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G-seeriat iseloomustab märkimisväärne kütusekulu langus ja tootlikkuse kasv.
 
Uue 1270G John Deere Final Tier 4 mootoris on ühendatud EGR ja SCR süsteem, mis võimal-
dab suuremat mootori võimsust ca 10% madalama kütusekuluga. 6-rattalise 1270G mootori 
maksimaalne võimsus ja veojõud on kasvanud ca 17%,, samuti tootlikkus võrreldes varasema-
te eelkäijatega, eriti kui masin on varustatud mitmekiiruseliste söötemootoritega H415 lõike-
peaga. Uus lihtsam elektrisüsteem tagab töökindluse ja masina täpse ning kiire toimimise.
 
Kõigis uutes John Deere metsalangetustraktorites on jõukontrolli tarkvara PPC (Processing 
Power Control), mis õigel kasutamisel tagab väiksema kütusekulu -  sõltuvalt tingimustest on 
nupuvajutusega võimalik valida kolme erineva masinaseadistuse vahel.
 
Lisa kokkuhoidu aitavad tagada ForestSight tooted ja teenused – küsi lisa esindusest!
 
G-seeria on rohkem kui masin. www.JohnDeere.fi/forestry

KUI MASIN
ROHKEM

AS INTRAC Eesti, Tartu mnt 167 Harjumaa, tel. 603 5700, e-post info@intrac.ee, www.intrac.ee
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Naine silmitses ümbrust: siin mägi, 
seal mägi, kaugemal kolmas, pahe-
mat kätt neljas, paremat viies ja 
nende taga kuues, seitsmes ja veel 
rohkemgi. Mägedel põllud ja hoo-
ned, mägede ümber, nende vahel 
aina soo, tükati raba, kaetud kidu-
ra võserikuga. [...] 

Tänini oli ta kodu all mõistnud 
ikka põldu ja metsa – suurt metsa, 
mis õhtuti heliseb, kui huigatakse 
või aetakse pasunat. Aga mis 
heliseks siin, kui tuleks lust lõõrita-
da? Hüüavad siis sood vastu, hak-
kavad rabad rõkkama?

Tema mees Andres lubas, et nii 
see ei jää – küll ta peagi kraavid 
kaevab, nii et maa kandma ja kas-
vatama hakkab.

Siinne tsitaat on laen. Võetud 
Anton Hansen Tammsaare 
romaanist „Tõde ja õigus” ja 

ühtlasi selle ajakirjanumbri deba-
tiloost, mis kõneleb kuivendatud 
metsa uuesti sooks muutmisest. 
Selle, mida aegu tagasi peeti äärmi-
selt vajalikuks, tagasipööramisest. 

Aasta  tagasi seisin ma Soomaal 
Öördi raba serval ja jälgisin, kuidas 
ekskavaator pinnast koorib ja 
kooritud pinnasega kuivendus-
kraave suleb. Edaspidi peab seal 
vesi juba üsna kõrgeks sirgunud 
mändide üle taas võimust võtma. 

Niisamuti käisin Kuresoos, kus 
vesi, mida suletud kuivendus-
kraavid enam ära ei juhtinud, oli 
juba männimetsa alla tunginud 
ja alusmetsas kasvavad kuused 
hukutanud. Männid, märksa 
sihvakamad kui Öördi rabas, pida-
sid veel vastu. 

Selleks hetkeks polnud aastatki 
möödunud ajast, mil Soomaa ela-
nikud olid valjuhäälselt protesteeri-
nud harvendusraie vastu loodus-
kaitsealuses lammimetsas. Lausa 
nii valjusti, et RMK raied peatas, 
kuniks keskkonnaspetsialistid täp-
sustavad, millised loodusväärtused 
seal leiduvad. Need ei olnud met-
sad, mida kirves polnuks varem 
puutunud – 1950. aastatel raiuti 
seal tublisti ja metsamajandajate 
hinnangul vajanuks need nüüdki 
inimese kätt. 

Kui harvendusraie tundus koha-
likele elanikele nii loodusvaenuliku 

teona, et algatati Facebookis lausa 
üleskutse SaveOurSoomaa, siis 
metsale „vee peale tõmbamine” 
emotsioone ei tekitanud. 
Vähemalt mitte selliseid, mis 
avalikkuseni jõudnuks. 

Kas siis see, kui vesi aegamöö-
da metsa pikali kukutab, tundub 

mõistlik? Mõistlikum kui raie, 
ehkki mõlemal juhul on tegemist 

inimtegevuse tulemusega? 
Neile küsimustele ei söanda 

mina vastust anda. On palju asju 
siin ilmas, mida algul vaatad võõris-
tusega, kuid hiljem võtad omaks. 
Omad argumendid on öelda nii 
neil, kes soode taastamise ette on 
võtnud, kui ka neil, kes suhtuvad 

austusega metsakuivendust 
vedanud metsameestesse. 

Kristiina Viiron

Inimkäte või vee mõjul

reklaam@loodusajakiri.ee

KÜLJENDUS

RAUL KASK
raul@ww.ee
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selt vajalikuks, tagasipööramisest. hinnangul vajanuks need nüüdki 
inimese kätt. 

Kui harvendusraie tundus koha-
likele elanikele nii loodusvaenuliku 

teona, et algatati Facebookis lausa 
üleskutse SaveOurSoomaa, siis 
metsale „vee peale tõmbamine” 
emotsioone ei tekitanud. 
Vähemalt mitte selliseid, mis 
avalikkuseni jõudnuks. 

Kas siis see, kui vesi aegamöö-
da metsa pikali kukutab, tundub 

mõistlik? Mõistlikum kui raie, 
ehkki mõlemal juhul on tegemist 

inimtegevuse tulemusega? 
Neile küsimustele ei söanda 

mina vastust anda. On palju asju 
siin ilmas, mida algul vaatad võõris-
tusega, kuid hiljem võtad omaks. 
Omad argumendid on öelda nii 
neil, kes soode taastamise ette on 
võtnud, kui ka neil, kes suhtuvad 

austusega metsakuivendust 
vedanud metsameestesse. 

Kaanefoto: 
Jüri Pere

Lauljatar
Heli Vahing 
oma metsas.
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HUSQVARNA 536LiPX
Akutoitel võsasaag professionaalseks kasutamiseks. Suur 
ketikiirus, hea tasakaal, kergus ja vähene vibratsioon 
lihtsustavad tööd ja muudavad selle täpsemaks ega 
tekita müra ning otseseid heitmeid. Parima tootlikkuse 
saavutamiseks kasutada võsasaagi koos seljakottakuga.

Keti kiirus 20 m/s • Kuni 6 tunnine tööaeg BLi 940X akuga • Kogupik-
kus 180 cm • Madalad jooksvad kulud • Seadistatav lõikepea • savE™ 
funktsioon energiasäästmiseks 

499 €
SOOVITUSLIK JAEHIND KM-GA, ILMA AKU JA LAADIJATA

KIIREM TÖÖ
�
�

VÄHEM VAEVA

Akutoitel võsasaag professionaalseks kasutamiseks. Suur ketikiirus, hea 
tasakaal, kergus ja vähene vibratsioon lihtsustavad tööd ja muudavad 
selle täpsemaks ega tekita müra ning otseseid heitmeid. Parima 
tootlikkuse saavutamiseks kasutada võsasaagi koos seljakottakuga.
Vaata lähemalt  www.husqvarna.ee

ESIMESENA
TURUL
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UUDISED

Nakatu turismitalus toimuval 
metsamajandajate kokkutule-
kul tänavu augustikuus tehti 

teatavaks ka tänavuse konkursi tule-
mused. Tiitli parim metsamajandaja 
2016 sai Rain Ajaots Harjumaalt.

Lisaks anti välja neli eriauhinda: 
• Karo Mets – tubli metsakasvataja;
• Heli Vahing – tubli talukultuuri 

hoidja (temast loe pikemalt käes-
olevast ajakirjast);

• Merit Kvatš – tubli tulevikku 
vaataja; 

• Agu Takis – kogu-
konda hoidev met-
saomanik.

Erametsaliidu kor-
raldatav metsa-
majandajate kon-
kurss viib edasi 
üle kaheküm-
ne aasta toimu-
nud talumetsama-
jandajate konkursi 
traditsioone uues võt-
mes. Kolm aastat taga-
si nime muutnud kon-

kurss on mõeldud kõigile omanikele, 
kes majandavad oma metsi vastutus-
tundlikult.

Konkursi auhinnad, sealhulgas moo-
torsae parimale metsamajandale , pani 
välja STIHL.

Metsaühistu® kaubamärk ja 
teenus jõudis konkursi Eesti 
Disainiauhinnad 2016 tee-

nusdisaini kategoorias finaali. Konkursil 
osalevaid töid saab Viru Keskuse aatriu-
mis vaadata 25. septembrini. 

Ühine kaubamärk 
M ET S AÜ H I S T U, 
mida saavad kasu-
tada kokkulepi-
tud standardite-
le vastavad metsaühistud, on loodud 
Keskühistu Eramets initsiatiivil.

Kaubamärgi visuaalse identiteedi 
ning selle rakenduspaketi töötas välja 
rahvusvaheline tootedisaini- ja brän-
dinguettevõte Brand Manual OÜ. 

Metsaühistu® kaubamärk ühendab 
kaheksat metsaühistut: Lääne maa 
metsaühistu, Põhja-Eesti metsaühis-
tu, Virumaa metsaühistu, Vooremaa 
metsaühistu, Valgamaa metsaühis-
tu, Võrumaa metsaühistu, Põlvamaa 

metsaühistu ja 
Rakvere metsa-
ühistu. Neisse 
ühistutesse kuu-
lub ligikaudu 

41% Eesti metsaühistute liikmetest 
ehk 4108 metsaomanikku 10 106st. 
Nemad koondavad 31% ühistegevu-
sega liitunud metsaomanike metsa-
maadest.

Eesti Mets 

Parimad metsamajandajad

Metsaühistu® kaubamärk ja teenus 
püüavad disainiauhinda

Merit Kvatš – tubli tulevikku 
vaataja.
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„Aasta puitehitis 
2016” konkurss 
ootab kandidaate

Eesti metsa- ja puidu-
tööstuse liit ootab kan-
didaate puitehitise 

konkursile. Võistluse eesmärk 
on tõsta esile uusi puitehiti-
si, mille puhul on puitu kasu-
tatud konstruktsioonis, välis- 
või siseviimistluses parimal 
võimalikul viisil nii arhitek-
tuurses, tehnilises kui ka ehi-
tuslikus mõttes.

Liidu tegevjuhi Henrik 
Välja sõnul on võistluse laiem 
eesmärk hoida ja edendada 
puidu väärtust ehituses, rõhu-
tades puidu kui keskkonna-
sõbraliku ja kohaliku ehitus-
materjali eeliseid ning eden-
dada puitarhitektuuri arengut. 

Puidu kasutamise popu-
laarsust ehituses tõestab mul-
lune konkurss, kuhu esitati 
rekordilised 55 võistlustööd. 

Kui varasematel aastatel on 
puitehitise konkursil dominee-
rinud elamuehitusega seotud 
ehitised ja väikevormid, siis 
viimastel aastatel on üle poole 
esitatud objektidest olnud ins-
tallatsioonid, väikeobjektid, 
põllumajandus- ja tootmis-
hooned või sadamaehitised.

„Aasta Puitehitis 2016” 
võistlusele saab võistlustöid 
esitada 29. augustist 30. sep-
tembrini 2016. Võistlusel osa-
lemiseks tuleb täita ankeet 
www.puuinfo.ee leheküljel.

Võistluse tulemused kuuluta-
takse välja novembris toimuval 
arhitektuurikonverentsil „Puit – 
homse elukeskkonna võti”.

Lisaks peaauhinnale „Aasta 
Puitehitis 2016” antakse välja 
„Raitwood’i aasta fassaadi-
auhind”, „Arcwood’i aasta 
liimpuiduauhind” ja „UPM-
Kymmene Otepää aasta vinee-
riauhind”.

EMPL

Lisaks anti välja neli eriauhinda: 
• Karo Mets – tubli metsakasvataja;
• Heli Vahing – tubli talukultuuri 

hoidja (temast loe pikemalt käes-
olevast ajakirjast);

• Merit Kvatš – tubli tulevikku 

• Agu Takis – kogu-
konda hoidev met-

Erametsaliidu kor-

jandajate konkursi 
traditsioone uues võt-

Parim metsamajandaja 
Rain Ajaots.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Raiemaailmameistrivõistluste 
Eesti koondis on selgunud
XTREEm CUP 2016 viima-

ne osavõistlus, TOP10, toi-
mus sel korral koos 48. met-

sanduse kutsevõistlustega Kurgjärvel. 
TOP10 oli sel aastal üks viimaseid 
ametlikke võistlusi siin regioonis ja 
seetõttu võttis neist osa hulganisti 
nii Eesti kui ka välismaa võistlejaid. 
Pingelisest konkurentsist tuli võitjana 
välja Taavi Ehrpais, kes sellega kind-
lustas endale pääsme maailmameistri-
võistlustele Poolas. 

Vaatamata sellele, et võistluspäevaks 
oli kogunenud Lõuna-Eesti kuplite 
kohale hulk vihmapilvi ja vahepeal kal-
las nagu oavarrest, olid nii raievõistle-
jad kui ka kutsevõistlustel osalejad 
täis võitlusvaimu. Raievõistlustel 
võttis mõõtu ligi 40 osalejat, kelle-
dest veerand jahtis pääsu MMle. Nii 
tihedat konkurentsi pole maailma-
meistrivõistlustele pääsu nimel juba 
ammu olnud. Lisaks eestlastele astusid 
võistlustulle veel Soome, Läti, Leedu, 
Valgevene ja Rootsi koondised. 

Võistluste esimene ala, lange tamine, 
toimus langil. Langetati mändi. Ala 
parimaks tuli täiskasvanute arvestus-
es Tõnu Reinsalu ja juunioritest Priit-
Karmo Orupõld. Ketivahetuses näi-
tas head taset veel juuniorite klas-
sis võistlev Jarro Mihkelson, kes 
vahetas sael keti 10,96 sekundiga. 

Kombineeritud järkamises ja täpsus-
saagimises saavutasid eestlastest pari-
mad tulemused Helvis Koort ja Juhan 
Püü. 

Võistluste võitja aga selgus taas 
viimasel alal. Ja nagu raievõistlus-
tel sageli juhtub, siis selleks, et võita 
võistlus, ei pea võitma ühtegi ala, 
vaid tuleb saada kõige stabiilsemad 
ja kõrged punktisummad. Seda tegigi 
Taavi Ehrpais, kogudes päeva lõpuks 
1627 punkti. Teise koha saavutas Tõnu 
Reinsalu ja kolmanda Jarro Mihkelson. 

Tema oli ühtlasi ka parim juunior. 
Kui kahe hooaja punktid ja tule-

mused olid kokku arvutatud, siis sel-
gus Eesti koondis, mille moodusta-
sid Husqvarnadega võistlevad Taavi 
Ehrpais ja Tõnu Reinsalu Luua met-
sanduskoolist ning Team STIHL’i 
võistlejad Jarro Mihkelson Läänemaa 
metsaühistust ja Sulev Tooming Luua 
metsanduskoolist. Koondise treeneri 
ja juhina on Poolas toimuvatel võistlus-
tel kaasas Arno Skuin ja Aarne Liiders.

Mart Kelk

Eesti Mets soovib palju õnne sünnipäevaks!
• Eesti metsaseltsi juhatuse liige, 

maaülikooli metsandus- ja 
maaehitusinstituudi metsakas-
vatuse osakonna juhataja profes-
sor Hardi Tullus 60, 14. august.

• Viljandimaa metsaseltsi juha-
tuse liige Leo Kooser 70, 19. 
august.

• Metsaühistu ühinenud metsa-
omanikud juhatuse liige, 
erametsaliidu juhatuse esimees 
ja Metsatervenduse OÜ juhatu-

se liige Ants Erik 40, 8. septem-
ber. 

• Vändra metsaühingu juhatuse 
liige ja RMK Vändra metsaülem 
Jaan Kägu 60, 17. september.

• RMK Pärnumaa metsaülem 
Heiki Ärm 55, 17. september.

• Tallinna metsaomanike seltsi 
juhatuse liige Tõnis Liibek 40, 
30. september.

• Erametsade seltsi juhatuse liige 
Indrek Kauksi 40, 2. oktoober.

Võitjate päev! Kolm koondislast (vasakult): Jarro Mihkelson, Taavi Ehrpais ja Tõnu 
Reinsalu.  

EESTI METS 3/2016   5

RMK Vändra metsaülem Jaan Kägu.
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Vivika Veski, 
ajakirjanik

Pool sajandit tagasi sai metsa-
majanduslik sookuivendami-
ne hoo sisse. Nüüd võetakse 

sadadel hektaritel mõnes kohas juba 
palgimetsaks sirgunud puud maha, et 
soo taastada.

Naine silmitses ümbrust: siin mägi, 
seal mägi, kaugemal kolmas, pahe-
mat kätt neljas, paremat viies ja 

nende taga kuues, seitsmes ja veel 
rohkemgi. Mägedel põllud ja hoo-
ned, mägede ümber, nende vahel aina 
soo, tükati raba, kaetud kidura võse-
rikuga.

[...]
Tänini oli ta kodu all mõistnud 

ikka põldu ja metsa – suurt metsa, 
mis õhtuti heliseb, kui huigatakse 
või aetakse pasunat. Aga mis heli-
seks siin, kui tuleks lust lõõritada? 
Hüüavad siis sood vastu, hakkavad 
rabad rõkkama?

Nii kurvastas Vargamäe Krõõt oma 
vastset kodu vaadates rahvusromaa-
nis „Tõde ja õigus”. Tema mees Andres 
lubas, et nii see ei jää – küll ta peagi 
kraavid kaevab, nii et maa kandma ja 
kasvatama hakkab. 

Põllumajanduslikel eesmärkidel 
kuivendati Eestis soid juba 19. sajandi 
alguses. 1960.–1970. aastatel algas aga 
intensiivne metsakuivendus, mis kestis 
kuni 1980. aastate lõpuni. Selleks ajaks 
ulatus kuivendatud metsade kogupind-
ala Eestis umbes poole miljoni hektari-

Debatt

Vesi metsa alla – 
kuivendatud metsi muudetakse jälle soodeks
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ni. Võrdluseks – sood ja soometsa on 
kunagisest enam kui miljonist hektarist 
alles vähem kui kolmandik.

Metsakuivenduse eesmärk oli 
toona sama mis praegugi majandus-
metsas – parandada ligipääsu niis-
ketesse puistutesse ja suurenda-
da puude juurdekasvu. Pool sajan-
dit tagasi toetas metsakuivendajate 
püüdlusi Moskva raha. 

Ebaharilik harvendusraie 
Valgeraba servas
Soomaal Valgeraba lähedal metsas 
käib harvendusraie. Harvester lan-
getab puid, langi serva kerkivad pal-
givirnad. Raie nagu raie ikka. Ometi 
tuli kogenud metsamehi enne selle 
töö kallale lubamist kohapeal välja 
õpetada. Mõni olla muianud, kui kuu-

lis, mis puud tuleb seekord maha 
võtta, mis alles jätta.

Püsti tuleb jätta surnud puud ja 
ette vaadata, et neid kogemata ümber 
ei lükka. Kasvama peab jätma ka 
jändrikud, millest ilusat palki kuna-
gi ei sirgu.

Maha võetakse suurem osa kuus-
ki, sest need ei ole siirdesoometsa-
le iseloomulikud – Valgeraba servas 
kujundatakse soode taastamise pro-
jekti käigus kõdusoometsast siirde-
soometsa.

Riigimetsa majandamise keskuse 

(RMK) looduskaitseosakonna spet-
sialist Priit Voolaid räägib, et vanade 
ortofotode järgi võib arvata, et aja-
looliselt kasvas sellel alal siirdesoo-
mets, kus sekka oli lagedat siirde-
sood. Praegu on mets arvel enamasti 
kõdusoometsana, mis on pikaajali-

se kuivendamise taga-
järjel madal- või siir-
desoometsast kuju-
nenud uudne kooslus. 
Siirdesoometsad on 
kõdusoometsadest olu-

liselt hõredamad, mis ongi raie üks 
põhjus. 

Lisaks aitab raie tõsta veetaset 
maapinnas. Nimelt toimivad kasva-
vad puud transpiratsioonipumpade-
na, kuivendades maapinda. Nende 
eemaldamine aitab taassoostumisele 

Soomaal Valgeraba lähedal metsas käib harvendusraie. Püsti tuleb jätta surnud 
puud ja ette vaadata, et neid kogemata ümber ei lükka. Kasvama peab jätma ka 
jändrikud, millest ilusat palki kunagi ei sirgu. Maha võetakse suurem osa kuuski – nii 
kujundatakse seal kõdusoometsast siirdesoometsa.

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) looduskaitseosakonna spetsialist Priit 
Voolaid räägib, et kui eemaldada sada tihumeetrit puid hektarilt, saab sellega kaks-
kümmend sentimeetrit veetaseme tõusu.

Sood ja soometsa on kunagisest 
enam kui miljonist hektarist alles 
vähem kui kolmandik.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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kaasa. Kirjandusallikates on öeldud, 
viitab Voolaid, et kui eemaldada sada 
tihumeetrit puid hektarilt, saab selle-
ga kakskümmend sentimeetrit veeta-
seme tõusu.

Kuuski jäetakse alles umbes kümme 
hektari kohta. Seda tehakse metsa 
mitmekesisuse huvides, samuti metsi-
sele mõeldes – suur lind leiab sealt alt 
varjepaiku. Nõnda jäetaksegi alles ees-
kätt puud, mille oksad ulatuvad maani. 

Kaske seevastu jääb võimalikult 
palju kasvama. Soome sootaastaja-
te kogemus näitab, et kui kask välja 
raiuda, hakkavad kännud hoogsalt 
võsusid ajama. 

Enamikes kohtades jäetakse alles 
puistu liitusega 0,4–0,5 ehk võrade 
katvusega 40–60 protsenti. Mõned 
kohad raadatakse. Seal võetakse 
maha kõik kuivendamise tagajärjel 
kasvama hakanud puud, kuivendus-
eelse põlvkonna omad jäetakse alles.

Valgeraba servas raiutakse metsa 
kahes järgus. Kõigepealt eemaldatak-
se alusmets, mis kohati on päris tihe – 
paakspuu, kasevõsa, noor kuusk. See 
koristatakse ära ja siis tuleb harvester 
palki lõikama. Seda on Valgeraba ser-
vast hinnanguliselt saadud sada tihu 
hektarilt. 

Materjal veetakse metsast välja. 
Palgi metsa jätmisel lisanduks küll 
oluliselt surnud puidu substraati 
seentele, sammaldele, samblikele ja 
putukatele, kuid soo taastumisele see 
kaasa ei aita. Samas aitab materjali 
saeveskisse viimine veidigi kasvata-
da muidu päris kuluka sootaastamise 
töö majanduslikku plusspoolt.

Kui raie on tehtud ja materjal välja 
veetud, suletakse 1970. aastail rajatud 
kuivenduskraavid. Kui ilm lubab, siis 
võib-olla juba sel aastal.

Kõdusoomets võib ka palki 
kasvatada
Sooelupaikade taastamisvajadusest 
hakkas kõigepealt kõnelema praegu 
Tallinna ülikoolis töötav sooteadlane 
Mati Ilomets, kes on üks olulisemaid 
eksperte kaitstavate soode taastamis-
põhimõtete kujunemisel Eestis. 

1993. aastal tellis keskkonnami-
nisteerium Ilometsalt ülevaate Eesti 
soode seisundist. Seal näitas tead-

Uuesti liigniiskeks muudetud alal on kuused kuivama hakanud. 

„Looduslikud soometsad ei ole suuremad asjad palgimetsad,” ütleb sooteadlane Mati 
Ilomets.
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lane, et umbes kaks kolmandikku 
meie soodest on kuivendatud või kui-
vendusest niivõrd mõjutatud, et seal 
enam turvast ei teki, pigem laguneb 
juba olemasolevgi. Ta tõdes, et eriti 
kriitiline on olukord madalsoodega. 
Siis tegigi ta esimest korda ettepa-
neku hakata tegelema soode taasta-
misega. 

Aastatel 2008–2012 viidi Eestimaa 
looduse fondi (ELF) eestvedamisel 
läbi põhjalik soode inventuur, mille 
käigus leiti, et kunagisest ühest mil-
jonist hektarist on enam-vähem loo-
duslikus seisundis alles vaid ligikaudu 
veerand. Selgus ka, et peaaegu kol-
mandik kaitstavatest sooelupaikadest 
on kuivendusest mõjutatud.

Ilomets selgitab, et looduslikud 
soometsad võib jämedalt jagada 
kaheks: raba- ja madalsoometsadeks. 
Need on valdavalt hõredad madala-
kasvuliste puudega soometsad.

„Teisisõnu, looduslikud soometsad 
ei ole suuremad asjad palgimetsad,” 

kinnitab Ilomets. „Kuivendamise järel 
saame nii esimestest kui ka teistest 
kõdusoometsad. Rabadest tehtud 
kõdusoometsad on harva head palgi-
metsad, kuid endistest madalsoomet-
sadest võib teatud juhtudel korralikku 
puitu isegi saada. Juba ligi neliküm-
mend aastat tagasi leiti, et rabadest 

õiget metsamaad ikka ei tule. Kuid 
ega’s seepärast hakanud keegi kuiven-
duskraave kinni ajama.”

Ilomets kirjeldab, mis juhtus kui-
venduse tagajärjel rabametsas – vee-
tase alanes, põhipuuliigi männi kas-
vutingimused mõneti paranesid ja 
võrade liituvus suurenes, maapind 
muutus kuivemaks ja turbasamb-

lad, kui põhilised turbamoodusta-
jad, ei saanud enam piisavalt vett. 
Sademevesi jäi üha enam võrades-
se kinni ega jõudnud maapinnani. 
Turbasamblad asendusid metsasam-
maldega.

„Viimased turvast ei tekita. Enamgi 
veel, olemasolev turvas hakkab lagu-

nema. Kui tahame raba 
taastada, siis tuleb 
kõdusoomets likvidee-
rida ehk männid maha 
võtta,” selgitab Ilomets.

Madal- ja siirde-
soo kuivendamise 
järel kujunenud kõdu-

soometsad on sageli segametsad, 
kus domineerivad kuused, männid 
või kased. Sealt võib soo taastami-
sel okaspuu välja raiuda, kuid mitte 
kaske ja seda eelmainitud põhjusel 
– ta hakkab ajama kännuvõsusid. 
„Piisab veetaseme tõstmisest maa-
pinnani, et kask välja langeks,” lisab 
Ilomets.
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Madal- ja siirdesoo kuivendamise 
järel kujunenud kõdusoometsad on 
sageli segametsad, kus domineeri-
vad kuused, männid või kased. 

Nii see käis – kuivenduskraav soosse sisse, et seal mets kasvama hakkaks. Pilt on tehtud 1960. aastal Kikerpera rabas. 
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Kuused, männid ja kased 
taastuvas soos
Soode taastamist alustati Soomaal 
Kuresoo kaguservas umbes kuus aas-
tat tagasi. Kuresoo on üks Eesti suu-
remaid hästi säilinud soid. Raba on 
tunnistatud rahvusvahelise tähtsu-
sega linnu- ja märgalaks. Siiski on 
kuivendamine mõjutanud raba ser-
vas olnud kunagisi siirdesooalasid. 
Kuresoo kaguservas asuva umbes 
viiekümne hektari suuruse ala taas-
tamisest hakkas ELF rääkima juba 
2006. aastal. Viis aastat hiljem võttis 
RMK keskkonnainvesteeringute kes-
kuse toel asja käsile. 

Alustati raiest, võttes maha puud, 
mis olid sinna kasvanud kuivenduse 
järel. Puid eemaldati umbes 27 hekta-
rilt, millest lagedaks raiuti 14,3 hektarit. 

Teelt siirdub metsa vahele siht, mis 
tähistab taastamisala piiri. Vasakule 
jääb sihtkaitsevöönd, kus puistu näeb 
Priit Voolaiu sõnade kohaselt üsna 
sedamoodi välja, milliseks see taasta-
misalal võiks kujuneda.

„Kuivenduse mõju sellele oli väik-
sem,” põhjendab Voolaid nimetatud 
ala säilimist. 

Ta räägib, et madalsood on kuiven-
dusele väga hellad, aga siirdesoomets 
võib ka kuivendatuna jääda siirde-
soometsaks. See sõltub kuivendamise 
intensiivsusest. 

„Siin on näha selge kuivendami-
se mõju, aga seda kohta võiks kir-
jeldada kuivendatud siirdesoomet-
sana,” osutab Voolaid niiskele puh-
maste ja mätastega metsatükile. 
„Kõdusoometsas kasvab kuusk väga 
hästi, tihtipeale on sootaimestik 

täiesti degradeerunud. Aga siin oli 
metsasammalde kõrval siiski ka tur-
basammalt alles. 

Sihi kõrval kulgeb kraav, mida 
iga natukese aja tagant tõkestab 
pais. Voolaid meenutab, et tema tuli 
RMKsse praegusele tööle 2013. aas-
tal, mil paisud olid värskelt valminud. 
Esimest paisu ei saanud nad kohe 
pidama. 

„Algselt tehti paisud turbast ja pui-

dust. Paisu ümbert lõigati peenemat 
palki, löödi vaiad maa sisse, vahe-
le topiti turvast, aga see ei pidanud,” 
räägib Voolaid. „Siis tõsteti kopaga 
turvas peale. Möödunud aastal pandi 
see tamm nii kinni, et vesi enam läbi 
ei pääse.”

Paisu kõrvalt suliseb kraavi ojani-
re, ent küllalt vähene, et hoida kõr-
valasuvat metsatükki korralikult vee 
all. 

„Siin on näha, et kuused on haka-
nud välja mine-
ma,” osutab Voolaid 
paisutuse mõjule. 
Tõepoolest torkavad 
kõige rohkem silma 
hallideks rootsudeks 

kuivanud kuused. „Mingil hetkel 
need kukuvad maha, neid keegi ära 
ei korista. Männid, arvame, peavad 
vastu, ei ole näinud lausalist suremist 
kuskil. Teoorias arvatakse, et noorem 
mänd peab veel paremini vastu, on 
kohanemisvõimelisem, vanemad või-
vad välja minna.”

Päris lagedaks raiutud kaugem osa 
näeb juba välja nagu raba ikka – 
hõredalt kasvavad kidurad männid, 

Madalsood on kuivendusele väga 
hellad, aga siirdesoomets võib ka kui-
vendatuna jääda siirdesoometsaks.

Kunagised kuivenduskraavid on kinni pandud.
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sekka kaske. Lagedaks raiuti see aas-
tail 2011–2012. 

„Natuke paneb siin muretsema 
kase järelkasv. Algul paistis, et vin-
dub, olime ootusärevad, et pääseme 
kasest, aga praegu tundub, et saab 
järjest rohkem hoo sisse, tuleb võib-
olla üle käia,” räägib Voolaid.

Ta jätkab, et pärast veerežiimi 
muutmist võib turbasammal levida 
päris kiiresti, aga tõsisemaid muutusi 
tuleb veel oodata. Kasvõi seda, milli-
seks puistu kujuneb ja mis kasest saab. 

„Kui käisime Soomes nende 
kogemusi vaatamas, siis teatud ala-
del kask oli probleem. Neil on olud 
teistsugused, ajalooliselt on nad ala-
sid lisaks kuivendamisele ka väeta-
nud,” ütleb Voolaid. „Tagapool nägi-
me lagedama osa peal pilliroogu. 
Tihe pilliroog ei ole see kooslus, 
mida taga ajame.”

Milleks meile lage ja märg soo?
Ilomets selgitab, et soode taastami-
sel on kolm eesmärki: muuta sood 
taas süsiniku sidujaks, taastada bio-
loogilist mitmekesisust ja hoida meie 
mageveevarusid.

Keskkonnaameti elurikkuse pea-
spetsialist Agu Leivits kinnitab, et 
kuigi sooelupaigad, välja arvatud 
madalsood, ei ole väga liigirikkad, 
elab seal rida liike, kes Eestis elavad 
ainult soodes.

„Nii on näiteks paarkümmend meil 
pesitsevat linnuliiki täiesti või peami-
selt sõltuvad lagesoode olemasolust. 
Nigula rabas on soolinde igal aastal 
kokku loetud juba järjestikku peaae-
gu viiskümmend aastat. Ehkki ala on 
kaitse all 1957. aastast, näitavad liigid, 
kes elavad lagesoodel, selgelt allakäi-
gu märke,” tõdeb Leivits. Allakäiku 
põhjustab lagesooalade järjest kiire-
nev puistumine, mille üks põhjus on 
rabaservade kraavistik.

Kuigi soode taastamisvajadus nii 
Eestis kui ka mujal maailmas põhi-
neb teaduslikel tõenditel, pole ini-
mestel seda alati lihtne omaks võtta. 
Nii nagu rahvusromaani kangelased 
pidasid paksust metsast rohkem lugu 
kui märjast ja kidurast soost, nii ka 
nüüdsed eestlased.

Sellepärast jätab RMK Valgeraba 

servas raiet tehes tee äärde rohkem 
kuuski püsti kui mujale – kuusekar-
din leevendab vaadet langile. 

„Et inimesed väga ära ei ehmuks, 
mis rahvuspargis toimub,” muigab 
Voolaid.

Ta on kogenud, et inimestele võib 
olla päris raske selgeks teha, miks nad 
muudavad metsi soodeks. 

„Kõige lihtsam on seletada kait-

sealuste liikide kaudu – toome siia 
tagasi need, kes on kuivendatud 
alalt kadunud. Aga laiem ökoloogi-
line aspekt on keerulisem. Kraavid 
on omal ajal siia raske töö ja vaeva-
ga kaevatud. Vahel ajavad neid kinni 
samad inimesed, kes kaevasid, või 
nende järeltulijad,” tõdeb Voolaid.

Kohaliku rahvaga kohtudes on nad 
rõhunud näiteks jõhvikasoode tagasitu-
lekule taassoostumise tulemusel. Kõik 
teavad metsist, aga soode taastamine 
aitab teisigi linde – mudatildreid, vigle-
sid, üldse kurvitsalisi. Sooelupaikadest 
sõltuvad ka paljud kiilid.  

Kuid inimesed pole ükskõiksed 
kliimamuutuste suhtes. Taastatavail 
aladel ei „põle” turvas enam endise 
hooga edasi. Kui ala soostub, hakkab 
turbasammal levima ja turvast moo-
dustama ning sealjuures süsinikku 
siduma.

Voolaid jätkab, et praegu kesken-
duvad nad soid taastades esmajärje-
korras kaitsealadele ja eelkõige sellis-
tele, milledel on rahvusvaheline kait-
sestaatus. Taastamisala esialgne plaan 
võib hõlmata ka eramaid.

„Projekteerimise faasis suhtleb 
projekteerija eraomanikega. Enamasti 
on eraomanikud öelnud ei. Siis oleme 
sunnitud oma plaanidega tagasi tõm-

EESTI METS 3/2016   11

Keskkonnaameti elurikkuse peaspetsialist Agu Leivits taastatavas rabas Endla loo-
duskaitsealal. Turbasammal kaob kuivendatud alalt ja asendub metsasammaldega, 
kuid veerežiimi tagasipööramisel võib levida päris kiiresti. 
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10 000 hektarit

Looduskaitse arenguka-
va kohaselt tuleb aastaks 
2020 taastada vähemalt 

10 000 hektarit madal- ja siir-
desooelupaiku ning rabade ser-
vaalasid. Prioriteetsed taastamis-
alad valiti välja teadlaste, kesk-
konnaministeeriumi, keskkonna-
ameti ja RMK spetsialistide koos-
töös. 

Soode taastamiseks kulub hin-
nanguliselt 12 miljonit eurot. 
Tegevusi rahastatakse kesk-
konnainvesteeringute keskuse 
vahenditest, ühtekuuluvusfondist 
ja teistest välisvahenditest (näi-
teks LIFE), riigi- ning RMK eel-
arvest.
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Vivika Veski

Eesti maaülikooli metsandus- ja 
maaehitusinstituudi metsakas-
vatuse osakonna juhataja pro-

fessor Hardi Tullus tunnistab, et met-
samehena on tal raske heaks kiita 
soodest kuivendatud produktiivsete 
ja süsinikku siduvate metsade uuesti 
sooks muutmist. Kuid leiab, et demo-
kraatlikus ühiskonnas on see pigem 
ühiskondliku konsensuse küsimus, 
milleks Eesti ja Euroopa Liidu mak-
sumaksja raha kasutada.

Kuidas võib metsade soodeks pöö-
ramine mõjutada ökosüsteemi, 
süsinikdioksiidi sidumist ja eral-
damist?
Eesti pinnast on viis protsenti 
(227  000 hektarit) kaetud täies-
ti rikkumata soodega, seal on soid 
armastavad liigid rõõmsalt alles. 
Turbaalasid on kokku miljon hekta-
rit, see on veerand Eestimaa pinnast. 
Visuaalse hinnangu soode pindalast 
võib igaüks saada pilvitu ilma kor-
ral lennukiaknast välja vaadates ning 
seda ka Läti ja Leedu kohta.

Tuleb täpsustada, millistel aladel 
soode taastamisest on jutt. Jääksoode 
kujundamine turvast ladustavateks 
soodeks või hoopis metsamarjapõl-

dudeks on täiesti mõistetav. Aga kui 
vaadata süsinikdioksiidi ja ka teiste 
kasvuhoonegaaside sidumist ja eral-
dumist kõdusoometsades, siis näita-
vad viimase aja maaülikooli ja Tartu 
ülikooli ühised uuringud, et gaaside 
bilanss on neis puistutes pigem tasa-
kaalus. Männikud ja kaasikud, mis 
kasvavad kuivendatud siirdesoodes 
ja madalsoodes, seovad CO2 sama 

palju kui eraldavad. Kui kuivendatud 
madalsoodest kujunevad jänesekap-
sa kasukohatüübi kuusikud, siis neis 
metsades on süsiniku sidumine isegi 
ülekaalus. 

Süsiniku puhul ei tohi seada liht-
sustatud eesmärki ladustada see 
metsa – mulda ja puudesse –, vaid 
eesmärk on saada paljude metsaraie-
ringide jooksul taastuvat puidupõ-
hist biomassi ja seda kasutades jätta 
fossiilne kütus põletamata ning selle 
kaudu vähendada kasvuhoonegaasi-
de emissiooni.

Milline on kuivendamise mõjul 
tekkinud metsade majanduslik 
väärtus?
Kõdusoometsad ja neist kujunevad 
mustika ja jänesekapsa kasvukoha-
tüübi puistud, eriti kuusikud, on väga 
produktiivsed. Üldtunnustatud üldis-
tavaks arvuliseks näitajaks on, et tänu 
metsakuivendusele on Eesti metsa-
de juurdekasv vähemalt miljoni tihu-
meetri võrra suurem.   

Aga eriti tuleb rõhutada, et puidu 
kasvatamise ja kasutamise peami-
ne väärtus, rääkides süsinikuringest, 
kasvuhoonegaasidest ja kliimamuu-
tustest, on asendada fossiilseid kütu-
seid, samuti rauda ja tsementi, mille 
tõttu jääb põletamata fossiilne kütus.  

buma, nii kaugele, kus mõju nende 
maale enam ei ulatu,” selgitab Voolaid. 

Mõnel juhul on eraomanik siis-
ki lubanud oma maal sood taasta-
da. Näiteks kui mets asub sihtkait-
sevööndis, kuhu pole juurdepääsu. 
Majandada sihtkaitsevööndis niikui-
nii ei tohi ja ega seal pruugigi majan-
damisväärset metsa olla. 

Uudsete kõdusoometsade 
dilemma 
Kuivendamise järel kujunenud kõdu-
soomets võib olla küllaltki majan-
damisväärne, kuid lisaks pakkuda 
elupaika kaitseväärtusega metsalii-
kidele.

„Kindlasti on sooelupaikade taas-
tamisele erinevaid vaatenurki tule-
nevalt erinevatest lähtekohtadest,” 
tõdeb Leivits. „Eriarvamused ja ka 
otsustamise dilemmad tekivad tava-
liselt sooservade taastamisel, kus 
endine lagesoo on kuivendami-

se mõjul teisenenud kõdusoomet-
saks. Kuivendatud endistel siirde-
soo ja madalsoo aladel võib tegu 
olla päris korraliku väljanägemise-

ga metsaga, kuhu on asunud elama 
erinevad metsaliigid, teiste hulgas 
näiteks ohus olev kaitsealune met-
sis. Geoloogia-hüdroloogia tausta-
ga sooteadlased soovitavad tavaliselt 
lahendusi, mis aitavad kiirelt taas-
tada veerežiimi ja turba juurdekas-

vuks vajalikud tin-
gimused. Selleks 
on raied igati vaja-
lik taastamisvõte. 
Liigikaitsega tegele-
vad eksperdid on aga 

ettevaatlikumad – muretsevad liiki-
de pärast, kes elavad kuivendusest 
mõjutatud aladel. Otsustamisel tekib 
kaitsekorralduslikke dilemmasid – 

Metsateadlane ei mõista tootlike   puistute uuesti sooks muutmist

Metsateadlane Hardi Tullus: Üld-
tunnustatud üldistavaks arvuliseks näi-
tajaks on, et tänu metsakuivendusele 
on Eesti metsade juurdekasv vähemalt 
miljoni tihumeetri võrra suurem.
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Taastamistulemustele reageerivad 
kiiremini suurema liikuvusega liigid, 
näiteks linnud ja kiilid. 
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kas eelistada sooelupaiga  loodus-
lähedasemaks muutmist, veerežiimi 
sihttaastamist või kuivendusmõju 
tulemusena sekundaarsesse puistus-
se kolinud haruldast või kaitsealust 
liiki.”

Priit Voolaid räägib, et kõdu-
soometsad on omamoodi põnevad 
kohad, mida teadlased juba uuri-
vad. „Diskussioon on olnud, kas nad 
looduskaitseliselt väärtust omavad. 
Tegelikult omavad. Sõltub, kui vana 
kooslusega on tegu, kas seal on sur-
nud puu substraati. Olemegi vane-
mad kõdusoometsad jätnud puutu-
mata, ei hakka neid ümber pöörama. 
Me ei tea ka, kuidas nad reageerivad, 

kas saame, mida ootame, või tuleb 
täiendav uudne kooslus,” räägib ta.

Taastades vana viga ei korrata
Ilomets tõdeb, et üldiselt on soo 
taastumine pikaajaline protsess. 
Kuid näiteks rabaservade looduslik 
seisund võib taastuda, turbasamb-
lakate kujuneda ka kümne aastaga. 
Samas freesturbaväljadest taas soo 
saamine võib kesta aastakümneid. 
Samuti on sooteadlase sõnutsi üsna 
komplitseeritud madalsoode taasta-
mine, kuid biodiversiteedi seisuko-
halt väga oluline.

Leivits on näinud, et taastamistu-
lemustele reageerivad kiiremini suu-

rema liikuvusega liigid, näiteks lin-
nud ja kiilid. 

„Häid näiteid on selle kohta Muraka 
raba taastamisaladelt. Nii et kui tahame 
saada soolindudele sobivat elupaika, 
siis mida lagedam, märjem ja suurem 
on lageala, seda parem,” kinnitab ta. 

Kindlasti ei plaanita aga kõiki 
omal ajal kuivendatud ja põllu- või 
metsamaaks muudetud soid taas-
tada. Ilomets nendib, et see poleks 
mõistlik ega võimalik. Maaparanduse 
hoogtööajale mõeldes muigab ta: 
„Kord juba kadus reaalsustaju, haka-
ti „parandama looduse poolt tehtud 
vigu” ja taheti kõik sood „viljakand-
vateks maadeks” muuta.” 

Eraomanikud on enamasti vastu, et 
nende maal sood taastatakse. Kas 
see on metsamajanduslikult mõist-
lik vastasseis?
Loomulikult tuleb mõista erametsa-
omanikku ja tema põhiseaduslikke 
õigusi oma vara suhtes, kui tema 
omandit tahetakse kohustuslikus 
korras muuta majanduslikult vähem 
tulusaks ja nullida esivanemate ees-
märgipärane töö. Mida väiksem on 
metsaomand, seda suhteliselt suurem 
on omaniku kaotus. 

Milline on varasematele avatud 
liivaaladele istutatud ja külva-
tud männikute looduskaitseline ja 
majanduslik väärtus?
Männikud on paratamatult ühed lii-
givaesemad kooslused. Inimese ees-
märk nii siin Maarjamaal kui ka 
kõikjal maakeral on olnud ikka soov 
muuta maad viljakamaks. Praegu on 
meil „kõht täis” ja võime osa maad ja 
maksumaksja raha soode taastamis-
se panna.

Metsanduslikud uuemad tarkused 
näitavad pigem seda, et nii põlev-
kivikarjääride metsastamisel kui ka 
kuivadel toitainetevaestel muldadel 
tuleks kasvatada pigem lehtpuid, näi-
teks arukaske või mõnel juhul hoo-
pis sangleppa, nagu teame Hiiumaa 

Luidja lepiku kogemustest. Otsustada 
tuleb iga objekti kohta eraldi. Meie 
männikud ja sealsed liivmullad on 
tugevalt mõjutatud tulest, nii loodus-
likest põlengutest kui ka alepõllundu-
sest. Selle kinnitus on ka eesti keeles 
olemas: põlema – palama – palukas 
(pohl) – palumetsad. Kõik need on 
omavahel seotud. Taastades sood või 
liivikut, tuleb endale aru anda, millist 
jääajajärgset perioodi me idealiseeri-
me ja mida tahame loodusega mani-
puleerides taastada.

Kui oluline on kuivendamine täna-
päeva metsakasvatuses?
Võib olla on tõesti kuivendatud met-
sade pindala ja osakaal Eestis opti-
maalne ja uusi alasid kraavitada pole 
vaja. Rõhutan aga vajadust olemas-
olevad kraavid ja nendega külgnevad 
metsateed korras hoida.

Kui usume võimalikke kliimamuu-
tuste stsenaariume, et kui rohkem 
saab olema sademeid ja lüheneb kül-
munud maapinna periood, siis muu-
tub oluliseks mitte kraavide kinni aja-
mine, vaid nende ja metsateede kor-
rashoid. Sellesse tuleb panustada nii 
metsaomaniku metsast saadavat tulu 
kui ka maksumaksja raha. 

Kas omaaegne kuivendamine met-

sakasvatuse soodustamiseks selli-
ses ulatuses oli viga või sel ajal siis-
ki vajalik tegevus?
Siin tuleb vaadata igat objekti eraldi. 
Selge see, et laukasoosse polnud ena-
masti vaja kraave kaevata. Aga mõista 
tuleb ka igal majandusperioodil kehti-
nud reegleid. Nõukogudeaegne plaa-
nimajandus tagas raha metsakuiven-
duseks otse Moskvast, mitte liiduva-
bariigi eelarvest. Ja koos kraavi kae-
vamisega ehitati enamasti metsateed, 
mis on väärtus omaette. Meie met-
sateede võrgustik on väga hea. Neid 
teid pole vaja mitte ainult puidu met-
sast väljavedamiseks, vaid ka looduses 
puhkajatele, marjulistele, jahimeestele, 
tulekahjude kustutamisel kasutatavale 
tehnikale ja paljuks muuks.

Suhtun austusega metsakuiven-
dust eest vedanud metsameestesse ja 
nende töösse, mis on aidanud meie 
metsi produktiivsemaks muuta. Ja 
olgu öeldud, et niinimetatud „soode-
sõda” (vastuseis soode lauskraavita-
misele 1960. aastate lõpul – toimetus) 
on tagantjärele pisut üle dramatisee-
ritud. Selleaegses ühises metsamajan-
duse ja looduskaitse ministeeriumis 
saavutati kuivendamise ja soode säi-
litamise mahu suhtes väga hea teine-
teist mõistev konsensus metsameeste 
ja looduskaitsjate vahel. 

 tootlike   puistute uuesti sooks muutmist
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Avatud liivaalade liigid 
saavad metsa käest elupaiku tagasi
Vivika Veski, 
ajakirjanik

Omaaegne liivaalade met-
sastamine sundis kõret ja 
kivisisalikku otsima liiva-

karjäärides pelgupaika. Avatud lii-
vaalade taastamine on hakanud 
tooma neid endistesse elukohtades-
se tagasi.

Eestis on hakatud taastama avatud 
liivaalasid, mis nagu soodki langesid 
nõukogude plaanimajanduse ohvriks. 
Kuna liivaaladel kaotasid elupaiga 
mitmed kahepaiksed, on nende alade 
taastamise eest seisnud kahepaiksete 
uurija Riinu Rannap.

Harilaid Saaremaal on üks koht, 
kuhu mändide istutamist kohalikud 
inimesed veel mäletavad ja kus metsa 
mahavõtmine tekitas vastuseisu. 

„Seal olid Eesti viimased liikuvad 
luited. Nõukogude ajal istutati need 
tihedalt mände täis,” ütleb Rannap.

2013–2014 võttis riigimetsa 
majandamise keskus Harilaiul enam 
kui kolmekümnel hektaril maha 
1970. aastail istutatud männikultuu-
ri. Lisaks raiuti üsna avatuna säilinud 
paarikümnelt hektarilt seal ise kasva-
ma hakanud männid. 

Rannap meenutab, et nad korral-
dasid Saaremaal mitu infopäeva, et 
selgitada inimestele, miks mets maha 
võetakse. Lisaks viisid nad huvilised 
ka Harilaiule kohale. „Kui inimesed 
näevad olukorda, siis nad mõistavad 
paremini kui ainult juttu kuulates,” 
tõdeb Rannap. 

Ta meenutab, et mõnel vanemal 
kohalikul inimesel meenus, kuidas 
Harilaidu kasutati plaanitäitmise pai-
gana, kuhu mõnda kohta sai istutatud 
mände mitu korda ja tihedalt ükstei-
se kõrvale. 

„Harilaiul on puhta liiv, isegi 
mänd ei suutnud seal hästi kasvada. 
Männid olid nagu pliiatsid, tihe räga,” 
kirjeldab Rannap. Sellisel metsal pol-

nud looduskaitselist ega majanduslik-
ku väärtust.

Rannap tõdeb, et kõre arvukus 
Harilaiul kasvas tänu taastamisele 
hüppeliselt. Eelmisel aastal oli väga 
kuiv, aga enne seda nähti seal nelja 
isaslooma ja kaht kudunööri. Enne 
taastamist oli seal üks-kaks isasloo-
ma, mõnel aastal vaid üks kudunöör, 

mõnel aastal mitte ühtegi.
Kõrel läheb hästi ka Läänemaa 

Suursoo kaitsealal, kus Veskijärve 
ümbruses oli 2008. aastal ulatuslik 
metsapõleng. Pärast põlenguala ava-
mist – puude ja puhmarinde eemal-
damist – avastati, et avatud alal tun-
nevad ennast hästi mitmed liivas-
te elupaikade ohustatud liigid, näi-
teks kõre ja kivisisalik, samuti Eestis 
üsna haruldane nõmmluga. Et nende 
elutingimusi veelgi parandada, raja-
ti mõned väikeveekogud, sest kõre 
vajab sigimiseks madalaid veekogu-
sid, mis kiiresti soojenevad. Eelmisel 
aastal seda paika veel randaaliti, et liiv 
võimust võtva puhmarinde alt taas 
välja tuua. 

Rannap räägib, et vahepealseil 
aastail, kui looduslikud liivaalad olid 
enamjaolt metsastatud, leidsid mit-
med liigid endale ootamatuid elupai-
ku, mistõttu on nad vastu pidanud. 
Näiteks on looduskaitsjad mures, 
et avatud liivikute taimed kasva-
vad teede ääres, kus neid tallatakse. 
Kuigi kaevandamist peetakse üldi-
selt looduskaitsega vastuolus olevaks 
tegevuseks, on kõre ja kivisisalik säi-
linud suuresti just tänu liivakarjää-
ridele. 

„Mitte sellepärast, et neile liiva-
karjäärid hirmsasti meeldivad, vaid 
nende muud elupaigad on metsas-
tatud,” selgitab Rannap. Ta lisab, et 
kaitsealused liigid on saanud siiski 
elama asuda vaid karjääridesse, kus 
on säästlikult kaevandatud, ülalpool 
põhjaveepiiri, nii et sinna on tekkinud 
madalad ajutised veekogud.

Rannap räägib, et üks nüüdseks 
saadud oluline teadmine on see, et 
taastamise edukus sõltub taastatava 
ala suurusest. 

„Ei saa taastada pisikesi alasid ja 
siis leida, et sellel pole mõtet, kuna 
liigid ei tule tagasi. Taastamisalal 
on oma kriitiline suurus,” sõnab 
Rannap. 

Avatud liivaaladest 
sõltuvad liigid

•	 I	 kaitsekategooria:	 tundrasamb-
lik, nõmmluga, liiv-hundiham-
mas, kadakkaer, pisilina, kõre, 
rohe-kärnkonn.

•	 II	kaitsekategooria:	rand-ogaputk,	
rand-orashein, palu-liivkann, 
tume nokkhein, sookold, kivisisa-
lik, nõmmekiur, mudakonn. 

•	 III	 kaitsekategooria:	 liiv-maakeel	
(seen), rand-seahernes, nõm-
melõoke, väiketüll.

Konnade ja teiste kahepaiksete elupai-
kade taastamise eest seisnud kahepaik-
sete uurija Riinu Rannap.
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Kristiina Viiron

Tallinnas, Suur-Laagri tänaval 
antakse viimast lihvi korter-
majale, mille fassaad on val-

mistatud söestatud puidust. Tegemist 
on Jaapanist pärit Yakisugi nime 
kandva tehnikaga – puitu põletatak-
se elaval tulel. 

Traditsiooniliselt kasutatakse seed-
ripuitu, kuid kõnealuse maja vooder 
on kuusest ja söestatud kolme kuni 
nelja millimeetri sügavuselt. Fassaadi 
valmistanud OÜ EmotionWalls juha-
taja Peep Ani sõnul on kuusk meie 
kliimas kõige vastupidavam, tal on 
väike oks ja ühtlasem puusüü kui 
näiteks männil, mis teeb männipui-
du põletamise raskemaks. Meie olu-

desse sobivaimat puitu leides proo-
vis ettevõte põletada üsna mitut liiki 
puitu, nii et kokku tuli proovitöid 
lausa majatäie materjali jagu. 

Kuna maja asub linnas, on see vii-
mistletud kolmekordselt tuletõkke-
vahendi ja lasuuriga, kuigi iseene-
sest see vajalik ei ole, sest vihm peseb 
määrduva tahma maha.

Söestatud puit ei mädane ja selle 
vastu ei tunne huvi ka kahjurid, üht-
lasi näeb see efektne välja. 

Maja projekteeris Madis Eek ja 
ehitas OÜ Bauschmidt. 

Yakisugi tehnika propageerija arhi-
tektuuribüroo AB TEMPT arhitekt 
Mihkel Urmet räägib, et traditsioonili-
selt seotakse põletamiseks kolmnurga-
na kokku kolm lauaplanku ning nen-
dest tekkiv „toru” on ühtlasi nii ahi, 
korsten kui ka materjal. „Põletamiseks 
piisab ühest ajalehenutsakast, ülejää-
nud töö teeb ära tuli ja loodus,” täpsus-
tab ta. Puidu söestamiseks kasutatakse 
ka erinevaid põleteid. 

Urmeti sõnul ei ole täpselt mää-
ratletud, kui sügavalt puitu põletada. 
„Alates nõukaaegse kolhoosikeskuse 
sauna sisevoodri põletusastmest kuni 
täieliku söestunud krobelise postapo-
kalüptilise tulemuseni välja – kõik on 
võimalik!” lausub ta. 

Yakisugi tehnika on Eestis popu-
laarsust kogumas, kaks aastat taga-
si valmis põletatud fassaadiga maja 
Tallinnas Mäekaldal, kohe valmib 
Väänas eramu, mille katuski on teh-

tud söestatud puidust. 
Ka TEMPTil on mitu 
projekti, kus samuti 
seda tehnikat kasuta-
takse. 

Söestatud fassaadiga 

kortermaja

VAHVA LEID

Söestatud puit ei mädane ja selle 
vastu ei tunne huvi ka kahjurid, 
ühtlasi näeb see efektne välja. 
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Muhus olles on raske ette kujutada, et sada aastat tagasi kat-
tis mets vaid kaks protsenti saare pindalast. Nüüd võtab mets 
enda alla ligi poole saarest. 

Viio Aitsam, 
metsandusajakirjanik

Saare maastikul toimunud 
muudatustest saab aimu 
Eemu tuuliku juures. Kuulsa 

pukktuuliku taastas Jüri Ling 1980. 
aastal ja siis oli võimalik sellega ka 
vilja jahvatada. Nüüdseks on mets 
lähikonnas nii jõudsalt kasvanud, et 
on hakanud tuult takistama. 

Kas peaks tuulekoridori uuesti 
lahti raiuma? „Eks sellest ole räägi-
tud ka, aga see nii kerge pole ‒ era-
omanike metsad,” ütleb Jüri Ling.

Pool saarest metsa all
Praegu on Muhu valla metsasus 
juba ligi 50 protsenti, kokku umbes 
9700 hektarit. Sellest ligi 4000 on 
okaspuu-, peaaegu 3000 lehtpuu- 
ja alla 1000 segamets ning umbes 
2000 hektarit loetakse metsastu-
vaks alaks.  

Muhu vald erineb paljudest 
mandri omavalitsusüksustest selle 
poolest, et juba valla kodulehelt 
leiab metsa ja puiduga tegelejate 
kohta päris palju teavet. Ka ajalu-
gu on teada. Esimesed metsakul-
tuurid rajati tollasel lagedal saarel 
18. sajandi lõpupoolel, et luiteliiva-
sid kinnistada. Metsa pind oli küll 
väike, mõnisada hektarit. Esimese 
Eesti Vabariigi sünni paiku käis 
Muhumaa männikutes raie ja palgid 
müüdi Inglismaale. 

Kõik, kes saarel juhtusid meenu-
tama eelmist sajandit, rääkisid tol-
leaegsest hoogsast metsaistutusest. 
Neid okaspuumetsi ühest otsast 
juba raiutakse. Nüüdsed lehtpuu-
metsad on aga enamasti tekkinud 

võsasse kasvanud puisniitudest ja 
karjamaadest. 

Kui saar veel lage oli, hariti põldu 
ja käidi kalal, aga mis nüüd? „Põldu 
enam ei harita, ainus põllumajan-
duslik kultuur on hein. Kalal käi-
vad ikkagi vaid need, kellel pabe-
rid, ja see on üsna piiratud ring. 
Aga loomakasvatusega siin tegel-
dakse,” kõneleb 1991. aastast Piiri 
külas tegutseva Muhu Puidukoda 
OÜ juht Ain Kollo. 

Metsanduse kasvutrend
Metsanduse kui tegevusvaldkonna 
ajalugu Muhus on niisiis suhteliselt 
lühike. 

„Aga see on meil hoogustuv ette-
võtlus. Traditsioonilist palgi väärin-
damist ei ole, kuna võimsaid pal-
gimetsi saarel ei kasva. Seda rõõ-
mustavam on, et siinsed ettevõt-
jad oskavad olemasolevat kehvemat 
puitu väärindada. Eks kaasa aita 
see, et vald on turismi- ja puhke-
piirkond,” räägib Muhu vallavanem 
Raido Liitmäe.

Suurim ettevõte on OÜ Muhu 
Farmid, loomakasvataja ja piima-
tootja, kuid mitmekesisus valitseb 
just ehitus- ja metsasektori ette-
võtjate seas. Väikesi firmasid tekib 
samuti juurde. Raido Liitmäe toob 
näiteks arboristiteenust pakku-
va OÜ Puukulgur, samuti ohtlike 
puude raie ning võsa- ja hooldus-

raiega tegeleva OÜ Helileva.
Metsandus koos puidu töötle-

misega on vallavanema sõnul täh-
tis majandusharu (ka valla rahakotti 

laekuva tulumaksuosa 
mõttes), kusjuures 
see on väikeettevõtja-
te käes. „Minu arva-
tes on see Muhu valla 
eelis, et siin on valda-
valt ühe-kahemehefir-

mad või kolme-nelja töötajaga ette-
võtted. See annab suure paindlikku-
se,” ütleb vallavanem.

Kui lisada juttudes kõlanu, et 
Muhus elavad oma saare suured 
patrioodid ja suvilaomanikudki on 
suured saare fännid, võib aimata siin 
valitsevat ühisvaimu. „Üks huviliste 
grupp on initsiatiivi enda kätte võt-

Eesti kui metsariik: 
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Potentsiaalsete ostjate vool liigub 
saarelt läbi ja kohalikud püüavad 
liiklejate tähelepanu köita, et 
peatusi tehtaks.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



EESTI METS 3/2016   17

nud, et siinseid metsi ja maastikke 
veel rohkem puhkemajanduse tee-
nistusse haarata. Etappide kaupa 
on plaanis rajada matkarada ümber 
Muhu saare. Ühtegi RMK matkara-
da meil ei ole,” toob Raido Liitmäe 
ühe näite.

Puidust käsitöö
Kui ses vähem kui 2000 elanikuga 
vallas puiduga tegelejaid otsides ringi 
vaadata, hakkavad eelkõige silma 
käsitöömeistrite tööd, mida suvehoo-
ajal pakutakse iseäranis Kuivastu–
Kuressaare maantee ääres või lähe-
dal. Potentsiaalsete ostjate vool lii-
gub saarelt läbi ja kohalikud püüavad 
liiklejate tähelepanu köita, et peatusi 
tehtaks. Aastas läbib Muhu valda üle 
300 000 sõiduki!

Muhu vald
•		 1.	oktoobril	1990	sai	Muhu	esime-

sena Eestis tagasi valla staatuse.
•		 Elanikke	1867	(2016).
•		 52	küla,	millest	suurim	on	Liiva,	

kus elab 178 elanikku.
•	 Pindala	 (koos	 ümbritsevate	 lai-

dudega) 207,9 km², sellest met-
samaad umbes 38%, koos met-
sastuvate aladega ligi 50%.

•		 116	 äriühingut,	 viis	mittetulun-
dusühingut ja 105 FIEt (2013).

•		 Metsa	 ja	puiduga	seotud	vähe-
malt 12 äriühingut, üks munitsi-

paalettevõte, neli mittetulun-
dusühingut, 12 FIEt ja hulk 

eraisikuid.
Allikas: www.muhu.ee

Eemu pukktuuliku taastaja Jüri Ling 
pakub oma käsitööd.

Jüri Lingi pähklipurus-
taja. See on vastupidav 

tööriist, nii et vaevalt 
enne 25 aastat tekib 
vajadust uue järele. 

•		 Metsa	 ja	puiduga	seotud	vähe-
malt 12 äriühingut, üks munitsi-

paalettevõte, neli mittetulun-
dusühingut, 12 FIEt ja hulk 

eraisikuid.
Allikas: www.muhu.ee

Jüri Lingi pähklipurus-
taja. See on vastupidav 

tööriist, nii et vaevalt 
enne 25 aastat tekib 
vajadust uue järele. 

Männik Piiri küla lähedal, kus vanasti kasvas Muhu saare ainus mets.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Valdav on küll naiste võimas käsi-
töö – tikandid, kudumid ja muu. 
Näiteks Eemu tuuliku juures pakkus 
aga veski taastaja otse tee ääres ise 
oma kaupa – puidust pähklipurus-
tajaid, pannilabidaid, võtmehoidjaid, 
veskimeistri puidule kirjutatud tar-
kuseteri. Ei ole nii, et kõik on tehtud 
ainult kadakast, kasutuses on paljud 
puuliigid, kaasa arvatud saar, vaher, 
lepp. 

„Enam minekut ei ole,” nen-
dib Jüri Ling, kui leti juures kaupa 
teeme. Alles veidi aja pärast seletab 
ta juurde, et põhjus pole mitte ostja-
te leige huvi, vaid see, et esemed pea-
vad kaua vastu. Kui keegi on ostnud 
tema pähklipurustaja (Muhu pähki-
rui, Muhu pähkliveski), ei pruugi tulla 
vajadust uue ostmiseks enne 25 aasta 
möödumist.

Liival tegutsev käsitööseltsi Oad 
ja Eed pood (nimetuseks on Muhu 
muistne mehe- ja naisenimi) tegut-
seb koostöös Muhu Puidukojaga, mis 
ongi puidust käsitööle spetsialiseeru-
nud ‒ köögitarvikud, suveniirid, sau-
natooted, aga ka eritellimusel uksed-
aknad ja muu vajalik. 

Puidukoda on valla üks suuremaid 
tööandjaid, vastavalt hooajale 11‒13 
inimesele. Käsitöökauba materjaliko-
gus pole suur, umbes sada tihumeetrit 
aastas, kuid sellest saab piisava hulga 
esemeid, mida kohapeal müüa ja suu-
rem osa, ligi 90 protsenti, eksporti 
saata. Just ekspordikaup on, mis Muhu 

Puidukoda saare teistest puitkäsitöö 
tegijatest eristab. Väike üksiktegija ei 
suudaks ekspordilepinguiks vajalikku 
kogust toota. Tegelikult on ettevõte 
suur tegija ka Eesti mastaabis. Nagu 
Ain Kollo ise ütleb, on Eestis käsitöö-
tegijate hiilgeaeg möödas ja mujalgi 
maailmas letid sellest kaubast pigem 
tühjenevad. „Eks nii kaua teeme, kui 
tegijaid on,” märgib Kollo.

Kui tükiti võtta, valmistatakse 
Muhu Puidukojas aastas esemeid 200 
000 ringis, kusjuures kauba sortiment 
on väga suur. Mõneti valitakse siht-
gruppi. 

„Üks kaup, mida Skandinaavias, 

eriti Rootsis millegipärast ei tahe-
ta, kuid Eesti turul läheb väga hästi, 
on puidust pannilabidas,” tõdeb Ain 
Kollo. Samas kalakahvlit ja marme-
laadilusikat eestlane pigem ei osta, 
kuid neid tahavad rootslased ja 
soomlased. 

Puidutoorikutest väikesi asju val-
mistades tekib peaaegu samas mahus 
jääke. Need lähevad lõpuks kütteks. 
Enne sorteeritakse laastud, saepuru 
ja muu sobiv võimalikult palju välja, 
et saata Nautse külla jaanalindude ja 
muude elukate allapanuks.

Katlamaja ja heakord
Saarel liikudes hakkab silma heakord, 
mida esialgu küll puidumajandusega 
ei oska seostada. Seos on aga olemas 
hakkpuidukatlamaja kaudu. 

„Üks mõistlik otsus oli meil viia 
katlamaja hakkpuidule ja teine mõist-
lik otsus, et ei lasknud seda katlamaja 
ära erastada,” ütleb vallavanem Raido 
Liitmäe.

Katlamaja haldab valla kommu-
naalamet, kus on katlakütjad palgal. 
Talvel köetakse Liiva korterelamuid 
ja munitsipaalhooneid, suvel on põhi-
liseks niitmine, trimmerdamine ja 
muud tarvilikud heakorratööd tervel 
saarel. Sel ajal, peamiselt teeservade 

niitmisega, varutakse 
ka hakkmaterjali. 

„Terve Eesti on võssa 
kasvanud. Meil said 
kuus-seitse aastat taga-
si teeääred puhtaks teh-
tud, aga sarapuu kasvab 
nagu lohe, kasvab kohe 

uuesti tagasi,” räägib ameti juht Arvo 
Vaga. Vanasti võsaga sellist muret 
ei olnud, sest inimesed pidasid kari-
loomi. 

Kommunaalamet jaksab ise aas-
tas teha 1500 kantmeetrit haket 
ehk poole vaja minevast kogusest. 
Teine pool ostetakse teistelt juur-
de, enamasti metsafirmadelt, kes 
erametsadest kasvava metsa raie 
õigust on ostnud. Kogu kasutatav 
hakkpuit on pärit Muhu saarelt. 
Mõneti ostab amet hakkmaterja-
li ka eraisikutelt, hinnaks vastavalt 
kvaliteedile kaks kuni neli eurot 
kuupmeetri eest.

Koguva saeveski Andruse talus. Saekaater ainuüksi oma väljanägemisega sobitub 
põlisküla miljöösse. Talust saab tellida saagimisteenust, aiamööblit ja osta laudu.

Muhu Puidukoja nii-öelda spet-
siifiline kaup, pannilabidas, mida 
tahavad eestlased, ning marme-
laadilusikas ja kalakahvel, mis on 
Skandinaaviamaade kaup.
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Kui metsastuvad alad välja arvata, 
on saarel metsamaad umbes 7600 
hektarit, millest 1054 on riigi- ja 
pisut alla 40 munitsipaalmets. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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„Pakkujaid ikka on, aga rohkem on 
neid, kes ütlevad, et tulge ja tehke ära. 
Seda kõike aga me ei jõua. Suviti on 
meie niita veel valla turismiobjektide 
ümbrus, puhkeplatsid ja muu selline,” 
selgitab Arvo Vaga.

Kas Muhu katlamajaga pole 
olnud mõtet see kohalikele metsa-
omanikele hallata anda? Arvo Vaga 
arvates võiks selline variant kõne 
alla tulla kusagil Mandri-Eestis, kus 
paremad metsad. „Muhus on ena-
masti tagastatud talud, kus on väi-
kesed viie- kuni  kümnehektarilised 
metsaomandid. Väga tihti kujuta-
vad need endast metsastunud kar-
jamaid, kus kasvab mänd või leht-
puumets, ja kiviaiad jooksevad neist 
läbi ...”

Võimalust katlamajaga samm 
edasi astuda ja hakata elektrit toot-
ma, Arvo Vaga sõnul pole, kuna 
selleks on katlamaja ise ja tarbi-
jaskond liiga väike. Hakkimiseks 
sobiv puit on ainus, mida jätkuks 
ka elektriks. Seda materjali on nii 
palju, et võiks hoopis rohkem kasu-
tada, kui katlamaja ja teised hakk-
materjalitootjad (näiteks Muhu 
Varahaldus OÜ) praegu kasutavad. 
Valla arengukava näeb perspektii-
vi hakkpuidu ekspordil Kuivastu 
sadama kaudu.

ÜHENDUSED
•	 MTÜ	Muhu	Jahiselts
•	 MTÜ	Väinamere	Uisk
 (Uisu ühing)

KÕRVALKASUTUS
•	 Jahindus	
•	 Metsamesindus

PUIDU VARUMINE
•		 Vähemalt	
 3 osaühingut
•	 1	FIE
•	 Valla	amet

PUIDUVEDU
•	 Vähemalt	3	OÜd
•	 1	FIE

METSAKASVATUS
•	 Metsaomanikud
•	 RMK
•	 Kokku	2632	

katastriüksust

ERITEENUSED
Ohtlike puude 
langetamine (2 OÜd)

MAATEHINGUD
1 osaühing

METSA- JA 
PUIDUTÖÖSTUS
2 saeveskit

PUIDU- 
ENERGEETIKA
•		 Hakkpuidukatlamaja
•		 Vähemalt	2	

hakkpuidutootjat
•		 Mitu	halupuude	

tegijat

KÄSITÖÖ
•		 1	osaühing
•	 2	MTÜd
•	 Vähemalt	4	eraisikut

EHITUSEGA 
SEONDUV
•		 Palkmajade	tootmine
•		 Muud	puidust	ehiti-

sed (vähemalt 2 osa-
ühingut)

•		 Mitu	uste-akende	
tegijat

•		 Treppide	jms	
 valmistaja

MUU TOOTMINE
•	 Puidust	mööbel	

(vähemalt 2 tootjat)
•	 Puidust	tarbeesemete	

valmistamine

Muhu valla metsasektor

„Eks nii kaua teeme, kui tegijaid on,” märgib Muhu Puidukoja juht Ain Kollo.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Metsaomanikud ja männi-
juurepess 
Kui metsastuvad alad välja arvata, on 
saarel metsamaad umbes 7600 hek-
tarit, millest 1054 on riigi- ja pisut 
alla 40 munitsipaalmets. Erametsa on 
niisiis 6500 hektarit. Metsaomanike 
täpset arvu ei õnnestunud selgitada, 
kuid üldiselt on saarele iseloomulik, 
et suur osa maaomanikest ise vallas 
ei ela. 

Eesti erametsanduse organiseeru-
mise algusaastail aktiivse ühistege-
vusega silma hakanud Muhu saarel 
enam omaette metsaühistut ei ole. 

„Saaremaa metsaühingu nime-
kirjas on praegu 29 inimest, kellel 
on metsamaa Muhus. Neist 17 oma-
nikku elab saarel,” teab terve Saare 
maakonna metsaomanikke ühendava 
Saaremaa metsaühistu metsakonsu-
lent Kaido Humal öelda.

Muhu erametsi üldisemalt iseloo-
mustades räägib Humal Eestis suh-
teliselt harva esinevast männi-juure-
pessust. See levib piirkonnas, mis jääb 

Liiva külast põhja poole. Põhjuseks 
peetakse seda, et männikud kasva-
vad endistel põllumajandusmaadel. 
Ühing on Muhu omanikke ekstra üles 
kutsunud oma metsaga tegelema, et 
männi-juurepessu levikut tõkestada. 

„Osa omanikest on lasknud haige 
männiku maha raiuda ja neil on juba 
uus mets kasvamas, aga osa omani-
kest pessu-juttu ei usu ja pole midagi 
ette võtnud,” nendib metsakonsulent. 

Metsaprobleeme on tema jutu 
järgi veelgi. 

„Me ühistus rõhutame kogu aeg, 
et metsaomanikud võtaksid ühendust 
ja küsiksid nõu enne otsuste langeta-
mist, sest tagantjärele pole nõuanne-
test kasu. Ka metsamaa müügi otsus-
tega pole tarvis kiirustada,” julgustab 

Humal omanikke.  
Ta selgitab, et iseäranis need, kes 

ise saarel ei ela, kipuvad tihti mõtle-
ma metsamaa müügile, kuna ei jõua 
vajalikke töid korraldada. Aga müük 
ei ole selles olukorras paratamatu, sest 
on võimalus metsaühistu endale appi 
kutsuda. Eestis on juba üsna levinud, 
et maaomanikud kasutavad metsa 
majandamisel ühistute teenuseid.

Ettevõtlus maastikul
Väikeste ettevõtete paindlikkus tähen-

dab Muhus ka seda, et 
enamasti mahub põhi-
tegevuse juurde mitu 
kõrvaltegevust. Ehitaja 
peab saeveskit, valmis-
tab treppe-mööblit ja 
pakub transporditee-

nust (Kehte OÜ). Kinnisvara hool-
daja veab metsa välja, pakub kütte-
puid ja taastab rannaalasid (Muhu 
Varahalduse OÜ). Rookatuste val-
mistaja pakub ka palkmaja ehitamist 
(Muhro OÜ). Ja nii edasi.

Muhu valla kommunaalameti juht Arvo Vaga, kelle selja tagant paistab veidi ka uus hakkur. Kommunaalamet jaksab ise aastas 
teha 1500 kantmeetrit haket ehk poole katlamajas vaja minevast kogusest.

Eestis on juba üsna levinud, et 
maaomanikud kasutavad metsa 
majandamisel ühistute teenuseid.
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Nii ei saagi täpselt ütelda, kui palju 
näiteks täispuidust mööbli või treppi-
de valmistajaid on. Küll leidub meist-
reid, keda nimepidi kiidetakse. Üks 
selliseid on näiteks Janek Vapper 
(OÜ Tarispuu). „Tõelised kunstitööd,” 
öeldi tema puittreppide kohta.

Teine ühisjoon, ja võimalik, et üks 
osa sellest „sõnadega mitteseletata-
vast võlust”, millest saarel käijad rää-
givad, on see, et Muhu väikeettevõt-
lus toimib koos maastikuga. Ka pui-
duettevõtteid otsides võis leida koos-
lusi, kus ettevõtjad nii oma tegevu-
se kui ka ideoloogiaga täiendavad 
turismipiirkonna konkreetsete pai-
kade ilmet. Näiteks Koguva külas 
tegutsev MTÜ Väinamere Uisk, kelle 
eestvedamisel käis praami eelkäija, 
Muhu uisu ehitus. Või Koguva sae-
veski Andruse talus. Saekaater ainu-
üksi oma väljanägemisega sobitub 
põlisküla miljöösse. Tellida saab saa-
gimisteenust, aiamööblit, osta laudu 
... Talu õuel paistis veel näiteks pui-
dust kiikesid.

Muhu puhas keskkond ja puidu 

mõttes kehvavõitu, kuid koosluse 
poolest liigirikas mets soosib otsest 
metsa kõrvalkasutust. 

„Saarelt on leitud 746 liiki taimi. 
Üks parimaid meetaimi on paaks-
puu, mis kasvab vaata et igas kada-
kapõõsas,” kirjutab oma kodulehel 
Hellamaa küla mesinik Aimar Lauge. 
Muhu meest on tema andmeil leitud 
üle saja taime õietolmuterakesi korra-
ga ja see näitab mee kvaliteeti. Valla 
arengukavast saab lugeda, et mesi-
lasperede arv on varasemaga võrrel-
des kahekordistunud.

Jahipidamise kohta on arenguka-
vas öeldud, et kommertsjahti peetak-
se väga vähe ja seda arendada pole 
plaanis, kuna oma jahimehi on nii 
palju. Muhu jahiseltsi kuulub sada-
kond liiget, kütitavateks ulukiteks 
peamiselt metssead, ka põdrad ja 
punahirved. 

Hea asukoht
„Kui Muhu vald asuks mandril, kusa-
gil Kesk-Eestis, siis ta Muhu ei saaks 
olla,” ütleb Ain Kollo, kui arutame 

saare erilist asukohta. Sellel, et valda 
läbib Saaremaale sõitjate tohutu 
vool, on tema sõnul ettevõtja jaoks 
omad plussid ‒ iga läbisõitja jätab 
midagi maha. Vallakeskuses Liiva 
külas olevat peatujaid nii palju, et 
juba on muret parkimiskohtade leid-
misega.

Et kogu suhtlus Mandri-Eestiga 
käib üle mere, ei tekita väikeste too-
dete vedu tootjale suuri probleeme. 
„Väikesi asju on ju lihtne transporti-
da. Kui saata vaja, siis saadan tavali-
selt postipakiga. Või mõne kaubaau-
toga, milles alati nii palju ruumi on, 
et minu asjad ära mahuvad,” sõnab 
Ain Kollo.

Kõik inimesed, kellega Muhul 
rääkisime, kiitsid, et saar on elami-
seks kõige parem paik. „Oleme alati 
end ära majandada suutnud ja kõik 
hädavajalikud teenused on olemas,” 
märgib vallavanem Raido Liitmäe. 
Temaga jõudsime sinnagi, et õnneks 
võimaldab uus haldusreformiseadus 
merelistel saarvaldadel elu jätkata 
sundliitmist kartmata. 

Nikon Forestry Pro

Kvaliteet professionaalile
•  Mõõteriistad
•  Märkevärvid ja -lindid
•  Istutustorud ja -vakad
•  Arboristi varustus

Tel: 56 484 868     *     e-post: info@metsatarvikud.ee

Soodushind:

375.-

www.metsatarvikud.ee

399.-

Pakkumine kehtib 
kuni 31.12.2016. 

Kõrgus/kaugusmõõtja
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Kristiina Viiron

Mahe-Eesti ehk Organic 
Eesti idee kandjate eest-
vedamisel on ametlikult 

mahedaks tunnistatud kõik RMK 
majandatavad riigimetsad ja need 
on kantud ka põllumajandusameti 
maheregistrisse. Sisuliselt mahedad 
on ka erametsad, sest kemikaale, näi-
teks kahjuritõrjel, kasutatakse väga 
harva. Kui aga riigimetsa on amet-
likult mahedaks tunnistada lihtne – 
RMK kinnitab kord aastas, et süntee-
tilisi taimekaitsevahendeid ei kasu-
tata –, siis nõuda sama rohkem kui 
100  000 erametsaomanikult tähen-
daks liiga suurt halduskoormust. 

Ometi oleks ka erametsade märki-
mine mahemetsana Organic Estonia 
ühe eestvedaja Krista Kulderknupi 
ütlust mööda metsaomanike ja üldse 
kogu Eesti seisukohast äärmiselt olu-
line. 

Öko elavdab majandust
„Maailmas kasvab järjest nõud-
lus puhta toidu, puhta keskkon-
na ja puhaste toodete järele,” selgi-
tab Kulderknup. „Mahemetsa idee 
eesmärk ongi luua turueelis mahe-
dalt majandatud metsast pärineva-
tele metsasaadustele ja -toodetele 
ning seeläbi mitmekesistada ja elav-

dada metsakasutust ja -majandamist 
Eestis.”

Ta lisab, et mahe mets ei ole olu-
line üksnes metsaomanikele, puhta 
pindala osakaal riigist on vajalik 
samuti turismi jaoks. Ökoriigi amet-
lik kuvand võiks kindlasti Eestisse rei-
simist elavdada. 

„Kõik riigid ütlevad, et neil on 
puhas. Aga millega tõestada? 
Kvaliteedimärgiga! Kui me seda 
saame anda, siis tuleks seda võima-
lust kasutada,” rõhutab Kulderknup. 
„Eestis on olemas puhas ja mahe bio-
ressurss, aga seda on vaja ka ametli-
kult kinnitada ning omada selle üle 
riigi tasandil ülevaadet ja kontrolli.”

Kulderknupi sõnul võiks Eestile 
siinkohal olla eeskujuks Soome, kus 
mahemetsa teemaga juba tõsiselt 
tegeletakse ja mahe tooraine kogu-
mine alates kasemahlast kuni kase-
käsnani on hoogustumas nii toidu, 
farmaatsia kui ka looduskosmeetika 
sektoris. 

„Soome metsandusettevõte 
Tornator on välja öelnud, et mahemet-
sa bioressursist saavad nemad tulevi-
kus suuremat tulu kui metsa maha 
raiumisest,” märgib Kulderknup.

Üks paber vähem
Kuna nõuda rohkem kui 100 000 
erametsaomanikult, et nad igal aas-

Riigimetsa kõrval 
tuleks ametlikult 
mahedaks märkida ka

eramets

Organic Estonia arenguidee eestvedaja Krista Kulderknupi sõnul on 
Eestis olemas puhas ja mahe bioressurss ning seda tuleks ametli-

kult kinnitada. Erametsade märkimine mahemetsana on oluline nii 
metsaomanikule endale kui ka kogu riigi tasandil. 
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Üle miljoni hektari

•	 Põllumajandusameti	info	
kohaselt on mahemaa pindala, 
arvestades põllumaa pind-
ala ja metsa korjeala kokku 
1 150 576,83 hektarit. See on 
ligi neljandik Eestimaast.

•	 Mahetootjaid,	kes	tegelevad	
marjade, seente ja muude 
loodussaaduste korjamisega, 
on tänavu põllumajandus-
ametis registreeritud 50. 
Registreerimine on iga-aastane 
kohustus. 

•	 Mahepõllumajanduse	registris-
se kuulub 1742 ettevõtjat. 

Allikas: põllumajandusamet, 
Organic Estonia
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tal kinnitaks ametlikult, et nad sün-
teetilisi taimekaitsevahendeid oma 
metsas ei kasuta, oleks liig, siis liht-
sam tee oleks Organic Estonia eest-
vedajate sõnul tekitada metsaomani-
kele metsaregistrisse koht, kus nad 
saaksid eraldise või kinnistu täpsu-
sega teha märke pestitsiidide kasu-
tamisest. Vastava ettepaneku on 
Organic Estonia riigikogu keskkon-
nakomisjonile, maaeluministeeriu-
mile ja keskkonnaministeeriumile ka 
teinud. 

Registri täitmine pestitsiidide 
kasutamise korral tuleks sel juhul 
muuta metsaomanikule kohustusli-
kuks. Siis oleks täpselt teada, milli-
seid alasid mahedaks pidada ei saa, 
ülejäänud metsa aga saakski lugeda 
mahemetsaks. Perspektiivis võiks see 
vähendada mahetootjate paberima-
jandust. Praegu peab mahetootja, kes 
soovib metsast ametlikult mahedaid 
marju, seeni, ravimtaimi või muud 
taolist varuda, hankima metsaoma-
nikult kinnituse, et nimetatud maa-
alal ei kasutata vahendeid, mis olek-
sid mahepõllumajanduslike nõuetega 
vastuolus.

Riigimetsa puhul ei olegi korilu-
sega tegelevail mahetootjail (neid on 
tänavu põllumajandusametis regist-
reeritud 50) tarvis enam metsaüle-
ma käest vastavat tõendit nõutama 
minna, sest need metsad on mahe-
registris. 

Lisaks tuleb mahetootjal esita-
da põllumajandusametile rida teisi 
dokumente, näiteks maakasutuse 
kaart ja korjeplaan. 

Ka praegu peab metsaoma-
nik sünteetiliste pestitsiidi-
de kasutamisest teada andma, aga 
seda tuleb teha metsas kohapeal. 
Keskkonnaministeeriumi metsaosa-
konna juhataja Riina Martverki and-
metel tuleb metsaomanikul seitse 
päeva enne töö alustamist ümber-
kaudseid elanikke teavitada ja ala 
tähistada hoiatussiltidega. „Seega 

Müües metsaande mahedana, annab 
see neile kindlasti turueelise ja seda ka 
eksporditurul. Kasemahlastki võiks nii 
saada nõutud toode. 
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on olemas kohustus kohapeal ini-
mesi teavitada, kuid puudub nõue 
valitsusasutuste teavitamiseks,” tõdeb 
Martverk. 

Praegune seadusandlus ei käsit-
le kuidagi taimlatest pestitsiididega 
metsa istutatud taimi. See tähendab, 
et metsataimlates ja metsauuendus-
töödel võib pestitsiide kasutada, et 
kaitsta istikuid ning seemikuid hai-
guste ja putukkahjustuste vastu, kuid 
ümbruskaudsetele elanikele ega valit-
susasutustele selles teada anda tarvis 
ei ole. 

Ka see nüanss, kuidas enne istu-
tamist taimlates pritsitud taimedega 
uuendatud metsamaad peaks käsitle-
ma, vajaks lahendust.

Mõiste „mahemets” 
Lisaks ettepanekule teavitada kemi-
kaalide kasutamisest valitsusasutu-
si, on Krista Kulderknupi sõnul riigi-
kogu keskkonnakomisjonis arutatud 
ka vajadust võtta kasutusele termin 
„mahemets”. Juunis peetud nõupida-
misest võtsid lisaks erametsa esinda-
jatele osa veel Riina Martverk kesk-
konnaministeeriumist ja maaelumi-
nisteeriumi esindajad. 

„Mõiste viimine seadusesse tähen-
daks seda, et peaksime mahemet-
sa reguleerima hakkama,” vastab 
Martverk vastuseks küsimusele, kas 
keskkonnaministeerium on valmis 
seadust mõistega „mahemets” täien-
dama. Ta lisab: „See eeldab, et tööta-
me välja konkreetsed mahemetsa kri-
teeriumid, loome järelevalve, kontrol-
li süsteemid ja muud vajalikud asjad. 
See nõuab põhjalikku eelnevat ana-

lüüsi, inventuure ja mis kõige oluli-
sem – uue regulatsiooni kehtestami-
se eesmärki ja piisavat põhjendatust.”

Ebaproportsionaalselt suur kulu
Martverk märgib, et praeguses olu-
korras, kus Eesti mets ka ilma liigseid 
regulatsioone kasutamata ongi põhi-
mõtteliselt mahe ja pestitsiide prak-
tiliselt ei kasutata, ei näe keskkonna-
ministeerium põhjendust seda eraldi 
reguleerima hakata ja sellele mahu-
kaid ressursse eraldada.

Eelnimetatud kaardirakenduse, 
kus oleks näha metsa-alad, kus on 
sünteetilisi pestitsiide kasutatud, loo-
mine oleks Martverki ütlust mööda 
aga päris keeruline. 

„Tegemist on küllaltki kuluka 
rakendusega, kuna see nõuab täies-
ti uue funktsiooni lisamist metsare-

gistri loogikasse. Lisaks tuleb metsa-
omanikele kehtestada teavitamisko-
hustus. Arvestades, et metsamaa osa, 
kus potentsiaalselt pestitsiide kasu-
tatakse, on tegelikult peaaegu ole-
matu kui üldse, siis sellise rakenduse 
loomine oleks ebaproportsionaalselt 
suur kulu võrreldes saadava kasuga. 
Meile pole laekunud ka mingisugust 
infot, et marjulised-seenelised olek-
sid hädas sellega, et lähevad metsa ja 
seal on sildid üleval, et kasutatud on 
pestitsiide,” põhjendab metsaosakon-
na juhataja.

Riigikogu keskkonnakomisjonil on 
plaanis mahemetsaga seonduvat aru-
telu jätkata sügisel. 

„Loodetavasti pakuvad ametkon-
nad siis välja konkreetsed lahendu-
sed, kuidas meie ettepanekuid ellu 
viia,” lausub Kulderknup. 

AS A&P Mets ostab:
	 •		METSAKINNISTUID
	 •		KASVAVAT METSA
	 •		PÕLLUMAAD

Info	tel	434	2330,	5345	6499	•	e-post	apmets@apmets.ee

Miks on mahemets oluline?

•	 Ligi	 pool	 Eesti	 pindalast	 on	 kae-
tud metsaga, millel on suur eeldus 
saada tunnustatud mahemetsaks, 
sest need on looduslikult kasva-
nud. 

•	 Mahedaid	 metsaande	 –	 marju,	
taimi, seeni ja puude saadusi 
(mahl, käbid, pähklid, okkad ja 
muud) saab kõrvutada mahepõl-
lumajanduse saadustega, müües 
neid rahvusvaheliselt tunnustatud 
mahedate ehk organic toodetena. 

•	 Puhas	 toode	 on	 hinnatud	 kõrge-
malt ning parim meie kehale ja 
tervisele. Saaduste kogumine ning 
Eestis kohapealne mahenõueteko-
hane töötlemine lisab hoogu uud-

setele teadus- ja säästlikele tehno-
loogiaarendustele. See omakorda 
loob maapiirkondadesse nõudluse 
töökäte järele. Nõnda saab uue 
hoo sisse maaelu ja toimub kogu-
kondliku elu taastumine.

•	 Nutika	 tootearenduse,	 turunduse-	
ja müügitegevusega tõuseb Eesti 
majandus ning riigi maine nii sise- 
kui välisturul.

•	 Eesti	 mitmekesine	 looduskesk-
kond meelitab ületsiviliseeritud 
riikide inimesi siia looduselamusi 
saama ja loomulikku keskkonda 
nautima ning Eestilt õppima.

Allikas: Organic Estonia
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Mitte ainult puit pole see, mis metsast tulu toob. Eestis tegut-
seb väikeettevõtjaid ja niinimetatud iseendale tööandjaid, 
keda huvitab metsas hoopis muu – marjad, seened, puuoksad, 
(ravim)taimed, okkad, kuuse- ja männikasvud. 

Agne Narusk, 
ajakirjanik

Kolm aastat tagasi hakkas 
Lääne-Virumaal Simunas 
tööle Eesti esimene külm-

kuivatamise tehas. Põhimõtteliselt 
on Eestis nüüd olemas tehnoloogia, 
et säilitada metsasaadusi kuni kahe-
kümne viieks aastaks. Nimelt nii kaua 
peab vastu külmkuivatatud toode, kui 
see on õigesti pakendatud. 

Mermi Kanguri osaühingu-
le Freezedry kuuluvas tehases saab 

külmkuivatada metsasaadusi – marju, 
seeni, kuuse- ja männiokkaid, kase-
käsna, kuid mitte ainult. 

Nagu paljude heade mõtete teoks 
saamisega ikka, sai Kanguri ettevõt-
mine samuti alguse puhtalt isiklikust 
huvist – miks on üks kvaliteetne spel-
tahommikuhelveste marjadega segu 
poes nii kallis? Naine meenutab, kui-
das ta Tallinnas toidupoes tervise-
toodete riiuli ees juurdles, mis paneb 
Saksa Rosengarteni firma küsima saja 
grammi speltahelveste eest eestlastelt 
kolme eurot. Tõsi, kuivatatud marja-
de sisaldus selles on suur – tervelt 8%. 

„Tahtsin teada, kui palju selle hel-
besegu tegemine siis tegelikult mak-
sab,” räägib Kangur. Nii koostas ta 
hommikuhelveste valmistamise äri-
plaani, kus oli üksipulgi lahti võe-
tud terve tootmistsükkel kõigi vaja-
like hindadega, nagu tooraine, trans-
port ja muu. 

„Sain teada, et hommikuhelveste 
tootmine ei tasu ära. Siis võtsin ette 
kuivatatud marjad. Kui palju need 
maksma lähevad? Selgus, et kui neid 
oleks võimalik siin teha, mitte kaugelt 
sisse osta, oleks asjal mõtet.” 

Seda enam, et Eestis on metsa ja 
metsas saadusi, mida kuivatada. 

Külmkuivatus on väga spetsiifili-
ne ja kitsas nišš, turule tulla ja jääda 
pole kerge, ka värskelt loodud osa-
ühingule polnud see lihtne (ilmselt 

Metsamarjad, seened ja ravimtaimed 

toovad leiva lauale
Tehase tootmisjuht Anne Põldmaa sätib pohli külmkuivatamiseks.
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pole seepärast 
konkurentsi tulnud, 

arvab Kangur). Korralikke külmkui-
vatusseadmeid on võimalik hankida 
Euroopast ja Uus-Meremaalt, nende 
hind on Mermi Kanguri sõnul „pöö-
raselt kallis”. Just see ongi asjaolu, mis 
näpuotsatäie külmkuivatatud marju 
müslisegus nii hinnaliseks teeb. Hiina 
seadmed on küll kordades odava-
mad, aga need pole eriti vastupida-
vad ja võivad keset kiiret tootmisae-
ga lihtsalt alt vedada, mis tähendab, 
et alt tuleb omakorda vedada telli-
jaid, näitab hakkaja ärinaise põhjalik 
kodutöö.

Ometi said Hiina seadmed Eestisse 
toodud, korralikult putitatud, kat-
setatud, testitud ja 2013. aasta mais 
avas Simunas uksed tehas, kus prae-
gu koos Mermi Kanguriga – ainu-
omanik, juhatuse esimees ja peadi-
rektor ühes isikus – töötab kuus ini-
mest. Kõik peale Kanguri on Simuna 
kandist. 

Korjajatel hea ligi tulla
Simuna vallas on külalislahke rah-
vas. Vallavanem mõistis kohe, et 

tehas toob töökoh-
ti. Teiseks oli väga 
hea hoone parasja-
gu pakkumisel, mis 
tootmisele sobis – 
endine piimakom-
binaat koos kahe-
saja vooluampri-
ga, mis tähendas, 
et juurde tuli osta 
vaid sada viisküm-

mend. See on oluli-
ne kokkuhoid, teavad 

kõik, kel tööstusvoolu-
ga on vähegi tegemist 

olnud. Kolmandaks lootis 
Mermi Kangur Alutaguse 

suurte metsade läheduse-
le. Metsas on marjad ja see-

ned, korjajatel hea ligi tulla, sest 
värsked metsaannid kaua ei seisa ja 

transport on kallis. 
„Ei, suvi pole sugugi meie jaoks 

kiireim aeg,” lükkab Kangur oletu-
se ümber. „Korjajatele, jah, on see 
kiire aeg, meile vaid nii palju, et kui 
suveajal on metsasaadused inimes-
tel silme ees ja päevakorral, tuleb 
rohkem telefonikõnesid külmkui-
vatamise võimaluste kohta. Kuid et 
suvel kuivatamist saada, peaks sellest 
meiega pool aastat ette rääkima.” 

Kangur ütleb, et ega nad väike-
seid, ühekandiku tellimusi ei soosi 
– pole rentaabel üht „peotäit” klien-
dile põske pistmiseks kuivatada, kui 
tootmiskulu on sama suur nagu siis, 
kui masin on täis. Üldse saab korraga 
aga masinasse panna 302 kandikut, 
igale läheb 3,2 kilogrammi. Väikeseid 
testpartiisid teevad nad potentsiaal-
se kliendi palvel eeldusel, et ettevõt-
misele järgneb ka suurem tellimus. 
Seitsme-kaheksa kandiku partiisid 
teevad nad teadusasutustele, näi-
teks on Freezedry seadmetega kuiv-

külmutatud põllumajandusülikoolile 
katsete jaoks ternespiima. 

On igasugust muudki põnevat 
kraami, mida külmutada on tulnud, 
sest külmkuivatada saab põhimõtteli-
selt kõike. Kuid et üks tund külmkui-
vatamist on päris kallis, ei ole ette-
võttel mõtet võtta sisse kraami, mille 
kuivamiseks jääb isegi kümnest tun-
nist väheseks – protsessi kiirus sõltub 
kuivatatava jääkristallide arvust. 

Kuid esmane eesmärk, miks üldse 
külmkuivatusseadmed Euroopa 
regionaalarengu fondi toetusega väi-
kesesse Simunasse toodi, oli metsa-
saaduste käitlemine – seened, mus-
tikad, pohlad. Marjadest valmista-
vad nad marjajahusid ja teed, too-
teid müüvad kauplustes ning ka oma 
kodulehe kaudu e-poes. 

Eesti metsaannid 
liiguvad piiri taha
Simuna tehasesse jõuavad need-
ki metsaannid, mis on Eestist kogu-
tud plaaniga neid mujal turustada. 
Nii näiteks sügavkülmutati hiljuti 
soome firmale Soome turu jaoks meie 
männi- ja kuuseokkaid, ikka mahe-
daid. Läbirääkimised käivad Soome-
Tai ettevõttega, kes tahab siinsetest 
marjadest Tai turule komme tegema 

hakata. Eesti metsadest 
liigub piiri taha ka ena-
mik kasekäsnast, nõu-
tud kaup on kukesee-
ned, männi- ja kuuse-
kasvud, mustikad, jõh-
vikad ja joovikad ehk 

sinikad. „Eestlased ei pea sinikat mil-
lekski, ei taha neid korjata,” mär-
gib Kangur. „Aga sinikad on nõu-
tud kaup, mitmed kosmeetikasarjade 
tootjad on meilt küsinud, et kas saaks 
osta.” Eriti on siinsetest marjadest 
huvitatud Vene kosmeetikafirmad, 
kel tootmine Euroopas, sest siis tuleb 
kasutada Euroopa toorainet. 

Aga pole, kes korjab, ütleb Kangur. 
Ning teistpidi: korjajad ei tea, mida 
kõike lisaks traditsioonilisele musti-
kale-jõhvikale turul tegelikult nõu-
takse. „Üks vene kosmeetikafir-

Mustikatest saab Freezedrys selline toodang. 

Simuna tehasesse jõuavad needki 
metsaannid, mis on Eestist kogutud 
plaaniga neid mujal turustada. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ma otsis tikutulega suvel sinikaid 
Eestist taga, mitte keegi ei pak-
kunud. Lõpuks said kuskilt kolm-
kümmend kilogrammi, kuigi olek-
sid tahtnud sadades kilodes,” toob 
ta näite. „Ka meie jõhvikale on suur 
rahvusvaheline nõudlus.” 

Põhjus, miks Eesti metsamarju 
hinnatakse, on suur kuivaine sisal-
dus – mida põhja poole, seda suurem. 
Kui külmutada Marokost pärit maasi-
kaid, jääb alles 8% saagist, Eesti omast 
11% ja Soome maasikast 13%, teab 
Kangur. „Aga tööjõudu pole! Pole, 
kes korjab, marjad jäävad metsa.” 
Freezedryl on omad kokkuostufir-
mad, kes varustavad neid kasekäs-
na, männi- ja kuusekasvude, kuke-
seente ja marjadega. „Neil on omad 
seltskonnad, kes metsas käivad, kuid 
neid pole palju, võiks olla rohkem,” 
ütleb Kangur. „Soomlased ja roots-
lased juba toovad Taimaalt korjajaid, 
koolitavad neid välja. Lõpuks tuleb 
meil ka nii tegema hakata.” 

Freezedry tehas ise vajab hädas-
ti hea tehnilise taibuga operaatorit, 
tööd saaks kohe tema kaasagi, aga 
keda pole, seda pole ... 

Mets pakub 
hooajalist tööd
Kas Eestis oleks või-
malik end ainult met-
sasaaduste korjamisest 
ära elatada? „Kindlasti! 
Hakkad kevadel okaspuu-
kasvude, kogritsate ja mürklite-
ga pihta, siis tulevad metsmaasi-
kad, mustikad, vahepeal teed näiteks 
kasevihtasid, edasi tulevad seened, 
pihlakad, jõhvikad,” loetleb Mermi 
Kangur. „Meie oleme praegu val-
mis Simuna kandi inimestelt pihla-
kat ostma, need kuivatatakse teede 
sisse panemiseks Lätti. Nii et Eesti 
pihlakas liigub Lätimaale”. 

Kangur on arvutanud, et kui on 
usin perekond, kus ka suuremad lap-
sed metsas abiks käivad, võib suvega 
nii palju koguda küll, et tööta tal-
vekuudel ära elada. Ka metsasaa-
duste korjealad laienevad tasapisi, 

sest sageli ei suuda Lõuna-Eesti, kus 
põhiliselt kokkuostjad oma ringe tee-
vad, enam nõudlust täita. Kasekäsn 
näiteks on selline, mida sealt enam 
piisavalt ei tule, räägib Kangur. Ja kui 
leiduks inimesi, kes Saaremaal joovi-
kaid ehk sinikaid korjaks!

Kaks rasket korjekuud aastas on 
ka Estvita Pro osaühingu inimes-
tel, kes suvel neljakesi põdrakane-
pi lehti varuvad. Väikefirmale kuu-
lub Tallinnas Looduse Abi pood, kus 
on müügil tervise- ja loodusetooted, 
nagu teed ja õlid, toidulisandid. 

Marjajahu valmistamise veski. 
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„Meie põdrakanepit võrrel-
di Siberi omaga, meil oli see palju 
parem,” kiidab osaühingu liige 
Natalia Yakovleva. „Kuid sel suvel 
oli raske korjata, sest sadas kogu 
aeg, kuid märga taime ei tohi varu-
da. Siiski õnnestus tonni jagu kokku 
saada, see teeb kakskümmend tuhat 
pakki. Enam-vähem nii palju oleme 
igal aastal saanud.” 

Esmalt käiakse ringi ja uuritak-
se, kus põdrakanep kasvab ja kas 
saab korjata, siis algavad pikad töö-
päevad. Teesegude jaoks varutak-
se lisaks mustikat, astelpaju, kibu-
vitsa. 

Yakovleva ütleb, et tootmise käi-
vitamine Maardus oli päris pikk 
ja raske protsess. Nüüdseks tehas 
töötab ja Eestist pärit teesegusid 
müüakse nii siin, Venemaal, Lätis, 
Leedus kui ka Saksamaal. 

Nii Freezedry kui ka Estvita Pro 
on põllumajandusametis registree-
ritud mahetootjatena. Estvita varub 
ka põdrakanepit ametlikult mahe-
dana. Selleks tuleb tal igal aastal 
esitada põllumajandusametile kor-
jealade kaart, korjeplaan ja metsa-
omaniku kinnitus, et kemikaale ei 
kasutata (RMK metsa puhul pole 
see enam vajalik). Põdrakanepi teed 
müüaksegi mahetootena ja see kan-
nab Euroopa Liidu mahelogo. 

Et toodang oleks mahe, on eel-
kõige oluline Eestist väljamüüdava 
kauba puhul – teispool piiri peetak-
se sellest lugu. 

Müük Facebooki kaudu
Omamoodi nutika hooajaäri pani 
eelmise suve alguses püsti Kuusalus 
elav Leanika Vetka, kes lõi Facebooki 
lehekülje Leanika Metsasaadused, 
mille vahendusel pakub müügiks 
värskelt korjatud marju ja seeni. 
„Metsasaaduste müügiga olen tege-
lenud juba väiksest saadik, aga siis 
viisime vanematega alati kokkuostu,” 
seletab Leanika. „Eelmisel aastal oli 
üllatavalt palju metsmaasikaid, see-
tõttu tulin mõttele teha Facebooki 
lehekülg ja selle kaudu marju inimes-
tele pakkuda.”

Leanika üllatuseks oli huvilisi väga 
palju. Seeni müüs ta eelmisel aas-

tal vähe, see-eest osteti mustikaid ja 
jõhvikaid. Tänavu oli tellimusi juba 
märgatavalt rohkem. „Mul ei olnud 
suvel peaaegu ühtegi vaba päeva, 
veetsin oma suve metsas, randa ei 
jõudnudki,” räägib Leanika. „Ma olen 
proovinud arvestust pidada, palju 
sel suvel teenisin, aga tellimusi on 
ikka tohutult palju olnud ja arves-
tus läheb sassi. Julgen öelda, et tuhat 
viissada eurot olen sel suvel seente-
marjadega kindlasti tasku pistnud.”

Tavaliselt teeb metsatööd Lea-
nika, aga kui kaasas on seitsmekuu-
ne pojake, tuleb metsa ka mees, et 
mõlemad saaksid kordamööda lap-
sega olla ja korjata. Vahel aitas ema 
ja üks või teine sugulane käis lisa-
raha teenimas. Korjanud ja müü-
nud on ta metsmaasikaid, kukesee-

ni, mustikaid, pohli, varsti algab jõh-
vikahooaeg. „Korra tõime Tallinna 
üle viiekümne kilogrammi kukesee-
ni ja kümme liitrit mustikaid, mis 
sai kõik ühe päevaga korjatud. Minu 
jaoks on tähtis, et inimesteni jõuak-
sid samal päeval korjatud seened-
marjad,” ütleb Leanika. Juba on ta 
mõelnud ka sellele, et oma tegevust 
laiendada, sest „suvel on see lihtsalt 
suurepärane lisaraha teenimise viis”.

„Kokkuostu ma ei müü, sest hin-
nad on seal minu arva-
tes naeruväärselt odavad. 
See-eest mu vanemad 
ja vend viivad kokkuos-
tu seeni. Kui mul endal 
on neid kiiresti vaja, olen 
ise ka ema käest ostnud. 
Facebooki kaudu olen 

saanud palju kliente, kes on olnud 
väga rahul. Mõni on tellinud ka mitu 
korda.” Metsasaadustega pole kau-
geltki veel kõik selleks aastaks, ütleb 
tragi naine. „Nädalavahetusel lähen 
pohlale ja seenele ning kuskil paari 
nädala pärast algab jõhvikahooaeg. 
Järgmine aasta kindlasti jälle.” 

KÕIKJAL, KUHU RASKETEHNIKA 
EI PÄÄSE JA KUS VAJAD 
TÕHUSAT ABI TÕMBAMISEL

EDER POWERWINCH 1800
•	 Piiramatu	tõmbeköie	pikkus
•	 Tõmbejõud	otse	1800	kg,		

üle ploki 3600 kg

•	 Automaatne	gaas	ja	köiepidur
•	 Kaal	vaid	13,5	kg
•	 Saksa	profikvaliteet

tel	508	3731		•		e-post	greenfeed@greenfeed.ee		•		www.vints.ee

•		Metsandus
•		Ehitus
•		Kaablitööd
•	 Offroad
•		Päästeteenindus
•		Jahindus
•		Sõjavägi

KÕIKJAL, KUHU 
RASKETEHNIKA 
EI PÄÄSE JA KUS 
VAJAD TÕHUSAT ABI 
TÕMBAMISEL
tel 508 3731
e-post greenfeed@greenfeed.ee
www.vints.ee

EDER POWERWINCH 1800
Piiramatu tõmbeköie pikkus
Tõmbejõud otse 1800 kg, üle ploki 3600 kg
Automaatne gaas ja köiepidur
Kaal vaid 13,5 kg
Saksa profikvaliteet

•	 Metsandus
•	 Ehitus
•	 Kaablitööd
•	 Offroad
•	 Päästeteenistus
•	 Jahindus
•	 Sõjavägi

Põhjus, miks Eesti metsamarju 
hinnatakse, on suur kuivaine 
sisaldus – mida põhja poole, 
seda suurem.
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Vivika Veski, 
ajakirjanik

Viisteist aastat tagasi tormas üle 
Virumaa maru, mille sarnast 
polnud Eesti metsad näinud 

kuulsast 1967. aasta augustitormist ala-
tes. Mis on saanud tohutuist aladest, 
kus rajutuul metsa pikali lükkas?

Vassivere külas Lääne-Virumaal 
Laekvere vallas kasvab kena noor 
männik, inimesest oma meetrijagu 
kõrgem. Pohli sealt veel ei leia, nagu 
samast kohast enne suurt tormi, aga 
küll needki kunagi tulevad. Viisteist 
aastat ja mõni kuu tagasi, 2001. aasta 
juulis, oli metsameestel samas kohas 
seistes aga nutt kurgus. Ilusast, 

kohalike elanike armastatud männi-
metsast turritasid püsti vaid tüükad. 

„Süda oli haige, siin oli suur män-
nimets,” meenutab tollane Paasvere 
metskonna metsaülem Erkki Etverk. 
„Metskonnas männimetsa muidu 
peaaegu ei olnud, meil on siin mada-
lad alad, lehtpuumetsad enamasti, 
kuuske ka.”

Tormimurru ala Tudu aleviku külje all. Vasakul kuusega uuendatud ala, kask on seal ise kasvama hakanud. Paremal pool olevat 
looduskaitseala uuendada ei lubatud, seal kasvavad nüüd haavad ja teised lehtpuud. 

Viieteistkümne aasta tagune torm 
pani alguse trombide ajastule
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Vassiverest mõnikümmend kilo-
meetrit eemal Tudu lähedal on 
koht, kus sadadel hektaritel kas-
vab nii palju, kui silm seletab, kuni 
viieteistaastane kuusenoorendik. 
„Aga mets tuleb,” sõnab Ain Saapar, 
kes tormi ajal Tudus metsaülem oli, 
rahulolevalt. 

Ainil on kaasas album tormi järel 
tehtud piltidega. Ta näitab fotot pai-
gast, kus parasjagu seisame. Tee on 
risti-rästi murdunud puudega kaetud, 
mets ümberringi pikali. 

„Trööstitu oli küll siin,” meenu-
tab Ain. 

Autoga mööda kunagist tormiteed 
sõites hakkab kuusikule lisaks silma 

kaasik. Oandus tormi ajal metsaüle-
mana töötanud Raul Orgla mäletab, 
et vahepeal ei olnud istutusmaterjali 
piisavalt võtta. Igale poole ei jätku-
nud kuuske, kus oleks pidanud kuu-

sega uuendama, siis istutati kasesee-
mikuid või jäeti looduslikule uuene-
misele.

„Me oleme taigavööndis, kõik 

metsad on uuenenud,” ütleb Erkki. 
Tormijärgne aeg tõestas metsamees-
tele, et kuitahes suured langid uuene-
vad ilusti, kui kaasa aidata. See pani 
neid küsima, miks ei lubata meil prae-

gusest suuremaid lanke. 
Varem olevat väidetud, 
et suurtel lagedatel aladel 
mets ei uuene. Ometi on 
Eesti metsamehed tähelda-
nud, et näiteks Soomes ja 
Rootsis on suured langid. 

Erkki jätkab, et männi-
kuid uuendasid nad enamasti külva-
tes. Riigimetsa majandamise keskus 
(RMK) tegi siis Vassiveres oma esi-
mesed masinkülvid üldse.

Torm annab kogemusi

Keskkonnaameti metsan-
dusosakonna juhataja Olav 
Etverk kinnitab, et tõepoo-

lest on pärast 2001. aasta suurt 
tormi ette tulnud nii suuremaid kui 
ka väiksemaid torme.

„Saame järjest kogemusi juurde 
ja seda ennekõike erinevate amet-
kondade omavahelises kiires suht-
lemises, et metsaomanikud saak-
sid operatiivselt oma metsi koris-
tama hakata,” ütleb Olav Etverk. 
Ka tormikahjudega seotud toetusi 
on metsaomanikel võimalik roh-
kem saada kui varem, hüvitatakse 
nii tormimurru koristamist kui ka 
järgnevat uuendamist. 

Olav Etverk tõdeb, et alates 2001. 
aastast on kõikvõimalikud tehnili-
sed abivahendid arenenud. Tormist 
kahjustatud aladest on nüüd tänu 
droonidele ja helikopteritele hõlp-
sam saada täpne ülevaade. 

Põhimõtted ei ole aga metsan-
dusosakonna juhataja kinnitusel 
muutunud. Esimeses järjekorras 
koristatakse tormimurdu majan-
dusmetsas, kaitstavatel aladel läh-
tutakse kaitse-eesmärkidest ja 
sellest, mis on loodusele parem. 
Kaitstavatele aladele lisaks tegel-
dakse kiiresti kõigi nende kohtade-
ga, mis on seotud külastusega, et 
need ohutuks muuta.

Lageraielangid enne ja nüüd

Tormijärgne aeg veenis met-
samehi, et suuri lageraie-
lanke pole vaja karta – uue-

nevad küll, kui uuendada. Võrreldes 
2001. aastaga ongi meil lubatud 
veidi suuremad langid. 

2001. aastal võis lageraielank 
majandusmetsas okas- ja kõva-
lehtpuupuistutes olla sada meetrit 
lai ja pindalaga kuni viis hektarit. 
Pehmelehtpuupuistutes olid vasta-
vad näitajad 150 meetrit ja seitse 
hektarit. 

Praegune metsaseadus lubab 
kuni seitsme hektarilist lageraielan-
ki nii okas-, kõvaleht- kui ka peh-
melehtpuupuistute korral. Kui raie 
on ühel eraldisel, siis maksimaalset 
pindalapiirangut, ka laiusepiirangut 
ei ole. Muudatused hakkasid kehti-
ma alates 2014. aasta algusest.

Keskkonnaministeeriumist öeldi, 
et langi suurust on muudetud maa-
ülikooli analüüsidele tuginedes. Ka 
kinnitati, et lähiajal neid pindalapii-
ranguid kavas muuta ei ole.

Tormijärgne aeg tõestas 
metsameestele, et kuitahes 
suured langid uuenevad ilusti, 
kui kaasa aidata.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sanitaarraied samas kohas
Tormijärgsetel aastatel said metsa-
ülemad teada sedagi, et ei ole mõtet 
jätta üksikuid puudetutte tormimur-
ru sekka kasvama. Ain räägib, et sel 
suvel Lõuna-Eestis ringi sõites mär-
kas ta, kuidas tormimurdu koristades 
tehakse samu vigu, nagu nemad omal 
ajal, jättes kasvama nii palju puid kui 
saab. 

„Saavad uuesti sanitaarraiet teha 
samas kohas,” ennustab Raul.

Erkki meenutab, kuidas nad koris-
tasid langiservi. „Algul vaatad, et puu 
on püsti. Aga juurestik oli raputada 
saanud ja puud kuivasid ära või kuk-
kusid ümber. Mõnda tükki käisime 
viis korda koristamas. See venitas uue 
põlvkonna teket sinna,” tõdeb mees.

Raul tunnistab, et nemad Oandus 
tegid sama vea. „Üritasime sanitaar-
raietega hästi palju koristada, et ei 
tee lagedaks korraga. Aga paari aasta 
jooksul lükkas tuul puid järjest hõre-
damaks, tuli ikka lagedaks lõigata. 
Tegelikult oleks tulnud kohe maha 
võtta ja kohe ka täis istutada. Aga 
seda kogemust meil 2001. aastal ei 
olnud,” tõdeb Raul.

Ain lisab, et ega neil saanudki koge-
must olla, sest viimane tõsine torm 
enne 2001. aastat oli olnud 1967. 
aastal. Tollane oli pealegi iseloomult 
hoopis teistsugune. Siis puhus pikka 
aega hästi tugev tuul, mis tegi palju 
kahju ja lükkas puid enamasti koos 
juurtega pikali. 2001 käis aga tromb 
üle – veerand tunniga oli kõik lage, 
puud murdusid plõks ja plõks, osa 
kolme-nelja meetri kõrguselt.

Pärast 2001. aasta juulit tuli suuri 
torme järjest ette. Veel samal sügisel 
tabas Virumaad teinegi maru. 

„Aga see ei paistnud meil Tudus 
väga välja, et oleks midagi muutnud, 

Ain Saapar, kunagise Tudu metskon-
na endine metsaülem, ja Raul Orgla, 
kunagise Oandu metskonna endine 
metsaülem meenutavad õppetunde, 
mida viieteistkümne aasta tagune 
torm andis. Näiteks oli viga jätta 
tormimurdu koristades kasvama nii 
palju puid kui sai. Hiljem selgus, et 
juurestik oli raputada saanud ja puud 
kuivasid või kukkusid ümber. 
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niikuinii oli kõik juba pikali maas,” 
muigab Ain. 

2002. aastal käis torm veel samast 
kohast üle, 2005 oli Edela-Eestis, 
2010 Lääne-Virumaal, nüüd Lõuna- 
ja Kagu-Eestis, nimetab ta.

Kaitseala koristamata
Suur torm üle pika aja pakkus huvi 
ka looduskaitsjatele ja teadlaste-
le. Nõnda jäeti looduskaitsealadelt 
tormimurd enamjaolt koristamata ja 
alad looduslikule uuenemisele. Ain 
ja Raul näitavad kohta Tudu lähedal 
Suigu looduskaitsealal, kus on maa-
ülikooli metsandus- ja maaehitusins-
tituudi metsanduslik püsikatseala.

„Vähemalt on niigi palju sellest 
kohast siis kasu,” lööb Ain käega. 
Metsameestel teeb selline langi koris-
tamata ja uuendamata jätmine hinge 
haigeks.

„Tegelikult tuleks viimase veretil-
gani võidelda selle eest, et ka kaitse-
alad saaksid ära koristatud. Meil siin 
ei lubatud seda teha ja nüüd on näha, 
mis on saanud,” on Ain nördinud. Ta 

osutab kohale, kus enne tormi kasvas 
120aastane kuusik, põlismets. „Ilus 
paks tugev mets oli,” ütleb ta.

Pärast tormi jäi sinna maha ligi 
kahe meetri kõrgune puidumass, viis-
teist aastat hiljem silmab pilk peaaegu 
läbimatut pihlaka- ja toomingavõsa, 
sekka mõnda vana kuivanud ja paari 
elus kuuske. 

„Vanast kuusest tuli miskipärast 
eriti hästi pihlakas üles,” ütleb Raul. 
Ta lisab muigega, et pihlakas pidi 
olema hea auraga puu, kodu lähe-
dale hea istutada, aga metsapuuna 
on ta metsamehe hinnangu kohaselt 
täiesti väärtusetu.

Pärast tormi käisid kohal putu-
kauurijad. Tõdesid, et samal sügisel 
tuli veel uus üraskilendlus ja järg-

mistel aastatel ka. 
„Ürask tegi oma töö, uued tuuled 

tegid oma töö ja puud kogu aeg kuk-
kusid. Kõik, mis maas, see mäda-
nes. Mis siin nüüd kasvab – pihla-
kas, toomingas, valge lepp. Kunagi, 
kui see kõik ära mädaneb, saja aasta 
pärast, tuleb jälle midagi,” räägib 
Ain.

Erkkile jäi kõige roh-
kem hinge Vassivere kan-
dis üks vana vaigutatud 
männik jämedate puu-
dega, mis oli põlismetsa 
nimekirjas, kus ei luba-
tud lõigata.

„Mis põlismets see 
enam on, külili ju kõik!” imestab 
Erkki.

Ta räägib, et see oli märjem koht, 
seepärast rohkem heidet. Muidu on 
mänd teistest puudest tormikindla-
mate juurtega, aga raju käes kipub 
pigem murduma. 

Erkki meenutab, kuidas kohali-
kud külamehed olid ta peale lausa 
kurjad – istub mingi „troll” oma 

Miks jäi kaitsealadel tormiheide koristamata?

Praegu keskkonnaameti Jõge-
va-Tartu regiooni looduskait-
se juhtivspetsialistina töötav 

Kaili Viilma puutus tormikahjustu-
sega Tudu piirkonnas kokku rah-
vusvahelise projekti „Eesti metsa-
kaitsealade võrgustik” projektijuhi-
na. Projekti käigus valiti kogu Eestis 
välja täiendavaid rangelt kaitstavaid 
ehk looduslikule arengule jäävaid 
metsaosi, mis toonase Eesti metsa-
poliitika kohaselt pidid moodusta-
ma vähemalt neli protsenti metsade 
kogupindalast. Kaili Viilma lisab, et 
praegu on metsanduse arengukava-
ga seatud juba kõrgem eesmärk ning 
rangelt kaitstavate metsade pindala 
peaks olema vähemalt kümme prot-
senti metsade kogupindalast ja see 
peaks esindama kogu Eesti metsade 
mitmekesisust. 

Otsuse tormimurru kohta kait-
sealal võtab vastu kaitseala valitseja 
– praegu keskkonnaamet, siis kesk-
konnateenistus.

„Meie soovitus oli toona ja on 
keskkonnaametis ka praegu, jätta 
võimaluse korral kaitsealuste loo-
dusobjektide reservaatide ja siht-
kaitsevööndite ehk siis looduslikule 
arengule mõeldud metsaosade tor-
mimurrud koristamata,” ütleb Kaili 
Viilma. Seda siis, kui see ei kujuta 
nakkusohtu piirnevatele majandata-
vatele metsadele ega avalda negatiiv-
set mõju kaitse-eesmärkidele.

Kaili Viilma lisab selgituseks, et 
tormid kujutavad endast looduslikku 
häiringut ja nende tagajärjed paku-
vad mitmekesiseid elupaiku nendele 
liikidele, kes tavapärases ja hooldatud 
majandusmetsas kodu ei leia.

„Looduskaitse seisukohast ei ole 
halbu ega häid, väärtuslikumaid ega 
vähemväärtuslikke kooslusi. Sellised 
hinnangud kooslustele on majan-
duslikud ega tohiks majandusres-
sursi arvestusest välja jäävate ran-
gelt kaitstavate metsade puhul keh-
tida. Pihlakas ja toomingas on loo-

duses olulised liigid ning liike ei saa 
omavahel loodusväärtuse seisuko-
hast võrrelda. Nii 2001. aastal kui ka 
praegu ei pea me reeglina oluliseks, 
millega loodusliku häiringu tulemu-
sena järgmisesse suktsessioonietap-
pi sattunud mets täpsemalt uueneb, 
vaid oleme pigem jälgija rollis,” rää-
gib Kaili Viilma.

Ta lisab, et uue metsakooslu-
se kujunemisse sekkutakse ran-
gelt kaitstavates vööndites juhul, 
kui sealse metsaga oli seotud mingi 
konkreetne kaitseväärtus. Näiteks 
metsise mängupaikades, mis tormi-
kahjustuste tõttu muutuvad linnule 
sobimatuks, tormimurrud korista-
takse. Samuti koristatakse teedele 
ja radadele langenud puud, maasti-
kuvaateid piiravad ja muud taolised 
kohad. Kaitsealade piiranguvööndid 
on majandatavad ja seal tormimur-
rud reeglina koristatakse, välja arva-
tud juhul, kui see kahjustaks kaitse-
eesmärke. 

Tegelikult tuleks viimase 
veretilgani võidelda selle eest, 
et ka kaitsealad saaksid ära 
koristatud. 
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kabinetis ega tea, mis tal metsas toi-
mub, kõik lõikamata. 

„Väga raske oli külameestele sel-
geks teha, et looduskaitsepiirangu-
te tõttu me ei tohi seda koristada,” 
meenutab Erkki.

Kolm aastat hiljem võeti män-
nik põlismetsa nimekirjast maha ja 
lubati ära koristada. Aga siis said 
nad kunagistest korralikest palki-
dest veel ainult kütet. 

„See tegi tohutult hinge haigeks, 
milline raha jäi sinna,” tunnistab 
Erkki. „Siis lähed õhtul koju, paned 
teleka mängima ja seal on uudis, et 
korjatakse lastehaiglale mingi apa-
raadi tarvis raha – helistage, anne-
tage. Mõtled, et mul siin saja apa-
raadi raha vedeleb maas ...”

Metsaärikate küüsis
Riigimetsa jäi maha hulk raha, aga 
erametsaomanikud, kelle metsas 
maru möllas, kannatasid ehk roh-
kemgi. 

Ain meenutab, et tormi järel 
ilmus välja hulgaliselt metsaärikaid, 
kellelt eraomanikud petta said. Mets 
osteti nii-öelda võileivahinnaga ära.

Raul lisab, et ega alternatiive eriti 
olnud ka, puit oleks muidu hapuks 
läinud. Eraomanikul oli sama olu-
kord, mis tänavu Lõuna-Eestis – ta 
kas müüb metsa kiiresti ja odavalt 
ära, sest endal kogemust ega jõudu 
pole, et seda üles töötada, või läheb 
see hapuks.

„Tuleb ostja ja ütleb hinna. Oled 
sundseisus. Ülestöötajad koorisid 
seitse nahka, kalli hinnaga lõigati ja 
siis polnud kuhugi müüa. RMKl olid 
vähemalt pikaajalised lepingud, sai 
paremat hinda,” räägib Erkki.

Mitmete talude mets läkski mäda-
nema, kui omanikud olid Tallinnas 
või Tartus ega teadnud, mis nende 
maal sünnib. Erkki meenutab, et 
mõni metsaomanik helistas talle pool 
aastat hiljem ja palus abi. 

Aga suhted talunikega olid rii-

gimetsameestel head, ütleb Erkki. 
Praegu on harvesteridel GPSid peal, 
aga siis tuli piire sageli silmaga hin-
nata, sest oli ka kiire. Sealsamas 
metsas lepiti kokku ja kui pärast 
tundus, et keegi on kogemata roh-
kem saanud, siis materjaliga vahe 
arveldati.

Pani võimed proovile
Tormijärgne aeg metsas pani inim-
võimed proovile. Puhkused katkes-
tati, peaaegu 24/7 oldi tööl, teistest 
metskondadest toodi abilisi juurde. 

Ain meenutab, et Tudu metskon-
nas oli kuusteist või isegi rohkem 
harvesteri korraga metsas. Kui lisa-
da veel juurde Oandus, Paasveres 
ja erametsas töötavad masinad, 
siis see tähendas suurt harveste-
ride võidukäiku. Just pärast seda 
tormi hakatigi neid metsatööl roh-
kem kasutama, räägib ta. 

Teine asi – teid oli vaja kiires-
ti juurde rajada, et tormimurruni 

Paasvere kunagine metsaülem Erkki Etverk noores männikus, kuhu ta lasi tormi meenutuseks kasvama jätta mõned mur-
dunud männid (pildil vasakul pool paistab üks neist). Männik, mida torm viisteist aastat tagasi räsis, oli Paasvere kõige ilusam 
männitukk. Õnneks on uus põlvkond mände sirgumas. 
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pääseda. Nii hakati metsatee ehitu-
ses kasutama rohkem geotekstiili ja 
tehakse seda siiamaani.

Erkki räägib, et üks asi, mida ta 
tormist veel õppis, oli see, et kahju 
on palju suurem, kui see esmapil-
gul paistab. Ta muheleb, et järgmi-
sel päeval pärast tänavust Lõuna-
Eesti tormi helistas ta sealsele piir-
konnajuhile ja küsis, kui palju neil 
puid maas on. Piirkonnajuht pak-
kus, et umbes kümme tuhat tihu. 
Erkki soovitas selle arvu kohe viie-
ga korrutada. Pärast tuli välja amet-
lik RMK seisukoht, et oli koguni üle 
saja tuhande tihu.

Erkki tõdeb, et see on tavaline, 
et esmapilgul hindad kahju kõvas-
ti alla, sest ei pääse igale poole ligi. 
Nüüd hinnati kahju droonide abiga, 
aga Erkki ja Ain viidi omal ajal pisi-
kese lennukiga metsa kohale. 

Viisteist aastat tagasi ei olnud ka 
nii häid ITlahendusi nagu praegu. 
Tänapäeval on harvesteridel peal 

seadmed, mis ütlevad, mitu tihu-
meetrit lõikad, kuid siis pidi hun-
nikud käsitsi üle mõõtma. Nüüd on 
ka puiduautodel jälgimisseadmed 
küljes, et näha, kes mida teeb ja kus 
liigub. Siis seda polnud ja pidi inim-
ressurssi rohkem rakendama.

„Aga hästi operatiivselt reagee-
risime, otsused tulid ruttu,” rää-
gib Erkki. Ta meenutab, et järg-
mise päeva õhtul pärast tormi oli 
Vassivere tüki peal juba kuus-seitse 
masinat tööl ja kohe leiti võimalus 
materjal maha müüa.

Igaüks, kel harvester oli, sai sel 
ajal tööd. Aga vaja läks ka käsisae-
mehi. Nüüd on Erkkil hea meel, et 
ühtegi tõsist õnnetust ei juhtunud, 

kuigi ohtlikke olukordi tuli ette pea-
aegu iga päev. 

„Kuulsid, mis oli kuskil lenna-
nud, kui pinges olevat puud pääs-
teti. Tihtipeale harvester ei pää-
senud ligi või oli puu liiga jäme. 
Käsimehed ronisid nagu oravad seal 

vahel,” naerab Erkki.
Ta lasi Vassivere män-

nikusse mõned tüükad 
püsti jätta – tormi mäles-
tuseks. Umbes kolm meet-
rit kõrged. Nüüd paistavad 
need vaevu välja.

„Vaata, kui ilus kõrge mets juba,” 
rõõmustab Paasvere endine metsa-
ülem. „Esimene pilt oli siin tröös-
titu, tuli nutt kurku. Kõikjal, kuhu 
silm ulatus, oli männimets laa-
mas maas. Läks kuni Venevereni ja 
Veneveresse on siit üle kümne kilo-
meetri ...”

Aasta pärast neelab sirguv män-
nik tormi meenutavad tüükad 
endasse. 

Tormikahjud hektarites

Aastaraamatu 
METS 2014 
a n d m e i l 

kahjustas torm 2001. 
aastal tõsiselt metsa 
15 953 hektaril. Ain 
Saapari hinnangul 
võis seda siiski roh-
kem olla, sest ainu-
üksi Tudu metskon-

nas sai mets kanna-
tada umbes kümnel 

tuhandel hektaril, lisaks 
Oandus umbes samapal-

ju ja Paasveres samuti. 
Kõige rohkem kannata-

sid Eesti metsad aastaraamatu 
andmetel kahju 2005. aastal – 32 

138 hektaril.  
Keskkonnaameti teatel said 

RMK metsad Lõuna-Eesti tänavu-

ses juulitormis oluliselt kannatada 
1862 hektari ulatuses. Sellest valdav 
osa asub majandusmetsas, loodus-
kaitseliste piirangutega alale jääb 
umbes 330 hektarit. 

Erametsa kohta puudusid kesk-
konnametil ajakirja trükkimineku 
ajal veel andmed, kuna paljud olu-
lise kahjustusega metsaosade kohta 
esitatud metsateatisi alles menetle-
ti. Lisaks näitab ameti kogemus, et 
kõik metsaomanikud ei pruugi tea-
tisi esitada. 

Riigi- ja erametsa proportsioo-
ne arvesse võttes hindas keskkon-
naamet kõigi olulise kahjustusega 
metsade pindalaks kokku umbes 
3500 hektarit.

Aastaraamat annab teada, et 
keskmiselt murrab torm Eestis aas-
tas 6716 hektarit metsa. 

Suigu kaitsealal lükkas tuul ümber kaks kvartalit 120–130aastast kuusikut. Head 
materjali, mida koristada ei lubatud. Nüüd on see paik asendunud peamiselt halli 

lepa, toominga- ja pihlakavõsaga. Kuna inimesed olid nõutud, miks murtud 
puid ometi ära ei koristata, paigaldas toonane keskkonnateenistus sinna 

vastavate selgitustega infostendi. 

Mitmete talude mets läkski 
mädanema, kui omanikud olid 
Tallinnas või Tartus ega teadnud, 
mis nende maal sünnib.
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Lauljanna Heli Vahing on üks neist metsaomanikest, kes 
võttis tänavu erametsaliidult vastu metsamajandajate kon-
kursi tunnustuse. Kidise külas vanaisalt saadud metsas 
tehtud töö on väärt tubli talukultuuri hoidja auhinda. Heli 
teab hästi oma talu lugu ja oskab kaasakiskuvalt rääkida 
neist, kes selle paigaga varem seotud olnud. 

Merle Rips

Pärnaka hing elab Kidise külas
Olen tegelikult pärnakas, linnatüd-
ruk. Kogu oma lapsepõlve kuni seits-
meteistaastaseks saamiseni olin vähe-
malt kolm suvekuud siin. Ema tõi mu 
vanaema juurde. Linnaelu ja lasteaed 
on pigem episoodiliselt meeles, roh-
kem mäletan end siinolevana. 

See aeg ongi moodustanud minu 
maailmapildi, mis aastatega on süve-
nenud. Linnaelu on minu meelest 
selline, et me lihtsalt mängime min-
git elu … Täna käivad kõik ju balle-
tikoolis, muusikakoolis, joonistamis-
koolis ja neil on nii palju igasuguseid 
tegevusi. Aga kui näed, et keegi võtab 
maal vikati kätte, see on juba midagi 
erilist minu jaoks.

Eile oli noorem poeg [Karl Johan] – ta 
õpib klassikalisi löökpille – koos tšel-
lomängijast sõbraga, siin. Lõhkusid 
puid. Üks pani sõrme, teine jala 
pihta, nii et verd lendas ja sidet 
kulus, aga hakkama said. Šveitsis 
õppiv pianist, noor daam, ladus kõik 
halud riita ja noppis arooniad ära. 
Tublid noored! Samal ajal arutasid, 
kuidas treenitud keha saada võib – 
kas teha seda võltsi ja valet asja ning 
käia trennis või saada ilus figuur 
tööd tehes? Ja et see kirvetöö on hea 
küll, aga mõjub hoopis teistele lihas-
gruppidele, rikub sõrme motoorika 
ära ... Ma kuulasin ja imestasin, et nii 
noor niimoodi räägib, see juba hoo-

pis teine jutt, mitte linnakeskne, vaid 
nostalgianoodiga. 

Eile pakkus vanem poeg [Henrik] 
esimest korda, et nad tulevad appi 
kartulit võtma. Tal suur pere, neli 
last. Pigem tasapisi areneb neis mõle-
mas veendumus ja nad ei taha seda 
paika päris hüljata. Minu meeleheitlik 
armastus selle koha vastu vist nakkab 
kuidagimoodi, angažeerib ka neid.

Kartul on mul ikka maas olnud, 
ainult metssigadega olen näinud nii-
sugust vatti, et ... Seakatk on neid 
pisut tagasi hoidnud. Ja rootslasel, 
mu vägeval naabril, kuigi teda ennast 
enam ei ole, ränk haigus viis mine-
ma, aga nii olen harjunud ütlema, 
on kuskil nisu maas ja sead eelista-
vad nüüd seda. Kuuldavasti jätkab 
tema talu veel aastaid metsanduse ja 
põllundusega. Ta oli fanaatiline töö-
mees, teedeehituse insener, ise tegi 
metsa vägevad teed, et saaks hõlpsa-
malt majandada. Oli tegija siin kõrval. 

Vanaisa Karli talu jätkulugu
Keskmine eesti talu jagati venda-
de Karli ja Augusti vahel pooleks. 
Noorem vend Karl, minu vanaisa, sai 
seitseteist hektarit ja Augustile läks 
suurem osa. 

Maad oli vähe ja vanaisa pidi alus-
tama 1903. aastal äritegevust. Ta 
oli juba vana mees, sündinud 1877. 
Vanaema Akulinal oli samuti äri-
soont. Ka tema oli juba küllalt vana, 
kolmkümmend seitse, kui siia lähe-

Heli Vahing: 
Põhjamaa inimene peab 
olema maaga seotud
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dale teenijaks tuli ja nad omava-
hel kokku said. Ta oli proua tüüpi. 
Saaremaa tüdrukuna otsis Peterburis 
õnne, sai seal sakste juures toaneitsi-
na lihvi. Mõlemad olid väga kokku-
hoidlikud ja seega küllaltki jõukad. 
Olid teenijad, suvilised. See maja, 
kus oleme, ehitati spetsiaalselt kaup-
lusehooneks, aastal 1928 oli siin pos-
tiagentuur. Ümberkaudsetes küla-
des elas tookord nii palju rahvast. 
Rehielamu oli üle tee, see läks käest 
kätte kuni kokku kukkus. Koristasin 
hiljuti vundamendi ära, oleks võinud 
ikkagi vist jätta pärandkultuuriobjek-
tiks, mõtlen nüüd. 

Siis tuli nõukogude võim, Karl suri 
1941. aastal kopsupõletikku. Kuna 
tema elutöö kukkus kokku tema enda 
silme all, siis ei lubanud ta arsti kut-
suda, ei tahtnud enam elada, nii rää-
kis ema.

Pood läks kinni, punanurk pandi 
sisse, siis tuli saksa aeg, siis kolhoo-
side tegemine ja küüditamine. Minu 
emale, kes õppis Haapsalu õpetajate 
seminaris, soovitas üks julgeoleku-
töötaja juhtumisi tantsupeol mamma 
küüditamise eest ära viia. Esialgu koli-
ti Haapsallu, siis Vändrasse ja Pärnu. 
Muuseas, see laud ja teises toas olev 
raamaturiiul on ostetud ema esime-
se õpetajapalga eest. Katsu sa täna 
noore algklasside õpetajana niimoo-
di korralikku mööblit soetada, siis oli 
hea palk, tuleb välja. 

Aga minu emast sai lühikese ajaga 
veendunud linnainimene. Suvel tuli 
korraks maale, tõmbas mammale 
mõned marjad ära ja pani jälle linna 
poole leekima. Ütles, et see oli nii 
õudselt raske töö, mida ta talus pidi 
tegema, kui vanaisa ära suri, et ei 
tahtnud enam seda. 

Kui ärevad ajad mööda said, tuli 
mamma siia tagasi. Eestiaegne teeni-
ja Sohvi oli koos tütre ja väimehega 
sel ajal maja valvamas, nad jäid siia 
pikkadeks aastateks. Lapsepõlves oli 
minul kogu aeg olemas tädi Sohvi, kes 
tegi jube hästi süüa. Keskhommikul, 

Siin, Kidise külas, tunneb Heli Vahing 
end õnnelikuna.
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kella üheksa-kümne ajal, oli liha, kar-
tulid, munasoust ootamas. Lõunaks 
sõi pere külmalt seda, mis hommi-
kust üle jäi. Õhtuks oli aga jälle uus 
soe söök olemas. Nii päevast päeva. 
Ja kuidas ta küpsetas igal nädalalõpul 
tumedast jahust sepikut ... 

Sohvi oli väga tark ja väga hea inime-
ne, aga teenija loomusega, selle kristli-
kus mõttes – kui elad siin, pead midagi 
ju tegema selle eest. Mamma oli proua 
vurhvi, kõrvarõngad kõrvas, ei pidanud 
enam loomi pidama, ei käinud riigitööl, 

oli aed, tegi veini, müüs salaja meeste-
le, ruts viiskümmend pudel. Mina veel 
pesin igal aastal neid poest alles jäänud 
A. le Coqi pudeleid. 

Poe tuba oli minu lapsepõlves täp-
selt niisugune, nagu see neljakümnen-
dal kinni panduna jäi. Oli nagu ulmade 
kungla – riiulitel eestiaegsed (siid)kan-
gad, Inglise niidid, nööbid, mulineed 
ja pesusine, Wichmanni vabriku riide-
värvi näidised, kaunid paberossikar-
bid, peenviinade pudelid … See kõik 
on niivõrd elavalt meeles. Linnaelu, 

lasteaed ja kool olid sellega võrreldes 
tuhmid ja hallid. Oli väga õnnelik aeg. 

Otseselt mind talutööle ei sunni-
tud, aga mulle endale meeldis hom-
mikul kella viie ajal niitma minna. 
Pärast oli kaarutamine, kokkupanek, 
kuhjade ja saadude tegemine, heina-
vedu, lakka ajamine ja tallamine. Üks 
lehm, paar lammast, siga, ega rohkem 
tohtinudki vist olla. Polnud ju õieti 
maadki, kus heina teha.

Võrreldes heinateoga oli marjade 
korjamine vastik töö. Põõsad ulatu-

Puisniidu, kus praegu kasvavad orhideed, on Heli Vahing oma töö ja vaevaga võsa käest tagasi saanud.
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sid üle minu pea ja need ämblikud! 
Uhh, kardan neid praegugi. Mäletan, 
kuidas mamma koputas harjavarrega 
vastu lage, üleval oli minu neitsikam-
ber, ja hüüdis: „Hakkame minema!” 

Kaval, nagu teistsugune inimene, 
oli see roheliste silmade ja tumeda 
peaga Akulina, saarlanna, kes rää-
kis teistsugust keelt ja keda siin peeti 
võõraks. „Va võõras saarlane,” oli 
vanaisa Karli suguvõsa hinnang. „Tuli 
siia meie varanduse sisse.” 

Papa oli külas lugupeetud mees, 

ka rahvamees, käinud kahes sõjas, 
lahutanud ja enne Akulinat jõudnud 
teenijatüdrukule tite teha. Emale ja 
vallaslapsele maksis terve Eesti aja 
karme alimente. 

Mu ema oli üksik laps, minagi, see 
annab tunda ka, et ei ole tädisid-onu-
sid. Kõige eest peab üksi vastutama.

Ilma minevikuta ei ole olevikku 
ega tulevikku
Kahekümne aasta jooksul on saadud 
täiesti puhas plats – meie küla on 

tühi. Näed, siin ei lähe enam ühte-
gi autot mööda, siin pole ühtegi ini-
mest, kellele öelda, et tule ja aita puud 
ära lõhkuda. Üksikud majad on alles, 
suviti käiakse, aga kui sul maad ümber 
enam ei ole, ei saagi ju siia tagasi tulla. 
Sadu hektareid on suuromaniku käes. 
Suurem osa hoonetest on ammu juba 
maaga tasa – Murde, Altmurde, Oti-
Karu, Oti-Mihkli, Kopli, Kasemetsa, 
Seljamaa, Tammesaare … Olen mõel-
nud, et peaks pildistama, ma tean, kus 
need olnud on. 

Heli Vahing oma kodumaja ees, kus asus omal ajal tema vanaisale kuuluv kauplus 
ja postiagentuur.
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Tegelikult tuleks uus maareform 
teha ja inimesed maale sundkor-
ras tagasi saata. Üheksakümnendate 
algul, kui maad tagasi saadi ja rüga-
ti hirmsa vaevaga tööd teha, aga pal-
jud väsisid, sest stardipositsioon oli 
kehva. Aastate jooksul on tehtud 
kõik, et väikeomanikud maalt kaok-
sid ja suured asemele tuleksid. Vot, 
pane see kirja – kui inimesed on 
sunnitud Tallinnast suurt pappi otsi-
ma, ei jää enam vaimsust Eestimaale. 
Külamajades kudumine, laulupidu ja 
e-riik ei aita, kui maakoole kinni pan-
nakse ja maatööd teha ei osata ega 
lasta. Ja ongi nii, nagu mu ema ütles – 
eestlane pole kellegi riigi pidaja, and-
kem end parem kohe Rootsi kuninga 
võimu alla …

Sain maad õigusjärgsena, ema loo-
bus minu kasuks. See oli nii lahe, mul 
ei tulnud sellist mõtetki, et võiks selle 
asemel võtta EVPd. 

See oli nagu uue elu algus. 

Kas hoida ürgset loodust või 
käituda kui majandaja?
Mul on tüüpiline Lääne-Eesti talu-
mets, kakskümmend viis hektarit 
maad ja metsa. Siin ei ole ühtegi kõr-
get kohta, on madal maa ja liigniiske. 
Padrik, öeldakse. On väikseid eral-
dusi, kus on segamets, kus on karja-
maale kasvanud lepikut. Kaks mändi 
on ka. Algul sai osa metsa maha võe-
tud, et maja elamiskõlblikuks saaks. 
Igasuguseid aegu on nähtud selle 
metsaga. 

Maja ja lähiümbrus oli pajuvõs-
sa kasvanud, aga minul oli kogu aeg 
pilt silme ees, kuidas siin kõik välja 
nägi, kus oli puisniit, kus linaleoauk 
... Ega ma ole ise kõike teinud, lõpma-
tult palju töömehi on siin pärapõrgus 
aidanud minu unistusi ellu viia. Maal 
ei kehti sugudevaheline võrdõiguslik-
kus, maal teeb ikka tööd ainult mees! 
Samas ma ei ole mingi siidikäpp, olen 
ise võsalõikaja ja matšeetega valgus-
tusraiet teinud … Puisniitu, kus kas-
vavad orhideed, niitsin mitmeid aas-
taid käsitsi. Heinaaed, mis on nüüd 
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Istutama siin ei pea – looduslik uuen-
dus hoolitseb ise järelkasvu eest. 
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naabri käes, on neli-viis hektarit suur. 
Ka vene ajal niideti seal ja oli kaunis 
vaade. Kui saaksin selle mingil viisil 
taastada, oleks mu süda rahul.   

Metsas on tehtud lageraiet, har-
vendust, aga põhiliselt valgustusraiet. 
Algul ma ei teadnud mida ja kuidas 
teha. Segametsas öeldakse, et vaata 
kuuse latva ja siis näed, et nüüd on 
puul aeg täis. Aga kahju on maha 
võtta, sest siis ei jäägi ju minu metsa 
kõrgeid kuuski. Jõeäärsel lahustü-
kil on vana ürgmets, kuhu korral-
duskava järgi on lageraie määratud. 
Mõtlen veel, kas teen seda või jätan 
kui vana metsa näite, kus lindudel-
loomadel hea olla. Aga kui naabrid 
mõlemalt poolt raiuvad, tuleb torm 
ja lükkab minu puud ümber, siis pole 
üldse midagi … Vana metsa saan ju 
hoida ja vaatamas käia vääriselupai-
gas Paadremaa jõe ääres, kus iidsed 
tammed ja haavad kasvavad. See on 
maaliliselt kaunis koht. 

Muidugi peab majanduslikult mõt-
lema. Hetkel on tulu siin talumetsas 
nii väike, et parem on see jätta alles 
ja mitte minna sinna suurte masina-
tega sonkima. 

Mõni aasta olen olnud Tallinna 
metsaomanike seltsi liige. Hindajad, 

kes käisid mu metsa üle vaatamas, 
imestasid, et kuidas ma ikka üksin-
da igasugu ühistu abita olen välja aja-
nud kraavide toetuse. Tõesti, asja-
ajamine võttis kaks aastat. Üle kahe 
tuhande meetri kraave sai tehtud, osa 
oma raha eest. Need esimesed, mis ei 
ole metsamaal, vaid aasal, mis läheb 
sujuvalt üle metsamaaks. Suur osa on 
kraavitatud, vana süsteem taastatud. 
Jõeäärsel lahustükil peaks vanu kraa-
ve puhastama-süvendama, kuid kas 
on mõtet, kui selleks tuleb suur osa 
metsa maha võtta? Või peaks hoopis 
käsitsi kaevama, nagu Pilli Ants omal 
ajal tegi, kes oli ema jutu järgi Oxfordi 
haridusega ja oskas viit keelt.

Siin on tõesti viljakas maa, must 
ja natuke savikas muld. Mina ei pea 
istutama. Kahetuhandendal istutasin, 
pärast vaatasin, et minu pandud kuu-
sed on kuidagi kängunud ja kõrvale 
on mühinal tulnud looduslik uuendus 

– paks ilus roheline kuusk. Iseenesest. 
Metsamajanduskava koostaja on õieti 
tabanud, et siin tulebki kõik jätta loo-
duslikule uuendusele. 

Oma põldudel lasen ise heina niita 
ja purustada, rendile pole kellelegi 
anda. Niitmata jätta ka ei saa, sest 
need asuvad küla keskel. Tore on, 
et pindalatoetust antakse, aga miks 
nõutakse, et väikeomanik koristama 
peab, kui ühtegi loomapidajat pole 
ümbruskonda alles jäänud, kellele 
heina anda? Miks ei või seda põllule 
väetiseks jätta?

Ühest küljest õnn, et siin, nagu tei-
ses maailmas , olla saan. See on nii 
mõnus, kui tulen linnast koju, lähen 

metsa ja saan kohe toa 
tagant puravikke ja 
kuuseriiskaid. Minul 
on veel hea variant, 
ainult sada viisküm-
mend viis kilomeetrit 
sõita, pluss elamine. 
Kas ma aga Võrumaale 

jõuaksin minna, nagu paljud Tallinna 
seltsi kaaslased, ei oska öelda, eriti 
veel siis, kui seal on ainult maa alles. 
Samas olen veendunud, et Põhjamaal 
peab inimene olema maaga ühendu-
ses, lihtsalt nii peaks olema. 
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Mait Lang, Tartu observatooriumi ja 
Eesti maaülikooli vanemteadur
Andres Kuusk, Tartu observatooriu-
mi juhtivteadur
Tiit Nilson, Tartu observatooriumi 
vanemteadur

See on teada, milline on met-
sade roll süsinikuringes. Vähe 
on aga aimu sellest, kui suur 

on meie metsade albeedo ehk pinnalt 
hajunud või peegeldunud ja pinnale 
langenud elektromagnetilise kiirguse 
suhe ja milline on selle mõju kliimale. 

Praegust kliimamuutust selgitatak-
se tavaliselt niinimetatud kasvuhoo-
negaaside hulga suurenemisega atmo-
sfääris. Peamiselt räägitakse süsinik-
dioksiidi CO2 ja ka metaani, lämmas-
tikoksiidide NOx, maapinnalähedase 
osooni O3 mõjust kliima muutuse-
le. Kui peamise CO2 allikana tuuakse 
esile fossiilsete kütuste põletamist, siis 
metaani allikateks on sood ja mäletse-
jad rohusööjad loomad ning inimtek-
kelise NOx ja O3 hulka suurendavad 
sisepõlemismootorid. Ka veeaur on 
oluline kasvuhoonegaas, kuid seoses 
pilvede moodustumise ja sademete-
ga on see pigem süsteemi stabiliseeriv.

CO2 üle peetakse arvestust, selle 
emissiooni hulka püütakse piirata vas-
tavalt Kyoto kokkulepetele ja sellest on 
saanud rahalist väärtust omav kaup. 

Metsa ja CO2 seos on otsene – 
fotosünteesivad taimed kasutavad 
süsihappegaasi orgaanilise aine ehita-
miseks ja teisalt väljutavad seda hin-
gamisel. Orgaanilise aine kõdunemi-
sel vabaneb kasvamise käigus seotud 
CO2 atmosfääri. 

Eesti metsade tüvepuidu juurde-
kasvu hinnang on aastaraamatu Mets 
järgi 5,2 m3/ha/a. Võttes keskmiseks 
puidu tiheduseks 0,5 grammi kuup-
sentimeetris ja süsiniku hulgaks 0,5 
grammi ühe grammi puitmassi kohta, 
saame 250 kilogrammi süsinikku 
kuupmeetris. Siit järeldub, et keskmi-

selt seotakse meil tüvepuitu 1,3 tonni 
süsinikku hektari kohta aastas, mis 
on võrdne 4,8 tonni süsihappegaasi-
ga. Siia lisandub oksa- ja juurepuit, 
lehemass, metsa alustaimestiku puit-
ne osa ja ka mükoriisa kaudu mulda 
liikunud süsinik. Nende vähem uuri-
tud komponentide arvel metsas ühe 
hektari kohta seotav süsiniku hulk 
veidi kasvab.

Kui palju 
kiirgusest neeldub?

Siiski on üks väga oluline, klii-
mamuutust otseselt mõjutav 

komponent saanud väga vähe tähe-
lepanu. Kui räägime kliima sooje-
nemisest, siis mistahes kogus CO2 
ei suuda Maa temperatuuri muuta, 
kui süsteemi ei lisata energiat. Meie 
peamine energiaallikas on Päike, 

Eesti metsade albeedo 
vajab mõõtmist ja analüüsimist

Joonis 1.  Ülal: Metsakorralduse jaoks tehtud aerofoto 2001. aastal Järvseljal. 
All: Landsat-7 ETM+ 10. juuni 2000. aasta pankromaatne kujutis (sisaldab ka lähi-
infrapunast spektriosa).
1 – 160aastane männi-kuuse segapuistu.
2 – 55aastane kuuse-kase segapuistu.
3 – 20aastane sanglepik.
4 – 25aastane kaasik.
5 – 45aastane kaasik.
6 – värske raieala.
7 – rohtunud ja uuenev raieala.
8 – 15aastane kaasik.
9 – 35aastane sanglepa-kase segapuistu.

selt seotakse meil tüvepuitu 1,3 tonni 
süsinikku hektari kohta aastas, mis 
on võrdne 4,8 tonni süsihappegaasi-
ga. Siia lisandub oksa- ja juurepuit, 

Kui palju 
kiirgusest neeldub?

Siiski on üks väga oluline, klii-
mamuutust otseselt mõjutav 

All: Landsat-7 ETM+ 10. juuni 2000. aasta pankromaatne kujutis (sisaldab ka lähi-

1 – 160aastane männi-kuuse segapuistu.
2 – 55aastane kuuse-kase segapuistu.

9 – 35aastane sanglepa-kase segapuistu.
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mille kiirguse võimsus spektri opti-
lises osas (sealhulgas ka nähtav kiir-
gus) väljaspool atmosfääri on 1,36 
kW/m2. Sellest kiirgusest umbes 31% 
peegeldub kohe tagasi kosmosesse, 
19% neeldub atmosfääris ning 50% 
vees ja maismaal. Neeldunud päike-
sekiirgus soojendab. Seda teavad väga 
hästi kõik need, kes on paigaldanud 
järjest enam populaarsust koguvad 
veeküttepaneelid oma maja katuste-
le. Tumedam pind neelab päikese-
kiirgust rohkem ja soojeneb paremi-
ni. Seda, kui palju mingile pinnale 
langenud kiirgusest peegeldus taga-
si, näitab selle pinna albeedo (pinnalt 
hajunud või peegeldunud ja pinna-
le langenud elektromagnetilise kiir-
guse suhe). Asfaldi albeedo on väike 
(kiirgus neeldub ja objekt soojeneb), 
aga lume oma seevastu suur (enamus 
peegeldub).

Siinkohal ongi paslik küsida, kui 
suur on meie metsade albeedo ja mil-
line on selle mõju kliimale võrrel-
des CO2 sidumisega? Küsimus pole 
sugugi lihtsate killast, sest vastavaid 
uuringuid Eesti kohta peaaegu pole. 
Süstemaatiliselt mõõdetakse albee-
dot ainult Tartu-Tõravere aktino-
meetriajaamas regulaarselt niidetava 
rohuplatsi kohal. Sellepärast kasu-
tame hinnangute andmiseks teistes 
maades tehtud mõõtmisi. 

Esmalt saab aga igaüks veenduda 
maa-ameti geoportaalis ortofotosid 
vaadates, et põllud, heinamaad, sood, 
lagendikud ja noor mets on oluliselt 
heledamad kui vana mets. Kui otsi-
me metsaressursi arvestuse riikliku 
registri andmebaasi avalikust raken-
dusest välja ka puistute liigilise koos-
seisu andmed, siis selgub, et lehtmet-
sad on pigem veidi heledamad okas-
metsadega võrreldes. Puistu heledust 
mõjutavad veel paljud faktorid: tihe-
dus, alustaimestiku ja mulla peegel-
dusomadused, võrade kuju, samuti 
metsakasvatuslikud võtted, näiteks 
harvendusraied ja muu. Nende koos-
mõju uurimiseks tuleb kasutada juba 
metsa heleduse mudelit koos metsa 
kasvu mudelitega ja teha ka metsa 
heleduse mõõtmisi. Kui suur aga on 
siiski metsa albeedo mõju kliimale 
võrreldes süsihappegaasiga? 

Metsade albeedo 
teadmine on vajalik
Kirschbaum ja tema kolleegid analüü-
sisid 2011. aastal avaldatud töös män-
nimetsa pikaajalisi albeedo mõõtmi-
si võrrelduna heinamaa albeedoga ja 
arvutasid nii metsas neeldunud süsi-
niku kui ka kiirguse mõju kliimale. 
Selgus, et ühe tonni süsiniku atmo-
sfäärist kõrvaldamine metsa struk-
tuuri mõjutab Maa energiabilanssi 
aastas kuni 104 GJ/tC/a (tempera-
tuur kahaneb). Kui süsiniku sidumi-
sega seonduva saab üldistada ka Eesti 
metsale, siis keerulisem on albeedo-

ga – nimelt sõltub selle mõju met-
sani jõudnud kiirguse hulgast ehk 
metsa geograafilisest asukohast. 
Eestis, Tõraveres, jõuab kiirgusklii-
ma teatmiku järgi maapinnani päe-
vas päikesekiirgust keskmiselt 9,56 
MJ/m2/p. Kasutades Kirschbaumi ja 
tema kolleegide töös olevat valemit 9 
selgub, et üks protsent albeedo muu-
tust tähendab Eestis neeldunud ener-
gia muutust hektari kohta aastas 280 

GJ/ha/a. Nüüd saab leida, et albee-
do üheprotsendiline kasv hektaril on 
võrdväärne 280/104   2,7 tonni süsi-
niku eemaldamisega atmosfäärist. 
Tuletades meelde, et tüvepuitu lades-
tub metsas mahu juurdekasvu kaudu 
hinnatuna keskmiselt 1,3 tC/ha/a, siis 
võib üheprotsendiline meie metsa-
de albeedo kasv olla kliimamuutus-
te leevendamiseks kiirguslikku sunni 
(radiative forcing) kaudu kuni kaks 
korda tõhusam kui puidu süsiniku 
sidumine aastas.

Seda siis albeedo otsese energeetili-
se mõju kaudu hinnates. Tegelikkuses 

on albeedo ja klii-
ma seosed märk-
sa keerulisemad. 
Koos metsa albee-
do muutumisega 
muutuvad ka tei-
sed energiabilansi 
komponendid, eriti 

niinimetatud varjatud soojus, mis on 
seotud aurumise ehk evapo-transpi-
ratsiooniga. Tumedamad, väiksema 
albeedoga metsad on hoopis jahe-
damad, kuigi neelavad rohkem päi-
kesekiirgust. Seda tänu intensiivse-
male aurumisele, mis jahutab puude 
lehti. Intensiivsema aurumise kaudu 
viiakse rohkem veeauru atmosfääri, 
veeaur on aga ju ka kasvuhoonegaas. 
Teisalt – rohkem veeauru atmosfää-
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Vatesuuna seniitnurk

27.07.2011, SZA = 54 deg, Järvselja kaasik

Joonis 2. Järvselja kaasiku peegeldusindikatriss silinderkoordinaatides, kus pinna 
kõrgus vastab heledusele suunas, mille seniitnurk on võrdeline kaugusega pildi 
keskkohast, x-koordinaat on päikesekiirte tasandis, silindri perimeeter vastab 
horisondile. Peente siniste joontega on kujutatud peegeldusindikatriss mudel-
arvutustest; tugevate punaste joontega on tähistatud radiomeetriga UAVSpec 
mõõdetud peegeldusindikatrissi lõiked. Terav tipp vasakul on lennuki (helikopteri) 
varju ümber olev oreool – niinimetatud pühasära. Selles suunas vaadates paistavad 
vaatlejale ainult päikesest valgustatud puuvõrad.

CO2 üle peetakse arvestust, selle 
emissiooni hulka püütakse piirata 
vastavalt Kyoto kokkulepetele ja sellest 
on saanud rahalist väärtust omav kaup. 
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ris viib omakorda suuremale pilvede 
tekkele ja sealtkaudu pigem suuren-
dab Maa albeedot. Nii on metsade 
albeedo seosed kliimaga üpris keeru-
kad, kuid selle teadmine on tingima-
ta vajalik. Lisaks on vaja teada albee-
do olenevust puuliigist, puistu vanu-
sest, sesoonsetest muutustest olene-
valt fenoloogiast ning Päikese kõrgu-
sest ja lumikatte olemasolust. 

Loomulikult tekib kohe küsimus, 
et kui suur on metsa albeedo ja kas 
seda on lihtne muuta? Nea Kuusinen 
on saanud Soomes keskealise kaasi-
ku albeedoks 17,5%, kuusiku omaks 
8% ja männiku omaks veidi üle 11%. 
Samas töös on toodud kuusekul-
tuuri albeedoks 18,4%. Kirschbaum 
ja tema kolleegid on saanud sarna-
selt Tõraveres mõõdetule heinamaa 
albeedoks 20%. Mõningase ülevaa-
te Järvselja metsade heledusest saab 
Landsat-7 ETM+ pankromaatselt pil-
dilt, mis on tehtud otse ülalt alla. 

Muidugi ei saa metsa albeedo 
muutmine olla eesmärk omaette, 
vaid seda tuleb käsitleda koos palju-

de muude metsa poolt toodetavate 
hüvedega, nagu elurikkuse säilitami-
ne, tarbepuidu tootmine ja süsini-
ku varu salvestamine. Metsa albee-
do mõõtmine on keerulisem lihtsa 
droonipildi tegemisest, aga metsa ja 
kliimamuutuste seoste kirjeldamisel 
sama oluline kui meie metsade juur-
dekasvu mõõtmine. Metsa albeedo 
arvutamiseks on vaja mõõta peegel-
dunud kiirgust lisaks vertikaalsuuna-
le ka teistel vaatesuundadel üle pool-
sfääri. Tartu observatooriumis välja 
töötatud radiomeetriga UAVSpec on 
Järvseljal tehtud katseks metsa hele-
duse suundolenevuse mõõtmisi, mil-
ledest saab arvutada ka albeedo. 

Kokkuvõttes on tegemist väga 
huvitava probleemiga kaugseire 
jaoks, olulise optimeerimisproblee-
miga metsakorraldusele ja võibol-
la tuleks üle vaadata ka meil kasu-

tatavad metsakasva-
tuse võtted. Alustada 
tuleks aga Eesti met-
sade albeedo mõõtmis-
test ja analüüsimisest, 

et saada numbriline alus metsakorral-
dusliku optimeerimisülesande lahen-
damiseks. 
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Kristiina Viiron

Ehkki veenilaiendid kimbuta-
vad rohkem naisi kui mehi, 
pole jalgadel punduvad sina-

kad mügarad võõrad meestelegi. 
Kuna aga säärte moondunud välimus 
meestele reeglina muret ei valmista, 
jõuavad nad ka arsti juurde sageli liiga 
hilja, tõdeb Ida-Tallinna keskhaigla 
veresoontekirurg Veronika Palmiste-
Kallion.

„Hilja on siis, kui on juba tekkinud 
nahamuutused – nahk on värvunud 
pruuniks ja on tekkinud haavandid,” 
selgitab doktor Palmiste. Ka niisu-
guses staadiumis varikoosi saab ravi-
da, kuid haigus ei parane jälgi jätmata. 

Doktori sõnul püsib haigus kaua 
nii-öelda kosmeetilises faasis ja reeg-
lina veenilaiendid ei valuta. Aga just 
selles faasis on haigust korrigeerida 
märksa lihtsam. Ravi eesmärk ongi 
ära hoida haavandite teke.

Mehed sukkpükstes  
Kõige käepärasem vahend aeglusta-
maks haiguse süvenemist on kanda 
tugisukki, seda peaksid tegema mitte 
üksnes naised, vaid mehedki. „Jaa,” 
kinnitab doktor Palmiste, „ka mehed 
kannavad tugisukki. See võib tundu-
da naljakas, aga paljude teaduslike 
uuringutega on tõestatud kompres-
sioonravi efektiivsus ja see hoiab ära 
haiguse mineku järgmisse staadiu-
misse.”

Kõige lihtsam on tema sõnul kom-
pressioonsukki küsida apteegist 
ja lasta sealsetel töötajatel ennast 
nõustada.  

Kui aga ei taheta, et veresooned 
säärel silma paistaks, siis saab abi 
kirurgilt. „Kirurgile on varikoosi 
puhul tõesti mõtet pöörduda siis, kui 
ollakse valmis laiendite korrigeeri-
miseks. Lihtsalt niisama jalga kirur-
gile näitama tulla ei ole põhjust,” 
märgib doktor. 

Kui patsient on radikaalseks 

raviks valmis, tehakse talle eelne-
valt ultraheliuuring, vaatamaks, mis 
toimub nahaaluses veenisüsteemis ja 
süvaveenisüsteemis.

Lõikus või skleroteraapia 
Kõige levinum raviviis Eestis on lõi-
kus, mille käigus eemaldatakse laiene-
nud veenid. See protseduur nõuab 
mõneks ajaks haiguslehele jäämist 
ja lõikusjärgset hooldust: sidemete 
vahetust, tugisuka kandmist, 
verevalumite määrimist hepariini 
sisaldava geeliga. Lõikuse eest tasub 
haigekassa. 

Väiksemaid veenilaiendeid saab 
eemaldada skleroteraapiaga – vee-
nidesse süstitakse ainet, mis ärri-

tab veresoont ja põhjustab veenide 
kokkukleepumist. Kas see ravivi-
is patsiendile sobib, ütleb arst. Ka 
skleroteraapia puhul on tarvis kanda 

mõnda aega tugisukki, hai-
guslehele jääda pole vaja. 
Selle protseduuri eest 
tuleb tasuda aga patsien-
dil endal. 

Eemaldatud laiend ei 
tule kunagi tagasi. Kuna aga 
varikoosi puhul on tege mist 

sidekoenõrkushaigusega, siis ei saa 
välistada uute laiendite teket. 

Eeldada, et toidulisandid ja peale-
määritavad geelid veenilaien did ära 
võtavad, on liigne optimism – neid 
võib kasutada, aga ükski neist ei kaota 
naha all sinetavat soont ära. 

Apteegis käsimüügis saadaolevate 
ravimitega ravitakse põletikku läinud 
veenilaiendit, mis kuumab, punetab 
ja tekitab tunde, justkui oleks veenis 
klomp. Vaevuste leevenemiseks kulub 
aga omajagu aega. 

Veenilaiendite raviga pole mõtet 
oodata haavandite tekkimiseni

Veenilaiendihaiguse kosmeetiline faas. 
Just selles faasis on õige haigust kor-
rigeerida. 

Kirurgi poole pöörduda tuleks enne, kui 
on tekkinud niisugused muutused. Ka 
selles staadiumis varikoosi saab ravida, 
kuid haigus ei parane jälgi jätmata.
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Eeldada, et toidulisandid 
ja pealemääritavad geelid 
veenilaiendid ära võtavad, 
on liigne optimism.

TERVIS
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Toivo Meikar, 
metsandusloolane

Järvamaa ajalooline keskus Paide 
ja sellest 635 aastat hiljem lin-
naõigused saanud Türi said met-
saomanikuks alles 1920ndail. 

Sellega aga sarnasus lähinaabrite 
vahel lõppeski, kuna omandatud met-
samaade iseloom määratles suuresti 
linnavõimude edasised sammud sül-
lekukkunud vara kasutamisel.

Mida metsaga peale hakata?
Paide omandas linnaõigused juba 
1291. aastal, omaaegse linnasarna-
se suurusest puuduvad aga teated. 
1636. aastal annetati sõdades räsitud 
ja allakäinud majandusega linn hoo-
piski Mäo mõisale, millele ta kuu-
lus, rootsiaegset mõisate redukt-

siooni aega arvestamata, 18. sajandi 
lõpuni. 1783. aastal Paide linnaõigu-
sed taastati, nüüd juba kreisilinnana, 
millega kaasnes peagi ka uue admi-
nistratiivpiiri määramine. See moo-
dustus eeskätt linnakodanike heina- 
ja karjamaadest, kus kasvas noori 

kaski ja võsa, väikesel sooalal mände. 
Ulatuslik administratiivpiirkond oli 
linnale edasise arengu tagamaaks, 
säilitades samas ka oma põllumajan-
dusliku tähtsuse.

Metsaomanikuks sai Paide siiski 

Eesti Vabariigi päevil alevite ja linna-
de administratiivpiiride laiendamist 
võimaldavate ja koguni soosivate sea-vate sea-
duste toel. Nii nägi piiride laiendami-
se kava 1925. aastal ette endise Mäo 
mõisa maadest 161 hektari ja Prääma 
mõisa maadest 90 hektari metsa eral-

damist, sellele lisan-
dunuks veel kogu-
ni 858 hektarit soid. 
1926. aastaks kaha-
nes linna idaosas 
administratiivpiires-
se arvatud metsamaa 
154 hektarini, kuhu 

lisaks Mardisaare rabametsale arva-
ti sellega piirnev niinimetatud Ohaka 
mets. Otsese katastrimetsa eralda-
mise põllutööministeerium aga pro-
testis. 

Paide administratiivpiiride laiene-

Türi paberi- ja puupapivabrik.

Järvamaa linnadele 
jagus ühes metsaga ka soiseid alasid ja parke

Nagu kõik Eesti linnad, püüdis 
Paidegi oma administratiivpiire 
võimalikult laiendada ja lülitada siia 
võimalusel metsamaid ja koguni soid. 
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mine seadustati 1930. aastal (Riigi 
Teataja 1930), millega muu kõrval 
eraldati linnale Purdi metskonnast 
Mardisaare raba piirkonnas kaks 
metsakvartalit kogupindalaga ligi 
90 hektarit, kus metsamaad oli hin-
nanguliselt 73 hektarit. Et selge piir 
metsa ja raba vahel puudus, siis on 
linnale tulnud metsamaa tegelikku 
suurust hinnatud vaid 14 hektariga 
(Voka 1935), linnavalitsuse andmeil 
39 hektariga, millele lisandus veel 44 
hektari suurune raba (Hurt 1938). 
Veel 1933. aastalgi taotles linnavalit-
sus Purdi metskonnast niinimetatud 
Ohaka metsa (kokku 134 hektarit) 
eraldamist, seda küll karja- ja heina- küll karja- ja heina- karja- ja heina-
maana kasutamiseks, kuid tulemus-
teta – põllutööministeerium leidis, et 
soine mets ei sobi põllumajandusli-
kuks kasutamiseks. 

Vähesel metsamaal domineeris 
raieküps, üle saja aasta vanune män-
nik. Leiti, et intensiivse kuivendu-
se korral saanuks raba arvel metsa-
maad tulevikus oluliselt suurenda-
da. Metsa väikese pindala juures oli 
aga siin probleemne sihikindlama 
metsamajanduse organiseerimine. 
Seetõttu oli metsakasutus juhusliku 
ilmega – metsa raiuti viimase sei-
sukorda arvestades ja otsese puidu-
vajaduse korral. Administratiivselt 
allus mets linna majandusosakonna-
le ja oli linna metsavahi järelvalvel 
(Hurt 1938). 

Nagu kõik Eesti linnad, püüdis 
Paidegi oma administratiivpiire 
võimalikult laiendada ja lülitada 
siia võimalusel metsamaid ja kogu-
ni soid. Ulatuslikumaid metsamaid 
linna lähiümbruses tegelikult pol-
nudki, mistõttu aseainena sobisid 
idapiiril olevad sood ja soised met-
sad. Samas tundub, et linnavalit-
susel puudus selge nägemus nende 
maade kasutamise võimaluste osas. 
Ulatusliku ja kuluka maaparandu-
seta ei sobinud need alad linnahoo-
nestuse laiendamiseks, põllu- ja 
metsamajandusele ega rekreatsioo-
niks. Türiga võrreldes ei paistnud 
Paide silma ka avalike rohealadega. 
Oli Vallimägi ja endise kirikumõisa 
kohana Peetri park, alles 1936. aas-
tal hakati kujundama Lembitu parki.

30. novembri 1947. aasta maade 
üleandmise akt andis riiklikku 
metsafondi arvatud linna metsade 
pindalaks 87 hektarit. Sellest oli met-ektarit. Sellest oli met-
samaad 78 hektarit, viimasest omakor-
da puistuid 49. Ulatuslik lagendik oli 

1941. aasta metsatulekahju tulem, mida 
puhastatuna kasutati heinamaana.

Püüd metsa mitmekülgselt 
kasutada
Tunduvalt suurem olemuslik ja 

1739. aasta Mäo mõisale kuulunud Paide asumi plaani koopia 1784. aastast. 
Esna jõest läänes paiknesid elanike põllu- ja heinamaad, edasi jäid täpsemalt 
määratlemata karjamaad.

Paide linna administratiivpiirid 1790. aastal, mil suurema osa linna territooriumist 
katsid linnakodanike kasutatavad ja kohati võsastunud ning vähemate puudega 
heina- ja karjamaad.
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majanduslik kaal oli metsal 1917. aas-
tal alevi- ja 1926. aastal linnastaa-
tuse omandanud Türil. Viimase pii-
rid kujunesid üldjoontes välja 1920. 
aastal pärast siia Särevere ja Lokuta 
mõisa maade eraldamist, kusjuures 
esialgu hinnati alevi piiridesse arva-
tud metsamaade suuruseks 116 hek-
tarit. Lisaks jäid alevi maadele mit-
med pargina käsitletavad kõrghaljas-
tusega alad (kaks kalmistut, kiriku-
mõisa ja Lokuta mõisa park). 1928. 
aastal anti omavalitsuse omandis-
se linna lõunaserval endise Särevere 
mõisa maadest 65 hektari suuru-suuru-
ne maa-ala, millest metsamaad oli 
umbes 60 hektarit. Väiksema metsa-
osana kuulus linnale veel umbes 30 
hektari suurune niinimetatud Lokuta 
mets, millele kunagise metsaalana lii-
tus Pärnu jõe vasemal kaldal asu-
nud ja maailmasõja ajal maha raiutud 
Kõrgesaare mets. 1930. aasta linna 
plaan annab parkide (haljasalad laie-
malt) pindalaks 173 hektarit (umbes 
1/3 alevi territooriumist), mis haaras 
ka alevi metsaala. See suurenes veelgi 

1936. aastal, mil kompensatsioonina 
linna administratiivpiirkonnast Kirna 
valla alla eraldatud eramaade (20 hek-
tarit) eest arvati linnale Türi metsan- Türi metsan-metsan-
dikust üks metsakvartal, kokku 32 
hektarit. Tegu oli vahetult linna piiril 
asuva 40–60aastase männi- ja sama 
vana kasemetsaga, millest osa soovis 
linnavalitsus kujundada pargiks, soi-
sema osa aga pärast maaparandust 
võtta kasutusele tulundusmetsana. 

Täpne ülevaade linnametsade pind-
alast jääb aga ebaselgeks, vähemalt 
linnavalitsuse hinnanguil anti selleks 
aastakümnendi lõpuks 109 hektarit 
(Priska 2001; Viirmaa 2011).

Metsaga seonduv kuulus abilinna-
pea kompetentsi, metsavalve oli pan-
dud linna metsavahile. Väiksemad 
vanemad metsaosad olid varasemate 

valikraietega muudetud harvikuks, 
domineerisid nooremad 20–40aasta-
sed tiheda liitusega puistud, kus lin-
navalitsus rakendas hooldusraiet. Sel 
viisil saadi aastail 1933–1935 keskmi-
selt 343 palki, 71 tihumeetrit muud 
tarbepuitu, 110 ruumimeetrit küt-
tepuitu, lisaks veel latte, aiaposte ja 
-teibaid ning muud materjali. Leiti, et 
metsa otstarbeka kasutamise korral 
suudaks see rahuldada pea täielikult 

munitsipaalasutus-
te vajaduse, samu-
ti saaks müüa soo- müüa soo- soo-
dushinnaga metsa-
materjale linnaelani-
kele. Samas kasuta-
ti linna metsi kohati 

karjamaana, mis vigastas puude juuri 
ja ummistas varasemaid kuivendus-
kraave, ilmnes soostumise tunnuseid 
(Hurt 1938). 

1940. aasta kevadel puhkes linna 
volikogus ulatuslik debatt aastail 
1936–1940 varasema linnavalitsuse 
korraldatud ja väidetavalt laastava-
te raiete üle, samuti kritiseeriti met-

Paide linna administratiivpiirkond 1931. aastal. Linnale kuulunud soode ja metsade ala jäi Esna jõe vasemale kaldale.
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Linnamajanduses oli metsadel 
tagasihoidlik tähtsus, rahalistesse 
aruannetesse ilmus metsatulu 
esmakordselt 1929/1930.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



EESTI METS 3/2016   49

samaadel karjatamist. Leiti, et nime-
tatud aastail saadi ametlikult umbes 
kaks korda vähem metsamaterjale kui 
seda võimaldanuks lankide pindala. 
Segaduse põhjustanud siiski aastail 
1930–1934 raamatupidamise puu-
dumine nii raiete ulatuse kui saa-
dud metsamaterjali kasutamise üle. 
Sellest tulenevalt oli läbiraiutud ja 
laastatud metsa osas raske selgitada 
ka edasise metsakasutuse vastavust 
tegeliku võimalusega. Puudulikust 
raamatupidamisest tulenevalt loobu-idamisest tulenevalt loobu-
ti opositsiooni nõutud linna metsade 
kasutamise selgitamise erikomisjoni 
ellukutsumisest.

Metsanduse valdkonnas koondus 
linnavalitsuse peamine tähelepanu 
Kõrgesaare raiestikele, mida haka-
ti 1930. aastast kevadeti metsasta-
ma, kusjuures eesmärgiks seati kolme 
aastaga 15 hektari raiestike metsas-
tamine männi ja kuusega. Need tööd 
toimusid siin tegelikult kümnendi 
lõpuni, mil Kõrgesaare kasvavate 
noorendike ja veel liitumata metsa-
kultuuride pindala hinnati juba 19 
hektarile. Tööde eesmärk oli linna-ööde eesmärk oli linna-linna-
kodanike puhkepiirkonna kujunda-
mine, mis oli osaks 1935. aastal vas-
tuvõetud Türi kui suvituslinna kujun-
damise kavas (Viirmaa 2011). Linna 
kümne aasta arengukavas nähti 
1939–1943 ette liigniiskuse all kan-
natavate metsamaade kuivendamist, 
perioodi lõpuni oli plaanis stabiilselt 
suunata edasi vahendeid metsakuul-
tuuride rajamisse. 

Linnamajanduses oli metsadel siis-
ki tagasihoidlik tähtsus, rahalistesse 
aruannetesse ilmus metsatulu esma-
kordselt 1929/1930. majandusaas-
tal. Kuni 1934/1935. majandusaas-
tani oli metsatulu osa linna korralis-
test tuludest kõikuv, jäädes 0,3–3% 
piiresse. Väikese osa neist tuludest 
andis jahimaade rent. Raietööd viidi 
läbi linnavalitsuse organiseerimisel ja 
vahenditega. Hiljem raietööd lõpe-
tati ja ainsa kaudse metsatuluna säi-
lis vaid jahimaade rent. Linna met-
sanduslike kulude real oli 1920. aas-
tail vaid metsavahi töötasu. Raiete 
tegemise perioodil (1929/1930–
1934/1935) moodustasid metsama-
janduse kulud (metsa ülestöötami-

ne, metsavahi palk, metsaistutami-
ne), kui välja arvata 1929/1930. ja 
1934/1935. aasta, mil kulud ületasid 
tulusid, vastavatest tuludest 27–51%. 
Suurimaks kuluartikliks oli valdavalt 
metsavahi töötasu (180–360 kroo-
ni aastas). 1929/1930. majandusaas-
tast ilmub metsakulude reale met-
sauuendusega seotud väljaminekud, 
mis moodustasid kuni 1939/40. aas-
tani keskmiselt 40% metsakuludest. 

Aedade ja parkide kujundamine
Tuleb tunnistada omavalitsuse huvi 
oma metsade mitmekülgse kasuta-
mise vastu, kus metsatuludest kõr-
gemale seati suvituslinna staatuse-
le pürgivale Türile kohasem pargi-
metsamajandus. Metsade puhastami-
seks tehti hooldusraiet, valikraiega 
likvideeriti vanu, haigeid ja vigastatud 
puid, metsastati varasemaid raiestik-
ke. Kavandatud metsakuivenduseni ei 
jõutud, metsade seisundile ei tulnud 
kasuks seal linnakodanike loomade 
karjatamine. 

Linna arengus oli oluline koht 
Türi aiandussuunalise gümnaasiumi 
avamisel 1924. aastal, kus juuruta-
tud haljastusvõtted mõjutasid asumi 
haljastuse kujunemist, mille juurde 
kuulus ka metsakultuuride rajami-
ne ja parkmetsamajanduse ulatuslik 
rakendamine. Üheks haljastustööde 
eestvedajaks sai aastail 1932–1941 
gümnaasiumi direktoriks olnud Tartu 
ülikooli metsaosakonna esimesi lõpe-likooli metsaosakonna esimesi lõpe-

tanuid Johannes Vitsut. Aedade ja 
parkide kõrval tuleb aga meeles pida-
da, et Türil asus kuni hävimiseni 
1941. aastal sõdadevahelise perioodi 
Eesti suurimate paberivabrikute 
hulka kuulunud Türi paberi- ja puu-
papivabrik AS Turgel. 

Linna metsade üleandmise akt 8. 
detsembrist 1947 andis eraldatava 
maa suuruseks sada hektarit, mil-
lest metsamaa moodustas 97 hekta-
rit. Metsad olid siis juba aastaid hool-
damata, raieküps mets oli peamiselt 
sõja-aastail täielikult likvideeritud. 
Tekkinud raiestikud olid metsasta-ekkinud raiestikud olid metsasta-
mata, looduslik metsauuendus juhus-
lik. Mets kannatas soostumise ja ula-
tusliku karjatamise all. Et kuusikud 
olid nakatunud juurepessust, männi-
kud kannatasid säsiüraski rüüste all, 
siis kavandati siia ulatuslik sanitaar-
raie. 
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1930ndate supelrand Türil.

Al
lik

as
:  

Jä
rv

am
aa

 m
uu

se
um

i k
og

u

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



50  EESTI METS 3/2016

Metssigade liigsuureks kasvanud arvukust kahandab nüüd 
loodus ise – seakatkuga. 

Vahur Sepp, 
loodusemees

Augustikuises Ida-Eesti met-
sas seenel olles tabasin 
end mõttelt, et midagi 

on teistmoodi. Mets on vesine 
ja maapind mäda nagu kevadel 
pärast lume sulamist. Augustis 
on seda aga varemgi juhtunud. 
Seeni on palju nii arvuliselt kui 
ka liigiliselt. Sedagi on ennema-
tel aegadel ette tulnud. Puudu 
on aga meie metsadele nii oma-
seks saanud metssigade tegutse-
mise jäljed: ei märka värsket tuhni-
mist, porile tallatud radu, vesi vanni-
tamismülgastes on selge, nühkimis- 
ja märgistamispuid pole ammu kasu-
tatud. Aafrika seakatk on siinsetes 
metsades tõhusalt sigu „murdnud” 
umbes aasta.

Metssea levila põhjapiir on läbi 
aegade küllaltki kõikunud. Meie ala-
del tundis siga ennast hästi 17. sajan-
di lõpuni. Kliima karmistudes tõm- lõpuni. Kliima karmistudes tõm-armistudes tõm-
bus ta lõunapoole, kuid 1920. aas-
tail jõudis Eestisse tagasi. Metssigade 
arvukuse kasv hoogustus 1960. aas-
tatel. Sealt peale hakkasid ärksamad 
jahimehed neile talvisel ajal lisasööta 
välja panema. 1975. aastaks elas meie 
metsades sigu juba kaheksa tuhande 
ringis. Niisugusele tasemele võinuks 
see jäädagi.

Toidetud loom
Talved on muutunud aina leebemaks 
ja metssigade lisasöötmine, mida 

varem tehti üksnes pakaselistel päe-
vadel, muutus lausa tavapäraseks. 
Mida kõike metsa ei tassitud! Olen 
söötmiskohtades näinud nii prääni-
kuid kui ka makarone. Isegi kährik-
koerad said aru, et pole mõtet jääda 
taliuinakule, jahimehed hoolitsevad 
nende toidulaua eest nagunii aasta 
läbi. 

Tean jahtkonda, kus keelati väi-
kekiskjate (kährik, nugis) küttimine 
koeraga, sest see võib häirida met-
sanotsusid. Metsseakultuse loomu-
likuks jätkuks kasvas nende arvukus 
plahvatuslikult. Võis see tipphetkedel 
lausa 60 000 loomani või enamgi ula-
tuda? Täpset arvu ei tea keegi.

Kui metssigu on liiga palju, hakka-
vad nad paratamatult ümber kujun-
dama nii taime- kui ka loomakoos-- kui ka loomakoos-
lusi. On paiku maailmas, kus nad on 
põhjustanud isegi mõningate liikide 
väljasuremist.

Metssea eluviis
Metssiga on karjalise eluviisiga omni-
voor. Karjad moodustuvad ena-
masti omavahel suguluses olevatest 
emistest, kesikutest ja põrsastest. 
Täiskasvanud kuldid hoiavad omaet-
te. Vana ja tugev võimsate kihvade-
ga kult võib olla eelkirjeldatud karja 
kõigi põrsaste isa. Sageli viibib selline 
kult satelliidina karja läheduses ja on 

Seakatk 
taastab paigast 
nihkunud tasakaalu
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Vahur Sepp teab, et 
looduses on kõik näh-

tamatu sidemega oma-
vahel seotud. Kui kusagil 

rikkuda tasakaalu, siis hakkab 
juhtuma hulle asju.

 Foto: Aive Sepp
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hundi- või karuohu korral valmis oma 
pere eest võitlema. 

Metsseakarjas valitseb hierarhia. 
Kamba suurus Eesti oludes, mil ühes 
paigas elab sigu palju, võib ületada 
neljakümne looma piiri. Vastavalt 
oludele võivad suured karjad lagu-
neda ja moodustada mitmeid väikse-
maid punte. 

Metssiga on kantud Guinnessi 
rekordite raamatusse kui maail-
ma suurim imetaja, kes valmistab 
poegimiseks pesa. Jooksuaeg neil 
on novembris-detsembris, põrsad 
näevad ilmavalgust märsis-april-
lis. Poegimispesa (enamasti katusega 
varustatud), mis ehitatakse mullu-
sest kulust, sõnajalgadest, pilliroost, 
kanarbikust ja muust, peab hoidma 
põrsad soojas. 

Loodus katsub asja sättida nii, et 
sama karja emised poegiksid üheaeg-
selt. Pesad asuvad üksteisest umbes 
500 meetri kaugusel. Emisel on tugev 

emainstinkt. Põrsaid kaitsevad nad 
kõigi vaenlaste eest elu hinnaga. 

Poegimisperioodil võib metssiga 
olla kättesaadav taliuinakust ärganud 
karudele. Põrsad püsivad pesas paar 
nädalat, siis liitutakse emise juhtimi-
sel karjaga. 

Metssiga ei ole võimeline seedi-
ma tselluloosi. Tema toit peab sisal-
dama palju suhkruid, tärklist ja valke. 
Areaali põhjapiiril sõltub ta suu-
rel määral inimesest. Toidu, mille-
ga siga end nuumab, leiab ta suure-
malt jaolt meie vilja- ja kartulipõldu-
delt. Põllumeestele see muidugi eriti 
meeltmööda ei ole. Keda ikka rõõ-
mustaks, kui kartul samal päeval ja 
sama kiiresti üles võetakse kui maha 
pandi või kui põllult pidevalt tublisti 
matti võetakse.  

Puutumata ei jää metsataimed ja 
on hulk liike (köömned, käpalised), 
mille arvukust metssead kahandavad. 

Tarvis läheb tal ka loomset toitu. 

Metssiga ei ole murdja selles mõt-
tes, et ta kedagi jälitaks või varitseks. 
Samas süüakse ära kõik need, kes 
tema eest putku ei jõua panna. 

Vabariigi algusaastatel läksid 
moodi metsseafarmid. Siin ja seal 
ristati metssigu kodusigadega. Ikka 
juhtus, et mõni ristanditest pääses 
plehku ja hakkas levitama oma geene 
metssigade hulgas. Kohati võib prae-
gugi trehvata metsas musta-valgekir-
jusid sigu. Võib-olla seakatk parandab 
sellegi inimese põhjustatud rumaluse.

Tasakaal tagasi
Kui jahimees läheb metsast otsi-
ma eelkõige emotsiooni, siis jahin-
duse ülesanne tervikuna on laiem. 
Põhieesmärk on hoida tasakaalu eri-
nevate ulukiliikide ja inimühiskon-
na vahel. Enamasti saavad jahime-
hed võetud kohustustega hakkama. 
Vahel siiski väljub olukord kontrolli 
alt, nagu juhtus metsseaga.

Looduses on kõik nähtamatu side-
mega omavahel seotud. Kui kusagil 
rikkuda tasakaalu, siis hakkab juh-
tuma hulle asju. Loodusel on ole-
mas võime end ise ravitseda. Seakatk 
ongi vahend paigast nihkunud tasa-
kaalu taastamiseks. Paraku ei laas-
ta see haigus sigu üksnes metsades. 
Tuhandete kaupa on tulnud hukata 
ka kodusigu. 

Avatud meeltega metsas liikudes 
näeb lähiaastatel kindlasti mitmeid 
muutusi. Kusagilt on pildile tagasi 
jõudnud valge jänes. On see siga-
dega seotud? Ei tea. Keda hakkavad 
hundid sigade asemel sööma? Ei tea. 
Küsimusi palju, vastuseid vähe. Mis 
saama hakkab, näitab aeg.

Kindel on, et tehtud lolluste eest 
tuleb alati maksta. Katkupisik püsib 
meie mail vast paarkümmend aas-
tat. Jääb üle loota, et õppetund jõuab 
kohale ja edaspidi tahame metssigade 
arvukust ohjes hoida. Ei tohi kõiguta-
da paati, milles ise istume. 

Üks põhjus, miks metssigade arv 
jõudsalt kasvada sai, on see, et neid 
on hoolega lisasöötmisega nuumatud. 
Seakatk loob nüüd paigast nihkunud 
tasakaalu. 
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Vivika Veski, 
ajakirjanik

Inimene oma tegemistega on üks 
liik looduses teiste seas, osa elu-
rikkusest.

„Hoidku seda kanti lendorava eest, 
ei ole teda siia vaja!”

„Kui looduskaitsjad näppe vahe-
le topivad, läheb metsamajandamise 
ring käest ära.”

„Vanasti oli võim punaste käes, 
nüüd on roheliste.”

Nõnda olen kuulnud haritud met-
samehi oma arvamust avaldamas. 
Neid pahandasid metsa majandamist 
takistavad looduskaitsepiirangud ja 
neid kehtestavad inimesed. Ometi 
jätsid nende jutt ja teod pigem mulje, 
et nad hoolivad loodusest.

Üks keskkonnaametnik tunnistas 
omavahelises vestluses, et teda on 
metsade kaitse alla võtmise pärast 
ka ähvardatud. Ja et tegelikult on 
tal kahju väikemetsaomanikest, kelle 
metsast looduskaitsealune liik avas-
tatakse. See mets, mida väikeoma-
nik majandada enam ei tohi, võib olla 
tema ainus vara ja kui ta tahab piiran-
gutega metsa riigile maha müüa, peab 
ta raha ootama aastaid.

Metsade saatusega kõige lähemalt 
seotud inimrühmade vaenu on valus 
vaadata ja kindlasti ei sünni sellest 
midagi head, olgu siis õigus kummal 
poolel tahes. Selle üle, kas meil on 
metsa kaitse all liiga vähe, liiga palju 

või parasjagu, võibki jääda vaidlema. 
Olen kuulnud iga eelneva seisukoha 
veenvat tõestust – dokumentidele ja 
teadusuuringutele tuginevat.

Rähnisõda USAs 
Selline vastasseis ei ole kindlas-
ti midagi eestlastele ainuomast. 
Cambridge’i ülikooli looduskaitse-
professor Andrew Balmford kirjutab 
raamatus „Metsik lootus. Eduka loo-

duskaitse eesliinil” (2012, eesti kee-
les 2014) „rähnisõdadest” Ameerika 
Ühendriikide kaguosa pikaokkalise 
männi metsades. Ameerika ohusta-

tud liikide seadus sea-
dis metsaomanikele, 
kelle metsast avastati 
ohustatud palu-kirju-
rähn, tõsised piirangud 
maa kasutamisele. Kui 
ta aga käitus nii ees-

kujulikult, et rähnide elutingimused 
paranesid ja linde tema metsa juur-
de kolis, siis laienesid ka piirangud. 
Paljudele maaomanikele tõi see kaasa 
tõsiseid majanduslikke tagajärgi.

Nõnda otsustasid mitmed omani-

Majandamist ja looduskaitset   saab ka kokku sobitada
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Selle üle, kas meil on metsa 
kaitse all liiga vähe, liiga palju või 
parasjagu, võibki jääda vaidlema. 

ARVAMUS

Vivika Veski arvates sai suurem looduse 
laastamine ja ära kasutamine alguse 
siis, kui inimene otsustas, et ta ei kuulu 
loodusesse, vaid on sellest kõrgem. 
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kud teha oma metsas nii-öelda enne-
tavat lageraiet, et rähni eemal hoida. 
Kui paar aastat tagasi Nabala-Tuhala 
looduskaitseala moodustati, siis jäi 
üks varem plaanitud metsatükk siht-
kaitsevööndisse võtmata, sest plaa-
ni avalikustamise ja ametliku kinni-
tamise vaheajal oli omanik jõudnud 
seal lageraiet teha. Nii et midagi eri-
list pole ei inimeste reaktsioonis ega 
ka selles, kuidas rangete piirangute-
ga saavutatakse hoopis vastupidiseid 
tulemusi.

Balmford tsiteerib oma raa-
matus looduskaitsejurist Michael 
Beani: „Leidsime, et selle asemel, 
et julgustada maaomanikke õiget 

asja tegema, avaldavad eeskirjad 
vastupidist mõju. Nägime, et meil 
on vaja mehhanismi, mis lubaks 
maaomanikel oma maad paremini 
kasutada, ilma et see tooks kaasa 
uusi takistusi.”

 
Koostöö golfimängijatega
1990. aastate keskpaiku jõuti Põhja- 
ja Lõuna-Carolina osariigis omapä-
rase lahenduseni. Rähnide piirkon-
nas anti välja tingimuslikke raielu-
be – omanikud võisid „kahjustada” 
rähnide elutingimusi mingis pai-
gas siis, kui leevendavad neid kus-
kil mujal. Samuti, kui maaomanikud 
võtsid kohustuse kaitsta rähni elu-
paiku nüüd ja praegu, vabastati nad 
soovi korral hilisematest kohustus-
test. Metsaomanik pidi olema valmis 
kaitsma põhipopulatsiooni ja tema 
elupaika, kuid mitte neid isendeid, 
kes saabuvad sinna hiljem. Vähemalt 
algsuuruses oleksid populatsioonid 
siis igal juhul kaitstud, aga kui mõni 
maaomanik siiski talub ka lisandu-
nud palu-kirjurähne, on linnud võit-
jate poolel. 

Pikaokkalise männi metsad on 
erilised selle poolest, et on kohastu-
nud põlengutega, mis hoiavad met-
saaluse alustaimestikust puhtana. 
Seal kasvab peamiselt vaid harjas-
hein. Mets on seetõttu hõre ja val-
gusküllane. Kui põlenguid takistada 
ja lasta alusmetsal vohada, kujuneb 
tihe lehtpuudest põõsarinne, mida 
mööda pääsevad rähnide vaenlased 
hõlpsasti lindude pesaõõnsusteni. 
Seetõttu hakkavad rähnid selliseid 
metsi vältima.

Aga hõre põõsasteta pikkaokkalise 
männi mets meeldib ka golfimängija-
tele. Selgus, et golfi jaoks korras hoi-
tavatesse männikutesse oli palu-kir-
jurähne juurde kolinud. Nõnda otsi-

sid looduskaitsjad koostööd ka gol-
fiklubidega. Kui omanikud hooldasid 
metsa rähnile sobival viisil, siis kulud 
mõistagi hüvitati.

Inimene kui üks liik
Looduskaitsejurist Michael Bean 
ütleb: „Meil on endiselt vaja regulat-
sioone, aga meil on vaja ka koostööd. 
On selgeks saanud, et majandatavatel 
maastikel on sageli võimalik tegeleda 
põllupidamisega ja langetada metsa 
sellisel viisil, mis ei kahjusta bioloogi-
list mitmekesisust.”

Näiteid loodust kaitsvast koos-
tööst üle maailma on selles raama-
tus mitmeid. Looduskaitse edulugu-
deni on alati viinud lähtumine sel-
lest, mida ohustatud liigid tegelikult 
vajavad. Mitte inimese ettekujutusest, 
milline peab olema üks põlisloodus, 
mida siis on vaja inimest igati eemale 
tõrjudes kaitsta. 

Ökosemiootikud on mõtestanud 
inimese suhet loodusega muu hulgas 
selle järgi, kuidas nähakse loodus-
kaitset (näiteks Kalevi Kull „Semiotic 
ecology: different natures in the semi-
osphere”, 1998). Üks viis on eraldada 
inimene ja kaitstav loodus teinetei-
sest. Teine võimalus on majandada 
nõnda, et see säästab või isegi rikas-
tab loodust. Selle näide on kasvõi 
Eesti poollooduslikud kooslused, mis 
on tuntud oma äärmise liigirikkuse 
poolest. 

Selline majandamist hõlmav loo-
duskaitse lähtub ju tegelikult sellest, 
et inimene oma tegemistega on üks 
liik looduses teiste seas, osa elurik-
kusest. Suurem looduse laastamine 
ja ära kasutamine sai alguse siis, kui 
inimene otsustas, et ta ei kuulu loo-
dusesse, vaid on sellest kõrgem. Ehk 
oleks hea loodust kaitstes sama viga 
vältida? 

  saab ka kokku sobitada
Inimest ja kaitstavat loodust ei tule ilmtingimata eraldada. Saab ju majandada 
ka nõnda, et see säästab või isegi rikastab loodust. Näiteks Eesti poollooduslikud 
kooslused on tuntud oma äärmise liigirikkuse poolest.  
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Nelja kunstniku ühisnäitus 
„Puud” pakkus vaatajaile või-
malust klaarida ka iseenda 
metsasuhteid.

Viio Aitsam, 
metsandusajakirjanik

Tartu kunstimajas augus-
tis üleval olnud grupinäi-
tuse „Puud” üks tunnus oli 

kõigi osalenud kunstnike puu-pere-
konnanimi: Jane Remm (murdekeeli 
paju), Eda Lõhmus (pärn, niinepuu), 
Kristina Tamm ja Hando Tamm. 
Teine ühine alus võis olla näitust 
sisse juhatav loosung, mis oli nii suur, 
et mööda polnud võimalik vaada-
ta: „Puu funktsiooniks on alati olnud 
maha raiutud saada”. Lause päri-
neb Belgia keskkonnaministrilt Joke 
Schauvliegelt. Ehmatav või vähemalt 
ebamugavalt puudutav tsitaat, mis 
Belgia konteksti teades (rahvastikust 
97% elab linnades) võiks meile hoia-
tuseks olla, kuid ilmselgelt ei peata 
see eestlastegi linnastumist.

Linnastumine rikub ehedaid loo-
dussuhteid, toob neisse näilisust ja 
ebaloomulikkust. Päris hästi läks 
kunstnikel korda peita oma piltides-
se küsimus: kusmaal siis meie oma-
dega oleme.

Mitu tähendust
Näitus kujutas endast sedamoodi 
tervikut, kus ühel pool otsas paik-
nes Eda Lõhmuse videoinstallatsioon 
rohelisest elust: lähivaates inimkäsi 
laob rohelistest legoklotsidest seina, 
kuni see peaaegu katab must-valge 
vana puidusüü, ja alustab siis jälle ja 
jälle uuesti. Teisel pool otsas kordas 
rütmi Jane Remmi ehe mets, tüvede 
rida, millest ühel suurel maalil üürike 
kevad, teisel hall sügis ja kolmandal-
neljandal ruumi ühest servast teise 
venitatud lõputu talv. 

Kui Jane Remm hiljem rääkis, kuidas 

näituseidee sündis bussisõidul, metsa-
triip lõputult läbimas reisijate vaateväl-
ja, meenus otsemaid see viimane ruum 
kahe kitsa hiigelpika pildiga.  

Rütmilise terviku keskpaik koos-
nes inimese-metsa suhteid peegel-
davatest piltidest, kus Jane Remmi 
rägastikud (ühe allkirjalisand näiteks 
„eravaldus”) ja Hando Tamme suu-
remõõtmelised maalid, mida tahaks 
muljeteks nimetada, sest iga maal 

tekitas isemoodi lõpetatud mulje, 
kuhu ka nii-öelda punkt lõppu pan-
dud. Punane triip töös „Algajale loo-
duskaitsjale” tundus olevat õhust 
võetud – niisamamoodi „valepunane” 
kui paljudel puhkudel päris elu käsud 
ja keelud metsas. Ja jälle ka küsimus: 
kas metsarahvas, nagu me end sage-
li nimetame, on niisiis sealmaal, et 

loomulike suhetega enam hakkama 
ei saa?

Kristina Tamme tööd ristiks sala-
dusteks, sest kaugelt vaadates ei saa-
nud neist aru. Pildid olid asetatud tei-
sele tasapinnale, otse põrandale. Et neid 
vaadata, tuli vähemalt kummarduda, 
näitusekülaliste üldisest melust eral-
duda. Alles intiimsemas silmast silma 
kontaktis hakkasid need jutustama: 
meeleoludest ja salapärast tulvil mets 

ning lõuendite tagaküljel 
väikesed pildid. Näiteks 
vanad fotod metsaven-
dadest, lapse käega kir-
jutatud pioneeritõotus. 
Mida kõike mets on var-
janud ja peidab.

Vaimukas väljaastu-
mine näituse keskmise ruumi nurgas 
pärines samuti Kristina Tammelt – 
nagi nahkadega, inimese riietus kaasa 
arvatud, ja töö nimi „Teine nahk”.

Belglanna väide töötas tegelikult 
kogu näituse ulatuses, jäi alasti kon-
tekstivõõraks, et jah, puit kui res-
surss, aga mis kõik on selle taga, 
ümber ja sees.

Tunnetatud mets: 
ressurss, mida saeveskisse ei saada

Kunstnikud näituse avamisel (vasakult): Jane Remm, Kristina Tamm, Hando Tamm 
ja Eda Lõhmus.
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„Vanemad võiksid oma lapsi 
sagedamini viia paikadesse, kus 
mets on omas loomulikus olekus.”

Kristina Tamm
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Ei kirjuta alla
„Belgia keskkonnaministri lause on 
see, millele me kindlasti alla ei kir-
juta,” ütles Jane Remm, kui näitu-
sesaali ühes nurgas tema ja Kristina 
Tammega veidi rääkisime. Mõlemad 
noored naised ise on pärit keskkon-
nast, kus mets on selle loomulik osa. 

Jane Remm meenutas, kuidas 
Inglismaal elades tuli tahtmine met-
sas jalutada, kuid ei jõudnudki sinna 
ehk teisisõnu, mis Eestis väga loo-
mulik, võib mujal maailmas osutu-
da luksuseks. Pigem tullakse meile 
päris metsa, seda ehedat loodust 
vaatama. „Näituse üks mõte on 
samas see ka, et oleme metsarah-
vas seni, kuni oskame metsas käitu-
da, julgeme sinna minna,” ütles Jane 
Remm. Tema üks pildiseeria rõhu-
tas, kuidas mets võib ilus olla igas 
olekus.

„Aga põlvkonniti oleme me, eest-
lased, juba erinevad,” rääkis Kristina 
Tamm ja jutustas näitena loo, kuidas 
ta oma pojaga ühel RMK matkara-
jal käis. „Mina vaatasin, et ohoh, kui 
mugavaks on metsaminek muude-
tud. Poja pealt nägin, et ootus ongi 
mugavus. Et mets on tore küll, aga 
sinna minekuks olgu tingimused. 
Ikka laudtee peab ees olema ...”

Arutasime, kas linnas sündi-
nud eestlastel võiks metsatunnetus 
geenides alles olla. Kristina Tamm 
arvas, et pigem tuleb see ikkagi har-
jumuste ja lapsepõlves kogetu kaudu. 
Vanemad võiksid oma lapsi sageda-
mini viia paikadesse, kus mets on 
omas loomulikus olekus. Üks Eestis 
tehtud uuring on välja toonud, et 
meie noored ei julgegi sageli enam 
metsa minna. 

Oma töödes eestlaste pärimus-
se ja ajalukku süvenenud Kristina 
Tamm kirjeldas vaatepilte tänapäe-
va metsas, kus inimtegevuse jäljed 
on metsastunud. „Inimene lahkub ja 
otsustajaks saab mets. Ta võtab selle 
ala tagasi, neelab selle endasse.”

Kust soovitaksid kunstnikud met-
saomanikul alustada näituse vaata-
mist? Jane Remmi sõnul viiks ta nad 
vist kõigepealt Eda Lõhmuse video-
installatsiooni, legoklotse laduva 
käe juurde. 

Lootus või lootusetus
Näitus kontsentreeris ja võimen-
das küsimust, mis Eestis alalõp-
mata üleval, õieti kerkib see päe-
vakorda iga raietööga: kust jook-
seb piir puidukasutuse ja loomuli-
ku metsakoosluse säilimise vahel. 
Sama teema kajastus näituse avami-
se päeva sõnavõttudes.

Ökoloog Jaanus Remm, lendora-
va uurija, kirjeldas mõjusalt vaatepil-
ti vanas metsas, lendoravate elupai-
gas. „See mets on nagu tempel,” ütles 
Remm. Kui ta selle pildi kõrvale tõi 
puidukasutuse, tekkis muidugi suur 
kontrast.

Erametsakeskuse juhatuse liige 
Jaanus Aun oma mõttekäiguga (üks 

osa sellest puitu eelistavast inimesest, 
kes ei taju enam, kuidas puitu saab) 
jõudis sinna, et just väikemetsaoma-
nike suur hulk Eestis on see, millele 
loota tasub ‒ igaüks tegutseb erine-
valt ja oma arusaamadest lähtuvalt 
ning see tagab metsades suure mit-
mepalgelisuse.

Semiootik Kalevi Kull arutles 
teema üle, miks eestlane ütleb „ise-
loom”, kuid ei ütle „isetaim” ja mida 
juured tähendavad. Siit võiks edasi 
minna sellega, et eestlase juured on 
metsas küll, aga elu ja olud on tekita-
nud siinmail enneolematuid võõrdu-
misi. Hea tervikuna mõjunud kuns-
tinäitus sundis peatuma, et selle üle 
järele mõelda. 

Näitus

Usk metsa pühadusse ja kait-
sesse näib eestlaste jaoks 
olevat säilinud läbi sajandi-

te tänase päevani. Pool Eestimaast 
on kaetud metsaga, igaühel meist 
on metsaga kontakt ja oma suhe. 
Eestlase jaoks on igapäevane har-
jumus metsas käia. Metsa lähedal 
elada on maailma kontekstis eli-
taarne luksus. Kas me aga tegeli-
kult ikka oleme see metsarahvas, 
kellena armastame end kujutleda? 
Tänapäeva urbaniseerunud maail-
mas on paljud juba metsast võõr-
dunud, noorema põlvkonna jaoks 
võib see tähendada hoopis hirmu ja 
ebamugavusi.

Kuidas me teadvustame ja aktua-
liseerime oma positsiooni sel-

les ökosüsteemis? Mets on elurik-
kus, pühadus, harjumus, väärtus, 
kodu, investeering, romantiline kli-
šee, varjupaik, küte, rahvuslik aare 
ja arhetüüpsete hirmude allikas. 
Metsas on marjad, seened, punkrid, 
sammal ja puud. Puude vahele ära 
eksimise kogemus võib olla ühtaegu 
hirmutav ja vabastav.

Allikas: Näituse „Puud” tutvustus

Näituse intrigeeriv moto.

Pool Jane Remmi maalist „Eesti mets. Lõputu talv”.
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Sügishommikud rabas on minu jaoks alati midagi erilist. 
Lugematud ämblikuvõrgud kumavad veel öises sinas jändrike 
mändide vahel ning laukad auravad ümbritsetuna sookailudest 
ja eritoonides turbasamblast. Kui rabasaarte udusse mähkunud 
puudest hakkavad läbi pressima esimesed päiksekiired, algab 
valguse vaatemäng, kus sekundite jooksul murtakse viimane 
hämarus ja raba värvub korraks hommikuvalguses punakuldseks. 
Niisugune on hommik Seli rabas.  
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Ligi sada aastat on Eesti metsandusringkondades hästi tun-
tud perekonnanimi Erik. Selle nimega metsameeste dünas-
tiale aluse pannud Paul Erikul jagus töö kõrval mahti ka Eesti 
Metsale artiklite kirjutamiseks.

Heino Kasesalu, 
metsandusloolane

Kooli Venemaale
Paul Erik sündis 5. augustil 1886 
Pärnumaal Lelle vallas Kurikse 
küla Uuetoa talu noorima pojana. 
Perekonnas oli üksteist last. Paul 
õppis kohalikus kihelkonnakoolis ja 
Tallinna linnakoolis.

1908. aasta algul kutsus tema 
vanem vend Juhan, kes teenis staa-
bikapteni auastmes 3. Siberi kütipol-
gus Nikolsk-Ussuriiski linnas, kodus 
puhkusel viibides Pauli endaga kaasa 
Kaug-Itta. Tol ajal olid seal haridu-
se omandamise võimalused tundu-

valt lahedamad kui Eestis. Paul soo-
ritas Habarovski reaalkooli juures 
teise järgu vabatahtliku eksami. Algul 
oli tal kavatsus astuda Vladivostoki 
merekooli ja selleks vajaliku meresõi-
dustaaži omandamiseks palkas ta end 
ühele aurikule madruseks. Vajaliku 
staaži ta küll sai, kuid selleks ajaks oli 
huvi meresõidu vastu kadunud. Talle 
ei meeldinud madruste ja sadama-
tööliste seltskond, kus pidevalt tuli 
viibida.  

1909. aastal avati Vladivostoki 
lähikonnas Nikolsk-Ussuriiski linnas 
metsakool ja Paul otsustas metsame-
he elukutse kasuks. Tol ajal oli suur 
osa Ussuurimaa metsadest veel kor-

raldamata ja nimetatud kooli asu-
tamise peamine eesmärk oligi val-
mistada ette kaadrit metsakorraldus-
töödeks. Õpilased olid täielikult riigi 
ülalpidamisel. Kooli õppekavas olid 
kesksel kohal maamõõdu ja topo-
graafia alased ained. Ehkki õppeaeg 
kestis vaid kaks aastat, andis see suh-
teliselt hea ettevalmistuse kõigis met-
sanduslikes ainetes. Õppetöö kõrval 
võtsid metsakooli kasvandikud kooli-
juhataja Solotuhhini vaikival nõusole-
kul aktiivselt osa seltskondlikust tege-
vusest, mis tuli neile edaspidises elus 
suureks kasuks. 

Kooli lõpetamisel 1911. aastal 
loeti Paul Erik kolme parima lõpeta-
ja hulka, kes said võimaluse ise enda-
le töökohta valida. Paul valis maa-
mõõtja koha ja ta määrati riigivarade 
valitsuse maamõõdutööde juhataja 
käsutusse. Asjaolude kokkulangemi-

Metsandusdünastiale aluse pannud 
Paul Erik alustas karjääri Venemaal

Riigimetsaülemate esitlemine riigivanem Konstantin Pätsile Kadrioru lossis 28. septembril 1934. Paul Erik tagumises reas pare-
malt üheksas.
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se tulemusena töötas ta siiski mõnda 
aega, 1911. aasta septembrist kuni 
1912. aasta aprillini, Olga metskon-
na abimetsaülema ametikohal. See 
oli Jaapani mere ranniku ja Sihhote-
Alini mäeaheliku vahel paiknev tohu-
tu suur metskond, mille pindala üle-
tas Eesti Vabariigi oma. Seal tutvus 
Paul lähemalt Ussuurimaa metsade-
ga, kus nägi esmakordselt ka värskeid 
tiigrijälgi. 

Talle ei meeldinud aga abimet-
saülema töö, kus tuli palju tegeleda 
paberliku asjaajamisega ja ta soovis 
minna metsakorraldustöödele. Kuni 
15. aprillini 1917 töötas ta maamõõt-
ja-topograafina metsakorraldustöö-
del mitmes Ussuurimaa piirkonnas. 

Vene sõjaväkke mobiliseeritu-
na suunati ta Irkutski lipnike kooli. 
Pärast kooli lõpetamist pöördus Paul 
tagasi kodumaale ja astus 1917. aasta 
detsembris Eesti rahvaväkke. Saksa 
okupatsiooni saabudes 1918. aasta 
algul siirdus ta Ukrainasse, kus töötas 
lühemat aega Kiievis maamõõtmis-
töödel ja hiljem Volõõnias Karasini 
metsamõisa valitsejana. 1918. aasta 
detsembris astus ta Eesti sõjaväk-
ke, kuuludes algul ohvitseride reser-
vi. Hiljem määrati ta 3. diviisi staa-
bi topograafiks. Landeswehri sõja 
ajal 1919. aasta juunis tegutses Paul 
diviisi operatiivjaoskonna adjutandi-
na, olles siis staabiülema polkovnik 
[Nikolai] Reegi lähim abiline. 1919. 
aasta augustis ülendati ta kiiduväärt 
teenistuse eest alam-leitnandiks. 
Hiljem oli Paul veel piirivalve jaos-
konna ülem ja kindralstaabi vanem 
käsundusohvitser. Sõjaliste teenete 
eest annetati talle 1920. aasta aprillis 
I liigi III järgu Vabadusrist. 

Metsaülem Eestis
Sama aasta maikuus lahkus Paul Erik 
sõjaväest ja asus Audru metskonna 
metsaülema ametikohale, kus töötas 
kuni 1934. aasta 25. aprillini. Pärast 
seda oli ta metsaülem Alatskivil 
(1934–1939), Väätsal (1939–1941) 
ja Kastres (1941–1951). 1951. aas-
tal arreteeris NKVD Paul Eriku, 
nagu enamiku teisigi Eestisse jää-
nud endiseid metsaülemaid, ja talle 
mõisteti tolle aja tüüpiline karistus 

– kakskümmend viis pluss viis aas-
tat. Peatselt pärast Stalini surma ta 
vabanes ja töötas seejärel mõned aas-
tad Pärnu metsamajandi puidutseh-
his meistrina. 1957. aastal jäi ta vana-
duspensionile. Paul Erik suri 11. juu-
nil 1978, tema põrm puhkab Tartus 
Raadi kalmistul. 

Paul Erikut tunti Eestis õiglase ja 
kohusetruu metsaametnikuna. Lisaks 

oma põhitööle oli ta agar seltskonna-
tegelane. Audrus metsaülemana töö-
tades formeeris ta seal 1925. aas-
tal kaitseliidu Audru malevkonna ja 
oli pikemat aega selle pealik. Samas 
piirkonnas tegutses ta Võlla-Kihlepa 
piimaühingu esimehena. Alatskivil 
organiseeris Erik kaitseliidu Alatskivi 
malevkonna metsameeste rühma ja 
oli selle pealik. Samuti oli ta Eesti 
metsateenijate ühingu Alatskivi osa-
konna esimees. 

Viljakas kirjamees
Paul Erik oli viljakas kirjamees. 
Sõjaeelses Eesti Metsas ilmus arvu-
kalt tema kirjutisi. Eriti huvipakkuvad 
on Kaug-Idas töötamise ajast kõne-
levad artiklid, kus ta kirjeldab seal-
set loodust ja olustikku. Kirjutises 
„Ootamata võõras” (1924) on juttu 
sellest, et Sihhote-Alini mägedes tuli 
öösel metsakorraldajate laagri juur-
de suur ussuuri tiiger, keda aga Paul 
Erik õigeaegselt ei märganud. Ta ole-
tas sammude järgi, et tegemist võib 
olla hunhuusiga ja tulistas vintpüssist 
häälte suunas ühe lasu. Hommikul 
leiti aga üsna laagrikoha lähedalt suu-
red tiigrijäljed.  

„Karujahis” (1924) jutustab mees, 
kuidas tal esimese lume ajal õnnes-
tus kahe koera abil tabada suur karu. 
Jahitemaatika jätkub artiklis „Pardi- 
ja hanejaht Amuri kallastel” (1927). 
Kevadise jäämineku ajal on Amuuri 
jõe piirkonnas väga rikkalikud ränd-
lindude ülelennud. Koos kolme jahi-
kaaslasega läheb autor mitmeks päe-
vaks ühele lisajõele, kust pöördutak-
se tagasi rikkaliku saagiga. Kirjutises 
„Metssigu jälgimas” (1929) on antud 
meeleolukas ülevaade sügisesest 
Ussuurimaa metsast. Paul jälitab 
suurt metsseakarja ja tal õnnestub 
tabada kaks looma, kelle liha kasu-
tatakse metsakorraldussalga tööliste 
toitlustamiseks.

Pikem kirjutis „Mälestusi riigimet-
sa teenistusest Ida-Siberis” (1930) on 
autobiograafilise iseloomuga. Selles 
räägib ta oma minekust Kaug-Itta, 
teenistusest madrusena aurulaeval, 
õppimisest metsakoolis ja tegevusest 
Olga metskonna abimetsaülemana. 

1930. aasta Eesti Metsa veergu-

Paul Erik Eesti sõjaväe ohvitserina.

Paul Erik kaitseliidu Audru malevkonna 
pealikuna 1925. aastal.
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del kirjutab ta kodumaistest prob-
leemidest seoses metsaga. Artiklis 
„Metsad tõusku talumaadel” arutleb 
ta küsimuse üle, et ka talumaadel 
oleks vaja teha metsakultuure. Ikka 
leidub seal mõni maatükk, mis ei sobi 
põllumaaks, kuid on kõlblik metsa 
kasvatamiseks. Loos „Kirjatäht sure-
tab” juhib ta tähelepanu bürokraat-
likule suhtumisele metsahindami-
sel. Kasutatavad mahutabelid ei vasta 
sageli kohalikele oludele ja hindamis-
andmetele ning materjalide ülestöö-
tamisel tekib mõnikord kuni 30prot-
sendiline vahe ülestöötaja kahjuks. 

1931. aasta Eesti Metsas ilmus 
mitu tema kirjutist. Ajakirja kahes 
numbris on pikem lugu „Mälestusi 
riigimetsateenistusest Ida-Siberis 
Hehtsiiri mägestikus”. Selles on juttu 
tema esimesest töökohast metsa-
korralduses Habarovski linna lähe-
dal asuvas mäeahelikus. Lisaks met-
sakorraldaja tööle iseloomustatakse 
selle piirkonna taime- ja loomariiki. 
Hehtsiiris laskis Paul Erik oma esi-
mese karu. 

Artiklis „Jaht tiigri peale” kirjeldab 
autor Kaug-Idas kasutatavaid tiigri-
jahi viise. Et tiigrid olid 20. sajandi 
algaastail Ussuurimaal veel kardeta-
vad mitte üksi koduloomadele, vaid 
ka inimestele, siis moodustati seal 
sõjaväeosades erilised jahikoman-
dod, kes tegelesid nende küttimisega. 
Kohalikel olid sageli abiks laikad, kuid 
mitte kõik koerad ei sobinud selleks 
otstarbeks. Paljud neist, kellega sai 
küll edukalt karujahti pidada, kartsid 
suurt kiskjat. Tiigrit varitseti puu otsa 
ehitatud lavatsilt mõne loomakorju-
se juures. 

1932. aasta Eesti Metsa veergu-
del ilmus läbi kolme numbri Eriku 
pikem ülevaade „Mälestusi riigimet-
sateenistusest Ida-Siberis”. Selles kir-
jeldab ta oma metsakorraldaja tööd 
Sihhote-Alini mäeaheliku lõunaosas. 
Sel ajal olid need metsad veel põlis-
metsad, kus puudus igasugune inim-
tegevus. Töö kõrval tegeles ta seal 
palju jahipidamisega, küttides hirvi, 
metskitsi, metssigu, laanepüüsid. 
Ajakirja samas aastakäigus avaldati 
veel „Põdrajaht Ida-Siberis”, kus kir-
jeldatakse hirvejahti Kaug-Ida metsa-

des. Ida-Siberi hirve (izjubr) on selles 
ekslikult nimetatud põdraks, mis ei 
kahjusta aga mingil määral jahipida-
misviiside kirjeldusi. 

Kirjutises „Metsad põlevad” 
(1933) tunneb autor muret laialda-
selt levinud metsatulekahjude pärast. 
Valdavalt on metsapõlemiste tekke 
põhjuseks tulega hooletult ümberkäi-
mine suvisel ajal. 

Jutustuses „Vana Sanglepp” (1933) 
on prototüübiks omaaegse Audru 
metskonna ühe metsavahi elu ja tege-
vus. Artiklis „Keisri velled” (1933) 
jutustatakse humoorikas lugu sellest, 
kuidas abimetsaülem koos metsni-
ku ja kahe metsavahiga kohtus käis ja 
mis sellele järgnes. 1934. aasta ajakir-
jas on lühike lugu „Talisman”, milles 
räägitakse õnnestunud rebasejahist 
tuisusel esimesel jõulupühal. 

1934. aastal tuli Paul Audru mets-
konnast Alatskivi metsaülemaks 
ja tema kirjutised sama aasta Eesti 
Metsas käsitlevad kõik Alatskivi 
ümbrust. Artiklis „Kas tunned maad, 
mis Peipsi rannalt …?” kirjeldab autor 
mõnevõrra luulelises vormis seal-
set loodust ja muinasaja pärimusi. 
Teises artiklis „Meie kodumaa mas-
siivsemaid metsi” võrdleb ta Alatskivi 
metskonna metsi Audru metskonna 
omadega, mida ta samuti hästi tun-
dis. Alatskivi metsad paistsid silma 
kõrge tootlikkuse poolest. 

„Raudmehes” on kirjeldatud mõi-
sahäärberi lähedases parkmetsas suu-

rele kivimürakale paigutatud Apollo 
kuju ja seda ümbritsevat metsa. 
Parkmets on halvasti hooldatud, osa 
sellest on planeeritud asunikele. 

Aeg-ajalt avaldas Paul Erik jälle 
oma mälestusi metsakorraldustöö-
dest Kaug-Idas. Artiklis „Kahekordsed 
preemiad” (1937) selgitab ta taga-
maid, miks vastavalt tolleaegsetele 
eeskirjadele ei tohtinud metsakor-
raldustöödel töölistena kasutada 
kollase rassi esindajaid ehk hiinlasi. 
Kohalikud venelased kartsid kiskjaid 
loomi ja hunhuuse ega tahtnud tööle 
tulla. Olukord lahendati nii, et tege-
likult töötasid metsas sae ja kirvega 
pikkade patsidega pilusilmad, palga-
lehel seisid aga ehtsad vene inimes-
te nimed, kes pärinesid Poltaava või 
Tšernigovi kubermangust. Niisuguse 
küsimuse osava lahenduse ja tööde 
plaani õigeaegse täitmise eest määra-
ti metsakorraldustööde juhtidele jõu-
luks kahekordsed preemiad. 

Lühiloos „Karud Alatskivi mets-
konnas” (1937) jutustab autor 
humoorikalt, kuidas temale allu-
vasse metskonda tulid 1937. aasta 
kevadel kaks karu, üks Kastre mets-
konnast ja teine üle Peipsi. Viimase 
tulek tekitas kohalikule rahvale para-
jat segadust. „Mitte kaugel randu-
miskohast oli karule juhtumisi vastu 
tulnud keegi kalur, kes Peipsi järve 
suubuvast Rootsi jõest kalu püüd-
mast tulnud. Mesikäpp tõusnud kahe 
jala peale püsti ja hakanud röökima. 
Karjuma on hakanud ka kalamees ja 
nõnda lõuates läinud nad üksteisest 
eemale. Mehel on hääle ära võtnud 
see ootamata häälepaelte pingutus, 
aga kas karul ka hääl ära läks – see 
pole kohalikul rahval teada.”

Eesti Metsa veergudel arutleb Paul 
aeg-ajalt väärnähtuste üle vabarii-
gi metsanduses. Artiklis „Raieringid 
meie kuusemajandustes” (1938) peab 
ta valeks seda, et kuusikutes on raie-
ringiks määratud sageli 120 aastat. 
Õigem oleks kuusepuistusid raiuda 
hiljemalt saja-aastasena. 

Kirjutises „Puitainete väärtu-
se tõus ja talude metsad” (1938) 
kordab ta juba varem väljaöeldud 
mõtet, et talumaadel oleks vaja 
hakata metsa kasvatama. „Neli 

Paul Erik Alatskivi metsaülemana 1935. 
aastal.
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püssi” (1938) annab teada, et suvis-
tepühade ajal tabati Alatskivi mets-
konnas neli salakütti. 

1940. aastal ilmus Eesti Metsa 
kahes numbris Pauli pikem kirju-
tis „Kuidas tõsta meie metsade väär-
tust”. „Viimase saja aasta jooksul on 
Eesti metsades oluliselt vähenenud 
kuuse- ja männimetsade pindala ning 
suurenenud lehtpuumetsade osatäht-
sus. See on aga vähendanud met-
sade koguväärtust. Seepärast tuleks 
uue metsapõlvkonna moodustamisel 
kõigi vahenditega püüda suurendada 
okaspuude osatähtsust. Oluline koht 
selle juures on kuuse uuendamine 
turberaiete abil. On võimalik rajada 
eeluuendust ka lehtpuumetsade turbe 
all.” Autor toob selle kohta näiteid 
Alatskivi metskonnast. 

Pärast Teist maailmasõda, juba 
pensionil olles, avaldas Paul Erik paar 
artiklit veel teaduslik-tehnilises kogu-
mikus Metsamajandus. 1965. aastal 
ilmus temalt kirjutis „Kolmkümmend 
aastat hiljem”, milles ta analüüsib 
Alatskivi metskonda enda rajatud tur-
beraie katsealade tulemusi. 1975. aas-
tal ilmus samas kogumikus artikkel 

„Parunilangid”, milles kirjeldatakse 
Eesti Vabariigi algpäevil Audru mets-
konnas tekkinud probleeme endisele 
mõisaomanikule kasvava metsa väl-
jaandmisel. 

Järeltulev põlvgi metsas
Paul Erikul oli neli poega: Paul (sün-
dinud 1923), Leo (1924), Ülo (1928) ja 
Ain (1932). Kaks vanemat, Paul ja Leo, 
astusid pärast keskkooli lõpetamist 
mõlemad 1942. aasta sügisel Tartu 
ülikooli metsaosakonda. Õppida said 
nad seal aga väga lühikest aega, jõu-
des ära teha vaid geodeesia prakti-
kumi arvestuse. Siis tuli minna sõja-
väkke, sest Euroopa oli sõjakeerises. 
Hiljem viis elutee nad teiste erialade 
juurde, metsandusega enam kumbki 
ei tegelenud. 

Ülo astus 1945. aastal Tartu riikli-
ku ülikooli põllumajandusteaduskon-
na metsaosakonda ja lõpetas metsan-
dusteaduskonna 1949. aastal (vahe-
peal oli osakonnast saanud teadus-
kond). Ta töötas mitmetel ametikoh-
tadel metsamajanduse süsteemis: oli 
metsakultuuride insener, metsaülem, 
peametsaülem, metsamajandi direk-

tor ja metsainstituudi direktor. 1972. 
aastal kaitses ta kandidaadiväitekir-
ja metsaistutusmaterjali kasvatamise 
alal. Tema sulest on ilmunud rohkesti 
metsanduslikke artikleid.

Ain astus 1950. aastal TRÜ met-
sandusteaduskonda ja lõpetas 1955. 
aastal Eesti põllumajanduse akadee-
mia metsandusteaduskonna. Töötas 
inseneri, metsaülema, peametsaüle-
ma, metsamajandi direktori ja RMK 
puhkealade juhatajana. Ta on avalda-
nud rohkesti kirjutisi nii metsandusli-
kel kui ka kultuuriloolistel teemadel. 

Ülo poeg Mart astus 1971. aastal 
EPA metsandusteaduskonda ja lõpe-
tas selle 1976. aastal. On töötanud 
metsaülema, riikliku plaanikomitee 
spetsialisti ja metsaärimehena. 

Mardi poeg Ants on juba aastaid 
osaühingu Metsatervendus juhataja. 
Ta on valitud erametsaliidu juhatuse 
esimeheks. Mardi tütar Liis õpib Luua 
metsanduskoolis. 

Oma kunagi Nikolsk-Ussuriiski 
metsakoolis omandatud huvi met-
sanduse vastu on Paul Erik geeni-
de kaudu pärandanud edasi kolmele 
järgnevale põlvkonnale. 

Alatskivi metskonna metsaametnikud 1935. aastal. Paul Erik esireas vasakult neljas.
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Vastab OÜ Metsahaldur metsakasva-
taja Marcel Lahe

Sügisesel metsauuendusel on nii 
plusse kui ka miinuseid. 

Sügisese metsauuenduse 
eeliseks on asjaolu, et istutatud ja 
juurdunud taimed alustavad keva-
del kohe kasvamist, sest istutusjärg-
ne stress on neil juba läbi põetud. 
Kasvujõus taim on aga vastupida-
vam looduslikele tingimustele, näi-
teks veepuudusele. 

Kevadine istutusperiood võib 
kujuneda väga lühikeseks, kui kiires-
ti kuivaks läheb. Paljasjuurse taime 
jaoks ongi kevadine istutusaeg sageli 
liiga lühike. 

Kui istutamine jääb mai lõppu, siis 
võivad taimed veepuuduse tõttu huk-
kuda ja tuleb teha täiendusistutus kas 
sügisel või järgmisel kevadel, et kul-
tuur kasvaks ühevanusena.

Sügisel on niiskus nii õhus kui 
ka maapinnas suurem, päikese inten-
siivsus aga väiksem. Päike ei kõrveta 
noori taimi ära.

Kevadel võib tekkida probleeme 
istutajate leidmisega. Tihti „ärkavad” 
metsaomanikud liiga hilja ja istutajate 
brigaadid on kõik juba kinni. 

Sügise eelis on ka see, et siis pole 
sääski, aga see-eest tükivad põdra-
kärbsed ligi. 

Sügisel ei sobi istutada külmakoh-
rutusohtlikele aladele, see tähendab 
viljakatele muldadele, sest külmaga 
kerkivad taimed maa seest välja. 

Kui taim ei jõua juurduda, siis on 
tema vastupanuvõime talvekahjus-
tustele väga väike. 

Lehtpuid saab sügisel istutada alles 
siis, kui lehed on maha langenud. 

Sügisese uuenduse miinus on veel 
see, et noored taimed maitsevad tal-

vel närilistele ja ulukitele eriti hästi. 
Kindlasti tuleb mõelda, millega kul-
tuuri kaitsta ja kuidas see rahakotile 
mõjub. Männil näiteks toimib Trico, 
kasutan ise ka seda. 

Näriliste vastu aitab abinõu, mis 
palju ressurssi ei nõua – pärast esi-
mest (öö)külma, kui kõrrelised on 
puu peale vajunud, tuleb trampi-
da rohi taime ümbert maha. Muidu 
tekib hiljem tema ümber nii-öelda 
lumepesa, kuhu tulevad hiired, kes 
taime närivad. 

Taimede juurdumiseks kulub 40 
päeva. Sügisel istutades tuleb arves-
tada sellega, et ilmastikutingimu-
sed jääksid samasuguseks veel kaue-
maks kui kuuks ajaks. Eelkõige, et ei 

läheks külmaks. Oktoobris on kind-
lasti liiga hilja istutada, samuti sep-
tembri lõpus. 

Kui rääkida sellest, kas valida sügi-
seseks istutamiseks paljasjuurne või 
potitaim, siis kindlam on valida esi-
mene. Vältida tuleks aga paljasjuurset 
kuuseseemikut, sest tema juurekava 
on veel liiga väike. 

Kasetaime suhtes näitab kogemus, 
et ta ei tohi olla liiga väike ega ka liiga 
suur – väike jääb rohule alla ja suur 
maitseb metsloomadele. Pigem tuleks 
valida kaheaastane kasetaim. 

Ise ma uuendan metsa nii kevadel 
kui ka sügisel, et aega jaotada. Näiteks 
sel kevadel istutasime 130 000 taime, 
nüüd sügisel veel 50 000. 

Marcel Lahe ütleb, et sügisel istutatud ja juurdunud taimed lähevad kevadel kohe 
kasvama, sest istutusjärgne stress on neil juba läbi põetud.

1 küsimus, 1 vastus
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Kuidas suhtuda sügisesse 
metsaistutusse?
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Kauaaegse Roosa metsaülema 
ja metsaülemate ühingu esi-
mehe Vello-Taivo Denksi sün-

nist möödus hiljuti 80 aastat. Väsimatu 
ja tohutu energiaga mitmekülgsete 
huvidega mehele kuulub väljapaistev 
koht Eesti metsaülemate reas.

Vello-Taivo huvi looduse vastu 
kujundasid ja määrasid elukutsevaliku 
Võrumaa kaunid metsad. Pärast Saru 
algkooli ja Varstu põhikooli suundus 
noor mees Tihemetsa metsatehniku-
mi, mille ta lõpetas 1956. aastal. 

Vello-Taivo töömehetee algas 1958. 
aastal Võru metsamajandis. Aastatel 
1962–1966 töötas ta Võrumaal Roosa 
metskonna abimetsaülema ja seejärel 
kuni pensionile jäämiseni 2000. aastal 
metsaülemana. Kolmkümmend neli 
aastat tööd metsaülemana tähendasid 
andunud pühendumist metsa kasvata-
misele, mida tunnistavad sajad hekta-
rid uut metsa, hooldatud noorendikud 
ja heas seisus küpsed metsad.

Metsamees ja looduskaitsja
Vello-Taivo tegevusele metsamehe ja 
looduskaitsjana on võimatu eraldus-
joont vahele tõmmata, sest need on 
omavahel tihedalt läbi põimunud.

Oluline on tema panus Paganamaa 
looduse tutvustamisel, hoidmisel ja 
kaitsmisel. Tema initsiatiivil rajati 
sinna üks esimesi tähistatud matka-
radasid Eestis. 1978. aastal avaldas ta 
Paganamaast raamatu.  Denks koos-
tas veel mitmeid metsandus- ja loo-
dustrükiseid ning oli oma kandi kodu-
uurimise väsimatu eestvedaja.

Pikka aega ja väga aktiivselt võttis 
ta osa looduskaitse seltsi tööst (kuulus 
juhtkonda) ja juhtis seltsi Varstu osa-
konda. Tema tegevust hinnati teenelise 
looduskaitsja aunimetuse andmisega.

Vello-Taivo oli ka koolimetskonda-
de liikumise algataja. Tema eestveda-
misel kutsuti 1963. aastal ellu Krabi 
koolimetskond (juhtis seda loomisest 
alates kuni oma surmani 2004. aasta 2. 
juunil), mis on kõige kauem järjepide-

valt tegutsenud koolimetskond Eestis. 
Töös lastega ilmnesid tema peda-

googilised võimed ja põhjalikud tead-
mised loodusest. 1983. aastal ehitati 
Roosa metskonna ja ümbruskonna loo-
dushuviliste ühistööna Pähni loodus-
õppemaja, mis on kasutuses tänaseni. 

Metsaülemate ühingu juht
Eriti tormiline seltsitegevus algas 
Denksil 1989. aastal, kui taasloodi Eesti 
metsaülemate ühing. Avakoosolekul, 
6. juulil 1989. aastal Hiiumaal Õngus, 
valiti Vello-Taivo 115 poolthäälega 
134st EMÜ esimeheks. Kümme aastat 
vedas ta ühingu esimehe rasket vankrit, 
sellesse ajavahemikku jäid Nõukogude 
Liidu lagunemise ja Eesti Vabariigi 
taasloomise segased ajad. Oli hetki, mil 
esimehe koha tõttu oleks ta võinud 
kaotada töö metsaülemana, kuid tänu 
oma meelekindlusele ja kohusetundele 
suutis ta nendest olukordadest üle olla. 

Metsaülemate ühingul oli 1992. 
aastal oluline roll juriidiliselt iseseis-
vate riigiasutuste – metskondade – 
moodustamisel. 

Vello-Taivo eestvedamisel ja toi-
metamisel hakkas 1993. aastal ilmu-
ma ühingu häälekandja Sõnumid, mis 
praeguseni jagab oma liikmetele alma-
nahhina teavet.

Denks oli osaline ka metsaerakon-
na moodustamisel 1994. aastal, mille-
ga astus ta suurde poliitikasse ja oli rii-
gikogu valimistel erakonna esinumber. 

Samuti kandis ta juhtivat rolli 1996. 
aastal toimunud metsakongressi „Eesti 
metsa tulevik” organiseerimisel ja läbi-
viimisel. Samal aastal võttis ta osa met-
sameeste käigust Saksamaa Liitvabariiki 
Bonni, et omandada sealseid kogemusi 
ja neid Eestimaal ellu viia. 

1998. aastal alustas ühing metsaka-
lendri väljaandmist. Selle töö põhiras-
kus lasus jällegi Vello-Taivol. Kalender 
ilmub metsateenijate ühingu väljaan-
dena tänaseni.

Võib öelda, et metsaülemate ühin-
gu ajalugu on igal sammul seotud 
Vello-Taivo Denksi väsimatu ja ener-
gilise tegevusega.

Metsaülema jälgedes 
1999. aastal kogunes Roosa metskon-
da Silva klubi kutsel arvukalt metsa-
mehi, et käia metsaülem Vello-Taivo 
Denksi jälgedes. Koos uudistati met-
sakultuure, loodusmaja ja Krabi kooli.

Vanaduspensionile jäänud met-
sameeste koondamiseks loodi 2002. 
aastal erumetsateenijate ühing Hong, 
mille esimees oli Vello-Taivo kuni 
oma surmani.

Pensionipõlves jätkas teenekas 
metsamees kuni oma viimase elupäe-
vani tööd RMK Pähni loodusmajas, 
millest on tänaseks kujunenud popu-
laarne sihtkoht kõigile Eestimaa loo-
dushuvilistele.

2005. aasta 5. augustil avati EMÜ 
eestvedamisel ning metsameeste ja 
kohalike osalusel Roosa vana mets-
konna juures Vello-Taivo Denksi 
mälestuskivi. 

Tegutsemisvajadus, isamaaline 
kohusetunne ja loodusehuvi panid 
Vello-Taivo vaimujõu liikuma, mitte 
omakasu ega rikastumissoov.

Vello-Taivo Denks oli loodusemees, 
metsamees ja aateline poliitik, kellest 
on jäänud tulevastele põlvedele metsad 
ning sadadele lastele teadmised metsast 
ja loodusest. Metsanduses töötavad ka 
tema pojad Taivo ja Tarmo.

Kolleegide nimel
Priit Kask, Kaarel Tiganik

Vello-Taivo Denks.
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4. juunil saadeti viimsele tee-
konnale väärikas Võrumaa 
metsamees Koemetsa Enn – 

niiviisi kutsuti teda omade keskel. 
Muhedat ja heatahtlikku Võrumaa 
meest oli Koemetsa talu õunapuu-
aeda kogunenud ära saatma palju 
sugulasi, sõpru ja kaasvõitlejaid.

Kaunis koduaed seisis õiterüüs, 
päike paistis ja kõik oli taevaste jõu-
dude poolt sätitud nii nagu ühele loo-
dus- ja metsamehele kohane.

Enno Koemets sündis 8. märtsil 
1945. aastal Võrumaal, Mõniste val-
las, Koemetsa külas, Koemetsa talus, 
pere neljanda lapsena. Koolitee sai 
alguse Saru algkoolis ja jätkus hiljem 
Varstu keskkoolis.

Riigimetsanduses asus Enno 
tööle juba alates 1966. aasta 1. 
augustist, mil ta pidi pärast met-
savahist isa surma üle võtma Saru 
metskonna Lossimäe vahtkonna 
metsavahi kohustused. Metsavahi 
ameti kõrvalt asus Enno kaugõp-
pes omandama metsandusharidust 
EPAs. 

1. jaanuaril 1969 edutati Enno 
metsaülemaks, kellena ta töötas kuni 
Saru metskonna liitmiseni Antsla 
metskonnaga 1997. aastal. Pärast 

seda tuli Ennol üle võtta Antsla mets-
konna juhtimine. 

Metskonna territooriumist hõlmas 
märkimisväärse osa Karula rahvus-
park. See eeldas kompromisside leid-
mist kaasaegse looduskaitse ja sajan-
ditevanuse metsade majandamise 
põhimõtete vahel. Tänu Enno tasa-
kaalukusele ja põlvest-põlve omanda-
tud metsamehetarkusele kompromis-
sid siiski leiti, kuigi see ei olnud lihtne 
ülesanne.

Amet viis Enno kokku ka abikaa-
sa Sirjega, kel oli EPA metsandus-
haridus. Pere loomine ja edasine elu 
kulges isatalus kaunite Koemetsa 
kuplite ja metsade vahel. Peres kas-
vatati üles ja koolitati kaks poega 
ja tütar. 

1. juulil 2008. aastal pärast Antsla 
metskonna tegevuse lõpetamist siir-
dus peaaegu nelikümmend aastat 
metsaülemana töötanud Enno pen-
sionipõlve pidama.

Selle aja jooksul omandatud met-
sakasvataja kogemus on olulisim 
väärtus, mida teadlaste ja teoreetiku-
te välja töötatud normatiivid ei suuda 
asendada.

Enno tööpiirkonna metsade val-
dav puuliik oli Eestimaa kullaks 

nimetatud harilik mänd. Tema kui 
männikasvatuse asjatundja väljaöel-
duga tuli arvestada, sest kõik tead-
mised põhinesid pikaajalisel koge-
musel. Oi, kuidas talle ei meeldinud, 
et männinoorendikud nüüdsel ajal 
liiga hõredaks raiutakse, sest norma-
tiivid on sellised. Männimets kasvab 
kaks inimpõlve ja selle juures tuleks 
enam uskuda ajaloolist kogemust, 
arvas Enno.

Metsaülema pingelise töö kõrvalt 
jätkus Ennol aega ja tahtmist ka kodu-
kandi elu edendamiseks. Ta oli prae-
guseni tegutseva Varstu looduskait-
seseltsi asutajaliige, Mõniste vallavo-
likogu liige kahel valimisajal, täites 
ühe valimisaja volikogu esimehe üles-
andeid, ning kuulus Võrumaa metsa-
omanike liidu juhatusse. Teda teatak-
se kui kirglikku jahimeest, jahinduse 
edendajat ja asjatundjat. Ta oli koha-
liku jahiühistu ELK üks asutaja ja 
vankumatu liige alates 1993. aastast. 
Enno olulisel toel valmis Koemetsa 
jahimaja, mis on kohalike jahimees-
te kokkusaamise koht. Kolleegide ja 
sõpradega jahil olles oli Ennol ikka 
pajatada mõni mõnus jahimehejutt 
või omal käel kogetud jahitarkus. 
Kevadeti tavatses ta öelda: „Kas läämi 
ka kukkõ kaema?” 

Ennole olid tema kodukant ja Saru 
metsad alati väga olulised. Pensionile 
jäädes käis ta tihti Pillemäel kae-
mas kaunist vaadet metsale ja kuival 
ajal sedagi, et ega kusagil mets põle. 
Arusaadavalt oli Pillemägi Koemetsa 
talumaadel niivõrd oluline koht, et 
ta seal suguvõsa kokkutulekuid kor-
raldas.      

Sa olid üks tore ja heatahtlik 
Võrumaa mees, kellel jätkus alati abi-
valmidust, õiglustunnet ja lugupida-
mist kõigi inimeste vastu.

Sinu lahkumine tegi meid kurvaks, 
kuid samas oleme rõõmsad, et meil 
oli au Sind tunda ja Sinuga koos töö-
tada ning huvitavatel jahiretketel osa-
leda. 

Saru metsade männid kiigutavad 
oma võimsat pead ja neil on igavesti 
meeles kõik mälestused Sinust.

Metsarahva ja heade sõprade nimel
Agu Palo ja Rein Drenkhan

IN MEMORIAM

Enno Koemets
8.03.1945 – 29.05.2016
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LUMBERMAN MN26

5700€
LUMBERMAN MN26

5700€5700€
13 hj bensiinimootoriga (Briggs & Stratton). 

HINNATUD TAGAAIA SAEKAATER
USKUMATULT TASKUKOHANE!

✔  47.5 cm läbimõõduga lindirattad tagavad stabiilsuse ja
     saad jõudlust igal ajal suurendada.
✔  Lisadena on saadaval näiteks treileripakett,
     palgilaadurid ja pikendused.
✔  Kõik LM29 lisad sobivad ka MN26-le.
✔  Madal hind!

EELISED: MN26
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VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
Farron Tehnika OÜ Helgi tee 11, 
Peetri alevik, 75312, Rae vald, Harjumaa
+372 5551 5950 • info@logosol.ee

GARANTII 
✔  60-päevane, 100% kindel raha-tagasi garantii
✔ Logosoli höövelpingil 2-aastane garantii
✔ Logosoli saeraamil 2-aastane garantii
✔ Piiramatu tugi

www.logosol.ee

LISAVARUSTUS
✔  Autommatne terituspink lintsaele
✔  Juhtsiini pikendus 1.2m või lihtsalt    
     Pikendus 1.2m
✔  Palgikeeramise tangid




