. Edasi 
viib nende tee Põlula kalakasvatusse, kus kalad elavad, 
kuniks pisikesed karbid lõpuste küljest maha pudenevad.

“Osa karpe pole juba siis lõplikult välja arenenud,” 
märgib Katrin, et looduslik valik toimub ka siis, kui ini-
mene olukorda parandada püüab. Karbid, kes pole suu-
remad kui kärbsemust, jaotatakse Põlulas portsjonitena 
kasvatusnõudesse nende kodujõest toodud vee sisse ja 
pannakse inkubaatorisse. Jõevette on lisatud ka ühest 
kindlast Lahemaa allikast toodud detriiti ehk peeni or-
gaanilisi pudemeid sisaldavat vett, sest just sellises vees 
kasvavad karbid kõige paremini. Lisaks toidetakse neid 
veel spetsiaalse vetikatest valmistatud preparaadiga. Vett 
tuleb vahetada kord nädalas, sestap tulebki Katrinil kol-

Kuna kõige paremini kasvavad noored karbid oma koduses 
jõevees, tuleb Katrin Kaldmal kord nädalas Lahemaal vett 
toomas käia. Foto: Igor Tee

Kui karpide seisukord on mikroskoobi all üle vaadatud, 
paneb Katrin nad puhtasse jõevette ja seejärel inkubaato-
risse tagasi. Foto: Igor Tee



13

LOODUSKAITSE

Ebapärlikarpide kasvatusega tegi RMK Keskkonna-
ministeeriumi toel Põlulas algust 2020. aastal.

Eelmise aasta septembris algas Soome, Rootsi 
ja Eesti ühisprojekt (LIFE Revives – LIFE20 NAT/
FI/000611), et taastada ebapärlikarbi populatsioon 
ja taaselustada nende elupaigad. Eestis tehakse 
taastamistöid ebapärlikarbi kodujõe valgala 2000 
hektaril. Asurkonna turgutamiseks kasvatatakse ja 
viiakse Lahemaale jõkke üle 5000 noorkarbi.

Praeguse seisuga kasvab jões ümmarguselt 
1200 noorkarpi, teist samapalju Põlula laboris.

Projekti rahastavad Euroopa Komisjon, Keskkon-
naministeerium, RMK ja Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Lisaks RMK-le lööb projektis kaasa ka Tartu 
Ülikool. Projekt kestab kuus aastat.

Kolme riigi ühine projekt

Kui ebapärlikarbid jõevette sirguma viiakse, 
siis pannakse nad niisugustele spetsiaalsete-
le alustele nagu pildil olevas akvaariumiski. 
Jõepõhja, oma päris loomulikku elu elama 
lastakse nad seitsme kuni kümne aasta vanu-
selt sõrmeotsa suurusena. Foto: Igor Tee

Mullusuvised ebapärlikarbid on nii imepisi-
kesed, et palja silmaga neid vaevalt eristab. 
Sestap tuleb mikroskoop appi võtta, et uuri-
da, kuidas nende seisukord on. Foto: Igor Tee

Ebapärlikarbi poolmed. Foto: Igor Tee

mapäeviti võtta ette sõit Lahemaa-
le. Ühes vee vahetusega kontrollib 
Katrin mikroskoobi all ka üle, kas 
hoolealustel on eluvaim sees.

Laborist jõkke
“Nüüd on saabunud stabiilsuse 
aeg,” märgib Katrin plastist kar-
pi, milles vee sees hõljuks justkui 
veidike peenikest puru, laborilauale 
tõstes. Need on möödunudsuvised 
karbihakatised, keda ühtekokku on 
kasvatuses praegu tuhande ringis. 
Katrini vilunud silm näeb ka ilma 
mikroskoobita ära, milline neist pu-
rudest on karp ja milline ongi puru.

Mikroskoobi all pilt aga muutub 
ja on lausa hämmastav, kui pal-
ju “elu” neis nõelapea suurustes 
karpides sees on – karbid liiguvad, 
vahetades asukohta, nii et selle 
käigus mõnda kõrvalolijatki pai-
gast nügitakse. Üks karp on päris 
vaikne. “Aga tema poolmed on 
kinni, nii et surnuks me teda veel 
ei kuuluta,” tõdeb Katrin. “Surnud 
karbil oleks poolmed avatud.”

Karbid saavad uue vee, Katrin 
paneb kirja nende arvu, asetab alu-
se tagasi kappi ja tõstab seejärel 
välja rohkem kui pooleteise aasta 
vanused ebapärlikarbid. Nemad 
on juba märksa suuremad, nii et 
nende eristamiseks ilma mikros-
koobita pole vilunud silma tarviski. 
Neid on sadakond, suurem osa 
nende eakaaslastest on tagasi 
jõkke viidud, aga mitte jõepõhja, 
vaid spetsiaalsetele alustele, mida 
ümbritseb tihe võrk, et alused sodi täis ei läheks. “Käime 
neid kontrollimas, puhastamas ja pesemas,” nendib Kat-
rin. Ka praegu laboris olevaid karpe ootab kevadel sama 
tulevik – edasi sirguvad nad aluste peal jõevees.

Jõepõhja, oma päris loomulikku elu elama lastakse 
nad seitsme kuni kümne aasta vanuselt sõrmeotsa suu-
rusena – siis võib juba eeldada, et nad jäävad ellu ning 
elavad ehk rohkem kui saja aasta vanuseks. Ebapärlikar-
pi peetaksegi kõige pikaealisemaks loomaliigiks Eestis.

Pärle ei kasvata
Mis siis on aga vahepeal läinud nii viltu, et noored kar-
bid ilma inimese sekkumiseta ellu jääda ei suuda? “Ega 
täpseid põhjuseid teagi,” kostab Katrin. Et paljunemise 
tsükkel õnnestuks, peab väga palju asju kokku langema 
– vee keemiline koostis peab karbile sobima; kui karbid 
glohiide paiskavad, peab läheduses olema noori forelle 
või lõhesid, kelle lõpustele vastsed kinnituda saaksid. 

Hetkel, mil karbid lõpustelt lange-
vad, peab kala olema jões karbi-
le sobivas puhta kruusapõhjaga 
kohas.

Lisaks karpide kasvatamisele 
tehislikes tingimustes püütakse ka 
jões olukorda parandada ja karpi-
dele sobivamaks muuta. Näiteks 
vähendada setete sissekannet, 
suunata voolu jms.

Katrin märgib, et eakamad Lahe-
maa elanikud, kes nn karbijõgede 
ääres elanud, teavad rääkida lugu-
sid, kuidas ujuma minnes tuli neil 
sõna otseses mõttes astuda jõepõh-
jas lebavate karpide peale. Jalatalla-
le oli see päris terav kogemus. Kohti, 
kus karbid jõepõhjas paistavad, 
leidub praegugi, aga laiale rahvahul-
gale on see saladus, sest tegemist 
on esimese kaitsekategooria väga 
ohustatud liigiga, kelle elupaika 
meedias avaldada ei tohi.

Katrin lisab, et eks ole päeva-
korras olnud ka ebapärlikarpide 
püük – nende sillerdava sisekesta 
pärast, aga ehk ka võimaliku pär-
lileiu ihaluses. Sel pole aga mõtet, 
sest isegi kui karbi sisemuses 
võiks leiduda midagi pärlilaadset, 
ei sarnane see sugugi nende pärli-
tega, millest ehteid valmistatakse.

Loodetavasti ei püüta neid 
enam kunagi, et praegused ja 
uued ebapärlikarpide põlvkonnad 
saaks auga võimaluse säilitada 
Eesti kõige pikaealisema loomaliigi 
tiitlit.
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KUI KAOTAD TEE, ÄRA KAOTA PEAD

Igal aastal kaob Eesti metsadesse kümneid inimesi. 
Mõni läks ehk mõttega kadunuks jäädagi, osa aga eksib 
seenel-marjul käies või lihtsalt tundmatus piirkonnas 
jalutades.

“Eksimine on alati ootamatu, päris 
valmis selleks olla ei saa,” märgib Kaidi 
Jõesalu, kui me ühel kenal jahedal kevad-
päeval Viimsi poolsaarel Tädu loodusõp-
peraja lähedal metsaeluga tutvust teeme. 
Kohe aga selgub retkejuhi jutust, et veidi 
mõttetööd ja varustuse komplekteerimist 
enne metsaradadele astumist teeb võimalikud ohud 
märksa väiksemaks.

“Väike eeltöö enne loodusesse minekut aitab end 
seal turvalisemalt tunda,” jagab RMK retkejuht  
Kaidi Jõesalu juhiseid, kuidas metsas ka eksinuna 
hakkama saada.

ANNE-MARI ALVER 

Nuga ja tühi 
plastpudel 

võivad anda mitu 
vajalikku eset.

Metsateekond algab eeltööst ja varustusest
Kaidi Jõesalu selgitab, et üheks eksimiste põhjuseks on 
näiteks see, et metsamaastikud on muutumises. Seal, 
kus aastaid tagasi oli noorendik, võivad nüüd olla suu-
red puud, ja vastupidi. “Maastike puhul on muutumatu 
see, et kõik muutub,” märgib ta.

Seetõttu soovitab Kaidi enne metsa minemist hei-
ta pilgu näiteks RMK “Loodusega koos” äpis olevatele 
Maa-ameti kaartidele, kus ortofotol värske maastikuvaa-
de kenasti näha. Kuna RMK äppi saab alla laadida ka 
andmesideta kasutatavaid kaarte, tasuks seegi eeltööna 

ära teha, et metsas olles kodutee ikka kind-
lalt üles leiaks.

Kindlasti peaks metsa minnes kaasas ole-
ma nuga. “Loomadel on hambad ja küüned, 
inimesel nuga,” märgib Kaidi ning kasutab 
enda oma kiiresti ja osavalt selleks, et tee 
äärest veidi kuiva lõkkematerjali kaasa võtta.

Pudel vett teeb iga matkapäeva paremaks. 
Kui ilma toiduta saab inimene hakkama mitmeid päevi 
või isegi nädalaid, siis ilma veeta algab peavalu ja jõue-

METSAS ELLUJÄÄMINE

Maha langenud kuusest saab head 
lõkkematerjali ja peavarju.
Foto: Kadri Põlm
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Magamiskoht 
olgu maast 

tublisti 
kõrgemal, siis ei 
külmu öösel ära.

tusetunne juba mõne tunniga. Hiljem selgub, et nuga ja 
tühi plastpudel võivad anda mitu vajalikku eset – tops 
joomiseks, veepuhastusfilter ning tugev nöör on esma-
sed.

Hindamatuks abiliseks on tulepulk. Pisike ja taskus-
se mahtuv ese aitab lõkke üles saada ka märja ilmaga. 
Kaidi soovitab tulepulga valikul lähtuda kvaliteedist, et 
see sind vajalikul hetkel alt ei veaks.

Abiks on ka korralik vihmakeep. Kes metsaelu armas-
tab, võiks eelistada keepi, mida vajadusel varjualusena 
kasutada saab ja mille hõbedane sisepind kehasoojust 
tagasi peegeldab. Vajadusel teeb see meeldivamaks ka 
metsas ööbimise.

Eksides säilita rahu
Kaidi Jõesalu lohutab, et Eestis pole metsa eksimine 
tegelikult väga ohtlik. Teede ja kraavide võrgustik on 
tihe, need viivad alati kuhugi. Kõrvad tasub lahti hoida 
– liiklusmüra, haukuv koer või kirev kukk on orientiiriks 
inimasustusse jõudmisel.

“Arukas on eksimise korral liikuda edasi otse ühes 
suunas, mõnekümne kilomeetri pärast peaks igal pool 
asustatud koht tulema,” ütleb Kaidi, kuid lisab samas, 
et just see otse liikumine võib olla keeruline, sest paa-
nikas inimene kipub looduses väikeseid ringe tegema ja 
samasse paika tagasi jõudma.

Selle vältimiseks soovitab retkejuht esmalt rahuneda 
– sammalt vaadata, puud kallistada, aeglasemalt hinga-
ta. Seejärel aga panna paika orientiirid ja rahunenuna 
teele asuda.

“Kogu aeg võiks olla silme ees mingi selgelt eristatav 
tähis, mille suunas liikuda. Kas kuivanud puutüügas, erili-
se kujuga puutüvi või mõni muu silmapaistev objekt, mis 
asub otse ees ja mida silmas pidada teele jäävatest takis-
tustest möödudes. Nii ei lähe suund käest,” selgitab ta.

Kui aga tundub, et jõudu napib ning päev kisub õh-
tusse, tasuks hakata varakult ettevalmistusi tegema, et 
öö turvaliselt metsas üle elada ja hommikul edasi kõn-
dida.

Ettevalmistused metsas ööbimiseks
“Juba vanarahvas ütles, et kui mujale minna pole, lähen 
kuuse alla,” jutustab Kaidi Jõesalu ja meenutab ka va-
nasõna, mille kohaselt mets on vaese mehe kasukas.

Just kuusemetsa soovitab ta võimalusel öö veetmi-
seks – seal on suhteliselt kergem leida nii tuulevarju, 
tulehakatust kui ka küljealust.
Maha langenud kuusk võib eksinud ööbija 
eest juba pool tööd ära teha – see kõlbab 
nii lõkkematerjaliks kui ka peavarjuks. Lõk-
kepeegli varjualuse ette võib ise roigastest 
ehitada, see kaitseb tuld tuule eest ja tekitab 
ööbimiseks veidigi soojema koha.

Maa on külm ja palja maa peal magami-
ne võib isegi suve ajal väga pahasti lõppeda. Retkejuht 
toetab käe maha ning näitab, et turvaline magamisalus 
peaks külmal ajal kuni küünarnuki jagu maapinnast 

kõrgemale jääma. Abi on palgijuppidest ja okstest, tai-
medest ja samblast, kõige peale tuleks panna paks kiht 
kuuseoksi. Nuga on kõige selle kokku kogumisel hinda-

matu abivahend.

Ebatavalised viisid tule süütamiseks
Õnnetu või õnnelik, eksinud või mitte, aga 
lõkke tegemisega metsa ohtu seada ei tohi. 
Kes leiab vana lõkkekoha, saab seda kasuta-
da, kes rajab uue, peab esmalt eemaldama 
sambla ja lõkkesõõri millegagi eraldama. Kui 

kive leidub, on need selleks parimad.
Kaidi rõhutab, et kuiva lõkkehakatise leidmiseks 

tasub silmad juba varakult lahti hoida. Abi on pilliroo-

Tulepulga ja kasetohuga saab leegi üles ka märja ilmaga. 
Foto: Kadri Põlm

Veefiltri saab kergesti valmistada kusagilt metsa alt leitud 
plastpudelist, turbasamblast, söest ja liivast. Foto: Kadri Põlm

Esmaste vajaminevate vahenditega kriisikarbike võiks iga-
ühel loodusesse minnes käepärast olla. Foto: Kadri Põlm
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“Tegelikult võiks igal inimesel olla olemas oma väike 
kriisikarp, mida ta näiteks autos hoiab ja pikemale 
jalutuskäigule minnes kotti pistab,” ütleb Kaidi  
Jõesalu ja näitab enda oma. Niidid-nõelad-haak-
nõelad, esmased ravimid ja plaastrid, multitööriist, 
veel üks nuga, veel üks tulepulk, pintsetid pinnu või 
puugi eemaldamiseks ... Kondoom ja tampoon on 
lisaks tavapärasele kasutatavad ka muudel otstarve-
tel – esimene võimaldab mobiili vee eest kaitsta või 
vajadusel vett võtta, teine on hindamatu kuiv tule-
hakatis. Metallist karbike ise võimaldab vett keema 
ajada või sellesse pandud hõõguva pässikutükiga 
tuld kaasa võtta. Väike soola- ja suhkrupakend, 
puljongikuubik ning paar kommi võimaldavad oma 
enesetunnet kiiresti mõnusamaks teha.

Kriisiabi karbike

Väldi paanikat: 
vaata sammalt, 

kallista puud, 
hinga rahulikult.

pähikutest ja kuivadest kõrtest, puult pude-
nenud vana linnupesa on selles olukorras 
otsekui looduse kingitus. Kasekoor võtab 
tuld ka märja ilmaga, ent eriti hea, kui selle 
saaks võtta kuivanud kaselt, et mitte puule 
viga teha. Pisikesi tohupudemeid võib siiski 
võtta ka kasvavalt kaselt. Ka tampoonist või 
vatipadjakesest on palju abi. Muide, esimest 
neist ei pea korraga ära kasutama, ka väikesest lõigust 
on abi.

Tulepulgaga tekib säde kiirelt. Valmis peavad olema 
nii kiiresti süttiv materjal kui ka esmased lõkkeoksad. 
Neidki on kuusikus kerge leida – pea iga suure kuuse 
küljes on ka kuivanud oksi. Kui tuli turvaliselt põlemas, 
saab lisada suuremaidki oksi, et lõke kauem kestaks.

Kui aga tulepulka pole, leiab abi ka teisti. Kaidi 
Jõesalu näitab, kuidas saab hõõguva sädeme puuvillase 
vatipadja ja natukese tuha abil. Esimese võib asendada 
ka puuvillase särgiribaga, teise soola, pipra või millegi 
muuga, mis hõõrduda aitaks. Mainitud asjadest tuleb 
teha väike tihe rullike ja seda kahe kuiva laua või kivi 
vahel kiiresti hõõruda. Tegevuse õigsusest annab esmalt 
märku õhkõrn suitsulõhn ja siis pole ka hõõguv säde-
meke kaugel – nüüd aga peab kuiv süütematerjal kohe 
valmis olema, et see säde millegi sees turvaliselt lee-
giks saaks kasvada.

Töömahukam lahendus on kõverast roikast ja saa-
panöörist vibu tegemine. Veel läheb vaja kuiva lauajup-
pi, ümmargust pulka ja nuga. Lauajupi ja pulga saab 

noa abil pehmest lehtpuust välja vesta – sobivad on 
näiteks paju või lepp. Lauakesse tuleb teha paarisenti-
meetrise läbimõõduga õnarus, kus vibu abil kuiva pulka 
keerutada. Ühel hetkel on loota suitsulõhna ja siis ka 
sädet.

Puhas vesi ja isegi veidi süüa
Kui lavats valmis ja lõke põlemas, tuleb mõelda ka joo-
givee peale. Eesti veed on pigem puhtad, kuid näiteks 
paigas, kus meie katse toimub, on põdrad maha jätnud 
palju pabulaid. Märksa meeldivam kui pabula kõrvalt 
jooma hakata, on vesi eelnevalt filtreerida.

Kaidi Jõesalu eraldab oma plastpudeli kiire noaliigu-
tusega kaheks – alumisest osast saab tops, ülemisest 
filtriümbris. Korgi sisse tehtud augud lasevad veel sealt 
välja voolata.

Filtri kihtideks saavad turbasammal, süsi, liiv ja 
uuesti turbasammal. Lisaks võib viimasele kihile lisada 
kivikesi. Kaidi märgib, et liiva ja mõne kivikese võiks 
kaasa võtta juba tee pealt, sest samblasest kuusemet-
sast neid ei leia.

Vett filtreerime mitu korda ja jätame lõpuks aeglaselt 
nõrguma. Tulemus on üllatavalt puhta maitsega. Raba-
veele soovitab Kaidi lisada kröömikese soola, siis kustu-
tab see paremini janu ja aitab kehal kõndimisega kao-
tatud mineraale taastada. Kui metalltassi kaasas pole, 
võib vee keetmiseks kasutada kriisikarbikest, ära ei tasu 
põlata ka maast leitud konservikarpi.

Toidu suhtes pole kevadine mets kuigi 
lahke, ent midagi leidub. Pilliroo ja hun-
dinuiajuurikad on veidi juurviljade moodi, 
kasepungad, männi- ja kuusevõrsed annavad 
vitamiine. Näljasurma ja üraski vahel valides 
võib meenutada, et asiaadid söövad putukaid 
igapäevaselt.

Kokkuvõtvalt jääb Kaidi Jõesalu jutust kõ-
lama, et abi saabumiseni on metsas võimalik 

ellu ja terveks jääda küll. Ärge ainult suure põnevusega 
unustage abi kutsuda!

Üks tänuväärne asi, mida metsa minnes taskusse pista, 
on kuusevaigusalv. See on abiks nii putukahammustuste 
kui ka haavade raviks. Foto: Kadri Põlm
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RISTSÕNA

Saada ristsõna õige vastus e-posti aadressil marina.poltavtseva@rmk.ee hiljemalt 1. juuniks ja võid võita tasuta majutuspaketi 
oma seltskonnale, kes saab nautida metsapuhkust mõnes vabalt valitud RMK metsamajas endale sobival ajal. Metsamajade 
valiku leiab aadressilt https://loodusegakoos.ee/broneeri-maja. 
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PUIDUST 
EHITAMINE 
PÄÄSTAB 
MAAILMA

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi arva-
tes ei ole tänapäeval enam valdkondi, kus ei saaks senist 
materjali osaliselt või täielikult puiduga asendada. “Alates 
esmasest konstruktsioonmaterjalist kuni 
keemilistes või termilistes protsessides 
vajaliku vastupanuvõimega materjalideni. 
Ehitusest kuni piltlikult nutitehnoloogiani,” 
leiab Kaubi. Läheme nüüd aga detailides-
se ja otsime vastuseid küsimusele, miks 
on puidust ehitamine parim lahendus.

Ulvar, mida täpsemalt tähendab puidust 
ehitamise CO2 jalajälg?
Teame, et puud on looduslikud süsini-
kusalvestid. Puud küll seovad süsihap-
pegaasi (CO2), kuid talletavad rakkudes 
süsinikku (C). Tänu molekulaarmassile 
on üks tonn süsinikku võrdne 3,7 tonni süsihappegaa-
siga ja keskmiselt on ühes puidu tihumeetris lukus üks 
tonn süsihappegaasi. Kui puidust ehitatakse hoone, siis 

Säästlik ja loodusesse positiivselt suhtuv tegutsemi-
ne on aktuaalne absoluutselt igas eluvaldkonnas. Ka 
ehituses vaadatakse aina enam selle poole, kuidas 
ehitada materjalist, mis oleks planeedile kasulikum 
ja jätkusuutlikum. Ning me jõuame igas jutus tagasi 
selle kõige arhailisema ehk puiduni, mida peetakse 
teadlikult 21. sajandi materjaliks.

MARTIN HANSON

süsinik salvestub sellises puitmajas aastakümneteks ja 
seeläbi väheneb süsiniku kontsentratsioon atmosfääris. 
Kuid see on medali üks külg. Teine külg sisaldab puitma-
ja ehitamiseks kulunud materjalide tootmist, transporti, 
ehitamise töötunde ja kogu protsessi mõju keskkonnale 
võrreldes tüüpilise kivimajaga. Saame rääkida puidust 
ehitamise positiivsest CO2 jalajäljest, kui ehitamise mõju 
elukeskkonnale on kogu tarne- ja tootmisahela ulatuses 
teiste materjalide kasutamisest väiksem. 

Kuidas seda jalajälge arvutatakse ja kuidas kasutatak-
se kaasaegses ehituses?
Süsinikujalajälje arvutamine keskendub toote elutsükli jook-
sul tekkivate kasvuhoonegaaside emissiooni tuvastamisele 

ja mõõtmisele. Selle abil saab iga ettevõte 
ülevaate kasvuhoonegaaside tekkest toode-
te, sisendressursside ja erinevate tootmise 
protsesside lõikes. Süsinikujalajälje arvuta-
miseks on olemas mitmeid üldtunnustatud 
standardeid ja metoodikaid, näiteks EN 
15804. Neid nimetatakse ka “hällist haua-
ni” metoodikateks, mis võimaldavad hinna-
ta ehitise keskkonnamõju alates materjalide 
hankimisest, töötlemisest, transpordist 
kuni ehitamise, ehitise kasutamise ja hool-
damise protsessideni ning ehitise lammuta-
mise ja jäätmete ümbertöötlemiseni.

Kui palju on võimalik puidust ehitamisega CO2 jalajälge 
mõjutada?
Näeme igapäevaselt, et uute keskkonnasäästlike hoiaku-

Kui puidust 
ehitatakse hoone, 

siis süsinik salvestub 
sellises puitmajas 
aastakümneteks 

ja seeläbi 
väheneb süsiniku 
kontsentratsioon 

atmosfääris.

Foto: Kalev Lilleorg

PUIDUKASUTUS
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te vajaduse mõistmine ja juurutamine 
ehituses toimub suhteliselt aeglaselt 
ning klassikalised ehitusviisid ja mater-
jalid on veel domineerimas. Seetõttu on 
potentsiaal kasvuhoonegaaside vähenda-
miseks tohutu. Nagu eespool märgitud, 
siis asendades betooni või kiviplokid 
puiduga, vähenevad tootmisel tekkivad 
emissioonid hinnanguliselt üks kilo-
gramm CO2 kilogrammi kasutatud puidu 
kohta. Kuna ehitussektor on üks oluli-
semaid emissioonide allikaid, siis isegi väikese materjali 
asendamise hulga korral on võimalik emissioone vähen-
dada mitukümmend protsenti. Näiteks edumeelse Eesti 
puitmajatootja Nordic Houses KT loodud 115 m2 Nordic 
Compact M elumaja süsinikujalajälg on –15 285 kg CO2. 

Seega selle asemel, et ehitusega emissioone juurde teki-
tada, on neid hoopis ca15 tonni vähendatud – samasu-
guse kivimaja korral aga tekib ca 44 tonni CO2 maailma 
lisaks. Loe lisaks veebilehelt tehasemaja.com.

Millistes riikides on selle jalajälg kõige parem, millis-
tes kõige halvem seis?
Puidust ehitamise osakaal on suurem 
Põhjala riikides, kus on looduslikult suu-
rem metsasus ja aastasadade jooksul are-
nenud oskused selle kasutamiseks. Eesti 
Puitmajaliidu andmetel on Norras ja Root-
sis traditsiooniliselt 80% väiksematest 
elumajadest valmistatud puidust. Kuid 
see pole ainus eeldus. Keskkonnasäästlike 
lahenduste osakaalu suurendamiseks on lisaks ressursile 
endale vaja ka teadlikku tellijat, kes soovib puidust ehitist. 
Kolmandaks on vaja riigipoolset survet kestlike lahenduste 
eelistamiseks. Riik peab välja töötama sellised ehitusvald-
konna nõuded, mis aitavad fookust viia puidust ehitamise 
eelisarendamisele ja soodustavad muudatusi.

Kuhu mahub Eesti sellel skaalal – mis on 
seis ja kuhu võiksime jõuda?
Eesti on ühinenud Euroopa Liidu kliimaneut-
raalsuse eesmärgiga aastaks 2050, seega 
peaks riik olema ehitussektoris eeskujuks puit-
materjalide kasutamisel. Seda saab teostada 
läbi riigihangete, kus hoonete rajamise üheks 
kriteeriumiks tuleks lisaks madalaimale hinna-
le seada ka hoone kogu elukaart ning sellest 
tulenevat süsinikujalajälge arvestav põhimõte. 
Eelistada tuleks hooneid, mille terviklik süsi-
nikujalajälg on väikseim. Uued regulatsioonid 
peaksid arvestama avalike ja suuremõõtmeliste 
hoonete puhul kaasaegsete puidust ehitamise 
tehnoloogiatega. Eesti puitmajade tootjad on 
seni pidanud oma toodangut valdavalt Skandi-
naavia riikidele, Saksamaale ja Suurbritannias-
se müüma ning seal paigaldama, sest meie 
kohalikud tingimused ja nõudlus pole puidust 
hoonete ehitamiseks veel piisavad.

Puidust ehitamise kõrval on võimalik 
puitu ka muud moodi väärindada. Me-
haanilise kasutamise kõrval saab pui-
dust ka keemiliselt võtta välja vajalikku, 
mida väga laialdaselt kasutada. Mis asi 
on puidu keemiline väärindamine?
Kuigi Eesti kohalik puidutööstus on äär-
miselt kõrgel tasemel, ei ole meil siiani 
ca 25% raiest tulevale ressursile head 
lahendust. Kvaliteetseima osa metsast 
saadavast puidust ehk saepalkidest ja 

vineeripakkudest suudavad kohalikud ettevõtted maksi-
maalselt ära kasutada. Mehaaniliseks väärindamiseks 
sobimatust madalakvaliteedilisest puidust (paberi- ja 
küttepuit) toodete valmistamine on siiani õnnestunud 
vaid osaliselt.

Puidu keemiline väärindamine põhineb puidu koos-
tiseks olevate polüsahhariidide ja vee reaktsioonil. Kee-
milise töötlemise liinid on suhteliselt keerukad, seevastu 
saadavate toodete hulk on juba märkimisväärne: paberid, 
pakendid, keskkonnasõbralikud tekstiilid, bioplastid, sü-
sinikkiud ja palju muud. Kuigi keemiline väärindamine on 

väga teadus- ja kapitalimahukas, on õn-
neks Eestis selles vallas nii Tartu Ülikoolis 
kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis teadlasi, 
kes teemat uurivad. RMK on ühte sellist 
teaduslikku uurimisprojekti ka toetanud. 
Paraku praktilise poole pealt väärindatak-
se meil keemiliselt suhteliselt vähe koha-
likku puitu. Seda teeb Kehras asuv sul-
faattselluloositehas, mis toodab okaspuu-

paberipuidust pleegitamata pakkepaberit ja paberkotte.

Kuid ka see pole veel kõik. Läheme veel pisemaks ja de-
tailsemaks. Mis asi on puidu molekulaarne väärindamine?
Kaasaegne puidutöötlemise teadus-arendustegevus 
on pannud aluse veel ühele väärindamise tasemele 
ehk molekulaarsele. Lihtsustatult öeldes tähendab 

PUIDUKASUTUS

Asendades betooni 
või kiviplokid puiduga, 
vähenevad tootmisel 
tekkivad emissioonid 

hinnanguliselt üks 
kilogramm iga 

kilogrammi ehitusel 
kasutatud puidu kohta.

Keskkonnasäästlike 
lahenduste osakaalu 

suurendamiseks on lisaks 
ressursile endale vaja 

ka teadlikku tellijat, kes 
soovib puidust ehitist.

Eesti Vabaõhumuuseumis asuv näidispuitmaja on arhitektuurne tervik, 
mis kajastab tänapäevaseid tehnoloogiaid ja materjale ning järgib 
keskkonnasäästliku hoone ehitamise põhimõtteid. Foto: Juta Kübarsepp



20

PUIDUKASUTUS

see puidu rakkude koostise moodustavate tselluloosi, 
hemitselluloosi ja ligniini lammutamist algmolekuli-
deks ja nende molekulide keemilisel töötlemisel uute 
ainete moodustamist. Eestis on selliseks projektiks 
Graanul Investi algatatud rahvusvaheline konsortsium 
Sweetwoods, mis tegeleb madalakvaliteedilise lehtpuu-
puidu fraktsioneerimisega puidusuhkruteks ja lignii-
niks, mille edasisel rafineerimisel saadakse 
biomaterjale, biokütuseid, pakendite kat-
tematerjale, vaikusid ja liime, farmaatsia-
tooteid jne. Selliselt rakkude koostisaineid 
keemiliste reaktsioonidega töödeldes ja uu-
si aineid valmistades antakse samm-sam-
mult puidule kõrgemat väärtust. Iga tonn 
taastuvast materjalist tooteid vähendab 
inimkonna vajadust kaevandada ja pum-
bata taastumatuid ressursse ning seeläbi 
on puidust toodetel oluline otsene positiivne mõju ja 
lisaks asendusefekt.

Millised on mõlema protsessi miinused ja plussid?
Puidu keemiline töötlemine võib toimuda väga erineval 
tasemel ja on aja jooksul oluliselt edasi arenenud. Tsel-
luloosi keetmisest on jõutud keerulisemate protsessi-
deni. Molekulaarsel väärindamise tasemel suudetakse 
toorainest oluliselt rohkem välja võtta ja puitu kulub 
toodangu ühiku kohta samuti vähem. Kui puhta tsellu-
loosi saagis puidust on 40–50% ja ülejäänu moodusta-
vad kõrvaltooted, siis molekulaarsel töötlemisel suude-
takse üle 90% puidust konverteerida kõrge väärtusega 
biomaterjalideks. Suureks plussiks on ka oluliselt väik-
semad mõjud keskkonnale.

Kui palju kummagi protsessiga on võimalik puidule 
väärtust lisada?
Ernst & Young Balticu poolt 2020. aastal tehtud metsa- 
ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koha-
selt on puidu mehaanilise töötlemise lisandväärtus Ees-
tis töötaja kohta 27 000 eurot, seevastu keemilise töötle-
mise lisandväärtus töötaja kohta 182 000 eurot, mis on 

kõrgeim näitaja metsa- ja puidusektori tege-
vusaladest. Tööstuslikul tootmisel on võime 
suurendada lisandväärtust igas tarneahela 
osas ja mida rohkem tööstus kapitaliseerib 
teadus-arendustööd, seda kõrgemat lisand-
väärtust on võimalik saavutada.

Kui rasked on need kaks protsessi aga 
loodusele?
Igasuguse tootmisega kaasneb mõju loodus-

keskkonnale. Neid mõjusid tuleb hinnata ja leida lahen-
dusi negatiivsete mõjude vähendamiseks. Uute tehno-
loogiate väljatöötamisel on eelduseks ressursside tõhus 
kasutus ja heitmete ning jäätmete minimeerimine.

Milliseid innovatsioone mõlemad väärindused maail-
male pakkuda suudavad?
Puidu keemilise väärindamise võimalused on sisuliselt 
lõputud. Tänu oskusele saada puidust kätte suhkrud on 
keemiliste reaktsioonide tulemusel võimalik puidust too-
ta pea kõiki aineid, mida siiani naftast, gaasist või söest 
toodetud. Selles mõttes on maailm selgelt liikumas 
uude ajastusse. Sel kümnendil toimuvad märgatavad 
muudatused. Metsakasvatamisel on rohelisema tuleviku 
kindlustamiseks oluline roll ja motivatsioon.

Metsakasvatamisel  
on rohelisema  

tuleviku 
kindlustamiseks  

oluline roll ja 
motivatsioon.

Sweetwoodsi projekti koordinaator OÜ Fibenol tegeleb madalakvaliteedilise lehtpuupuidu fraktsioneerimisega puidu- 
suhkruteks ja ligniiniks, mille edasisel töötlemisel saab joonisel näidatud tooteid ja materjale. Joonis: fibenol.com 
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Puidust saab valmistada kauakestvaid, mitmekülgseid, keskkonnasõbralikke tooteid — puitu on võimalik taaskasutada 
ja ümber töödelda. Tark puidukasutus annab tööd Eesti elanikele ja kindlustab keskkonnasõbraliku tuleviku. 
Märgi ära, millised puidust tehtud tooted või kasutusviisid on sinu kodus esindatud.

Pakendid  
(nt paberkotid)

Mööbel Maja

Ajaleht/raamat Aknad Kasutan puitu kütmiseks

Puidust aksessuaarid 
 (nt kell, kikilips, 

prilliraamid)
Mänguasjad

Köögitarvikud  
(nt lõikelaud, lusikas, 

nuga)

PUIDUBINGO! 
MITU LAHTRIT SINA RISTIKESEGA 
MAHA TÕMMATA SAAD?

Foto: Shutterstock
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LASTELE

Paigutage sõnad ruudustikku. Nummerdatud ruutudest saate kokku lugeda VASTUSE.

AUR  EAKAS  SINEP
KOI  EELIS  SKEEM
RAM  KIHVT  SÕSAR
TÄI  KIISU  SÄÄSK

 KIKAS  TRAMM
 PLÄRU  TÜMPS
 RELSS  ÜHTNE
 SAMET  ÜLANE

1 62 3 4 5

ADMIRAL TARAKAN
LAHTINE ÄRTUÄSS

A

1

6

2

3

4

5

Leidke täherägastikust üles puud ja põõsad. 
Sõnad võivad olla paigutatud igas suunas: 
nii alt üles, ülevalt alla kui ka diagonaalis. 
Rägastikus kasutamata sõna on VASTUS.

HAAB MÄND

JALAKAS PAJU

KADAKAS PAPPEL

KASK PÄRN

KIBUVITS SAAR

KONTPUU SÕSTAR

KUUSK TAMM

LEPP TÜRNPUU

LODJAPUU VAHER

MARAN

J T L U U P T N O K

P Ü E R A T S Õ S A

P R P K B A A H A D

E N P Ä A T L A K A

L P A R R S A A S K

J U P E K N K M P A

A U H U N A R A M S

L A U U P A J D O L

V S T I V U B I K A

K K D N Ä M A S J A
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MEELELAHUTUS – VÄRVI

MANDALA
Mandala värvimine on justkui meditatsioon – rahustab, teeb pea tühjaks ja mõtte selgeks. Siin on ööküll, kes 
ootab värvimist. Haara värvid ja lase kujutlusvõimel lennata!



RMK LOODUSEGA KOOS ÄPP – 
PARIM ABIMEES LOODUSES 
LIIKUJALE!

Rakendusest leiad:
 

 − RMK matkatee, matkarajad, 
lõkkekohad, telkimisalad ja 
metsamajad

 − Võimaluse end rajal positsioneerida 
ja jagada oma asukohta

 − Maa-ameti eriti täpsed aluskaardid
 − Info kaitsealade ja 

liikumispiirangute kohta
 − Andmesideta aluskaardid
 − Bussipeatuste kaardikihi
 − Juhised looduses liikumiseks

www.loodusegakoos.ee


