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Olen viimasel ajal palju 
mõelnud selle üle, mis-
moodi on loodus mu 

ümber inimtegevuse tõttu aastate 
jooksul muutunud. 

Kõigepealt metsas. Olles oma 
elu jooksul seotud peamiselt kahe 
paiga, Rapla ja Noarootsiga, siis 
on ka mu tähelepanekud just neist 
kandist pärit. 

Kõige suurem on muidugi nii-
sugune muutus, kus kunagise met-
samaa asemele on tekkinud mida-
gi muud. Niisuguseid näiteid pole 
palju, ent vähemalt üks ometigi. 
Nõnda ei ole Rapla servas enam alles 
kunagist pimedat kuusikut, kus me 
lapsepõlves mängimas ja jänesekap-
said söömas käisime. See mets tuli 
loovutada värvitehasele. Muutuse 
olemuse üle siinkohal palju vaagida 
ei olegi – oli mets, nüüd on maja(d) 
ja nii see jääb veel pikaks ajaks. 

Teine suur muutus, mis tahes-
tahtmata silma torkab, on muidu-
gi paigad, kus tehakse lageraiet. Nii 
on juhtunud ka mitme Rapla ümb-
ruse metsatükiga, kus aastate jook-
sul on küll kõndimas-suusatamas või 
seenel käidud. Satun sinna pärast 
raiet praegugi. Ühest langist sai mit-
meks aastaks saagirohke metsmaasi-
kakoht, nüüd võtab aga loodus-
likult uuenev mets maasikate 
üle uuesti võimust. Lokkavad 
sarapuud, hall lepp ja teised 
lehtpuud, ka mõned üksi-
kud kuused paistavad nende 
seast silma. Sihikindel met-
samajandaja vaataks seda 
tükki ilmselt kahetse-
va pilguga, et istu-
tus ja metsahool-
dus kõik tegema-
ta, loodusliku mit-
mekesisuse poolda-
jad aga rõõmustaks. 
Kuigi võib arvata, 
et nii mõnigi sealse 
kasvukoha liik on 
raie tagajärjel huk-
kunud ega suuda 
uutes oludes enam 
levida. Selliste 

muutuste üle arutleme käesolevas 
Eesti Metsaski. Metsabioloog Vello 
Keppart kõneleb tumedast elurik-
kusest – konkreetses kasvukohas 
puudu olevatest karakteersetest lii-
kidest. Vivika Veski viskab metsama-
jandajatele ja ornitoloogidele õhku 
küsimuse, kuivõrd võiks kevadsuvi-
ne raierahu säästa pesitsevaid linde.  

Ent tulgem nüüd muutustest 
kõneledes metsast hoopis välja, sest 
päris mitmed näited sellest, kui-
das loodus muutub, on tuua hoopis 
aiast, põllult ja karjamaalt. 

Näiteks niitmine. Tänapäeval 
niidab ju iga enesest lugupidav 
majaomanik oma hoovil muru vaat 
et igal nädalal. Nii paraku kipub ka 
minu Noarootsi aias olema, ent aas-
tat 35 tagasi sai õue pealt mõned 
väiksed kuhjad heinagi naabrime-
hele teha. Kui varem kasvas tallata-
vates kohtades teeleht, linnurohi ja 
lõhnav kummel, siis nüüd on need 
liigid aiast praktiliselt kadunud. 

Aastaid karjatati maakodu ümber 
veiseid, nüüd on neist maadest saa-
nud viljapõllud. Lisaks sellele, et 
poollooduslik rohumaa on asendu-
nud monokultuurse põlluga, on see 
kaasa toonud veelgi ühe muutuse. 
Enam ei elutse meie hoovil siilid, kes 
tõenäoliselt on intensiivse põlluha-

rimise eest mujale kolinud. 
„Mida iganes me teeme, 

mõjutame me loodust. 
Küsimus on selles, kas me 

aktsepteerime seda või mitte. 
Näiteks põllumajandus on toitu 

tootes tohutult loodust hävita-
nud, kuid me lepime sel-

lega. Nüüd on küsimus, 
kui suurt osa metsast 
me võime kasuta-
da tootmismetsana,” 
aruteleb biotoodete 

ekspert Peter Axegård 
puidurafineerimisest 
kõnelevas artiklis. 

Nii ongi – mida 
iganes me teeme, me 
mõjutame loodust. 

Kristiina Viiron

Muutused meie ümber 
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UUDISED

Parimad metsamajandajad 
panustavad kogu perega
Mart Kelk, 
Eesti metsaseltsi tegevjuht

Eesti erametsaliidu korraldatav 
metsamajandajate konkurss, 
mis tänavu toimus juba 24. 

korda, on ajaga muutunud laiahaardeli-
semaks ja mitmekülgsemaks. Sel aastal 
toimus konkursi parimate väljakuuluta-
mine kogu pere metsapäeva tähtsünd-
musena Ruunavere postimõisas.

Kuna tavaks on ka see, et tunnus-
tusüritus toimub eelmise aasta võitja 
kodukandis, külastatigi tänavu 2016. 
aasta parima metsamajandaja Rain 
Ajaotsa metsi, kuulati tema mõtteid ja 
heideti pilk tema tegemistele. Lisaks 
mitmetele metsaekskursioonidele 
pakkus päev muudki tegevust: lennu-
tati droone, prooviti uusi maastureid, 
tutvuti uudsete metsandustarkvarala-
hendustega. Õppimisvõimalusi nii 
täiend- kui ka tasemeõppeks tut-
vustas Luua metsanduskool, STIHLi 
metsatehnika maaletoojad tegid met-
saomanikele valgustus- ja hooldus-
raiemasinate ning töövõtete koolitusi. 
Päevast ei puudunud ka kaunid kuns-
tid, Birgiti kontsert oli kindlasti see, 
mis metsameeste silma särama pani.

Mets kui pensionisammas
Konkursil hinnatakse kandidaati-
de metsamajanduslikke töid ja muid 
metsa erinevate väärtustega seo-

tud tegevusi. Arvesse võetakse met-
saomanike põhimõtteid metsade 
majandamisel, panustamist kogukon-
na ja maaelu arengusse ning tradit-
sioonide hoidmisse. 

Eesti erametsaliidu juhatuse 
esimehe ja hindamiskomisjoni liik-
me Mikk Linki sõnul kohati osalejate 
metsi külastades väga palju erinevaid 
põhimõtteid metsa majandamisel. 

Tähtsal kohal omanike jaoks on pla-
neerimine ja tulevikule mõtlemine.

Žürii kõige pikema staažiga liige 
Aira Toss, olles näinud palju erine-
vaid metsaomanikke ja nende ideid 
metsamajandamisest, tõi välja, et 
järjest enam ollakse valmis istuta-
ma, hooldama ja rajama maaparan-
dussüsteeme. Kuid mis kõige täht-
sam – põlvkondade ülene järjepide-
vus ei ole kuhugi kadunud. 

„Metsa majandamisse panus-
tatakse kogu perega, sellest saa-
dud ühised emotsioonid ongi kõige 
siduvamad ja metsaomanikuks ole-
mise vastutustunnet kasvatavad,” 
tunneb Toss uhkust Eesti metsao-
manike üle.

Tänavune parim metsamajan-
daja Liidia Köster majandab oma 
metsi Läänemaal Piirsalus Enniste 
talus, mis on Köstrite pere käes 
juba kuuendat põlve. Metsa majan-
datakse koostöös poeg Sveniga, aga 
Liidia Köster võtab ka ise tihti sae 
kätte, et teha valgustusraiet või kul-
tuurihooldust. Samuti lööb ta kaasa 
istutustöödel. Ta on väga hästi kur-
sis kõigi oma metsas tehtud töödega 
ja omab selget ettekujutust, milliseks 
seda kujundada soovib. Oma metsa 
nimetab Köster ka pensionisambaks, 
mis annab tänu tarkadele majan-
damisotsustele talle igakuiselt 180 
eurot pensionilisa. 

Fo
to

: V
iio

 A
its

am
Parim metsamajandaja Liidia Köster 
koos poja sveni ja lapselapsega. 
Põlvkondade järjepidevus metsade 
majandamisel ei ole kuhugi kadunud.

Eesti Mets soovib palju õnne sünnipäevaks!
•	 RMK	Lõuna-Eesti	külastuspiirkon-

na juhataja Tarmo Denks 40,  
11. august. 

•	 RMK	metsakorraldaja	
 Hardo Rohtna 40, 14. august. 
•	 RMK	metsakorraldaja 
 Üllart Länik 35, 20. august. 
•	 Palamuse	metsaseltsi	juhatuse	esi-

mees ja konsulent Ain Malm 55, 
21. august. 

•	 RMK	metsakorraldaja	

 Riho Barbo 60, 21. august. 
•	 Hiiumaa	metsaseltsi	juhatuse	liige	

Aivar Mäetagas 60, 25. august. 
•	 Viljandimaa	metsaseltsi	juhatuse	

liige Taivo Lehesmets 60, 6. sep-
tember. 

•	 Staažikas	Raplamaa	metsamees	
Jüri Ehrpais 75, 15. september.  

•	 Võrumaa	metsaomanike	liidu	
juhatuse liige Toomas Uibo 60,  
30. september. 

•	 Palamuse	metsaseltsi	juhatuse		
liige Margo Lõhmus 40, 30. sep-
tember. 

•	 RMK	metsakorraldaja	Margus 
Nõumees 50, 6. oktoober. 

•	 RMK	metsakorraldaja	Tiina 
Idavain 60, 10. oktoober. 

•	 RMK	metsakorraldaja	Andres 
Kalman 60, 21. oktoober. 

•	 RMK	metsakorraldaja	Helle 
Michelson 60, 26. oktoober.  
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Metsamehe teadlikkus, hea tahte kokkulepe või raierahu sea
dusesäte – mis toob pesitsusrahu kevadsuvisesse metsa ja 
peatab lindude arvukuse edasise kahanemise? 

Vivika Veski

Küsimusele otsivad vastust:
•	 riigimetsa	 majandamise	 kesku-

se metsamajanduse peaspetsialist 
Rainer Laigu,

•	 Eesti	 erametsaliidu	 juhatuse	 esi-
mees Mikk Link,

•	 Eesti	 ornitoloogiaühingu	 linnu-
kaitse programmijuht Veljo Volke,

•	 osaühingu	Prenton	omanik	ja	juht	
Ago Vingissar.

Kevadsuvise raierahu kehtes-
tamise üle Eesti metsades 
on vahelduva hooga vaiel-

dud juba varsti kakskümmend aastat. 
Esimene suurem diskussioon lõppes 
sellega, et RMK otsustas 2003. aastal 
hea tahte korras oma hallatavas met-
sas poolest aprillist kuni poole juunini 
osa raieid ära jätta. Vahel heidetakse 
neile ette, et nad ise alati oma raiera-

Debatt

Kevadsuvine raierahu – 
ahistav keeld või tarvilik looduskaitsepiirang

Fo
to

: V
iv

ik
a 

Ve
sk

i

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



eesti mets 3/2017   5

hust kinni ei pea, kuid tegelikult pole-
gi nad kunagi pidanud silmas täie-
likku raiekeeldu. RMK metsamajan-
duse peaspetsialist Rainer Laigu sel-
gitab, et lubatud on raied kuiva pin-
nasega puhtpuistutes, näiteks loo-, 
nõmme- ja palumännikutes, ning val-
gustusraied ja raied metsakahjustus-
te ennetamiseks või koristamiseks. 
Lisaks ei laiene raierahu raadamisele 
ehk raietele, millised tehakse põhju-
sel, et maatükil enam metsa ei kasva-
tata. Sellegipoolest näitab kogemus, 
et kevadsuvist raiet on võimalik pii-
rata, ilma et see majandustegevusele 
halvasti mõjuks.

RMK kogemusele viitas ka riigi-
kogu Eesti Konservatiivse Rahva-
erakonna (EKRE) fraktsioon, kui 
tänavu aprillis raierahu seaduseelnõu 
algatas. Nende algatatud metsasea-
duse § 40 muutmise seaduse eelnõu 
ütleb: „Metsaseaduse § 40 lõige 10 
muudetakse ja sõnastatakse järgmi-
selt: „(10) Loomastiku kaitseks nende 
sigimisperioodil ei tehta raiet ega 
teostata metsa väljavedu ajavahemi-
kul 15. aprillist 15. juunini.”.”

Sellest ühest lausest eelnõu koos-
nebki. 

Praegu ütleb metsaseaduse lõige, 
mida muuta soovitakse, nii: „Loomas-
tiku kaitseks nende sigimisperioodil 
võib valdkonna eest vastutav minis-
ter määrusega piirata mitme rindega 
puistus ja segapuistus raie tegemist 
ajavahemikul 15. aprillist 15. juunini.” 

Esimene lugemine peeti riigiko-
gus 7. juunil, järgnesid muudatus-
ettepanekud. Neid esitasid eramet-
saliit, põllumajandus-kaubandusko-
da (EPKK), metsa- ja puidutööstus-
te liit, ornitoloogiaühing ja valitsus. 
Kõik peale ornitoloogiaühingu olid 
eelnõu vastu.

Valitsus arutas eelnõu 3. mail istun-
gil ja otsustas ühehäälselt seda mitte 
toetada. Selleaegne keskkonnaminis-
ter Marko Pomerants põhjendas valit-
suse otsust eelnõule saadetud arva-
musavalduses nii: „Eri võimalused lii-
kide kaitseks on loodud nii loodus-
kaitseseaduses kui ka metsaseaduses, 
kus on ette nähtud muuhulgas võima-
lus eriti tundlikes piirkondades loo-
mastiku sigimisperioodil raied peata-
da. Seetõttu ei ole kevad-suvise raie-
rahu laialdasem kehtestamine niivõrd 

seaduse muutmise, kuivõrd 
metsaomanike teadlikkuse 
tõstmise küsimus.”

Kaks või kolm kuud
„Kevad-suvise raiekeelu keh-
testamine võib metsaomani-

Ornitoloogiaühing pakub, et tuleks kaaluda kevadsuvise raiekeelu puhul erandite 
võimalust. Need võiksid lubatud olla metsakaitseekspertiisi alusel tehtavad raied, 
valgustusraied metsakultuuri hooldamiseks ning samuti ei peaks raierahu puudu-
tama metsamaterjali koondamist ja väljavedu.

Linnustiku kaitse seisukohalt 
on optimaalne raietest 
loobumine ajavahemikus 
1. aprillist kuni 31. juulini ehk 
neljakuuline raierahuperiood. 

Raierahu ka linna?

Tänavu suvel jahmatas üld-
sust juhtum, kus Viimsis 
võeti tänavalaienduse jaoks 

maha hekk koos pesade ja linnu-
poegadega. Haabersti puudelange-
tuse teemal käinud diskussioonis 
on toodud välja, et ka seal võeti 
koos puudega maha mitu linnu-
pesa. Kuidas seda edaspidi välti-
da? Kas linnade-alevite parkides ja 
haljasaladel tuleks kehtestada raie-
rahu?

Veljo Volke: „See on juba täna-
ne teadlikkuse tõstmise küsimus. 
Linnades ja alevites on peaaegu iga 
puu „arvel” ja neid ei saa omatahtsi 
langetada. Iga detailplaneeringu ja 

ehitusprojekti puhul on teada, mis 
saab puudest ja põõsastest – mis-
sugused maha võetakse, kui palju ja 
kuhu juurde istutatakse. Juba prae-
gu on nii, et planeeringute keh-
testamisel ja tegevuslubade andmi-
sel on omavalitsustel õigus seada 
keskkonnatingimusi, sealhulgas ka 
raieajale. Hea, kui omavalitsused 
sellest teadlikuks saaksid ja seda 
võimalust kasutaksid.

Seadusesse võiks raierahu par-
kides ja haljasaladel minna küll, 
aga sel juhul peaks omavalitsusele 
jääma kaalutlusruum põhjendatud 
erandite tegemiseks. Seni aga pea-
vad nad kasutama olemasolevaid 
võimalusi, et Viimsi heki juhtum ei 
korduks.”

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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kele, eelkõige just väikeomanikele, 
olla väga piirav, kuna tihti ei ole neil 
võimalust raie tegemise aega vali-
da ja ainus võimalus raie tegemiseks 
võib langeda sellele perioodile,” leia-
vad erametsaliit ja EPKK oma ühises 
seisukohavõtus.

„Me ei ole mitte raierahu vastu 
ega selle vastu, et linde pesitsusajal 
mitte häirida, vaid oleme mõistliku 
lahenduse poolt,” täpsustab eramet-
saliidu juhatuse esimees Mikk Link. 
„Me tahaksime näha teadusuurin-
guid, mis toovad välja, kui palju linde 
saab olema mõjutatud just nimelt 
raietöödest ja kui palju muudest tegu-
ritest tulenevalt. Statistika aastaraa-
matu Mets 2016 järgi tehakse perioo-
dil aprillist kuni maini uuendusraieid 
erametsades suurusjärgus 4000 hek-
tarit, mis moodustab kogu Eesti met-
samaast 0,17%. Võttes arvesse, et pal-
jude liikide pesitsusperiood kestab 
vähem kui kaks kuud, on metsaraie 
peatamine teiste häiringutega võrrel-
des ebaolulise osakaaluga.”

Aasta alguses, kui metsaseaduse 
nüüdseks juba kehtivaid muudatu-
si menetleti, juhtis ornitoloogiaühing 
tähelepanu sellele, et aastatel 1984–
2016 on metsaga seotud liikide arvu-
kus vähenenud keskmiselt 0,5 prot-
senti ehk 60 000 linnupaari võrra aas-
tas – Eesti metsades pesitsevate eriti 
oluliste niinimetatud vastutusliikide 
hulgas on langeva arvukusega liike 
peaaegu kolm korda rohkem kui kas-
vava arvukusega liike.

Kuigi erametsaliit viitab uuringute 
puudumisele, on ornitoloogiaühing 
analüüsinud võimalike raiepiirangu-
te mõju juba 1999. aastal. Nad leidsid 
siis, et linnustiku kaitse seisukohalt 
on optimaalne raietest loobumine 
ajavahemikus 1. aprillist kuni 31. juu-
lini ehk neljakuuline raierahuperiood. 
Suhteliselt efektiivseks peeti ka ühe 
kuu võrra lühemat keeluvahemikku 

15. aprillist 15. juulini. See-eest veel 
lühemad vahemikud võimaldavad 
kaitset peamiselt vaid tavalistele vär-
vulistele, eeldades seetõttu mahukaid 
lisaprojekte ja kaitseabinõude pidevat 
korrigeerimist.

Siiski ei pea EOÜ linnukaitse prog-
rammijuht Veljo Volke ka 15. juunini 
vältavat raierahuperioodi mõttetuks, 
kuigi nimetab seda poolikuks lahen-
duseks. Ta viitab, et ajavahemikus 15. 
aprillist kuni 15. juulini kehtiva raie-
piirangu kohta on ornitoloogiaühing 
veenvalt näidanud, et see aitab koos 
lisameetmetega, peamiselt püsielu-
paikadega, kaitsta suurt osa ohusta-
tud metsaliike, samas vaid kaks kuud 
kestev raierahu säilitab ohu enamiku-
le mittevärvulistest.

Riigikogule saadetud ekspertarva-
muses on EOÜ analüüsinud, et kolm 
kuud kestev raierahu võimaldab sääs-
ta 19 000 linnupaari pesitsemise, kui 
sel ajaperioodil tehakse viis protsen-
ti aastasest raiete pindalast, ja 69 000 
linnupaari, kui 18 protsenti. Tegelik 

pindala ja kahju on teadmata, 
kuid kindlasti säästetaks küm-
neid tuhandeid paare, tõdeb 
Volke.

RMK oma raierahu aega 
pikendada ei plaani. „Võttes 
arvesse meie seniseid koge-
musi ja teadmisi, mida on lin-

dude pesitsusaegade kohta kogutud, 
ei näe RMK vajadust muuta raiera-
hu aega,” ütleb Laigu. „Selle asemel, 
et kõike õigusaktidega reguleerida, 
võiksime jõuda olukorrani, kus met-
saomanik on piisavalt teadlik, et teha 
otsuseid, mis arvestaksid metsas toi-
metamisel ka seal elavate lindude ja 
loomade ning teiste ökoloogiliste ja 
kultuuriliste väärtustega.”

Muud tööd metsas
Eelnõu vastased viitavad võimaluse-
le leppida kokku hoopis hea tahte 
korras. Oma seisukohavõtus eelnõu-
le kirjutab Pomerants: „2013. aastal 
allkirjastasid Eesti peamised metsade 
kasvatamise ja puidu varumise ning 
töötlemisega seotud organisatsioonid 
ja ettevõtete liidud (sealhulgas RMK, 
Eesti erametsaliit ja Eesti metsa- ja 
puidutööstuse liit) metsade majanda-

mise Hea Tava kokkuleppe. /…/ Selle 
järgi tuleb metsa majandajal muu-
hulgas arvestada, et mets on elupai-
gaks paljudele taimedele, lindudele ja 
loomadele, metsatöödel arvestatak-
se ilmastikutingimustega ja püütakse 
vältida pinnase kahjustamist.” 

Ka Volke nõustub, et tõepoolest 
on parim ühiskonnakorraldus selline, 
kus toimetataksegi ilma regulatsioo-
nideta õigesti, ühiskonnale ja loodu-
sele parimal moel. „Kahjuks paljudes 
teemades ainuüksi teadlikkuse tõst-
misest ei piisa. Ma ei usu, et Eestis on 
metsameest, kes ei teaks, et kevadel 
ja suvel vajab loodus rahu, linnud ja 
metsaelukad saavad järglasi ja kasva-
tavad neid üles. Kuna raierahu sisse-
viimiseks vajalik tööde ümberkorral-
damine on metsafirmadele ebamu-
gav, ei tehta seda kahjuks vabatahtli-
kult, ükskõik kui nutikate teadlikkuse 

Ehkki RMK peab osalist 
raierahu juba peaaegu sajandi 
algusest, on nende raiemahud 
võrreldes varasemaga 
kasvanud. 
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tõstmise kampaaniate või koolituste 
tulemusel loodetakse. See tähendaks 
konkurentsieelise andmist nendele, 
kes raierahust ei pea. Ühine regulat-
sioon looks kõigile sarnased mängu-
reeglid ja kindlasti ei jääks tööstuse-
le vajalik kogus puitu raierahu tõttu 
varumata.”

Ehkki RMK peab osalist raiera-
hu juba peaaegu sajandi algusest, on 
nende raiemahud võrreldes varase-
maga kasvanud. Rainer Laigu mee-
nutab, et kevad-suvise raierahu keh-
testamisele käesoleva aastatuhande 
alguses eelnes pikaajaline arutelu eri-
nevate huvirühmadega, et leida nii 
keskkonna- kui ka sotsiaal-majandus-
likke mõjusid arvestav parim lahen-
dus. „Töökorralduslikult tähendab see 
ennekõike seda, et kevadisel ajal jäe-
takse nii-öelda saed seisma ja kesken-
dutakse metsaistutusele, noorendike 

hooldamisele, metsasihtide ja -teede 
korrastamisele.”

Kuigi praegu riigikogus teist luge-
mist ootav eelnõu keelustaks mista-
hes raie, ütleb eelnõule lisatud sele-
tuskiri, et raierahu perioodil on või-
malik tegeleda metsaistutuse, noo-
rendike hooldamise ja metsasihti-
de puhastamisega – nende asjadega, 
millele RMK kevad-suvel keskendub-
ki.

Link sõnab, et sel perioodil käib 
tõesti ka erametsa uuendamine hoog-
salt ja sellega kaasneb maapinna ette-
valmistamine ketasadraga. Sel ajava-
hemikul sõidetakse adraga läbi kokku 
tuhandeid hektareid. Ta tõdeb, et 
nii maapinna ettevalmistamine kui 
metsade ja sihtide hooldamine ning 
valgustusraie tekitavad samamoodi 
lärmi nagu uuendusraie.

Link jätkab, et kui aga lubada kõiki 

teisi raieliike peale uuendusraie, siis 
tähendab see, et surve läheb harven-
dusraiete peale, aga linnustik pesitseb 
kevadel väga palju just nooremates 
metsades ja võsastikes.

Mikk Link leiab, et sellise jäiga 
raiepiiranguga suureneb surve metsa 
väljaveole ehk metsamaterjali auto-
transpordile. „Kõik need, kes metsas 
töötavad, tahavad töötada ja palka 
saada aasta läbi, nagu kõik teisedki 
inimesed. Pika pausi kompenseerimi-
seks võib paratamatult tekkida surve 
raiekeelule eelnenud perioodile, mil 
püütakse kõik objektid enne keelu 
tähtaega lõpetada ja metsamaterjal 
teeserva ladustada. Autotransport 
metsaservast saeveskini on eelnõu 
kohaselt lubatud. Siit tuleneb jällegi 
suurem koormus teedele, mis kevadi-
sel perioodil ei ole kõige parem. Ning 
häiring jääb samuti,” räägib Link.

Mõistlikkuse piir
Kevadsuvise raie seadusega keelus-
tamise vastased viitavad väikemetsa-
omanikule, kes selle tõttu kõige roh-
kem kannataksid. 

„Metsaomanikele seatud ulatusli-
kud tegevuspiirangud, maksukoor-
mus, ühiskonna üha kasvav surve 
omaniku arvelt tasuta ökosüstee-
mi teenuste saamiseks ja ebakindlus 
tuleviku ees survestavad üha suu-
remat hulka väikemetsaomanikke 
oma kinnistutest loobuma,” kirjuta-
vad erametsaliit ja EPKK oma ühises 
ettepanekus, millega soovitavad raie-
rahu eelnõu menetlusest tagasi võtta.

Ornitoloogiaühing leiab, et kuigi 

Linnustiku kaitse seisukohalt on 
optimaalne raietest loobumine aja-
vahemikus 1. aprillist kuni 31. juulini 
ehk neljakuuline raierahuperiood. 
suhteliselt efektiivseks peeti ka ühe 
kuu võrra lühemat keeluvahemikku 
15. aprillist 15. juulini. see-eest veel 
lühemad vahemikud võimaldavad 
kaitset peamiselt vaid tavalistele vär-
vulistele. Nende hulka kuulub ka pildil 
olev laulurästas. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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EKRE algatus on tänuväärne, on ka 
eelnõu kohta tehtav kriitika mitmel 
puhul põhjendatud. Nii pakub ornito-
loogiaühing oma arvamuses välja, et 
tuleks kaaluda kevadsuvise raiekeelu 
puhul erandite võimalust. Need võik-
sid olla metsakaitseekspertiisi alusel 
tehtavad raied, valgustusraied met-
sakultuuri hooldamiseks ning samu-
ti ei peaks raierahu nende hinnan-
gu järgi puudutama metsamaterjali 
koondamist ja väljavedu. Samuti leiab 
ornitoloogiaühing, et piirang ei peaks 
puudutama raieid, mille kohta met-
saseaduse järgi ei pea raieteatist esi-
tama ehk siis neid, kui metsaomanik 
varub kuni kakskümmend tihumeet-
rit puitu kinnisasja kohta aastas. 

„Väikemetsaomanik tunneb oma 
metsa ja teab suuremate lindude pesa-
puid,” ütleb Volke. „Väiksemad linnud 
ehitavad igal aastal uued pesad ja neid 
ei saa lehtinud metsas ka saega lõiga-
tes säästa. Erandi ettepanekul lähtu-
sime sellest, et reeglina raiuvad väi-
keomanikud metsa talvel ja varakeva-
del ja niikuinii ei lähe nad saega metsa 
lindude pesitsusperioodil. Kindlasti 
on nad kõige teadlikum ja loodusest 
hoolivam omanike grupp. Oletame, 
et kui mõnel maaperel jäid järgmise 
talve küttepuud mingil põhjusel õigel 
ajal lõikamata, siis nendel seda aprilli 
lõpus tegemast takistada ei oleks õige. 
Võimalik kahju loodusele on väga 
väike ja igal regulatsioonil on mõist-
likkuse piir.”

Kevadine raie lepikus
Osaühing Prenton raiub peamiselt 
RMK metsas, pakkudes riigimetsa 
majandajatele teenust. Prentoni oma-
nik ja juht Ago Vingissar räägib, et 
RMK töödel hakkab neil paus tavali-
selt pihta veel varem kui poole april-
liga, sest maa läheb pehmeks. Suvel 
ei alusta nad riigimetsas raietöödega 
enne juuni lõppu või juuli algust ja 
polegi mõtet, sest jaanipäev on vahel. 
Nõnda näitab tema kogemus, et vahel 
peab RMK pikematki raierahu kui 
kaks kuud. 

Ta tunnistab, et ei tea, kas kevad-
suvine raierahu aitaks lindude elu 
parandada ja kuivõrd.

„Niikuinii erametsas tõmmatakse 

samuti sel ajal raiega tagasi, teed on 
pehmed, palju teha ei saa. Küllaltki 
leige on see tegevus sel ajal,” kirjeldab 
ta. „Aga võib-olla vähendaks raierahu 
kehtestamine veidi veel raiet.”

Ta leiab, et kui üldine raierahu 
kehtestatakse, võiks seal tõepoolest 
ka erandeid ette näha. Näiteks näi-
tab tema kogemus oma metsas, et 
leppa on hea raiuda just kevadel, 
sest siis taastub lepik kõige kiiremi-
ni – aastaga kasvavad uued pooletei-
semeetrised lepad asemele. „Kui aga 
raiuda augustis, on juurdekasv nigel. 
Sellepärast on augustis hea teha val-
gustusraiet – see pärsib järelkasvu,” 
võrdleb mees, kes raiub igal keva-
del umbes hektari jagu lepikut. Teine 
hea põhjus kevadiseks leparaieks on 
see, et siis on puul koor lahti ja har-
vester võtab päris palju koort küljest 
ära, mille tulemusel puu kuivab hästi. 
Sellega saab juba samal sügisel kütta. 

Vingissar iseenesest ei välista, et 
kevadine lepikusse minek linde kui-
gipalju segab. „Aga eks nad kolivad 
siis kõrvalmetsa,” pakub ta. Siiski ei 
ole ta tähele pannud, et tema tegevus 
kevadel linde häiriks või veel enam, 
et puid langetades pesad kukuksid. 
Ta on täheldanud, et lepa otsa linnud 
eriti pesa ei teegi, lehtpuudest eelis-
tavad nad pigem kaske või haaba, ent 
neid pole niikuinii mõtet enam keva-
del raiuda, sest paberipuuna lähevad 
need siis kähku nii-öelda käest ära. 

Kui vaadata tervikpilti
Riigikogus menetletav eelnõu muu-
daks metsaseadust, aga Mikk Link 
leiab, et loodust, sealhulgas metsa-
loodust tuleks kaitsta hoopis loo-
duskaitseseadusega. Praegu annabki 
looduskaitseseadus tema hinnangu 
järgi selleks head võimalused. Näiteks 
ütleb see, et muu hulgas on keela-

Fo
to

: A
rn

e 
A

de
r

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



eesti mets 3/2017   9

tud lindude pesade ja munade taht-
lik hävitamine ja kahjustamine või 
pesade kõrvaldamine, samuti lindu-
de tahtlik häirimine, eriti pesitsemi-
se ja poegade üleskasvatamise ajal. 
Hävitada või häirida võib elanike või 
lennuohutuse huvides, põllumajan-
duskultuuri olulise kahjustuse ära-
hoidmiseks ning õppe- või teadusots-
tarbel ja ka seda vaid keskkonnaameti 
spetsiaalse loa alusel. 

Sellist asja ei saa juhtuda, et puud 
raiutakse maha koos pesadega, kus 
on pojad sees, kinnitab Link.

Ta toob näite, kuidas nad Läänemaa 
metsaühistus ootasid hallhaigru-
te (pole kaitsealune liik) järel. Ants 
Laikmaa talumuuseumi juures oli 
hallhaigrukoloonia. Keskkonnaameti 
ettekirjutuse alusel ja linnuspetsia-
listide nõuandeile tuginedes oota-
sid nad raiega seni, kuni haigrupojad 
pesast välja lendasid. Pesad kukkusid 

küll seejärel raie käigus alla, aga ükski 
lind ei hukkunud. Lindude hukkumi-
se pidid nad välistama.

Veljo Volke: „Kahe aasta jooksul 
on keskkonnaamet andnud nõus-
oleku kahe hallhaigrukoloonia pesa-
puude raieks. Mõlemal juhul pidas 
EOÜ ametiga kirjavahetust ja saavu-
tas selle, et pesitsusajal raiet ei tehtud. 
Mõlemal korral palusime keskkonna-
ametil metsateatisele antud kooskõ-
lastus üldse tühistada, kuna peame 
püsipesi ehitavate liikide pesade raiu-
mist samuti seadusega vastuolus ole-
vaks, sõltumata sellest, kas parasjagu 
pesitsemine toimub või mitte.” 

„Piiranguvõimalused on olemas ja 
keskkonnaamet kasutab neid,” ütleb 
Link. 

Kaitsealuse linnu metsise järel 
ootasid nad kevadest kuni septembri-
ni, sest metsise elupaigas kehtis ajuti-
ne raiekeeld. „Metsateatis oli võetud, 
aga seal oli tingimus, et raiet ei tohi 
teha alates varakevadest kuni suve 
lõpuni. Ja ootamegi ja saamegi aida-
ta kaasa sellele liigile. Ei pea metsa-
seadusesse kirjutama, et just mingitel 
kindlatel kuupäevadel on see kõige 
olulisem,” ütleb Link. 

Erametsaliit leiab, et asja tuleb 
vaadelda tervikuna, võttes arvesse 
ka muid tegureid, mis linde häiri-
vad ja mille tõttu nad hukkuvad, 
näiteks liiklus ja kisklus. Link toob 
näite, et Vene ajal olid karusnahad 
moes ja siis kütiti nende saamiseks 
palju väikekiskjaid. Nüüd võidakse 
karusnahkade kandmisele isegi hal-
vasti vaadata ja väikekiskjaid küti-
takse vähem. Nemad aga vajavad 
samuti toitu ja linnud on üks oluline 

osa nende toidusedelist.
Teine näide tuleneb liiklusest – 

maanteeameti andmetel moodusta-
vad teed 1,3 protsenti Eesti mais-
maast. Sama näitaja erametsa raiete 
ulatusest on 0,09 protsenti mais-
maast. Absoluutse häirimatuse põhi-
mõtte järgi tuleks peatada lisaks liik-
lusele ka põllumajandus, teedeehitus 
ja muu tegevus, arutleb Link.

Lindude hukkumise põhjusena on 
välja toodud ka kõrghooneid, röövlin-
de ja hulkuvaid kasse. „Arvan, et kõigi 
nende teemadega tuleb jõudumööda 
tegeleda ja tegeletaksegi,” ütleb Volke. 
„Kõik need on erinevad, aga oponen-
did on need jutuks võtnud peamiselt 
selleks, et tähelepanu arutelu all ole-
valt teemalt kõrvale juhtida. Näiteks 

kiskjate ja niinimetatud rööv-
lindude – mõeldud on ilmselt 
vareslasi – probleemi lähe-
malt vaadates jõuame tule-
musele, et kui metsaelupaigad 
on heas seisundis, sealhulgas 
liigselt lankidega killustama-

ta, ei ole röövluse probleem oluline 
ega vaja tegelemist. Seega võimen-
dab intensiivistuv metsaraie röövluse 
mõju. Intensiivistuva raie mõju või-
mendab aga omakorda kevadsuvine 
raie.”

Lahendus uue arengukavaga?
Kõik raierahu debatis osalejad leia-
vad, et lindude häirimist pesit-
semise ajal tuleb vältida nii palju 
kui võimalik. Kuidas seda teha – 
seal arvamused lahknevad. Kesk-
konnaministeerium on lubanud, et 
vastused küsimustele kas, kuidas ja 
millises ulatuses kevadise raierahu 
senist praktikat peaks laiendama, 
selgitatakse ametkondade, huvi-
gruppide ja teadlaste koostöös välja 
uue perioodi metsanduse arenguka-
va koostamise käigus. Uus metsan-
duse arengukava peab jõudma riigi-
kokku aastaks 2020. 

Kahe aasta jooksul on keskkonnaamet andnud nõusoleku kahe hallhaigrukoloonia 
pesapuude raieks. mõlemal juhul pidas ornitoloogiaühing ametiga kirjavahetust ja 
saavutas selle, et pesitsusajal raiet ei tehtud.

Lindude hukkumise 
põhjusena on välja toodud 
ka kõrghooneid, röövlinde ja 
hulkuvaid kasse. 
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Viie aasta pärast, 1. septembrist 2022, ei tohi tööd teha 
ükski harvesterioperaator, kel puudub kehtiv neljanda 
taseme kutsetunnistus.

Agne Narusk

Selline säte on sees uues metsa-
seaduses, mille enamik muu-
datusi kehtib juba selle aasta 1. 

septembrist. Harvesterioperaatoritele 
anti aega atra seada – viieaastase üle-
minekuaja jooksul jõuab kutseeksa-
mid antud küll. Kitsendav on aga 
tõsiasi, et juba praegugi eelistavad 
või suisa nõuavad suuremad värbajad 

kutsetunnistuse olemasolu. Nii näi-
teks ei saa aastaid osaleda riigimetsa-
majandamise keskuse metsa ülestöö-
tamise hangetel ettevõtted, kel pole 
välja käia kutsetunnistusega harves-
terioperaatorit.

Viis põhjust, miks 
tunnistus on vajalik
RMK metsamajanduse peaspetsialist 
Rainer Laigu loeb üles viis olulist 

põhjust, miks ilma kutsetunnistuse-
ta (loe: oma oskusi mittetõendanud) 
töötajaid metsa lasta ei saa. 

„Esiteks, harvesterioperaatoril 
peavad olema metsakasvatuslikud 
teadmised, mille alusel oskab ta met-
sast ja puust lähtudes teha parima 
otsuse looduse ja sortimendi kohta. 
Näiteks tuleb raiumisel osata arves-
tada pinnase ja ümbritseva looduse-
ga, harvendusraies valida tuleviku- ja 
lageraies säilikpuid,” nimetab ta. 

Teiseks peab tundma ergonoomili-
si töövõtteid, mis on vajalikud selleks, 
et masina tootlikkus oleks kõrge, lõi-

Luua metsamasinaõppe praktikakoordinaator meelis Kall (vasakul, paremal metsamasinate instruktor Otto Klaos) märgib, et 
eelmisel õppeaastal sooritas Luual kutseeksami 78 inimest. Kool pakub eksamitegijatele ka ettevalmistavat kursust. 
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Harvesterimehi ootab ees 
kohustuslik kutseeksam
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gatav sortiment vastaks nõuetele ja 
kasvavad puud jääksid vigastamata. 

Kolmas oluline oskus on harveste-
ri mõõtmisvahendite kontrollmõõt-
mine. „Harvester on puidutarneahe-
las kõige täpsem mõõteriist ning kui 
masina seadmed ja seadistused on 
korras, saab täpselt teada lõigatud 
sortimendi kogused kasvõi reaalajas,” 
selgitab Laigu.

Neljandaks on vaja oskust 
hoida harvester ja lõikepea korras. 
„Harvester on väga kallis masin ning 
läbi õigete töövõtete ja kvaliteetse 
hoolduse saab masina eluiga pikenda-
da,” põhjendab Laigu. 

Viies oskus iseloomustab harves-
terioperaatori multifunktsionaalsust: 
„Kabiinis istudes on tunne, nagu oled 
mõne tänapäevase arvutimängu too-
lil ning liigutad kange ja nuppe, mis-
tõttu on vaja tehnilist ja IT-taipu, 
kuid samuti peab olema valmis sel-

leks, et tuleb ka käed õliseks teha.”
Laigu täpsustab, et kõiki neid kva-

liteetse töö oskuse tingimusi pidid 
töövõtjad täitma ka enne kutsetun-
nistuse nõuet ja seetõttu pole tunnis-
tuse olemasolu või puudumine RMK 
ülestöötamise hindu mõjutanud. Küll 
hoiab kutsetunnistus kui tunnusta-
tud kvaliteedinäitaja oluliselt aega 
kokku ning tagab ettevõttele kindlu-
se, et operaatoril on metsa raiumiseks 
kindlad oskused olemas.

Tegelikult nõuab RMK kutse-
tunnistuse olemasolu samuti noort 
metsa hooldavatelt võsameestelt ja 
puidu kokkuveol forvarderioperaa-

toritelt. Peagi hakatakse kutsetun-
nistust nõudma puiduveokijuhilt – 
vastav kehtiv kutsestandard on juba 
olemas. Luua kool ning Eesti metsa- 
ja puidutööstuse liit tegutsevad selle 
nimel, et varsti saaks kutseeksameid 
sooritama hakata. 

 
Kutsetunnistus tagab 
erialased teadmised
Eesti ühe suurima metsaettevõtte 
Stora Enso varumisüksuses kasuta-
takse kasvava metsa ülestöötamisel 
nii palgalisi metsamasinaoperaato-
reid kui ka alltöövõtjaid. Kui pal-
galistel operaatoritel on selle aasta 

algusest olemas kehtivad 
4. taseme kutsetunnistu-
sed kõigil, siis alltöövõt-
jatel on need ette näidata 
pooltel.

Tunnistuse olemasolu ei 
ole küll tööle võtmisel eel-

Kuidas kutseeksam välja näeb?

Nii harvesteri- kui ka for-
varderioperaatorite kut-
seeksamid (PS! Uus met-

saseadus forvarderioperaatorite 
kutsetunnistust kohustuslikuks ei 
muutnud. – AN) toimuvad ühe-
suguse põhiplaani alusel, selgitab 
kutseeksami korralduslikku poolt 
Luua metsanduskooli metsama-
sinaõppe praktikakoordinaator 
Meelis Kall.

Kõigepealt on teooriatest, see-
järel peab eksamisooritaja kirjel-
dama masina põhisõlmi (prak-
tiline ülesanne masina juures). 
Järgneb etteantud juhtumi lahen-
damine (esitatakse kaks küsimust, 
näiteks kütusepumba vahetami-
ne ja toodangufailide edastamine). 
Harvesterioperaatoritel on seejärel 
vaja teha masina kontrollmõõtmine 
(masina mõõduseadme vastavusse 
viimine puu tegelike mõõtmetega). 
Lõpuks tuleb praktiline ülesanne – 
lõikus või kokkuvedu.

Kontrollmõõtmiseks on olemas 
spetsiaalne kalibreerimisklupp, mis 
tuleb ühendada harvesteri parda-

arvutiga pärast kontrollpuu lan-
getamist, laasimist ja järkamist. 
Kalibreerimisklupiga mõõdetakse 
noti läbimõõdud etteantud mõõt-
miskohtades. 

Põhiline komistuskivi on teooria-
test, raskusi valmistab tihti ka masi-
na kontrollmõõtmine (eriti selle 
teooria selgitamine), ütleb Kall. 

Kui kutseeksamil kukutakse läbi 
ühes eksami osas, tuleb teha uuesti 
üksnes ebaõnnestunud osa. Kui aga 
ebaõnnestub kaks osa, tuleb uues-
ti teha terve eksam. Korduseksami 
eest tuleb taas maksta eksamitasu, 
ühe eksamiosa eest on tasu väik-
sem. 

Kutseeksam maksab 350 eurot, 
kutse taastõendamine 250 eurot. 
Enamasti tasuvad eksamile tulijad 
selle ise. 

Ettevalmistuskursus on samuti 
tasuline, aga see pole kohustuslik. 
Kalli kogemus näitab, et kursuse 
läbi teinud mehed sooritavad eksa-
mi siiski kohe esimesel katsel. 

Agne Narusk

Peagi hakatakse kutsetunnistust 
nõudma puiduveokijuhilt – 
vastav kehtiv kutsestandard on 
juba olemas. 
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duseks, kuid on kindlasti eeliseks, 
kinnitab Stora Enso Eesti kasvava 
metsa varumise juht Rain Kirsimägi. 

„Kindlasti on kohustusliku kut-
setunnistuse nõue tervitatav, sest 
väärtustame oma töös ennekõi-
ke efektiivsust ja kvaliteeti,” märgib 
ta. „Alltöövõtjate kasutamisel tagab 
kutsetunnistuse olemasolu erialased 
teadmised. Professionaalsus on meie 
jaoks üks olulisemaid valikukritee-
riumeid.” 

Firma on võtnud eesmärgi, et lähi-
ma paari aasta jooksul oleks kutse-
tunnistus kõigil neile kasvavas met-
sas alltöövõttu pakkuvatel koostöö-
partneritel, alates raietöölisest kuni 
metsamasinaoperaatorini. Kirsimägi 
lisab, et kutsetunnistuse nõue on 
ainult hea, sest aitab korrastada töö-
turgu, nagu on hea seegi, et kutse-
haridussüsteem toetab tunnistuseni 
jõudmist. 

Eksamit saab anda Luua 
metsanduskoolis
Haridussüsteem toetab tõepoolest: 
kui kutsekoolis ametit õppijatel on 
võimalik kutseeksam sooritada koos 
lõpueksamitega, siis otse töölt kutset 
taotlema või värskendama tulnute-
le pakutakse ettevalmistavat kursust. 
Nii on see ka Luua metsanduskoolis, 
kes koos Eesti metsa- ja puidutööstu-
se liiduga annab välja harvesteriope-
raatori kutset. 

Eelmisel õppeaastal sooritas Luual 
kutseeksami 78 inimest. „Eksamitel 
käib igas vanuses inimesi, on nii noori 
kui ka vanemaid. Enamasti on nad 
aga juba aastaid masina peal töö-
tanud, keskmine vanus jääb kuhu-
gi neljakümne lähedale,” iseloomus-
tab metsamasinaõppe praktikakoor-
dinaator Meelis Kall eksamile tulijat. 

Suurem tung algaski Kalli sõnul 
umbes paar aastat tagasi, kui RMK 
hakkas oma allhankijatelt nõud-
ma kutsetunnistustega töötajaid. 
Erametsades seda nõuet küll ei ole, 
kuid seal on põhjuseks üha laienev 
metsade sertifitseerimine – sertifit-
seeritud metsades võivad tööd teha 
vaid kutsetunnistustega töötajad. Siis 
tehti kutseeksameid pea igal nädala-
vahetusel. 

„Meie jaoks see nõue (harveste-
rioperaatori kohustusliku kutsetun-
nistuse nõue – AN) olukorda eriti ei 
muuda. Et seadusemuudatus hakkas 
kehtima alles mõned päevad tagasi ja 
nõue rakendub viie aasta pärast, pole 
kutseeksamile soovijate arvu kasvu 
veel tunda,” sõnab Kall. 

Revolutsiooni metsa- ja puidu-
tööstuses, mida võiks ühe peamise 
ameti kohustuslikuks muutunud kut-
setunnistuse nõue kaasa tuua, ei näe 
ka metsa- ja puidutööstuse liidu tee-
majuht Pille Meier. 

„Tegelikult on sektoris juba varem 
kokku lepitud, et metsas saavad töö-
tada vaid kutsetunnistustega inime-

sed, olgu need siis raietöölised või 
masinaoperaatorid,” nendib Meier. 
„Ühelt poolt seavad sellised nõud-
mised ka rahvusvahelised standar-
did ja teisalt on see sektori oma soov, 
et metsas töötaksid kvalifitseeritud 
ja oskustega inimesed. Juba aastaid 
saavad erinevatel riigihangetel osale-
da vaid need ettevõtted, kellel on ette 
näidata kutsetunnistusega töötajad.”

Mida eksamile tulijale soovitada? 
„Soovitan tutvuda eksami läbimise 
tingimustega, uurida välja eksami-
te toimumise ajad (info on jooks-
valt EMPLi ja Luua kooli kodulehel) 
ja esitada dokumendid õigeaegselt,” 
ütleb Meier. 

Harvesterioperaatori kutse

Eestis on septembri alguse 
seisuga 45 harvesterioperaa-
tor III kutse omanikku. Neist 

enamik kaotab kehtivuse juba täna-
vu detsembris, ülejäänud hiljemalt 
2018. aasta sügisel. 

Harvesterioperaator, tase 4 täht-
ajatu kutse on kutsekoja registri 
andmetel ette näidata 305 inime-
sel.

Praegu toimub üleminek vanalt 
kutsesüsteemilt uuele, mis tähen-
dab, et kõik need, kellel kutsetun-

nistus aegub (pole tähtajatu), pea-
vad taastõendama oma oskusi.

Tähtajatuks muudeti kutsetun-
nistused seoses uue kutseseaduse-
ga, mille järgi iga kutsekooli lõpe-
taja peab lõpetama kooli kutseek-
samiga.

Harvesterioperaatori kutset 
annab välja Eesti metsa- ja puidu-
tööstuse liit, kutseeksamit saab teha 
Luua metsanduskoolis.

 
Allikad: SA Kutsekoda, EMPL

Harvesterijuht peab metsa langetades vastu võtma mitmeid olulisi otsuseid, see-
pärast on kutsetunnistuse omandamisega saadud teadmised talle väga vajalikud.
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Puidust 
kiiktoolid
Kristiina Viiron

„Lihtsalt tooli meisterdada 
on igav, aga kui panna sel-
lele kiik alla, siis ongi 

juba huvitavam,” põhjendab 
puutöömeister Olimar Hinn, 
miks on üks tema valmistatav ese 
justnimelt kiiktool. Miks mitte tuua 
need kunagi meie kodudes nii tava-
lised toolid tasapisi interjööri tagasi. 

Tundub, et sinna suunas see vaik-
selt kulgeb ka, sest toole on hakatud 
üha usinamalt ostma. Alguses – nii 
neli aastat tagasi – läksid need kau-
baks aga üsna visalt, nii et puutöö-
meistrile hakkas tunduma, et äkitselt 
polegi mõtet neid toota. 

„Sageli ostetakse kiiktoole kingi-
tuseks,” tõdeb Hinn. Näiteks on see 
menukas pensionilesaatmise kink. 
Aga ka nooremad inimesed on 
kiiktooli võlusid avastamas. „Selles 
saab end ikkagi liigutada ja ei jää 
istudes kangeks. Ma ise arvan, et 
kiiktool on tavalisest toolist muga-
vam variant,” täheldab meister. 

Ehkki Hinn valmistab kiiktoole 
mitme erineva mudelina, on neist 
igaühe tegemine pigem rätsepatöö. 
„Igal mudelil saab muuta käe- ja sel-
jatoe kõrgust, istumisosa laiust, vii-
mistlustooni,” nimetab Hinn, milli-
seid tellija soove saab teatud piires 
arvesse võtta. 

Kiiktoole valmistab mees kahte 
sorti materjalist: nelikantkuusest ja 
ümarast saarepuidust või koguni sara-
puust. Viimatimainitut korjab ta met-
sakuivana iseenda metsast. Toolid on 
viimistletud õliga, valida saab kolme-
kümne erineva tooni vahel. 

Igal aastal püüab meister välja 
töötada vähemalt ühe uue kiiktooli 
 mudeli. Mullu lisandus valikusse 
pehme istumisalusega variant ja 
selle on inimesed hästi ka vastu 
võtnud. 

Lisaks kiiktoolidele meisterdab 
Hinn teisigi puidust esemeid – aia-
mööblit, linnumaju, kiikhobuseid.  

kiiktoolid
ihtsalt tooli meisterdada 
on igav, aga kui panna sel-
lele kiik alla, siis ongi 

juba huvitavam,” põhjendab 
puutöömeister Olimar Hinn, 
miks on üks tema valmistatav ese 
justnimelt kiiktool. Miks mitte tuua 
need kunagi meie kodudes nii tava-
lised toolid tasapisi interjööri tagasi. 

jatoe kõrgust, istumisosa laiust, vii-
mistlustooni,” nimetab Hinn, milli-
seid tellija soove saab teatud piires 

Kiiktoole valmistab mees kahte 
sorti materjalist: nelikantkuusest ja 
ümarast saarepuidust või koguni sara-
puust. Viimatimainitut korjab ta met-
sakuivana iseenda metsast. Toolid on 
viimistletud õliga, valida saab kolme-
kümne erineva tooni vahel. 

Igal aastal püüab meister välja 
töötada vähemalt ühe uue kiiktooli 
 mudeli. Mullu lisandus valikusse 
pehme istumisalusega variant ja 
selle on inimesed hästi ka vastu 

Lisaks kiiktoolidele meisterdab 
Hinn teisigi puidust esemeid – aia-

lised toolid tasapisi interjööri tagasi. 
Tundub, et sinna suunas see vaik-

selt kulgeb ka, sest toole on hakatud 
üha usinamalt ostma. Alguses – nii 
neli aastat tagasi – läksid need kau-
baks aga üsna visalt, nii et puutöö-
meistrile hakkas tunduma, et äkitselt 

„Sageli ostetakse kiiktoole kingi-
tuseks,” tõdeb Hinn. Näiteks on see 
menukas pensionilesaatmise kink. 
Aga ka nooremad inimesed on 
kiiktooli võlusid avastamas. „Selles 
saab end ikkagi liigutada ja ei jää 
istudes kangeks. Ma ise arvan, et 
kiiktool on tavalisest toolist muga-

justnimelt kiiktool. Miks mitte tuua 
need kunagi meie kodudes nii tava-
lised toolid tasapisi interjööri tagasi. 

HUVITAV LEID
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Geeniteadlased ütlevad, 
et ametiga seotud geeni ei 
ole. Kuid mis see siis on, 
mis paneb ühe pere liikmed 
põlvest põlve metsamehe 
ametit valima?

Viio Aitsam

Aitäh Erikute perele (üks Eesti 
metsadünastiatest), kes oli 
nõus selles niinimetatud gee-

nivaatluses osalema, kõneledes oma 
või pereliikmete ametivalikust. Kui 
tagantjärele juttusid kõrvutada, saab 
aimata huvitavat, loodetavasti üldis-
tatavat seaduspära: vana aja väikeses 
metskonnas sündinud lapsed räägivad 
otseseostest kodu looduskeskkonna 
ja rohelises mundris ametimeestega, 
kuid juba linnastunud ühiskonnas üles 
kasvanud pereliikmed on metsa just-
kui kusagil meele või mälu tagumistes 
soppides niimoodi kaasas kandnud, 
et metsanduse juurde on jõutud lausa 
ootamatult.

Erikute pere metsameheliiniga 
paralleelselt jookseb hea kirjutami-
se soon. Talletatud on hulk mälestusi 
ja neid on ilmunud nii metsandusli-
kes väljaannetes (kaasa arvatud Eesti 
Mets) kui ka päevalehtedes. 

Praegune jutt ei keskendu niivõrd 
elukäikudele, vaid just metsandu-
se kui tegevusvaldkonna järjepide-
vusele.

Esialgu perepilt
Kõigepealt üldisem vaade, et oleks 
selge, kes on kes. Oletada saab, et met-
samehe niinimetatud geen on peres 
olemas ajalooliselt palju varem, kuid 
nii-öelda tõendatult on see emaliini 
kaudu jälgitav alates kusagilt 18. sajandi 
lõpust ja 19. sajandi esimesest poolest. 

Vändra kandis Kobra talus sün-
nib 1841. aastal peresse tütar Mari. 
Jõuka talu peremees, Mari isa Jüri, 
on ümbruskonnas kuulus ka selle-
ga, et küttis talu kaerapõllus käima 
hakanud karu. See ilmselt pole sama 
loom, kes sattus tuntud laulu „Vändra 
metsas Pärnumaal lasti vana karu ...” 

sisse, kuigi järgmised põlved hakka-
vad meest ja laulu seostama.

Mari abiellub Lelle valla Kurikse 
küla Eriko talu peremehega, kes 
laiendab metsade arvelt kõvasti põl-
lumaapinda. Tähtis nüanss: ta jagab 
väga hästi maamõõtmist. Perre sün-
nib 1886. aastal üheteistkümnenda 
lapsena poeg Paul. Paulist saab õppi-
nud metsamees, kuid mitte Eestis, 
vaid kodust kaugel, Kaug-Idas, kuhu 
läheb tsaari sõjaväes teeninud venna 
kutsel. Mees saab Nikolsk-Ussuriiski 
metsakoolis topograafi (metsakorral-
daja) ja sõjakoolis sõjaväelase kutse 
ning elab seiklusrohket metsamehe-

jahimehe, hiljem ka sõjaväelase elu, 
enne kui siinsed ühiskonnamuutused 
ta Eestisse tagasi toovad. Pea vahetult 
pärast Eesti Vabariigi loomist asus ta 
tööle Pärnumaal Audru metsaülema-
na – vastsündinud riik vajas profes-
sionaalseid metsamehi.

Paulil sünnib neli poega ja nad 
kõik lähevad õppima metsandust 
Tartu ülikooli metsandusteaduskon-
da. Aga viimane sõda ajab poisid 
lahku: Paul ja Leo lähevad Eestist 
ära, Ülo ja Ain jäävad siia. Mõlemad 
kujunevad Eesti metsanduse tuntud 
tegelasteks – Ülo Eesti metsains-
tituudi ülesehitaja ja dendroloogi-

Kas metsamehe geen on olemas?

Paul erik (1886–1978).
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na, Ain Kiidjärve-Taevaskoja metsa-
de loodusväärtuste ja pärandkultuu-
ri uurija, tundja ja populariseerijana.

Ülo pojast Mardist saab metsa-
mees, kes alustab pärast EPA lõpeta-
mist klassikalise metsaülemana, kuid 
vahetab siis ametit ja kolib hoopis 
linna, kust pärast Eesti taasiseseisvu-
mist peagi ettevõtjana metsa juurde 
tagasi jõuab. 

Mardi tütar Liis ja poeg Ants, kelle 
kujunemisaastad jäävad linnakesk-
konda, õpivad mõlemad ajas ja ühis-
konnas tähtsustatud ärimajandust, 
Liis pealegi hoopis välismaal, ent elu-
tee juhib nad mõlemad ikkagi metsa. 

Aini tütar Ursula kaalub metsan-
dusse minekut, kuid otsustab isa soo-
vitusel (naistele raske amet) ingli-
se filoloogia kasuks. Perele ootama-
tult valib kindlalt metsanduse Ursula 
tütar Laura.

Aegade tagant ...
Tänu Lembit Laurile ja rahvusring-
häälingule on võimalik kuulata nelja-
kümne aasta tagust helisalvestist, kus 
91aastane Paul Erik räägib oma elust. 
Suure osa jutust võtavad meenutu-
sed Kaug-Idast, Ussuurimaa paeluvast 
loodusest, taigast, seedrimetsadest, 
jahilkäikudest. Selgub, et esialgu pidi 
temast kodust kaugel hoopis mere-
mees saama. Aga „sai kõrini merest, 
läksin hoopis metsakooli ja merekool 
jäi kus seda ja teist”. Hilisemast ajast 
Eesti metskondades (Stalini ajal kat-
kestas vahepeal töö arreteerimine, 
nagu teistelgi nii-öelda eestiaegsetel 
metsaülematel) loeb ta ette elu jooksul 
istutatud ja hooldatud metsa pindala 
hektarites sajandiku täpsusega. 

Eakas mees räägib, kuidas ta kodus 
küttepuid lõhub ning iga päev viis 
minutit võimleb ja kilomeetrise kõnni 
teeb, et füüsist vormis hoida. Kuidas 
bussipeatuse juures on koht, kust 
alati oma kilomeetrit käies vaatab 
„viljaväljade taha jäävat metsa” ...

Samas raadiosaates saavad sõna 
pojad ja lapselaps. Muidugi on Lembit 
Lauri neilt küsinud, miks neist met-
samehed said. „Maast-madalast sai 
metsa näha ja kõik jutudki olid ikka 
metsaga seotud. Kui keskkool sai 
lõpetatud, ei osanud muud paremat 

tahta kui minna metsandust õppima,” 
ütleb Ülo Erik.

„Eks isa jutud, need karujahi- ja 
metsajutud ... Ja kogu kasvamisaja 
ümbrus mõjutas,” põhjendab Ain 
Erik, meenutades eriti just Alatskivi 
metskonna aega.

„Ega nii väga isa meid ekstra metsa 
ei vedanud,” räägib saates Ülo poeg 
Mart Erik, kes tol ajal oli Vihterpalu 
metsaülem. „Kasvatamine metsa vai-
mus tuli kuidagi vaikselt, sisemiselt.”

Justnagu mingi pisik
Nüüd tuli metsasuhteid uurides läbi 
käia pea sama rääkijate ring, tegeli-

kult natuke laiem, ja kohe saab ütelda, 
et Paul Eriku mõju oma järglastele on 
väga tugev tänase päevani. Pole pere-
liiget, kes teda ei meenutaks.

Ülo Erikuga saame kokku korter-
majas, mille ehitamist ta ise metsa-
instituudi direktorina kunagi korral-
das ja millele ta toonaselt minist-
rilt Heino Tederilt kolmanda korru-
se ka peale kauples. Kui ta oma kodu 
aknast välja vaatab, näitab ta suureks 
kasvanud puid liikide kaupa ja teab 
igaühe istutamislugu.

Ta peaaegu kordab sama juttu, mis 
oli vanas raadiosaates. „Pisikesest 
poisist peale pole ma muud näinud 

metsaistutustööd Purdi metskonna Kuusiku vahtkonnas aastal 1951. Ülo erik vasa-
kul, eestiaegse (!) metsaülema mütsiga.

1962 suure-Jaani metsamajandis. Ülo erik on metsamajandi direktor, Ain erik met-
sakasustuse (kirjaviis õige!) insener. Keskel on papa (Paul erik), kes pensionärina 
korrastas metsamajandi arhiivi.
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kui metsa ja metsaga tegelejaid,” ütleb 
Ülo Erik. „Vanasti olid tähtsad mehed 
metsavahid – kõiki neid tundsin ja 
teadsin. Teadsin, mida nad teevad ja 
metsa teadsin ka, seda, kuidas teda 
raiutakse, kuidas kasvatatakse, kui-
das ta suureks kasvab. Kooli minnes 
sain muidugi muudki näha, aga ega 
mets meelest ei läinud. Kui kool 
läbi sai, ei tulnud kõne alla midagi 
muud õppida.” 

Ülo Erik märgib, et kui tema 
ülikooli läks, olid vanemad 
vennad seal metsateaduskon-
nas juba ees, ja ütleb, et see, 
mis metsaga seob, on just-
nagu mingi pisik. „Kui õppi-
ma hakkasin, siis mulle meel-
dis kõige rohkem metsakasvatus. 
Hiljem sirgus sellest välja dend-
roloogiahuvi. Selleks andis väga 
suure tõuke Treffneri güm-
naasiumis õpitud ladina keel. 

Mul oli omal ajal Ernst Nurme ladi-
na keele grammatika peas. Ja ma sain 
aru, mida puude ja põõsaste nimed 
ladina keeles tähendavad.”

Küsin temalt, kas seda pisikut, 
millest ta räägib, saab kuidagi lähe-
malt kirjeldada – kui suur osa sellest 
on metsal kui looduskeskkonnal, kui 
suur osa metsandusel ja seal tegutse-
vatel inimestel.

Ülo Erik mõtleb ja ütleb napilt: 
„Olen vaatamas käinud kõiki neid 
kohti, kus midagi teinud olen. Mets 
on kogu aeg meeles.” 

Mis tunne see on, kui laps on metsa-
mees, lapselapsed metsamehed ...? „See 
on see, et nii peabki olema, on õigesti 
valitud,” vastab ta. Ja veidi muigab.

Kõik see õhkkond mõjus
„See ainult see ei olnud, et isa on met-
samees ja mina ka lähen metsandust 
õppima – minu jaoks mõjutas otsust 
kõik see õhkkond kokku, mis meil 
kodus oli,” ütleb Ülo Eriku poeg Mart. 
„Me muidugi ei elanud päris metsas. 
Kui isa Pärnu metsamajandis töötas, 
elasime hoopis Pärnus. Aga Suure-
Jaani oli juba koht, mis mõjutas palju. 
Isa töötas Suure-Jaani metsamajan-
dis ja me elasime metsameeste külas 

Köidamal. Seal oli saeveski, isaga 
käisin jahil kaasas ...”

Mart Erik meenutab, et kodu kõr-
val kasvas vana kuusik. Metsamajandi 

perede peale kokku oli palju pois-
se ja mängimas käidi just kuusikus. 
„Ronisime kõige kõrgemate puude 

otsa, ehitasime koopaid ... See 
kuuse, sambla ja metsa 

lõhn on siiani ninas.” 
Talvine lõbu 

oli suusatami-
ne Lõhavere lin-

namäel. Veidi 
vanemas eas 
käidi kooli-
v a h e a e g a -
del metsa-

majandi taime-
aias rohimas, veel 
hiljem saekaat-
ris Laastu-Antsul 
laastumeistriks.

„Mäletan veel 
seda, kui isal käi-

Ants ja Ülo erik, lapselaps ja vanaisa, kusjuures vanaisa on 
kõva arvutikasutaja (Facebook ja muu selline).

mart erik.kui metsa ja metsaga tegelejaid,” ütleb 
Ülo Erik. „Vanasti olid tähtsad mehed 
metsavahid – kõiki neid tundsin ja 
teadsin. Teadsin, mida nad teevad ja 
metsa teadsin ka, seda, kuidas teda 
raiutakse, kuidas kasvatatakse, kui-
das ta suureks kasvab. Kooli minnes 
sain muidugi muudki näha, aga ega 
mets meelest ei läinud. Kui kool 
läbi sai, ei tulnud kõne alla midagi 

Ülo Erik märgib, et kui tema 
ülikooli läks, olid vanemad 

dis kõige rohkem metsakasvatus. 
Hiljem sirgus sellest välja dend-
roloogiahuvi. Selleks andis väga 
suure tõuke Treffneri güm-
naasiumis õpitud ladina keel. 

Kui isa Pärnu metsamajandis töötas, 
elasime hoopis Pärnus. Aga Suure-
Jaani oli juba koht, mis mõjutas palju. 
Isa töötas Suure-Jaani metsamajan-
dis ja me elasime metsameeste külas 

Köidamal. Seal oli saeveski, isaga 
käisin jahil kaasas ...”

Mart Erik meenutab, et kodu kõr-
val kasvas vana kuusik. Metsamajandi 

perede peale kokku oli palju pois-
se ja mängimas käidi just kuusikus. 
„Ronisime kõige kõrgemate puude 

otsa, ehitasime koopaid ... See 
kuuse, sambla ja metsa 

lõhn on siiani ninas.” 
Talvine lõbu 

oli suusatami-
ne Lõhavere lin-

namäel. Veidi 
vanemas eas 
käidi kooli-
v a h e a e g a -
del metsa-

majandi taime-
aias rohimas, veel 
hiljem saekaat-
ris Laastu-Antsul 
laastumeistriks.

„Mäletan veel 
seda, kui isal käi-

Ants ja Ülo erik, lapselaps ja vanaisa, kusjuures vanaisa on 
kõva arvutikasutaja (Facebook ja muu selline).

mart erik.

3 
x 

fo
to

: V
iio

 A
its

am

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



eesti mets 3/2017   17

sid kursusekaaslased külas. Need olid 
kõige marudamad lood, mida seal 
kuulis, kui hakati rääkima ülikooli-
aegseid nalju,” jutustab Mart. „Mind 
muidugi sinna kampa ei võetud, aga 
ega ma magama ei saanud jääda. Kui 
ise metsandust õppima läksin, mõtle-
sin, et nii ägedaid mehi, nagu isa kur-
susel, enam ei ole. Aga meie poisid 
olid tegelikult samasugused.”

Me räägime Mardiga sellest ta isa 
korteris köögilaua taga ja kogu me 
juttu saadab see, et nad isaga korda-
mööda meenutavad vana aja naljakaid 
seikasid ja pugistavad naerda. Kuidas 
Mardil lapsena isaga jahil olles kõht 
korrast ära läks ja ta ilusa soku mine-
ma hirmutas, mispeale isalt kõvas-
ti sugeda sai. Kuidas Mart Köidama 
kuusikus maa-alusest koopast tõusis 
ja endast vanemate tüdrukute selts-
konna, kes parasjagu sealsamas met-
sas orienteerumist õppis, mitmesse 
ilmakaarde kiljudes jooksu ehmatas. 
Kuidas Ülo Purdi metskonna päevil oli 
„ilus” elu – lähedal oli Roosna-Alliku 
piiritusetehas ja kodudes seisis vägi-
jook piimanõuga toanurgas.  

Umbes samal meeleolunoodil 
jutustab Ülo Erik, kuidas temast filo-
soof, õieti filosoofiadoktor sai. 1972. 
aastal kaitses ta põllumajanduskan-
didaadi väitekirja teemal „Kuuse- ja 
männiseemikute kasvatamisest Eesti 
NSV-s” ja sai põllumajandusteaduste 
kandidaadi kraadi. „Nüüdses Eestis 
muudeti teaduskraadide nimetused 
ära. „Kandidaat” likvideeriti nimetus-
test hoopis ja kõigist neist, kes nõu-
kogude ajal Moskvast oma paberid 
said, tehti filosoofid ...”

Kobra Jüri geenid
Otepääl tütar Ursula juures elav Ain 
Erik ütleb, et elukutsevalikul oli kõige 
tähtsam isa Paul Eriku (pereringis 
Papa) eeskuju ja ta värvikas elukäik. 
Kui valiku juurde ajas tagasi minna, 
polnud see täiesti ühene. Peas oli ars-
titeaduskond, aga käsi kirjutas sisse-
astumisavaldusele metsandusteadus-
konna. Ja asi oli otsustatud.

Ühe oma eluloo-ülevaate sisseju-
hatuses on Ain Erik mustvalgel kir-
jutanud, et need, mis Erikute peres 
põlvest põlve edasi liikumas, on vana-

ema isa, Vändra Kobra talu peremehe 
Jüri looduse- ja metsamehegeenid. Ja 
esimese töökoha valis ta ise teadlikult 
just Vändra metskonda. Sealt liikus 
edasi Suure-Jaani ja Jõgevale, alles 
hiljem Kiidjärvele, kus eriliselt hakkas 
välja paistma just Kobra Jüri looduse-
mehe geen. Looduselähedane metsa-
majandus, mida praegusel ajal avasta-
vad niinimetatud raievastased ja öko-
loogid, on majandamise viis, millega 
Ain Erik hakkas tegelema juba 1960. 
aastate alguses!

„Isa ütleb, et Jõgeva metsamajan-
di töö, eriti direktorina, oli rohkem 
igasugu ehitamine ja et see „tõeli-
ne ja päris” on ikka metskond,” ütleb 
tütar Ursula Erik. „Aga minul on just 
sealt selline üheperetunne. Kolasime 

ümberkaudsetes metsades, talvel olid 
alailma varbad külmast valged ja isa 
pahandas, et „ei märka ka tuppa tulla, 
kui külm hakkab”. Miskipärast on 
meeles, kuidas naabripoiss Toivoga 
kord metssireli ehk näsiniine leidsi-
me. Kuna ta on mürgine, loputasime 
näpud metsa serval oleva naftabaasi 
tanklas bensiiniga puhtaks. Hea ligi 
võtta ja ega tollal keegi seal kogu aeg 
valvanud ...” 

Ursula Erikust metsameest ei saa-
nud, kuigi ta seda kaalus, aga „geenid 
töötavad”. „Sõbrannad kord küsisid, 
et kuidas sa tead, et puu on pärn, kui 
tal lehti küljes pole. Hakkasin mõtle-
ma, et tõepoolest, kuidas ma siis tean 
– ega keegi seda mulle õpetanud ju 
polnud. Samamoodi teadis Ülo Eriku 

tütar Ama, kes erialalt 
lastedermatoloog, kui-
dagi täiesti iseenesest 
ladinakeelseid võõr-
puunimesid ...”

Liis Florides (erik). 

Ülo Erik märgib, et kui tema 
ülikooli läks, olid vanemad vennad 
seal metsateaduskonnas juba ees.
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„Kuidagi iseenesest” juhtus, et 
nüüd on Ursula tütar Laura see, kes 
maaülikoolis metsandust õpib. Ja ei 
oska seletada, miks just.

Sünniga kaasa antud
Teine selline Erikute pere järeltuli-
ja, kes üsna napilt oma metsaseo-
seid avaldab, on Mardi tütar Liis. Ta 
on alles mõne aasta eest oma lastega 
koos Eestisse naasnud ja töötab isa 
ettevõttes. „Läksin nüüd Luuale õppi-
ma, sest tundus, et peaksin rohkem 
tundma seda valdkonda, millega tege-
len. Õpin ja see mulle sobib – järeli-
kult on õige asi,” ütleb Liis.

Sõidame temaga koos Haaslava 
valda külla Maie Erikule, kes on tema 
vanaema ja Mart Eriku ema ning oli 
Ülo Eriku abikaasa 25 aastat. Kunagi oli 
ta suundumas Moskvasse teatrikooli, 
kuid elu sättis nii, et hoopis abiellus ja 
temast sai Suure-Jaani metsamajandis 
Eesti esimene looduskaitseinspektor, 
legendaarne „jahimeeste hirm”.

Kuidas talle kui väljastpoolt peres-
se tulijale tundub, mis Erikutel met-
sameeste järjepidevust üleval hoiab? 
„Minu meelest on see kõik ikkagi 
alguse saanud Paul Erikust,” ütleb 
Maie Erik. „Poisid kasvasid metskon-
nas ja nägid kõike pealt. Või oli neile 
kuidagi pärandatud just niisugune 
soon ... Mardil ka ju õppima minnes 
minu meelest ühtegi muud mõtet 
peale metsanduse peas ei olnud. See 
on neil olnud sünniga kaasa antud.”

Maie Erik naerab, et metsameeste 
keskel elades hakkas muidugi met-
sandus tallegi külge. „Mulle väga 
sobis metsameeste loodusearmastus, 
see, kuidas nad metsa eest hoolitse-
sid, ja et metsaülemad elasid päri-
selt metsa sees ... Eks mulle enda-
le oli ju ka kodutalust loodusear-
mastus sisse süstitud, mis siis, et ma 
oma ametit metsaga siduda ei plaa-
ninud.” Ülikooli minnes valis ta hoo-
pis meditsiini, kuid arstiteaduskon-
nas jõudis õppida vaid kolm aastat 
– isa oli Vorkuta vangilaagris ja ees-
tiaegne politseinik, seetõttu visati ta 
ülikoolist välja.

Aga seda, kuidas vanemate elukut-
se laste valikut mõjutab, on Maie Erik 
lapseeas omal nahal tundnud. „Kõige 
esimesena pidi minust ju hoopis nais-
politseinik saama ja isa rääkis, et jah, 
Inglismaal juba ongi naised politseis 
tööl. Mängisin politseinikku, kirjuta-
sin isale või kes parasjagu kurjategijat 
mängis, protokolle välja. Usun, et see 
mõjutas, miks mulle looduskaitseins-
pektori amet istus.” 

Arutame veidi ka aja muutu-
mist. Et seda, mida eelmisel sajandil 
kodudest kaasa anti, nüüdse linnas-
tunud ühiskonna lapsed tihtipeale 

enam kaasa ei saa. Mis võib juhtuda 
metsageenidega? 

„Nüüd on kõik segamini, jah,” nõus-
tub Maie Erik. Ta just on rääkinud 
pikalt, kuidas käis Taevaskojas (tema 
üheks elutööks Elva metsamajandi loo-
duskaitseinspektorina oli Taevaskoja 
kordategemine) ja ei suuda mõis-
ta tänapäeva looduskaitse põhimõtet 
loodust puutumatuna hoida seal, kus 
peaks tegutsema sae ja kirvega, et suu-
reks kasvanud puud liivapaljandeid 
lahti ei rebiks, ning nüüd ainult nen-
dib: „Asjad lähevad edasi ... mitte alati 
paremuse suunas.” 

Kordumised ...
Viimast juttu räägime 
Ants Erikuga, kes on 
Mardi poeg, Ülo poja-
poeg ja Pauli pojapo-
japoeg (Ka Antsu ja ta 

õe Liisi ema Külli on metsanaine). 
Mõistagi töötab ta metsanduses. Kuid 
ütleb, et ta pole kunagi sellest unista-
nud või seda tingimata ja väga taht-
nud. „Kui läksin esimesse klassi, tuli 
isa metskonnast ära ja läks plaani-
komiteesse tööle. Kolisime Tallinna. 
Side metsaga justkui hoopis katkes.”

Hiljem, kui isa ettevõtjana juba 
metsa ja puidu juures tagasi oli, tuli 
vahel abiks käia, kuid ka siis ei tähen-
danud see kindlat ametivalikut. „Eks 
linn ka rikkus,” ütleb Ants. Pärast sõja-
väge läks aga tolleaegsesse Sylvesteri 
tööle ja on jäänud sinna (firma nimi 

maie erik.  Otepää kodu trepil: Ain erik, Laura Pihlak (erik) ja Ursula erik.
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Seda, kuidas vanemate elukutse 
laste valikut mõjutab, on Maie Erik 
lapseeas omal nahal tundnud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



eesti mets 3/2017   19

on muutunud) tänase päevani. „See 
on nii, et proovid küll muud teha, 
aga lõpuks oled ikkagi seal. Võib-olla 
tõesti on see siis geenides.” 

Küsin, kuidas ta tunneb end sel-
les pikas reas, kus selja taga on kõik 
metsamehed. „Ma ikka sätin ennast 
ka sellesse ritta. Aga jälle nii, et mul 
pole olnud sellist tugevat tungi, et ma 
tingimata pean selles rivis seisma. See 
on kuidagi iseenesest tulnud, et ma 
lihtsalt olengi seal.”

Ants jutustab, kuidas ta on koge-
nud seoseid. Kas või nii, et kirjutab 
midagi ja äkki tabab ära, et kirjutab 
täpselt nagu isa. Kui ta oli eramet-
saliidu juhatuse esimees, tundis ta 
kokkukõlamist kaugemate aegadega 
– vanavanaisa Pauliga, kes oli tuntud 
sellega, et seisis alati oma mõtete ja 
õigluse eest. Siis ka, kui see võis talle 
endale kahju tuua (näiteks oht töö-
kohta kaotada). „Mul on seesama asi, 
et sa teed, mida õigeks pead ja ei jäta 
välja ütlemata, mida arvad.”

Veel on Ants Erik avastanud, et 
ta on oma vanavanaisaga justnagu 
samas kohas. „Lugesin tema mäles-
tustest, et tal oli metskonnas hallata 
kaheksa kuni kümme tuhat hektarit. 
Minul on metsamaad hallata umbes 
sama palju. Ainult see vahe on, et 
tema pidi vene julgeoleku pärast rän-
dama, aga mina olen paigal ...”

Hingesugulust vanavanaisaga tun-
neb Ants veel üksiolekus. „Kuidas 
ta seal Venemaal üksi tegutses. See 
– üksi minna ja omadega hakkama 
saada – on mulle nii tuttav tunne. Ja 
jahikire olen ma vist ka temalt saa-
nud. Isa oli samuti jahimees. Ja vana-
isa, kuni tema täielikult jahindusega 
lõpetas. Aga ma mõtlen just seda, kui 
ma lähen õhtul pärast päeva sekeldusi 
üksi metsa, ronin jahipukki ja lihtsalt 
istun seal. Näiteks trofeejaht või aju-
jaht ei ole minu jaoks.”

Ants kirjeldab pilte, kuidas ta seal 
pimeduses on, kuidas ta kuuleb iga 
sahinat ja krabinat, mida pimedus 
teravdab, ja tunneb rõõmu sellest, kui 
oskab helide-häälitsuste tagant ära 
tunda põhjustaja. „Sa oled seal ja tun-
ned, kuidas oled üks osa loodusest. 
Pimeduse hirmu ei ole ja sa tunned 
ennast väga hästi.” 

Mida geeniteadlased ütlevad?

Mait Metspalu, populatsiooni
geneetik, Eesti Biokeskuse direk
tor: „Otseselt „metsamehe” geeni 
pole muidugi keegi kuskil näida-
nud/leidnud. Ilmselt seda sellisel 
kujul ei ole ka. Ma pean silmas sel-
list konkreetset geenivarianti, mille 
kandjad kõik metsameesteks hak-
kaks.

Aga kui küsida üldiselt, kas genee-
tilised erinevused võivad mõju-
tada elukutsevalikut, siis ma vas-
taks muidugi jaatavalt. Psühholoog 
Jüri Allik, kes on uurinud geenide 
ja isiksusetüüpide vahelisi seoseid 

(geenivaramu andmete põhjal), on 
näidanud, et inimese isiksusetüübid 
on vägagi geneetilised. Ja selge ju, 
et see mõjutab, kui hästi ennast eri 
sorti ametites tunda. 

Aga siin ei ole ilmselt nii, et 
mingi isiksusetüüp sobib peamiselt 
metsameheks. On ka teisi kohti, kus 
on värske õhk ja vähe inimesi. 

Isiksuseomadused võivad elu-
kutsevalikut mõjutada hoopis tei-
siti, aga kõnealuse perekonna puhul 
ma seletaks nende järjepidevat 
ametivalikut tugevate peretradit-
sioonidega.”

Paul eriku pere viimane ühine perekonnapilt enne vanemate vendade, tartu üli-
kooli metsandusetudengite Pauli ja Leo sõttaminekut. 
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Tänavusel erametsaliidu parimate metsamajandaja
te konkursi eriauhinna pälvinute sekka valiti Raplamaa 
Sindlivabriku OÜ juht KarlHendrik Lister. Ühel augustikuu 
pisut vihmasel päeval arutleme temaga koos, miks sai just 
temast pika vaatega metsakasvataja tiitli omanik.
Merle Rips

„On jah pikk ja lohi-
sev lause,” on Karl-
Hendrik Lister nõus, 

kui eriauhinna nimetust analüüsima 
hakkame. Ta lisab aga kohe juurde, 
et kui ta hindajatega mööda metsa 
ringi käis, siis selgitati, et nii saab 

Mees, kes teab, 
mida tähendab tulevikumets

Karl-Hendrik Lister räägib, kuidas madise kinnistul 1,8 kilomeetrit kuivenduskraavi korda tehtud sai.
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täpsemini tulevikku vaatajat mää-
ratleda. 

„Meil lähebki suur rõhk noorendi-
ke hooldusele, oleks muidugi võinud 
lihtsamalt asjale läheneda, aga ma ei 
oska ega tahagi teisiti,” ütleb ta. 

Kui Karl-Hendrik ainult noore 
metsa omanik oleks, siis ei suudaks ta 
enda sõnul maad praegu juurde osta. 

„Täna on mul umbes kolmküm-
mend viis protsenti kümne- kuni 
kahekümneaastast metsa, eks see ole 
ka pika vaatega tegutsemine. Kui ma 
mõtleks ainult raha peale, siis see, et 
ma panen vabad vahendid noorendi-

ke peale, on mõttetu tegevus. Enda 
vanust arvestades ma ju nendes met-
sades lõppraiet teha ei saa …” mõtisk-
leb ta. 

Karl-Hendrikul on umbes tuhat 
hektarit metsamaad, mis on ühest 
küljest vaadatuna vähe ja teisest kül-
jest just parasjagu. 

„Tunnen, et minu piir hakkab kätte 
jõudma. Tean üht riigimetsa mets-
nikku, kes peab haldama kümmet 
tuhandet hektarit,” räägib mees. „Kui 

mul nii palju oleks, siis 
ma ju metsa enam ei 
jõuakski. Aga mulle 
meeldib ise looduses 
olla ja näha, mis seal 
toimub, mitte et keegi 
saadab andmed meilile 

ja otsused võtan laua taga vastu. Ma 
tean enam-vähem peast, mida ühe 
või teise tüki peal vaja teha on. Kui 
ma metsa lähen, siis ma jätan telefo-

metsa kinnistul võetakse esmalt giljotiiniga alusmets ära, edasi tuleb harvendus-, 
valgustus- ja lageraie ning kõige viimasena kraaviäärte puhastamine.

Väljaveotraktor tööhoos.

Mulle meeldib ise looduses olla 
ja näha, mis seal toimub, mitte et 
keegi saadab andmed meilile ja 
otsused võtan laua taga vastu.
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ni autosse, ma ei taha, et keegi mind 
seal segaks.”

Emotsioonideta metsas ei saa
Listeri maad jäävad enamasti kodu-
kanti Raplamaale, mõned kinnis-
tud ka Harju-, Järva- ja Pärnumaale. 
Jõgevamaa tükk on nii-öelda emot-
sionaalne ost, nagu ta muigamisi kin-
nitab – sõbra isa tahtis müüa maad, 
aga ainult siis, kui ostja on tema.

„Kahjuks ei saa ma emotsioonidest 
üle ega ümber – kui koht miskipä-
rast kõnetab või mida rohkem kodu 
poole on, võib vahel mõistlikkuse 
piir kaduda,” on Karl-Hendrik leebelt 
enesekriitiline. Üldjuhul järgib ta siis-
ki väljakujunenud põhimõtteid: uued 
maad jääksid enamvähem olemasole-
vate lähedusse, oleksid normaalselt 
ligipääsetavad ja hea kasvukohatüü-
biga. Kinnistute puhul, kus kümme-
viisteist aastat tagasi on kõik ära võe-
tud, mis võtta on andnud ja rohkem 
kohal käidud pole, vaatab ta, kui vii-
sakalt on see lagedaks tehtud. Kui on 
rämpsu täis ja viimase viie aasta jook-
sul maapind segi pööratud, siis pigem 
loobub ostmisest.

Inimeste rumaluse kohta on tal 
tuua hea näide, kuidas piltlikult öel-
des enne notarit tehing katki jääb. 
Ühel juhul tahtis müüja viimasel het-
kel kätte saada kinnistu tagumises 
nurgas asuvalt väikeselt lageraietükilt 
materjali, umbes 150 tihumeetrit, ja 
selleks sõideti 13 hektarit noorendik-
ku risti-põiki sodiks. Paraku ei ole see 
Karl-Hendriku hinnangul erand, tao-
list pilti, kus mõnekümne-mõnesaja 
tihumeetri pärast hukkuvad metsa-
masina rataste all kultuurid ja noo-
red puud, näeb üsna tihti. Kui oma-
nik mõtleb ainult rahaühiku peale ja 
metsas toimuv teda ei huvita, võibki 
juhtuda, et kogu vastutus jääb teenust 
osutava firma ja enamasti just harves-
terijuhi või traktoristi õlgadele – kui-
das ta väljaveoteed valib, kui säästli-
kult pinnasega arvestab, kas sõidab 
rööpad sisse või paneb oksad alla või 
ei vaata üldse, kuidas ja kus liigub. 

Karl-Hendrik on töö kvaliteedi 
suhtes nõudlik. Korralikku tunnita-
su meestele makstes tagab ta selle, et 
kultuuride hooldusel jäävad noored 

Kaks ja pool kuud oli kolmel saemehel kõvasti tööd, nüüd saab madise maaüksuse 
haab, lepp, kask, kuusk ja mänd kasvuks jõudu koguda.
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puukesed  terveks, neid ei niideta hek-
tareid taga ajades maha. Raiete puhul 
mingeid sügavaid rattajälgi metsas olla 
ei tohi, kui vahel juhtubki, siis tasan-
datakse maa võimalik kiirelt. 

„Oma töötajatega olen väga rahul. 
Kaks harvesterijuhti on endised sae-
mehed, kel metsas töötamise näge-
mus olemas. Kogenud saemehi on 
kolm ja veel kaks traktoristi. Abikaasa 
Merje on raamatupidaja ja kui enda 
juurde liidan, on meid kokku üheksa.” 

Aasta algul oli ka metsaveoauto 
koos juhiga, aga pärast pikka kaalu-
mist otsustati jääda ainult metsapõ-
hise töö tegijaks. Sellise valiku tõu-
kejõuks oli koostöö Vardi metsaselt-
siga, kellele Sindlivabrik teenustööd 
teeb. Nimelt näeb seltsi hea tava ette, 
et transpordipakkuja ja raiuja peavad 
lahus olema.

Pealinna mehest sai 
maamees vanaisa eeskujul
Karl-Hendrik Lister on Tallinnast 
pärit, kuid suurema osa lapsepõl-
ve suvekuudest veetis Raplamaal. 
„Vanaisa oskas õigel ajahetkel siitil-
mast ära minna, kui minul, ütleme 
niimoodi, oli mõttekohti, mida edasi 
teha,” meenutab Karl-Hendrik. „Kui 
see oleks juhtunud kolm kuud varem 
või kolm kuud hiljem, ma arvata-
vasti ei oleks Oelas, kuid 1999. aasta 
novembrikuus pidin maale minema 
ja midagi tegema hakkama.”

Tõsi, juba mõni aasta varem saadi 
Mihkli-Andrese talu maad – 49 hekta-
rit, sellest metsa umbes kakskümmend 
– tagasi. Nagu tol ajal kombeks, hak-

kas ka tema siis usinalt koormakaupa 
metsa tegema ja müüma, küll kütte-
puu, küll muu materjalina. Suurem osa 
saadud rahast läks hoonete kordatege-
misele, aga ka nooruse rumalusteks, 
nagu ta nüüd takkajärgi tõdeb. 

Karl-Hendrik on Kehtna kõrge-
mas põllumajanduskoolis maaehitust 
õppinud, metsandushariduse, milles 
oluline osa oskus tulevikku näha, on 
ta iseseisvalt oma metsa majanda-
des omandanud. Tulevikunägemuse 
kujunemisele aitas kaasa ka endine 
tööandja, metsafirma, kus ta veidi 
üle kümne aasta Rapla-, Viljandi- ja 
Järvamaa piirkonna ostujuht oli.

2002. aastal loodud osaühing 

Sindlivabrik sündis otsesest vaja-
dusest. Poolenisti kokku kukkunud 
Mihkli-Andrese talu paekivist hoone 
sindelkatuse taastamiseks ei olnud 
kusagilt materjali võtta, tuli ise seda 
tegema hakata. 

„Põhitöö kõrvalt 
jäi piisavalt palju aega 
üle, et oma asja ajada. 
Ostsin sindlimasina, 
talvel varusime mater-
jali ette ja suvel paigal-
dasime,” räägib Karl-

Hendrik. „Kolm-neli meest oli tööl. 
Tegin oma maja katuse valmis ja teis-
tele ka. Alustasime 2006 ja lõpetasi-
me 2009, kui tuli hinnapakkumistes 
võistlema hakata eterniidi ja plekiga. 
Ainult firma nimi on alles jäänud.”

Mees on nõus, et nimi, nagu ka 
kodulehe aadress metsaamet.ee teki-
tab parajat segadust (1990. aastal 
loodi riiklik metsaamet, millest oma-
korda 1999. aastal riigimetsa majan-
damise keskus. – MR). „Koduleht on 
meelega tehtud,” muigab ta. „Mõte 
tundus intrigeeriv, natuke riigile 
kohta kätte näitav, et selline asi on 
saadaval, aga viis aastat on mööda 
läinud ja mingit tagasisidet seni pole 
olnud … Mõtted nime vahetamiseks 
on, aga masinatel – harvester, met-
saveotraktor, maastikuauto – on 
Sindlivabriku embleem peal, ei ole 
tahtmist neid muutma hakata. Kui 

aus olla, siis koduleht on puht infor-
matiivne, selle kaudu saab aastas ehk 
paar kontakti. Tööpakkumised tule-

vad suust-suhu reklaamiga. 
Nagu mu väljaveotrak-

„täna on mul umbes 
kolmkümmend viis 
protsenti kümne- 
kuni kahekümne-
aastast metsa, 
eks see ole ka 
pika vaate-
ga tegutse-
mine,” leiab 
sindlivabrik 
OÜ juht 
K a r l -
Hendrik 
Lister.
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Karl-Hendrik Lister on Tallinnast 
pärit, kuid suurema osa lapsepõl-
ve suvekuudest veetis Raplamaal. 
„Vanaisa oskas õigel ajahetkel siitil-
mast ära minna, kui minul, ütleme 
niimoodi, oli mõttekohti, mida edasi 
teha,” meenutab Karl-Hendrik. „Kui 
see oleks juhtunud kolm kuud varem 
või kolm kuud hiljem, ma arvata-
vasti ei oleks Oelas, kuid 1999. aasta 
novembrikuus pidin maale minema 
ja midagi tegema hakkama.”

Tõsi, juba mõni aasta varem saadi 
Mihkli-Andrese talu maad – 49 hekta-
rit, sellest metsa umbes kakskümmend 
– tagasi. Nagu tol ajal kombeks, hak-

2002. aastal loodud osaühing korda 1999. aastal riigimetsa majan-
damise keskus. – MR). „Koduleht on 
meelega tehtud,” muigab ta. „Mõte 
tundus intrigeeriv, natuke riigile 
kohta kätte näitav, et selline asi on 
saadaval, aga viis aastat on mööda 
läinud ja mingit tagasisidet seni pole 
olnud … Mõtted nime vahetamiseks 
on, aga masinatel – harvester, met-
saveotraktor, maastikuauto – on 
Sindlivabriku embleem peal, ei ole 
tahtmist neid muutma hakata. Kui 

aus olla, siis koduleht on puht infor-
matiivne, selle kaudu saab aastas ehk 
paar kontakti. Tööpakkumised tule-

vad suust-suhu reklaamiga. 
Nagu mu väljaveotrak-

„täna on mul umbes 
kolmkümmend viis 
protsenti kümne- 
kuni kahekümne-
aastast metsa, 
eks see ole ka 
pika vaate-
ga tegutse-
mine,” leiab 
sindlivabrik 
OÜ juht 
K a r l -
Hendrik 

Raiete puhul mingeid sügavaid 
rattajälgi metsas olla ei tohi, kui 
vahel juhtubki, siis tasandatakse 
maa võimalik kiirelt. 
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torist ütleb: meie võlu on see, et me ei 
tohi kunagi kvaliteedis järgi anda, kui 
korra mingi jama kokku keerad, siis 
teist korda enam küsima ei tulda. Ma 
ei ütle, et meil metsa üldse rööpaid ei 
teki, aga raietööde lõppedes peab pilt 
olema selline, et ma ei peaks pead ära 
pöörama, et saan piinlikust tundmata 
rahuliku südamega objekti omanikule 
või iseendale üle anda. See on kõige 
tähtsam.”

Järjepidevus ja järelkasv
Saemeestele jagub tööd aasta läbi. 
Valgustusraied, kultuuride hooldami-
ne, istutamine. Taas jõuame pika vaa-
tega metsakasvataja mõiste juurde, 
kui jutt läheb hooldustöödele. 

„PRIA toetustega saab juriidili-
ne isik kuni 60 hektarit hoolda-
tud. Tore, et niigi palju, aga meie 
teeme poole rohkem,” võib tunda 
Karl-Hendriku hääles uhkusenoo-
te. „Istutamisega on jälle nii, et 
oleks tahtnud saada umbes 70  000 
taime, aga sain Vardi metsaseltsi 
kaudu vähem kui 50  000. Enamus 
on kuusk, ligi kümme tuhat mändi 
sai ka maha pandud. Põdra pärast 

pole mändi mõtet rohkem istutada.”
Ta on veendunud, et avajuurne 

taim paestele aladele ei sobi. Reino 
maaüksusel jäi potitaimedest 99% 
alles, avajuursetest läks kolmvee-
rand välja. „Potitaimel aitab ener-
giabatoon kuiva kevade üle elada,” 
teab ta oma kogemustele tuginedes. 
„Lisaks on istutamisel kolmekordne 
jõudluse vahe. Saemehed naudivad 

kevadist potitaime istutamist, tuhat 
pluss taime jõuavad tavaliselt päevas. 
Paljasjuurset saab kahekesi heal juhul 
kuussada maha pandud, pärast selg 
haige ja puudub kindlus, et puukesed 
üldse kasvama lähevad.”

Istutamiselt-hoolduselt põika-
me korraks järelkasvule. Kas Luual 
metsandust tudeerinud pojast üks-
kord firma ja metsade omanik saab, 
on praegu veel ebaselge, kuid Karl-
Hendrik loodab siiski, et nii läheb. 

„Põnevam uudis on aga see, et abi-

kaasa Merje alustab Luua metsandus-
koolis puukooliaedniku eriala oman-
damist. Näib, et minu üks viimastest 
metsaga seotud unistustest – oma 
puukooli rajamine – saab teoks,” rõõ-
mustab ja põhjendab: „Igal aastal olen 
hädas, et ma ei saa nii palju taimi kui 
vaja, sama mure on metsaseltsi teis-
telgi liikmetel. Näiteks selleks aas-
taks tellis metsaselts umbes 300  000 

taime, sai veidi üle poole 
kogusest.”

Taimi tahavad ka 
need, kes Sindlivabrikult 
teenust tellivad. „Osad 
lepingud on sellised, et 

pärast raiet tuleb meil teha maapinna 
ettevalmistus ja seejärel istutamine,” 
selgitab Karl-Hendrik. „Aina rohkem 
tahetakse nii.” 

 
Raied Raplamaa moodi
Sel aastal tuleb Sindlivabrikul raie-
mahu rekord – juba juuli lõpuks oli 
eelmise aasta maht 30 000 tihumeet-
rit täis ja aasta lõpuks peaks jõud-
ma 50 000. Kolmandik sellest oma 
metsast, kolmandik kliendilt ostetud 
raieõigustest ja kolmandik teenuse-

Heinamaa, millel ka laoplats, on raietööde ajaks reserveeritud, omanikuga leping tehtud ja tagatisraha makstud.

Saemeestele jagub tööd aasta 
läbi. Valgustusraied, kultuuride 
hooldamine, istutamine.
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na Vardi metsaseltsile. „Metsaseltsi 
osa aina suureneb,” on Karl Hendrik 
rahul. „Mulle nendega koostöö väga 
meeldib, annab stabiilsuse. Nemad 
realiseerivad materjali ise, kuid klien-
dilt raieõigust ostes tuleb mul tegele-
da piiride märkimisest kuni materjali 
realiseerimiseni.” 

Raplamaale iseloomulikku pilti 
näitab ta meile Metsa kinnistul, kus 
30 hektaril võetakse esmalt giljotii-
niga alusmets ära, edasi tehakse har-
vendus-, valgustus- ja lageraie ning 
kõige viimasena puhastatakse kraa-
viääred. „Sellel kinnistul pole kuna-
gi hooldust tehtud, sees oli palju 
tuulemurdu,” põhjendab ta valikuid. 
„Arvatavasti see kuusik, mis püsti 
jääb, oma iga täis ei ela, kõrval on 
naabri lageraieala, tuuled lükkavad 
puud ümber.”

Lister juhib tähelepanu väljaveo-
teele, mis on piisavalt lai, et mitte 
rööpasse minna. Heinamaa, millel ka 
laoplats, on raietööde ajaks reser-
veeritud, omanikuga leping tehtud ja 
tagatisraha makstud. „Ilma enam ei 
saa. Ma võin ükskõik mida rääkida, 

aga kui maaomanikku on varem paar 
korda petetud ja maa/tee lõhutud, siis 
lihtsalt niisama ta luba enam ei anna. 
Tegelikult õige ju ka.”  

Tüüpiline on ka selline pilt, kus 
kinnistult on kusagil viisteist aastat 
tagasi paremad osad välja võetud ja 
nüüd tuleb enne lõppraiet lagedates-
se kohtadesse kasvanud sarapuu kal-
lale giljotiiniga minna. Giljotiin on 
abiks ka seal, kus on kunagi torm üle 
käinud ja kust tarbematerjali enam ei 
saa. Hake viiakse Väosse.

Kõige suurem ühes massiivis lank 
on olnud kümme hektarit ja umbes 
2000 tihumeetrit. „Oli poolteist 
kilomeetrit pikk siilakas,” meenu-
tab Karl-Hendrik. „Keskmine langi 
suurus on ikka viie hektari ringis. 
Ilusat männikut – mulle männikud 
väga meeldivad – on emotsionaal-
selt halb maha võtta, aga kõik sõltub 
olukorrast. Kui vanus on täis, sel-
lega kelmitatud ei ole, peabki raiu-
ma. Raplamaa viiekümneaastastes ja 
vanemates kuusikutes on kaks raie-
liiki: lageraie või üldse mitte midagi. 
Harvendusraiet põdra pärast teha ei 

saa. Mingil ajal see, mis linnas uue 
metsaseaduse arutamise taustal toi-
mus, ajas ühtpidi naerma, teistpi-
di nutma. ” Hea on kaugelt kilgata, 
aga tulgu need targutajad ise maale 
elama, siis ehk hakkavad asjadest aru 
saama …

Lister on Emajõe äärde rajatava 
puidurafineerimistehase poolt, kuid 
see, et Rail Baltic võtab temalt eelda-
tavasti üksteist hektarit metsa ja jätab 
alles kaks 0,4 hektari suurust kolm-
nurka, pole sugugi meeltmööda. 

„Keegi ei taha oma aia taha kar-
jääri, tehast, sigalat, raudteed, aga kui 
neid ei ole, ei jõua me kusagile edasi,” 
on mees ühtlasi realist.

Hindajatele meeldinud 
tulevikumets
„Selle kevade suur ponnistus,” peab 
Karl-Hendrik auto teepervel kinni. 
„Ostes oli kinnistu nimi Sable-Madise, 
mingil ajal ei tohtinud ametnike mee-
lest nimes sidekriipsu ega numbreid 
olla ja nii sai nimeks Madise. 890 
meetrit teelt otse alla, laius pea neli-
sada meetrit, kokku 32 hektarit.” 

NÜÜD KA 
RENDIVÕIMALUS
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See on seesama tükk, mille ta endi-
sele tööandjale esimesena ostis. Kui 
vana mets oli pealt ära võetud, jäi maa 
paremaid aegu ootama. „Omamoodi 
naljakas lugu on see, kuidas mõne 
asjaga tekib isiklik suhe,” mõtiskleb 
mees. „Valus oli aastaid pealt vaadata, 
kuidas keegi sellest ei hooli ja ise näed, 
kui ilus tulevikumets sinna tuleks. 
Mõni aeg tagasi jõudsime omavahel 
kokkuleppele ja sain need 32 hektarit 
endale. Kaks ja pool kuud oli kolmel 
saemehel kõvasti tööd, nüüd on näha 
haaba, leppa, kaske, kuuske, kohati 
mändi ... Mõne aja pärast tuleb ette 
võtta hooldusraie.” 

Kuivenduskraavid kahel pool 
Madise tükki on taastatud, keskele, 

kõige märjemasse kohta, on lisakraav 
juurde kaevatud. 1,8 kilomeetri pik-
kusele kraavile toetust küsitud ei ole. 
„Need ühikute määrad ja bürokraa-
tia on nii karmid, et lihtsam on ise 
ära teha, kui vähegi võimalik,” on ta 
olukorraga leppinud. „Ma iial ei tea, 
kas saan selle raha tagasi, kas minu-
le seda üldse jagub. Õnneks kompen-
seerib kraavipervel olnud lepa-sara-
puuvõsa midagi, loodan kolmandiku 
kuludest hakkega tasandada, umbes 
neli tuhat eurot jääb firma kanda. Üks 
naaber mõttega kaasa ei tulnud, teine, 
Saidafarmi omanik, tuli. Hea näide 
sellest, kes saab ja kes ei saa vajalikest 
töödest aru.”

Rahulolu tehtu üle on tunda igast 

mehe sõnast. Tal on veel üks teine 
koht, kus ta nüüd saab rahuliku süda-
mega tulevikumetsa sirgumist jälgi-
da. Kuus-seitse aastat tagasi istuta-
sid nad Kehtna kooli õpilastega viie-
le hektarile metsataimi. Sealt hiljem 
mööda sõites riivas metsistunud kul-
tuur silma, sel kevadel sai see lõpuks 
hooldatud. Karl-Hendriku meelest 
pole mõtet istutamisega vaeva näha, 
kui kultuuri hooldada ei jõua, pigem 
tulgu raiestikule siis see, mida loodus 
ise annab.

Arutleme ka maksupoliitika üle. 
Karl-Hendriku arvates tuleks kind-
lasti pärast tõsisemat lageraiet osa 
rahast metsa tagasi viia kultuuri-
de rajamiseks, noorendike hoolda-
miseks, kraavide puhastamiseks. 
Firmana on seda teha lihtsam, eraisi-
kuna keerulisem, eelkõige just mak-
supoliitika tõttu. Firmale kuulub roh-
kem metsa, töö käib järjepidevamalt 
ning tulusid kuludeks parem jaga-
da. Väikemetsaomanikul on aga vähe 
raiuda ja kui ta seda teeb, küsib riik 
20% endale. Tõsi, üht-teist saab kulu-
desse kanda, kuid ikka tuleb maksu-
dena (tulu- pluss maamaks) suur hulk 
ära anda.

„Praegune poliitika erametsaoma-
nikku ei soosi, aga põllumeest küll,” 
on Karl-Hendrik vahetegemise üle 
nördinud. „Kui põllumehel aasta tuksi 
läheb vihma, ikalduse, sigade, hanede 
või mingil muul põhjusel, minnak-
se Toompeale abi otsima, mis sest, 
et järgmisel aastal probleeme pole. 
Kui metsamees talvel tööd teha kehva 
ilma tõttu ei saa või puidu eest nor-
maalset hinda ei maksta, ei tule kelle-
legi mõttessegi kusagilt toetust otsi-
da. Tegelikult on metsas riske tundu-
valt rohkem kui põllul, näiteks põdra 
ja tormi tõttu võib terve inimpõlv 
metsata ja seetõttu ka tuluta jääda … 
Kui ma kõige selle peale mõtlen, siis 
rahaliselt arvutades olen ma rumal 
inimene ja peaksin hoopis kõik maha 
müüma, mitte juurde ostma …”

Selle päeva õhtul koju jõudes peab 
ta aga otsustama, mida laual oleva 
pakkumisega peale hakata. Arvata 
on, et Sindlivabriku metsapind suu-
reneb jälle mõnekümne hektari 
võrra. 

Parimad metsamajandajad

Eesti erametsaliit ja eramet-
sakeskus jagasid ka täna-
vu tunnustust oma met-

sast hoolivatele ja jätkusuutlikult 
majandavatele metsaomanikele.

Parim metsamajandaja 2017 on 
Liidia Köster Läänemaalt.

Eripreemiad pälvisid:
•	 Karl	Axel	Adelman	 (Lääne	maa)	

– põlvest põlve metsamajandaja;
•	 Andres	Tammeveski	 (Hiiu	maa)	–	

teadmistepõhine metsamajandaja;
•	 Daniil	 Starodubtsev	 (Ida-Viru-

maa) – noor metsainvestor;
•	 Starforest	 OÜ	 (Pärnumaa)	 –	

kogenud metsakasvataja;
•	 Metsamaahalduse	 AS	 (Viljan	di-

maa) – professionaalne metsa-
majandaja;

•	 Ökokütus	 OÜ	 (Põlva-	 ja	 Võru-
maa) – biomajanduse edendaja;

•	 Kairi-Kristiine	 Haller	 (Pärnu-
maa) – pealehakkaja metsaoma-
nik;

•	 Sindlivabrik	 OÜ	 (Raplamaa)	 –	
pika vaatega metsakasvataja.

 „Raietööde lõppedes peab pilt olema selline, et ma ei peaks pead ära pöörama, et 
saan piinlikust tundmata rahuliku südamega objekti omanikule või iseendale üle 
anda. see on kõige tähtsam,” on Karl-Hendrik Lister kindel. 
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Vivika Veski

Kui suurt osa metsast võime 
kasutada puidutootmiseks? 
Biotoodete ekspert Peter 

Axegård nimetab seda filosoofiliseks 
küsimuseks, millele loodusteaduslik-
ku vastust ei pruugi ollagi.

Rootsi teadusuuringute instituuti-
de (RISE) asepresident Peter Axegård 
on üks neist ekspertidest, kes anna-
vad nõu Est-For Investi puidurafinee-
rimistehase eestvedajatele. Ajakirjale 
Eesti Mets andis Peter Axegård inter-
vjuu tänavu juunis, mil ta oli Eestis 
osalemas Eesti metsa- ja puidutöös-
tuse liidu suvekonverentsil „Pilk pui-
dutööstuse tulevikku”. Konverentsil 
pidas Axegård ettekande, kus ta rää-
kis muu hulgas sellest, et puidurafi-
neerimine võib muuta maailma teks-
tiilitööstust. Kui puidu biomassist 
suudetakse keskkonnasõbralikul viisil 
mõistlike kuludega tekstiilkiudu toota, 
saab tekstiilitööstuse kolida Aasiast 
Põhjamaade puidurafineerimistehaste 
lähistele, kirjeldas ta võimalikku tule-
vikku. See tähendab ühtlasi, et kaupa 
tuleb vähem transportida ja seda peab 
Axegård oluliseks, sest tunneb muret 
maailma kliima pärast. 

Tselluloos ja puidurafineerimine
Rootsis tegutseb terve hulk tsellu-
loositehaseid, kuid vaid mõnda neist 
võiks nimetada puidurafineerimiste-
haseks. Axegård ütleb, et tegelikult ei 
ole seda väga selgelt määratletud, mil-
line tselluloositehas on puidurafinee-
rimistehas. Tema enda jaoks tähen-
dab puidurafineerimine midagi ena-
mat sellest, mida tänini on tselluloo-
sitehastes tehtud ehk midagi uut. Ja 
selle kohta on Axegårdil tuua kaks 
head näidet Rootsist ja üks Soomest.

Üks Rootsi puidurafineerimiste-
has	on	Domsjö	 tehas	Örnsköldsvikis	
Põhja-Rootsis, mille omanik on Birla. 
Nemad ekstraheerivad peamiselt pui-
dumassist ligniini. See on tüüpiline 
biorafineerimine, ütleb Axegård.

Teine hea näide on Sunpine Piteås, 
samuti Põhja-Rootsis. See tehas kasu-
tab toormena Rootsi ja Soome tsel-
luloositehastes toodetud toortallõli 
ning valmistab sellest biodiislit ja mit-
meid kemikaale. 

Eestisse plaanitakse kraft-meeto-
dil (teisisõnu sulfaat-meetodil) töö-
tavat tselluloositehast – samal põhi-
mõttel töötab Stora Enso Sunila tehas 
Soomes Ida-Helsingis, kus ligniini 
toodetakse alates 2015. aastast. Valdav 

enamik maailma keemilisest tselluloo-
sitööstusest seda meetodit kasutabki. 

Est-For Investi eestvedajad on rõhu-
tanud, et puidurafineerimistehas tuleb 
Eestisse nõnda suurena rajada sellepä-
rast, et väiksem tehas ei suudaks maa-

ilmaturul majanduslikult 
konkureerida. Axegård 
toob välja mitu põhjust, 
mis konkurentsi puidura-
fineerijate jaoks karmiks 
muudavad. Esiteks tuleb 
neil konkureerida naf-

taga, mis on praegu odav. „See on 
biomajanduse jaoks praegu peamine 
probleem,” tunnistab Axegård. Üheksa 
aastat tagasi, kui nafta oli kallis ja 
puit sama hinnaga või veidi kallim kui 
praegu, oli lihtsam.

Lisaks lähtub põhjamaisele pui-
duturule tõsine konkurents Lõuna-
Ameerikast ja Aasia teatud piirkon-
dadest, kus puit on palju odavam, sest 
puud kasvavad seal märkimisväärselt 
kiiremini kui siin. 

Milliseid uudseid tooteid saab teha puitu rafineerides

Puidu biorafineerimine võib 
tuua turule täiesti uudsed 
tooted. Näiteks suudab pui-

dust toodetud nanotselluloos sidu-
da kuni 99 protsenti vett võrreldes 
enda kaaluga. Seda saab kasutada 
näiteks paksendajana toidu hulgas. 
Üht jaapanlastelt pärinevat raken-
dust – vee ja nanotselluloosi sus-
pensiooni – kasutatakse nahanii-
sutajana kosmeetikas. See on väga 
paks, kuid ei sisalda üldse rasva.

Nanotselluloosist saab veel valmis-
tada väga õhukest läbipaistvat kilet 
paberi katmiseks ja pakendamiseks. 
Pakendite kiletamine aitab minimee-

rida nende hapnikuläbilaskvust ja 
muuta pinnad siledamaks. 

Paljudes maades tegutsetakse 
praegu selle nimel, et töötada välja 
võimalusi valmistada tselluloosist 
tekstiilkiudu keskkonnasõbralikul 
moel. Varasemal tekstiilitootmisel 
tselluloosist ja viskoositootmisel 
on väga suur ökoloogiline jalajälg. 
Selles protsessis kasutatakse kesk-
konnale kahjulikke kemikaale (näi-
teks süsinikdisulfiidi), ressursse ei 
taaskasutata ja heide on suur. 

Kasutusvõimalusi on tegelikult 
väga palju, need on vaid mõned 
näited.

Puidu biorafineerimine 
säästab keskkonda – 
piiri seab saadaolev biomass

Eestis on keskkonnaühendused 
väljendanud tõsist muret 
tulevase puidurafineerimistehase 
keskkonnamõju pärast. 
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Mullalaadne jääde
Eestis on keskkonnaühendused väl-
jendanud tõsist muret tulevase pui-
durafineerimistehase keskkonnamõ-
ju pärast. Axegård ütleb aga, et ta ei 
usu, et Rootsi ja Soome uute puidura-
fineerimistehaste tõttu oleks võima-
lik täheldada mingeid muutusi kesk-
konnas võrreldes varasemaga. Ta rää-
gib, et kui näiteks puidumassist eral-
datakse ligniin või kui toodetakse 
nanotselluloosi, siis kõik, mis toot-
mises üle jääb, läheb sellistes tehas-
tes taaskasutusele. (Ka Est-For Investi 
juhid on lubanud rakendada zero-
waste- ehk jäätmevaba põhimõtet). 

Ta möönab siiski, et keskkonna-
mõju sõltub muidugi ka sellest, mida 
tehases täpsemalt tehakse, ja päris 
ilma välisõhu heitmeteta ei suuda 
keegi tegutseda. Samas tekitavad 
moodsad tehased oluliselt vähem 
õhuheitmeid ja heitvett kui vanad. 
Kindlasti peavad tehased kinni pida-
ma heitmemäärast, mis neile kesk-
konnaloaga teatud aastateks ette on 
antud, ja seda luba muuta, näiteks 
sooviga heitmekogust suuren-
dada, on äärmiselt keeruline, 
selgitab Axegård.

Eestisse plaanitava teha-
se puhul teeb keskkonna-
kaitsjatele suurt muret 
selle mõju Emajõele ja 
Peipsi järvele. Kuna 
tselluloosi tootmis-
protsess käib peami-
selt vedelas keskkon-
nas ehk rohke veega 
ja tootmisprotsessis 
kasutatavat vett ei 

Rootsi teadusuu-
ringute instituuti-
de asepresident 
Peter Axegård on 
üks neist eksper-
tidest, kes anna-
vad nõu est-For 
investi puidura-
fineerimistehase 
eestvedajatele.
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ole võimalik täiel määral uuesti ring-
lusse võtta, rajatakse need tehased 
jõgede või järvede lähedusse. 

Axegård leiab aga, et vee kogus ise-
enesest ei pruugi olla probleem, sest 
samapalju vett kui veekogust võe-
takse, suunatakse sinna pärast taga-
si. Probleem võib tekkida siis, kui 
tehasest väljuv vesi sisaldab rohkem 
orgaanikat kui sinna sisenev. 

„Aga tänapäeva tselluloositeha-
sed suunavad väga suure osa veest 
ringlusse ja kasutavad tõhusaid heit-
veepuhastussüsteeme, mis suudavad 
eemaldada peaaegu kogu selle ainese, 
mille hapnik on oksüdeerinud. Alles 
jääb vaid üsna stabiilne orgaaniline 

aines, mis sarnaneb põhimõtteliselt 
mullaga – on sarnase keemilise koos-
tisega,” ei näe Axegård tõsist ohtu. 

Puidutöötlus vajab 
ohtralt pesuvett
Vett võetakse tehase tootmissüsteemis 
ka uuesti ringlusse, kuid seda saab teha 
vaid teatud piirini. Puidumass läbib 
töötluse käigus terve rea pesusead-
meid. Keedukatla ja pleegitusseadme 
vahel paikneb järjestikku kolm-neli-viis 
pesuseadet ehk difusööri. Pärast pesu 
suunatakse viimasest pesijast, mis asub 
enne pleegitusseadet, pesuvesi eelmi-
sesse ja nii edasi. Taaskasutuse järel 
suunatakse praktiliselt kogu pleegitu-

se eelne pesuvesi biomassi katlasse, et 
toota soojust. See vesi sisaldab ühtlasi 
siiski ka orgaanilisi aineid ja kemikaa-
le, näiteks klooriühendeid ja kaaliumi, 
mis võivad biomassi kateldes problee-
me põhjustada.

Pleegitusprotsessis tuleb pui-
dumassi jälle pesta, selle jaoks on 
taas kolm-neli-viis järjestikust pesu-
seadet, kus vett taaskasutatak-
se. Taaskasutuse järel läheb osa sel-
lest veest samuti biomassi katlasse. 
Ringlusse võetud vette jääb orgaanili-
si ja samuti puidust pärinevaid anor-
gaanilisi aineid, nagu näiteks kaltsiu-
mi. Kõigi nende ainete kontsentrat-
siooni kasv seab piirid, kui palju saab 

Peter Axegård on veendunud, et kliimale tuleb uute moodsate puidurafineeri-
mistehaste rajamine ainult kasuks, sest need tehased ei kasuta üldse fossiilkütust. 

Mis on mis

•	 Tselluloos	–	taimne	polüsah-
hariid või tselluloositööstu-
se toodang saagisega puidust 
kuni 55%, mis sisaldab ka 
teisi puidu keemilisi kompo-
nente. 

•	 Sulfaattselluloos	 –	 sulfaat-
leelisega keedetud tselluloos, 
mis on oma nimetuse saanud 
kemikaalide regenereerimi-
seks kasutatavast naatriumsul-
faadist. 

•	 Nanotselluloos	 –	 materjal,	
mis on saadud taimse toorme 
peenestamisel nanopiirkonna 
mõõtmeteni. 

•	 Ligniin	–	puidu	põhistruktuu-
ri kuuluv jäikust andev keeru-
ka ehitusega looduslik polü-
meer.

•	 Difusöör	 –	 vertikaalne	 silind-
riline tselluloosi pesuseade, 
milles pesuprotsess toimub 
pesuvedeliku filtreerumisega 
läbi mahutis paikneva tsellu-
loosikihi. 

•	 Tallõli	–	sulfaatseebi	töötlemi-
sel väävelhappega saadav sul-
faattselluloosi kõrvaltoode. 

Allikas: „Puiduterminoloogia 
sõnastik”, TTÜ õppematerjalid, 

www.tsenter.ee
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sama vett pleegitusseadmetes uuesti 
kasutusele võtta.

Axegård möönab, et puhttehniliselt 
saaks vett ka senisest rohkem taaska-
sutada, kuid teatud piirist läheb ener-
giakulu väga suureks, kasvab vajadus 
pleegitusel kasutatavate kemikaalide 
järele ja tootmisefektiivsus kannatab 
samuti. Pleegitusprotsessi heitvesi 
läheb töötlemisele heitveepuhastus-
seadmesse.

Biomass ei suuda naftat asendada
Veekogudest suuremat murekohta 
näeb Axegård metsas. Eesti metsa ta 
siiski uue tehase tõttu ohus olevaks ei 
pea. „Praegu te ekspordite laevadega 
suures koguses puitu. Kui te tulevi-
kus lihtsalt ekspordite vähem, ei ole 
vaja metsa rohkem raiuda kui praegu. 
Tehas toob Eestisse lisaväärtust, töö-
kohti. Iga uus tselluloositehas mõju-
tab puiduturgu,” arutleb Axegård. 
„Samas, Soomes ja Rootsis ei kasu-
tata ära kogu saadaolevat puitu – me 
raiume vähem kui võiksime – ka võt-
tes arvesse ökoloogilisi piiranguid.”

Hea on Axegårdi hinnangu järgi 
see, et uue tehase valmimisega Eestis 
tuleb puitu vähem transportida, kuna 
seda töödeldakse kohapeal. Puit on 
raske, see sisaldab palju vett – üks 
tonn tselluloosi võrdub kahe tonni 
puiduga. Nii on see kuiva puidu-
ga, märja puhul on vahe veelgi suu-
rem. Axegård peab transpordivaja-
duse vähenemist oluliseks, sest see 
aitab vähendada fossiilsete ressurs-
side kasutamist ja on selle tõttu hea 
kliimale.

Üldse on Axegård veendunud, et 
kliimale tuleb uute moodsate puidu-
rafineerimistehaste rajamine ainult 
kasuks. „Need tehased ei kasuta 
üldse fossiilkütust, vaid suudavad ise 
toota soojust ja ka elektrit taastuvast 
biomassist, samuti toota biokütust 
sõidukitele,” põhjendab ta.

Probleem seisneb Axegårdi jaoks 
aga hoopis selles, et maailmas ei 
leidu piisavalt biomassi, et saaks 
fossiilsete varude kasutamise sel-
lega asendada. „Me kasutame nii 
suures koguses naftat, gaasi ja kivi-
sütt, et saadaolev biomass suudab 
asendada vaid väikese osa sellest. 
Puidurafineerijatena saame olla vaid 
üks väike osa suuremast lahendu-
sest, misiganes see ka on. Juurde 
peavad tulema teised lahendused – 
võib-olla kergsõidukid, võib-olla elu-
stiilimuutus ja muu selline, ma ei tea 
tegelikult ... ,” mõtiskleb ta. Ja lisab, 
et tegelikult on praegu ka keeruline 
biokütusega ärimaailmas läbi lüüa. 
Biokütus ei tasu end majanduslikult 
ära, sest nafta on nii odav. 

Teadmised ja teadlikkus
Päris kindlasti ei leidu maailmas pii-
savalt biomassi, et kogu fossiilkütust 

asendada, kuid küsimus on ka sel-
les, kui palju üldse võib võtta metsast 
biotööstusele tooret ilma negatiiv-
selt mõjutamata metsade elurikkust. 
Axegård tunnistab, et talle teeb see 
muret. Ta tõdeb, et ei ole saanud öko-
loogidelt sellele küsimusele kindlat 
vastust. Erinevaid arvamusi on palju. 

„Mida iganes me 
teeme, mõjutame me 
loodust. Küsimus on 
selles, kas me aktsep-
teerime seda või mitte. 
Näiteks põllumajandus 
on toitu tootes tohutult 
loodust hävitanud, kuid 
me lepime sellega. Nüüd 

on küsimus, kui suurt osa metsast me 
võime kasutada tootmismetsana. Ma 
arvan, et see on filosoofiline küsi-
mus,” arutleb Axegård.

Ta on kogenud, et metsatööstu-
se traditsiooniga maades aktseptee-
ritakse ka uusi tootmisi. Vastu ollak-
se pigem seal, kus sellist traditsioo-
ni pole. Näiteks Uruguays käis mõne 
aasta eest suur vaidlus kahe tselluloo-
sitehase ehitamise üle, toob ta näite. 
„Rootslased ei oleks selliste tehaste 
pärast muretsenud, kuigi me oleme 
väga „roheline” rahvas. See sõltub 
sellest, mida metsanduspraktikast 
ning tselluloosi- ja paberitootmisest 
teatakse. Rootsi on väga roheline ja 
samas teadlik maa ja meil ei näe ena-
mik inimesi metsatööstuses problee-
mi. Ilmselt suhtumine sõltubki sel-
lest, millega ollakse harjunud. Seega 
arvan, et teadlikkus on tähtis,” kinni-
tab Peter Axegård. 

AS A&P Mets ostab:
	 •		MetSAkinniStuid
	 •		kASvAvAt MetSA
	 •		PõlluMAAd

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

Enamik tänapäeva 
tselluloositehaseid kasutab 
tõhusaid puhastussüsteeme, kus 
eemaldatakse peaaegu kõik see, 
mis vees on oksüdeerunud.
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Monika Hint on ise endale leidnud ja üles ehitanud tegevus
haru, millega ka elatist teenib. Peamine materjal on loomade 
luud ja eriti just põtrade lõualuud.

Viio Aitsam, metsandusajakirjanik

Koordikamber, Monika Hindi 
ettevõte, paikneb Viljandi-
maal Kibekülas. Sinna sõi-

tes tuleb läbida mitu maalilist orgu. 
Talus, kuhu jõuame, töötas vanas-
ti vesiveski. Ka tänapäeval on varem 
kokku kolme veskit toitnud Verilaske 
ojal täita oma asine funktsioon – 
pesta puhtaks luutükid, millised 
Monika Hint trumliga omaleiutatud 
tehnoloogia kohaselt mitmeks päe-
vaks vete kätte jätab.

„Esimesed kaks korda ei pidanud 
trummel vastu ja kõik sisu läks alla-
voolu. Kui tulevikus keegi peaks leid-
ma ja uurima hakkama, tuuakse kivi-
aeg tükk aega hilisemaks,” naerab 
Monika.  

Ürgvana materjal
Luu kui materjali juurde jõudis ta 
siis, kui õppis Tartu ülikooli Viljandi 
kultuuriakadeemias pärandtehnoloo-
giat. Oma materjali otsides sai otsus-
tavaks koduõuelt leitud metsseavarba 
tükk – puhas, ilus, looduslik ja loo-
mingulist mõtet inspireeriv kondi-
ke. Järgnesid käigud muuseumidesse, 
sammsammult õppis Monika tund-
ma, kuidas luud ajaloos kasutatud 
on. Muu hulgas omandas ta Soomes 
Inari linnas saamide traditsioonilisi 
luutöövõtteid. 

„Magistritööd kirjutades võttis 
päris suure osa see, kust 
Eestis materjali hankida,” 
räägib Monika. Uurides 
sai ta teada, et jahime-
hed koguvad põdrateadlase-
le Jüri Tõnissonile kütitud põtra-
de parempoolseid lõualuid, mida 
temal pole pärast mõõtmisi kusagi-
le panna. 

Nüüdseks on neil välja kujune-
nud koostöö, et kui Tõnisson tuleb 
Viljandimaale jahimeeste puhtaks 
keedetud ja kokku toodud lõualuid 
üle mõõtma, laob ta need pärast 
kastidesse ja Monika saab need 
endale. 

„Umbes kolmsada lõualuud aas-
tas. Jahimehed kütivad põtru palju 
rohkem, aga mina suuremat kogust 
ei vaja. Vähemal määral kasutan ka 
sääreluid, õieti peamiselt kämblaluid, 
mis tavaliselt pärast jahti jäetakse 
metsa,” räägib Monika.

Peale põdraluude on kasutusel 
mõneti sarvematerjal ja kodulooma-
dest lamba sääreluud. Kui ka kõik 
katsetamised kokku arvata, on neid, 
kelle luu Monika käest läbi käinud, 
väga palju rohkem, kuid ta põhimõ-

te on, et kaubaks valmistab esemeid 
materjalist, mis on kättesaadav mitte 
juhuslikult või suure otsimise peale, 
vaid pideva voona.

Kas toodult või kogemata saadult 
on tal kasutuses isegi jaanalinnu ja 
kilpkonna luid. „On olnud metskit-
se sääre- ja proovinud järele olen ka 
hundi luid. See on hea materjal. Ma 
imestan, kui väga sarnased on hundi 
ja lamba sääre-, kämbla-, pöia- ja var-
baluud,” võrdleb kunstnik.

Iga ese oma nägu
Esmapilgul silmab Koordikambri 
õdusas töökojas kahte suurt lauda, 
elektripliiti, väikesi tööpinke ruumi 
teises servas ja suurt võrkkiike puna-
se vaibaga. Riiulil on sarved, aga suur 
tootenäidiste hulk, mis sealsamas või 
kappides, karpides ja mujal ei hakka 
niivõrd silma. Kui Monika neid näi-
tama asub, täitub laud eri esemeist 
varsti äärest ääreni, igaüks nii süm-
paatselt naturaalne ja ilus, et kisub 
pihku võtma.

Siin on luust peaga väikesed nais-
te noad, nõelad ja heegelnõelad, naha 
töötlemise ludad, vöö kudumise pii-
ritsad, kangakudumise soasulased, 
kedervars, luust ja nahast nõelako-
jad, soki- ja kindakudujaile vajalikud 
vardavarbad, nööbid, vööpandlad, 
vahast huulikuga vilepillid, kõrvarõn-
gad, kaelaripatsid ja muud. Materjal 
ise, käsitsi töö ja värvid on põhjus, 
miks iga asi erineb teisest. Monika 
ei lihvi luud laitmatult siledaks, vaid 
jätab looduslikku konarust, mõnesse 
sarvest esemesse käsnjat pitsi, millest 
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Üks naiste nugadest, mille pea on välja lõigatud põdra lõualuu eesotsast.

Nõelad on valmistatud põdra kämb-
laluust.
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rasv välja pestud ... 
Üldse kokku on Koordikambri het-

kel välismaa ostjatele suunatud kodu-
lehel müügil viiskümmend toodet 
ja üles panemata on veel kümme. 
Monika on pähe võtnud jõuda järg-
mise aasta auks saja tooteni.

Tal on kaks kindlat tööpõhimõtet. 
Esiteks see, et ta tegeleb korraga vaid 
ühe või kahe tootega. „Sellises tööko-
jas on väga tähtis, et ei tekiks suurt 
segadust. Iga asja tuleb teha veidi eri-
nevalt ja see vajab natuke erinevaid 
tööriistu, samas tööetappe on järjest 
mitu,” selgitab ta. 

Teine põhimõte on, et uut toodet 
välja töötades teeb ta neid valmis vaid 
mõned. Kui on näha, et asi nii-öel-
da toimib, paneb näidise kodulehe-
le üles. Kui tellitakse, teeb järgmised.

„Kõige mõnusam asi ongi uut too-
det välja mõtelda, ma tegelen sellega 
kaua, see võib kesta kaks-kolm näda-
lat,” tõdeb ta. 

Värvid, vahad, õlid, vaigud
Üks asi on ese välja mõtelda ja välja 
lõigata, lihvida, valmis teha, teine asi 
on viimistlemine. Koordikambris on 
kasutusel ainult looduslikud mater-
jalid. Väike pliit on töökojas selleks, 
et keeta vahasid, vaikusid ja õlisid. 
Monika Hint jutustab, kuidas tuttav 
sai päranduseks vanaema talu, mille 
aidast välja tulnud mitu suurt mesi-
lasvahakangi ta omale sai. „See on 
väga vana, võib-olla saja aasta tagune 
vaha. Kasutan seda tänase päevani,” 
rõõmustab ta tänuväärt kingituse üle. 

Vaha on vaja naha töötlemiseks ja 
näiteks noatupe tugevdamiseks. Kui 
valmis tupp vahas läbi keeta, muutub 
see kõvaks. 

Tarvis läheb ka õlisid, mis tuleb 
enamasti osta. Kui põdra lõualuu 
keskmisest osast välja lõigatud rist-
lõige (lopergune auguga ring, mida 
Monika nimetab ürgveelinnu jalga-
deks) on pesumasinas rasvast puh-
taks pestud ja seejärel mandliõlis läbi 
keedetud, on see muutunud veidi 
läbipaistvaks – järeltöötlemine annab 
tootele lisanüansse.

Osta tuleb ka mõned värvid, mida 
Eesti loodusest ei saa, kuid kõik üle-
jäänud toonid on pärit kas metsa- või monika Hint näitab põdra jalast pärit tikkelluud.
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oma aia taimedelt. 
„Üks, mida ostan, on košinell-

punane. See kujutab endast kuiva-
tatud košinelltäisid, keda korjatak-
se Mehhikos kaktuste pealt. Košinell 
on igivana tuntud looduslik karmiin-
punane. See on väga tugev toon ja 
ma sageli pehmendan seda, värvides 
näiteks oma lemmiku sibulakoortega 
üle,” räägib Monika.

Sinist annab indigo, millega vär-
vitud eseme hilisem ülevärvimine 
sibulakoorelahuses lisab erinevaid 
rohekaid või kollakasrohelisi toone. 
Kevadised kaselehed annavad toone 
kollasest pruunini, põdrakanep hal-
likasrohekat, mustikamarjad lillakas-
sinist ... 

Kui luuese värvitud, annab Monika 
tihti veel viimast lihvi ja hõõrub näi-
teks liivapaberiga mõnest kohast 
värvi vähemaks – see toob ehedat 
luupinda taas välja, lisab huvitavaid 
värvivarjundeid ja esemele oma näo. 

„Luu ja lõnga värvimine erinevad 
täielikult. Lõng mõnevõrra hiljem 
pleegib, aga luu võtab värvi ajaga veel 
tugevamini sisse,” nendib Monika. 

Meistri maailm
„Praegu tegelen naiste nugadega. 
Endale metallitöö ei istu, nii et terad 
teeb üks sepp. Mulle ta töö väga 
meeldib, ta ei lipsi neid terasid liialt 
ära. Põdra lõualuu esimesest kumeru-
sest saan noapead, mille värvin koši-
nelli ja taimedega ära ... Ühe noa 
tegemine kestab kümme päeva, sest 
on kolm liimimist ja liimi kuivamine 
võtab kaua aega,” räägib naine sellest, 
mis tal parajasti käsil on. 

Päevakorral on tuulekellad, mida 
Monika Hint on teinud ka varem, 
aga seni ainult luutükkidest. Nüüd on 
plaan lisada lamba sääreluust kellaosa-
dele taaskasutusmaterjalist kellukesi – 
näiteks töödeldud metallist tops.

„Ma üldse olen nii-öelda jääki-
de korjaja. Luu, mida kasutan, visa-
taks muidu ära või jäetaks metsa. 
Nahatükid, mida kasutan, on naha-
tööstuse jäägid ... Mul on palju tutta-
vaid, kes mulle materjali koguvad või 
seda mu huvi teades mulle toovad.”

Põdra ja hirve leidsarvi kasutab 
ta mõnevõrra. Leidsarved on selles 

mõttes head, et on looduses puh-
taks kulunud, pole mässamist puhas-
tamisega, kuid luudega võrreldes 
annab sarv puhast materjali vähem 
välja – pole seest täis, vaid on urbne. 
Hirvesarvede urbne osa on pealegi 
liiga must.

Samas on Monika leidnud põdra 
pöialuust kõõluse sisse jääva tikkel-
luu, millest ta valmistab juuksenõe-
lu. Iga tikkelluu on täiesti erinev, ise-
moodi kõveruse ja tipuga.

„Ma ei tea, mis funktsiooni tik-
kelluu põdra jalas täpselt täidab, aga 
selle olemasolu on olnud isegi jahi-
meestele uudis. Esialgu toodi mulle 
põdra sääreluid ilma selle luuta, mis 
koos kõõlusega ära visati.”

Koordikambris on kõige muu 
hulgas olemas mammutiluu jääke. 
Mammutivõhkade igikeltsast välja-
sulatamine on Venemaa põhjaosas 
suur ja ohtlik äri. Saadakse väga kal-
lis materjal, millest meisternikerda-
jad valmistavad kaupa Aasia turule. 
Monikani on jõudnud mammutivõ-
ha tükikesed sedakaudu, et üks Eesti 
meister, kes mammutiluust flööte 
valmistab, andis talle oma jäägid. 

„Väga tihe ja tugev materjal, mida 
on raske saagida. Venes nimetatakse 
seda valgeks kullaks. Mina olen kasu-
tanud kilde mõne noapea kau-
nistuseks,” märgib ta. 

Pika sammu aeg
Monika ütleb, et just sai teada 
– pika mõtlemise peale LEADER-
programmile esitatud rahataotlus sai 
jah-sõna. See võimaldab astuda mitu 
pikka sammu. Nelja senise aastaga on 
ta töökoja sisustanud kõigega, mida 
vaja, kuid mitu töövahendit tuleks 
ringi vahetada. 

Nüüd ongi võimalik osta kor-
ralik tolmuimur isekombineeritu 
asemele, lihvimisteks saab natuke 
võimsama lihvija ja uue turvaka-
pi. Veel väikese tallaga puurpingi, 

Niidiga ühendatud luutükkidest 
kondikubu – see on mänguasi, mis 

alt vajutades kokku kukub ja pärast 
jälle püsti tõuseb.
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toodete pildistamiseks fotoaparaadi 
... Sügisel valmib uus koduleht, mis 
on suunatud rohkem kodumaisele ja 
Skandinaavia turule.

Koordikambri kauba müük käibki 
suurelt jaolt interneti kaudu. Aegajalt 
kutsutakse Monikat kursusi juhenda-
ma või mõnesse paika õpituba kor-
raldama. Tallinnas on seltskondi, kes 
võtavad ette kursuste rea, et enda-
le kõik ise teha. Näiteks õpivad nai-
sed voki ja kedervarrega villast lõnga 
tegema. Siis kutsutakse Monika, et 
ta juhendaks luust nõela valmista-
mist. Kolmandal kursusel valmista-
takse endale nõeltehnikas omakedra-
tud lõngast esemeid.

Õpituppa või mõnele kohtumisele 
minnes võtab ta kaasa kastitäie eri-
nevaid luutükke, mille esmane tööt-
lus on tehtud ja enamasti ka värvi-
tud. Huvilised saavad selle materjali 

hulgast valida, mis neile meeldib, et 
endale näiteks mõni ehe valmistada. 
Populaarseimad olevat põdra lõualuu 
auguga ristlõiked ja hambad.

Looduse rütmid
Kui Monika räägib oma töörütmist, 
seostub see otsemaid looduse rütmi-
dega – inimeste maailmas käib tor-
mamine, kuid looduses on liikujate 
tempo palju aeglasem. Juhul, kui pole 
ohtu.

„Ma pole teinud ühtegi eset nii, 
et ma ei mõtle materjalile ja sellele, 
kust see pärit on. Kui luuga tegelen, 
mõtlen selle looma peale, kelle luu 
see on. Näiteks põdraluuga tegeldes 
mõtlen põdrast. Mõtlen, kuidas ta lii-
gub, mida ta teeb, mida ta sööb, et nii 
tugev on ... Ma usun, et looma jõud ja 
tarkus on luu sees.” 

Samamoodi usub Monika taimede 

väesse ja mõtleb nendele, kui liigub 
metsas või mujal, kust ta värvimi-
seks taimi, lehti, juurikaid või marju 
kogub. Ta mõtleb sajale aastale, kui 
kasutab vanast aidast saadud mee-
vaha. 

Keset me tarbimisühiskonda, kus 
isegi kaupade tootjad on pigem orien-
teeritud lühiajalisele kvaliteedile, et 
kasum oleks suurem, mõjub Monika 
jutt väga erandlikult.

Ta ütleb, et ei tee ühtegi toodet, 
mis ei peaks vastu rohkem kui sada 
aastat. Luu on selline materjal, mis 
seda võimaldab. 

„Need on väga kestvad asjad. 
Näiteks 10.–11. sajandist pärit luust 
vilepillid, mis on välja kaevatud – 
kui panna uus vahast huulik, siis 
see pill mängib. Mina pean ka seda 
silmas, et mu tooted kestaks,” kin-
nitab ta. 

Koordikambri logo.

Vöö kudumise piiritsad – üks viimase 
aja tooteid, mis on välja töötatud telli-
muse peale.Nõelakoda, mis inspireeritud saamide nõelakojast.
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Kalle Karoles, Eesti maaülikooli met-
sandus- ja maaehitusinstituudi met-
sakasvatuse osakonna dotsent

Maailma metsade pindala on 
tervikuna endiselt vähe-
nemas, kuid õnneks on 

tempo aeglustumas. Kultuurpuistute 
osakaal on kiiresti tõusmas, samuti 
suurenevad üha metsauuendustöö-
de mahud. 

Kuidas maailma metsaressurssi 
hinnatakse?
Metsa pindala leidmiseks vajalik and-
mestik, mida ÜRO toidu- ja põllu-
majandusorganisatsioon (UN Food 

and Agriculture Organisation; FAO) 
kogub, on peamiselt saadud metsares-
sursside hindamise (Forest Resources 
Assessment, edaspidi FRA) käigus. 
Andmed esitatakse iga viie aasta järel 
välja antavas ülevaates. Esimene ana-
loogne ülevaade avaldati juba 1948. 
aastal, paraku sisaldas see andmeid 
vaid viie indikaatori osas (Global 
Forest … 2015). 

Värskeim andmestik on kogutud 
FRA 2015 käigus, selle viimane ja 
seni täiuslikum ülevaade valmis sama 
aasta septembris Durbanis toimunud 
metsanduse maailmakongressiks. 
Ülevaate koostamisel osales 900 eks-
perti üle kogu maailma. FRA 2015 

katab kokku 234 maailma riiki ja ter-
ritooriumit, kusjuures 155 riigi osas 
on info kogutud rahvuslikelt korres-
pondentidelt. Kokku katab riikide 
rahvuslikes raportites edastatud info 
98,8% maailma metsade pindalast 
(World deforestation … 2015).

Enamike Euroopa ja Põhja-
Ameerika riikide andmestik saadak-
se metsade inventeerimisel alalistelt 
proovitükkidelt, samuti kasutatakse 
metsakorraldustööde inventeerimis- 
ja kaugseire käigus kogutud andmeid.

Mõnede troopilise piirkonna 
maade osas on kasutatav aga vaid eri-
nevate üksikuuringute, eksperthin-
nangute või kaugseire tulemustele 

Maailma metsaressurss 
on piirkonniti nii kahanemas 
kui ka kasvamas

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon FAO on metsaressursi alase teabe kogumise peamine koordineerija maailmas. 
Fotol FAO peahoone Roomas.
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toetuv andmestik. Samas on näiteid 
ka sellistest troopilise piirkonna riiki-
dest, mille metsanduslik andmehõive 
ja -analüüs on küllaltki täiuslik, näi-
teks Costa Rica, Malaisia, India.

FAO andmetel oli 2014. aastal 
mingit laadi rahvuslik metsa inven-
teerimise meetod kasutusel kokku 
112 maailma riigis, seega oli kae-
tud peaaegu 77% maailma metsa-
de üldpindalast (FAO, JRC 2014). 
Metsamajandamise kavade või soo-
vitustega oli 2010. aastal kaetud 52% 
kogu metsa pindalast (Global Forest 
… 2015), perioodil 1990 kuni 2010 
on see kasvanud 18% võrra (Birdseya, 
Panb 2015).

Lisaks sellele, et erinevates riikides 
on viimastel aastakümnetel metsa-
ressursi andmeid kogutud erineva-
te andmehõive süsteemide abil, ras-
kendab ülemaailmse koondülevaa-
te koostamist ja riikide andmestiku 
võrdlemist asjaolu, et andmed on eri-
neva vanusega.

Samuti tekitab probleeme see, et 
FAO definitsiooni kohaselt (FRA 
Terms … 2015) loetakse metsaks 
puittaimestikuga kaetud alad puu-
võrade katteväärtusega üle 10% 
(„Forest – land spanning more than 
0.5 hectares with trees higher than 5 
meters and a canopy cover of more 
than 10 percent, or trees able to reach 
these thresholds in situ.” Eesti keel-
de tõlgituna: „Mets on maa-ala, mille 
pindala on enam kui 0,5 hektarit ja 
millel kasvavad puud kõrgusega üle 
5 meetri ja puuvõrade liitusega üle 
10 protsendi, või ala, millel puud on 
võimelised neid läviväärtusi saavu-
tama.”). 

Erinevates riikides on aga met-
saks lugemise mõõdikuna kasuta-
tav ja metsaseaduses või muudes 
juhendmaterjalides esitatud võrade 
katteväärtus erinev. Seetõttu ei ole 
vahel isegi ühe riigi metsade pind-
ala kohta esitatavad andmed FAO 
FRA, UNFCCC kliimaprotsessi ja rii-
kide endi koostatud erinevates rah-
vuslikes metsaressurssi või säästvat 
majandamist käsitlevates ülevaadetes 
ühesugused. Kliimaprotsessi raporti-
tes kasutatavad definitsioonid võivad 
olla erinevad nii metsa minimaalse 

pindala (näiteks FAO FRA korral 0,5 
ja UNFCCC järgi 0,05–1 hektar) kui 
ka võrade katteväärtuse osas (näiteks 
FAO FRA korral 10% ja UNFCCC 
järgi 10–30%). 

Kõik see eeldab erinevate rapor-
teerimiskohustuste täitmiseks riiki-
de ja rahvusvahelistes andmebaasides 
erinevate andmepäringute tegemist 
ning nõuab tähelepanu andmete tõl-
gendamisel.

Kui võrrelda olukorda maailmas, 
siis mitterahuldav on andmehõive 
ja raporteerimine rahvusvahelistele 
organisatsioonidele eeskätt mitmetes 
troopikas paiknevates madala sisse-
tulekuga riikides, kus metsade kogu-
pindalast on inventeerimisandmetega 
kaetud vaid 37% (Sloan 2015).

Ühtlasi on andmehõive osas toi-
munud oluline progress. Kui troopili-
se piirkonna riikides oli heade inven-
teerimisandmetega kaetud metsade 
osakaal 2005. aastal 38%, siis 2015. 
aastal juba 66% (Romijn 2015).

Maailma metsaressurssi käsitlevad 
FAO FRA 2015 materjalid on alla 
laetavad The Forest Land Use Data 
Explorer kodulehelt (www.fao.org/
forest-resources-assessment/docu-
ments/en/), kust on kättesaadavad ka 
riikide koostatud ülevaated ja varase-
mate FRA väljaannete materjalid.

FAO FRA 2015 materjali põhjal 
koostatud kõiki riike käsitlev metsa-
ressursi näitajate ülevaade Global 
Forest Resources Assessment 2015. 
Desk reference on leitav aadressilt 
www.fao.org/3/a-i4808e.pdf. 

Kokkuvõttes annab FAO FRA 
koostatud materjal praegu parima 
võimaluse maailma metsaressursi 
mahus ja seisundis toimuvate muu-
tuste jälgimiseks, seda eriti tingimus-
tes, kus metsade pindala jätkuvalt 
väheneb, samas inimeste arv ning 
vajadus puittoodete ja teiste met-
sasaaduste järele pidevalt kasvab 
(MacDicken 2015).

Lisaks on viimase aasta jooksul 
ilmunud ülevaateid ja üksikuuringuid 
ning koostatud ka mitmeid iseseis-
vaid kaugseire andmetele tuginevaid 
metsaressursi hinnanguid.

Rahvusvahelised 
hindamissüsteemid ja 
kaitse-eesmärgid 
Kuna maailma eri piirkondades valit-
sevad ökoloogilised, majanduslikud 
ja sotsiaalsed tingimused on erine-
vad, samuti on erinevad metsanduse 
probleemid ja arengusuunad, puudub 
FAO FRA kõrval ühtne ülemaailmselt 
väljatöötatud ja rakendatud näitajate 
süsteem säästva metsanduse hinda-
miseks. 
Enamlevinud regionaalsed säästva 
metsanduse hindamise kriteeriumite 
ja näitajate süsteemid on järgmised: 
•	 Forest	 Europe	 –	 Euroopa	 riigid,	

kasutusel 1993. aastast, kriteeriu-
me 7, indikaatoreid 66; 

•	 Montreali	protsess	–	Kanada,	USA,	
Jaapan, Austraalia ja 
teised riigid, kasutusel 
1994. aastast, kriteeriu-
me 7, indikaatoreid 67;
•	 Tarapoto	 protsess	
– Amazonase piirkon-
na riigid, kasutusel 

aastast 1995, kriteeriume 7, indi-
kaatoreid 47;

•	 ITTO	 protsess	 –	 niiske	 troopilise	
piirkonna riigid, kasutusel 1992. 
aastast, kriteeriume 7, indikaato-
reid 66;

•	 Lepatrique protsess – Kesk-
Ameerika riigid, kasutusel 1997. 
aastast, kriteeriume 8, indikaato-
reid 53 (Bosela 2015).
Kuid hoolimata sellest, et hinda-

mise kriteeriumid on riigiti erinevad, 
võib tõdeda, et igaühes on esikohal 
metsaressursi üldist olemit kirjelda-
vad näitajad: pindala, puidutagavara, 
biomass, samuti nii biomassis, sur-
nud puidus, varises kui ka metsamul-
las seotud süsiniku kogused.

Rahvusvaheliste keskkonna- ja 
metsapoliitiliste protsesside fooku-
ses on samuti metsaressursi olemi ja 
dünaamika näitajad. Näiteks on ÜRO 
metsafoorumi istungitel heaks kiide-
tud metsanduse ülemaailmsetes aren-

Metsamajandamise kavade või 
soovitustega oli 2010. aastal kaetud 
52% kogu metsa pindalast.
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gueesmärkides (Global Objectives … 
2006) ja mittesiduvas õiguslikus inst-
rumendis (Non-Legally … 2007) met-
sade pindala vähenemise peatami-
ne ning kaitse all olevate ja säästvalt 
majandatavate metsade pindala suu-
rendamine. Oluliseks peetakse suu-
rendada metsanduse rolli rahvusva-
heliselt kokkulepitud arengueesmär-
kide saavutamisel.

New Yorgi metsadeklaratsioonis 
(The New York … 2015) kutsutak-
se riike piirama looduslike metsade 
pindala vähenemise tempot aastaks 

2020 poole võrra ja peatama täielikult 
aastaks 2030. 

ÜRO metsafoorumi eriistungil 
2017. aastal heakskiidetud stratee-
gilises plaanis „United Nations stra-
tegic plan for forests 2017–2030” 
rõhutatakse vajadust peatada met-
sade hävitamine ja nende pindala 
vähenemine säästva majandamise, 
sealhulgas kaitse, taastamise, mitte-
metsamaade metsastamise ja raiutud 
metsade uuendamise abil. Suuniseks 
on suurendada ülemaailmset metsa 
pindala aastaks 2030 kolme protsen-

di võrra, tuginedes selles osas läh-
teseisuna FAO FRA 2015 baasarvu-
le. Samuti on plaanis säilitada või 
suurendada metsa süsinikuvaru ja 
tagada aastaks 2020 kõigi metsatüü-
pide säästev majandamine (United 
Nations …).

Milline on maailma metsaressurss 
ja selle trendid?
Maailma metsade puidutagavara 
moodustas 2015. aastal 530 miljardit 
kuupmeetrit, mida on siiski 3,6 mil-
jardi kuupmeetri võrra rohkem kui 
aastal 1990. Sealjuures vähenes aas-
tatel 1990 kuni 2000 metsade puidu-
tagavara, mis järgnevatel aastatel on 
mõõdukalt tõusnud (Köhl 2015).

Maailma metsade kogupindala 
moodustas FAO FRA 2015 metsa-
ressursside hinnangu andmetel 3999 
miljonit hektarit, aastal 1990 oli see 
4128 miljonit hektarit ehk 129 mil-
joni hektari võrra suurem. 25 aasta 
jooksul on metsade pindala vähene-
nud 3% võrra (Global Forest … 2015). 
Globaalne metsasus vähenes samal 
perioodil 31,6% kuni 30,6%. 

Seega võib viimasel kümnendil 
täheldada metsade pindala vähenemi-
se tempo teatavat aeglustumist, varem 
on see olnud veelgi kõrgem, näiteks 
aastatel 1980 kuni 1990 üle 15,5 miljo-
ni hektari aastas (State … 1997).  

Kokku vähenes maailma metsa 
pindala alates 1990. aastast 25 aasta 
jooksul ligikaudu Lõuna-Aafrika suu-
ruse pindala võrra (Global Forest … 
2015).

Protsentuaalselt aeglustus vähene-
mise tempo 0,18% 1990ndate alguses 
kuni 0,08% aastas perioodil 2010 kuni 
2015 (World deforestation … 2015).

Üle poole (53%) maailma metsa-
dest paikneb viies riigis: Venemaa, 
Brasiilia, USA, Kanada ja Hiina 
(Cashore 2013). Need riigid omavad 
seega suurimat vastutust maailma 
metsaressursi säilimise ja kasutamise 
eest. 64s riigis on vähem kui 10% kõi-
gist maailma metsadest (Innes 2013).

Metsade pindala nii kasvab kui ka 
kahaneb
Metsade pindala trendid on erine-
vatesse kliimavöönditesse kuuluvates 

maailma metsade ClobCover Land Cover kaart. Kaart on alla laaditav ka euroopa 
Kosmoseagentuuri kodulehelt.

maailma metsade paiknemine mODis andmetel. Piirkonnad, kus täheldati metsade 
pindala vähenemist aastatel 2005–2010, on tähistatud punasega.
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riikides erinevad. 
Aastatel 1990 kuni 2015 vähenes 

kõige enam (195 miljonit hektarit) 
troopiliste metsade kogupindala, mis 
moodustas 2015. aastal 1,79 miljardit 
hektarit. Samal perioodil suurenes 
parasvööndi metsade pindala 67 mil-
joni hektari võrra. 

Subtroopiliste ja boreaalsete met-
sade pindala muutus vähe (Keenan 
2015), mõnedes piirkondades on 
vähenemine seotud peamiselt ula-
tuslike metsatulekahjudega (Hansen 
2010).

Kokkuvõttes on parasvööndi met-
sade osakaal maailmas peamiselt 
troopiliste metsade osakaalu arvelt 
oluliselt suurenenud.

Troopilised vihmametsad katsid 
enne intensiivset inimtegevust 24 
miljoni ruutkilomeetrise pindalaga 
vööndi (14% maismaa kogupindalast), 
mis ulatus ekvaatorist 23,5 kraadi 
lõuna- ja põhjapoole. Ainuüksi kahe-
kümnendal sajandil on see kahane-
nud enam kui poole võrra (Newman 
2002).

Kaugseire andmetel vähenes 
troopiliste vihmametsade pindala 8 
(1990–2000) ja 7,6 (2000–2010) mil-
joni hektari võrra ehk 0,49% aas-
tas (Achard 2014). Praegu moodus-
tab säilinud troopiliste vihmametsade 
osakaal kõigest 6% maismaa kogu-
pindalast.  

Säilinud vihmametsad (protsent 
kogupindalast) kuuluvad kolme eri-
nevasse bioomi:
1.  Ameerika – 50%;
2.  Aafrika (Kongo tasandik, Nigeeria, 

Ginea) – 20%;
3.  Kagu-Aasia (Indoneesia, Malaisia 

ja teised) – 30%.

Metsade pindala seos riikide 
arengu ja sissetulekuga
Metsade pindala suurenes perioodil 
1990 kuni 2010 kõrge majandusliku 
sissetulekuga riikides ligikaudu 0,05% 
võrra aastas. Keskmise sissetuleku-
ga riikides püsis see 2000 kuni 2010 
stabiilsena. Keskmisest madalama ja 
madala sissetulekuga riikides vähenes 
metsade pindala kogu perioodi jook-
sul vastavalt 0,3 kuni 0,6% võrra aas-
tas (Keenan 2015).

Metsa pindala trendid ühe 
inimese kohta
Metsa pindala vähenemine ühe 
inimese kohta tuleneb nii kogupind-
ala vähenemisest kui ka elanike arvu 
olulisest suurenemisest.

Ühe inimese kohta oli maailmas 
aastatel 1990 ja 2015 vastavalt 0,8 ja 
0,6 hektarit metsa (Global Forest … 
2015), mida on enam kui kaks korda 
vähem Eestiga võrreldes. Eesti met-
sade pindala moodustab ligikaudu 
0,057% maailma metsade pindalast. 

Kuna maailma metsade pindala on 
viimastel aastakümnetel vähenud ja 
Eesti oma mõnevõrra kasvanud, on 
Eesti osakaal maailmas selles osas 
suurenenud.

Metsade pindala ja 
põllumajanduslik maakasutus
Kui vaadata viimase perioodi maaka-
sutuses toimunud trende, siis aasta-
tel 2000 kuni 2010 on maailma troo-
pilises ja subtroopilises piirkonnas 
metsade pindala vähenenud seitsme 
miljoni hektari ning põllumajandusli-

kult kasutatava maa pindala suurene-
nud kuue miljoni hektari võrra aastas 
(State … 2016).

Metsade pindala vähenemist on 
seostatud põllumajandusliku suur-
tootmise (40%), kohaliku elanikkon-
na elatusallikaks oleva põllumajan-
dusliku maakasutuse (33%), linnade 
ja asulate võrgustiku infrastruktuuri 
rajamise (10%) ning maavarade kae-
vandamisega (7%; State … 2016).

Kuigi metsade pindala vähenemist 
seostatakse eeskätt põllumajandusli-

ku maakasutusega, on 
aastatel 1970 kuni 2005 
haritava maa pindala 
suurenenud oluliselt 
vähem kui on kasva-
nud elanike arv ja sis-
setulekud. 

Nimetatud 35 aasta 
jooksul suurenes maakera elanike 
arv 74,3, sissetulek 87,2, peamiste 
põllumajanduslike kultuuride kas-
vupind 25 ja toiduainete tootmine 
123% võrra (Food …; Maddison 2006; 
Rudela 2009).

Looduslike metsade 
pindala väheneb 
Kui süveneda pisut maailma metsade 
üldpindala muutustesse, siis selgub, 
et loodusmetsa pindala on aastatel 
1990 kuni 2015 vähenenud poolteist 
korda rohkem kui metsa üldpindala 

Riikide metsa pindala aastane suurenemine või vähenemine perioodil 1990–2015 
(1000 hektarit aastas).
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tervikuna – koguni 240 miljoni hek-
tari võrra (Keenan 2015). 

Perioodi alguses vähenes pindala 
kuni 16 miljoni hektari võrra aas-
tas. Osa uuendati raiejärgselt kiire-
kasvuliste istandikega või uuenes see 
looduslikult ja metsa kogupindala 
vähenemine oli sel perioodil väiksem 
(Siry, Cubbage, Ahmed 2003). 

Aastatel 2010 kuni 2015 vähene-
mise tempo aeglustus, kuid moodus-
tas siiski veel 6,6 miljonit hektarit 
aastas (Global … 2015). 

Kultuurpuistute pindala ja 
osakaal kasvavad 
Teise olulise trendina on aastatel 1990 
kuni 2015 kultuurpuistute ja istandi-
ke pindala suurenenud 110 miljoni 
hektari võrra, kokku kuni 278 miljoni 

hektarini (Keenan 2015). 
Seniste mittemetsamaade met-

sastamise tulemusena rajati aastatel 
1990 kuni 2000 uut metsa 3,6 ja järg-
neval kümnel aastal 4,9 miljoni hek-
tari ulatuses aastas. Looduslikku uue-
nemist esines FAO FRA 2010 andme-
tel neil aastatel 4,1 ja järgneval küm-
nel aastal 2,9 miljoni hektari ulatuses 
(Sands 2013).

Nende hiiglaslike globaalsete muu-
tuste taustal on reas suurtes metsarii-
kides toimunud samaaegselt diamet-
raalselt vastupidised protsessid. 
Näiteks Hiina metsade pindala suu-
renes ulatuslike metsauuendustööde 
tõttu aastatel 1990 kuni 2010 arvuli-
selt peaaegu võrdselt sellega, kui palju 
vähenes Brasiilia troopiliste metsade 
pindala (Sands 2013).

Kaugseire näitab 
metsa pindala väiksemana 
Kaugseire andmestikule tuginevad 
metsa pindala hinnangud erinevad 
mõnevõrra FAO FRA ametlikust sta-
tistikast.

Lisaks FAO FRA metsade pind-
ala ja selle muutuste hinnangutele, 
mis on ÜRO ametlike seisukohavõt-
tude alus, on kaugseire vahendite abil 
läbi viidud rida iseseisvaid maailma 
metsaressursi uuringuid. Neist osa on 
leidnud kajastuse ka FAO FRA 2010 
ja 2015 materjalides. 

Seni on olnud populaarseim 
Landsati piltide kasutamine, põh-
juseks ilmselt ühelt poolt Landsati 
programmi andmekogumise skeem 
ja teiselt poolt kogu maailma metsi 
katvate piltide pikaajalise arhiivi ole-
masolu. 

Iseseisvate kaugseire uuringu-
te tulemusel saadud metsaga kaetud 
pindala hinnangud on olnud mõne-
võrra väiksemad kui FRA hinnangud 
(Keenan 2015). 

Kaugseire abil õnnestub üsna hästi 
tuvastada puittaimestikuga kaetud 
ja lageraiealasid, samuti suuri met-
sakahjustusi, mille analüüs põhineb 
enamasti erineval ajal tehtud satte-
liitpiltide võrdlusel. Tehnilised või-
malused avarduvad kiiresti ja ilmselt 
kuulub selles valdkonnas kaugseire-
le tulevik.

Kui aga vaadata seniseid tule-
musi, siis on andmete võrdlemisel 
sageli probleeme tekitanud erinevad 
metoodilised lähtekohad. Globaalse 
kaugseire uuringute andmestikus ei 
ole metsadega kaetud alade hulka 
sageli arvestatud niisuguseid kohti, 
kus mõõtmise hetkel puudub ajutiselt 
puude võrastiku kate seoses raiete 
või looduslike häiringutega (Hansen 
2010). FAO FRA andmestikus püü-
takse siiski võimalust mööda neid 
kohti sellistest aladest eristada, kus 
toimub metsa raadamine ja edasi-
ne maa kasutusviisi muutus (põllu-
majandus-kõlvikud, kaevandused, 
veehoidlad, asulad, teederajatisted ja 
muud) või puuduvad seoses kesk-
konnaseisundi pöördumatu muu-
tusega tingimused metsa taastumi-
seks. Oluline on teha vahet mõiste-

maailma metsarikkamate piirkondade metsa pindala aastatel 1990 ja 2015.

maailma metsarikkamate piirkondade metsa pindala muutus perioodil 1990 ja 2015.
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tel „net deforestation” ja „gross defo-
restation”, millega käsitletakse vasta-
valt kas metsa üldpindalas toimunud 
või reaalse maakasutusviisi ja metsa 
raadamisega seotud muutusi (Brown 
2013).

Teiseks võivad kasutatavad metoo-
dikad tugineda puude võrastiku oluli-
selt kõrgema katteväärtuse vajaduse-
le, kui FRA definitsioonis toodud 10% 
nõue. Näiteks oli FAO FRA (2015) 
järgi maailma metsa pindala 3,99 mil-
jardit, kuid Landsat piltide baasil toi-
munud uuringu järgi (võrade katte-
väärtuse kriteerium 15%) aga 3,73 
miljardit hektarit (Gong 2013).

FAO FRA (2015) sai troopilis-
te metsade pindalaks 1,79 miljardit, 
Landsat piltide põhjal (võrade kat-
teväärtuse kriteerium 30%) aga 1,51 
miljardit hektarit (Achard 2014).

Seega on maailma metsaressur-
sist ja selle trendidest rääkides oluli-
ne vahet teha, kas räägitakse metsa 
pindalas või võrastiku katteväärtuses 
toimunud muutustest, samuti tuleb 
võimalusel vahet teha inimtekkelistel 
ja looduslikel protsessidel ning käsit-
leda eraldi looduslike metsade, kul-
tuurpuistute ja istandike osas toimu-
vaid muutusi. 

Kahjuks on maailma metsade 
pindala tervikuna endiselt vähene-
mas, kuid õnneks on selle tempo aeg-
lustumas, kultuurpuistute osakaal on 
kiiresti tõusmas ja metsauuendustöö-
de mahud suurenemas.

Üldine metsaseire- ja metsain-
venteerimise alane võimekus on 
oluliselt tõusmas. Üha enam on 
süvenemas rahvusvaheline koostöö, 
samuti maapealsete inventuuride ja 
kaugseire võimaluste ühine kasuta-
mine metsaressursi seisundi hinda-
miseks.

Regionaalsed erinevused 
pindalamuutuste osas
Järgnevalt on esitatud andmed erine-
vate piirkondade ja rohkema metsa-
ga riikide metsa pindala suurenemise 
või vähenemine kohta perioodil 1990 
kuni 2015. 

Viimasel aastakümnel saame 
metsa pindala olulisest vähenemi-
sest rääkida vaid Kesk- ja Lõuna 

Aafrikas (peamiselt Sahelist lõu-
napoole jäävas osas) ning Kesk- ja 
Lõuna-Ameerikas.

Suuremate metsariikide osas tor-
kab silma Hiina metsa pindala olu-
line suurenemine ning Brasiilia ja 
Indoneesia metsade pindala vähene-
mine.

Pöördelised positiivsed 
pindalalised muutused 
Kui seni on maailmas paljude sajan-
dite jooksul domineerinud metsade 
pindala vähenemine, siis viimastel 
aastakümnetel on mitmetes piirkon-
dades hakanud toimuma vastupidise 
suunaga protsess ning üha suurema-
tel aladel mets taastub, seda ka maa-
kasutusviiside muutuste tõttu (forest 
transition). 

See tähendab, et teatud piirkonda-
des ületab metsade taastamise, nende 

loodusliku taastumise ja mittemetsa-
maade metsastamise maht oluliselt 
metsa raadamise mahu (Mather 1992; 
Meyfroidt, Lambin 2011). 

Euroopas on selline protsess domi-
neerinud juba kümneid, mõnes piir-
konnas isegi sadu aastaid, näiteks 
Prantsusmaal alates 1830., Soomes 
1900. ja Inglismaal 1925. aastast. 
Nüüd on tähelepanu keskpunkti nih-
kunud mitmed Aasia piirkonnad, 
samuti Uus-Mermaa, Tšiili, Costa 
Rica, Tuneesia ja teised riigid. USAs 
toimus pöördeline muutus metsa 
pindala suurenemisele umbes sajand 
tagasi (1920), Tšiilis 1950. aasta paiku, 
Indias 1950–1980, Hiinas 1970–1980 
ja Vietnamis 1991–1993 (Meyfroidt, 
Lambin 2011).

FAO hinnangul on metsa loo-
dusliku taastumise maht perioodil 
1990 kuni 2000 neli miljonit ja järg-

neval kümnendil 2,9 miljonit hek-
tarit aastas. Metsa pindala suure-
nemine metsaistandike rajamise 
arvelt toimus vastavalt 4,3 miljoni 
ja 4,9 miljoni hektari ulatuses aastas 
(Wiersum 2013).

Tulles globaaltasandi arutelult 
konkreetsete näidete ja suurtes met-
sariikides toimuva juurde, torkab kõi-
gepealt silma Hiina fenomen. 

Hiina on oma metsa pindalalt (208 
miljonit hektarit) maailmas viies ja 
puidutagavaralt kuues riik. Riigi met-
sasus on 21,6%, looduslikke metsi 
121,8 miljonit hektarit ehk 64% ja 
istandikke 69,3 miljonit hektarit ehk 
36% kõigist metsadest (Forestry in 
China 2015). 

Mittemetsamaade metsastami-
ne ja endiste metsaalade taastamine 
on olnud Hiina metsapoliitika tähe-
lepanu keskpunktis juba viimased 

paarkümmend aastat. 
Sajandivahetusest ala-
tes rakendati metsade 
säästvaks majandami-
seks ja keskkonna kait-
seks kuueosaline prog-
ramm: looduslike met-
sade kaitse (Natural 
Forest Protection 
Program), maakasu-
tuse muutmine põl-
lumaast metsamaaks 

(Grain for Green Program), põllu-
kaitseribade rajamine, kiirekasvuliste 
puuliikide istanduste rajamine, uute 
loodusreservaatide rajamine ja teised 
komponendid (Cao 2013).  

Seoses elanike kõrge arvu ja asus-
tustihedusega on põllumaade mullas-
tik suurtel aladel toitainete poolest 
vaesunud ja erodeerunud. Näiteks 
paikneb riigi mägiste piirkondade 
nõlvadel üle kuue miljoni hektari ero-
deerunud põllumajanduslikke maid 
(Li Zhiyong). 

Programmi (Grain for Green) käi-
gus metsastati 28,4 miljonit, sellest 
põllumaad 9,3 miljonit ning jäät- ja 
mägismaid 19,2 miljonit hektarit 
(Zhao 2012).

Aastatel 1990 kuni 2010 suure-
nes Hiina metsade pindala kokku 
49,7 miljoni hektari võrra (Wiersum 
2013).

Kuigi metsade pindala 
vähenemist seostatakse eeskätt 
põllumajandusliku maakasutusega, 
on aastatel 1970 kuni 2005 haritava 
maa pindala suurenenud oluliselt 
vähem kui on kasvanud elanike arv 
ja sissetulekud. 
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Kuid tavaliselt on igas meepotis ka 
pisut tõrva – rahvusvahelised kesk-
konnaorganisatsioonid on Hiinat kri-
tiseerinud ühe puuliigi monoistan-
dike ja -kultuuride eelistamise ning 
vähese tähelepanu pööramist pärast 
bioloogilisele mitmekesisusele.

Metsa pindala suurenemise osas 
on viimastel aastakümnetel silma-
paistvaid tulemusi saavutanud mit-
med teisedki Lõuna- ja Kagu-Aasia 
riigid. Nii on India metsade pindala 
perioodil 1990 kuni 2015 suurene-
nud 63,9 miljonilt hektarilt 70,7 mil-
joni hektarini, Vietnamis 9,7 miljo-
nilt hektarilt 14,8 miljoni hektarini ja 
Tais 14 miljonilt hektarilt 16,4 miljoni 
hektarini (Keenan 2015).

Samas on mitmetest Aasia riikidest 
näha märke selle kohta, et kuigi metsa-

de üldpindala on tänu uuendustööde-
le suurenemas, kaasneb sellega kohati 
looduslike metsade pindala vähenemi-
ne ja suurte, seni terviklike metsaosa-
de läbiraiumine valikraie iseloomuga 
raietega (Meyfroidt, Lambin 2008).

Riigid ja piirkonnad, kus metsa 
pindala on vähenenud
Metsa pindala vähenemise absoluut-
mahtude poolest on maailmas vii-
mastel aastakümnetel esikohal olnud 
Lõuna-Ameerika, näiteks perioodil 

1990 kuni 2000 4,2 ja perioodil 2000 
kuni 2010 nelja miljoni hektari võrra 
aastas. 

Juhtpositsioonil on olnud Brasiilia, 
kus metsade pindala vähenes vasta-
valt 2,9 ja 2,6 miljoni hektari ulatu-
ses aastas (Sands 2013) ning kogu 
perioodi 1990–2010 jooksul maail-
mas kõige rohkem – 55,3 miljoni 
hektari võrra. Järgnesid Indoneesia 
24,1 ja Nigeeria 8,2 miljoni hektariga 
(Wiersum  2013).

Viimastel aastatel on Brasiilia met-
sade hävimise tempo aeglustumas, 
kuigi see on absoluutmahult jätku-
valt kõrge (Bull 2014). 2004. aastast 
alates oluliselt aeglustunud tempo 
(Hansen 2013; Hansen 2010) põhju-
seks on olnud näiteks REDD+ initsia-
tiivi ja abinõude plaani „Action Plan 
for the Prevention and Control of 
Deforestation in the Legal Amazon” 
rakendamine, samuti kaitsealade ja 
põliselanikele antud territooriumite 
laiendamine. 

Perioodil 2010 kuni 2015 vähe-
nes metsa pindala Brasiilias 984 000, 
Indoneesias 684 000 ja Nigeerias 
410  000 hektari võrra aastas (FRA 
2015 Key Findings; World deforesta-
tion …  2015).

Eraldi tahaks siinkohal käsitleda 
metsaga kaetud alade osas toimunud 
muutusi arenenud riikides.

Mõnevõrra üllatava faktina selgus 
MODIS ja Landsat pilte kasutades 
perioodil 2000 kuni 2005 USA metsa 
pindala vähenemine 120 000 km2 ehk 
6% võrra (Hansen 2010), kuigi maa-
pealse inventeerimise andmetel see 
hoopis suurenes (Smith 2009). 

Metsatulekahjude ja intensiivse-
te raiete tagajärjel on 
kaugseire abil tähelda-
tud olulist metsaga kae-
tud pindala vähenemist 
Venemaal, eriti tugevalt 
selle sajandi algusaasta-
tel Vladimiri, Peterburi 
ja Moskva oblasti-

tes vastavalt 3,7; 3,5 ja 3,1% ulatu-
ses. Tulemus on kooskõlas Venemaa 
ametliku statistikaga, kusjuures just 
Peterburi piirkonnas ja Karjalas toi-
musid aastatel 2000 kuni 2005 inten-
siivsed raied Skandinaaviamaade ja 
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Metsa pindala vähenemise 
absoluutmahtude poolest on 
maailmas viimastel aastakümnetel 
esikohal olnud Lõuna-Ameerika.

Põllumajandusliku ülekasutuse tõttu viljatuks muutunud ja erodeerunud Loess 
Plateau enne ja pärast metsastamist.

Kaugseirega määratud metsa katteväärtuse muutused ja vähenemine Venemaa 
mitmetes piirkondades 1990ndatel ning 2000ndate aastate alguses. Rohelisega on 
kujutatud metsad, mis ei ole katteväärtuselt ja pindalaliselt muutunud.
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Soome metsatööstuse varustamiseks 
puidutoormega (Potapov 2012).

Metsaga kaetud pindade vähene-
mine on probleem ka ulatuslikel ala-
del Siberi lõunaosas, seda seoses nii 
metsatulekahjude kui raietega Hiina 
ja Jaapani kasvava puidunõudlu-
se rahuldamiseks. Aastane metsaga 
kaetud pindala vähenemine võis kii-
rema muutusega piirkondades olla 
kuni 0,6% aastas, raiete ja tulekahjude 
koosmõjul isegi 2,3% aastas (Achard 
2006). Hiiglaslikud metsapõlengud 
toimusid Venemaal näiteks 1998. (6,9 
miljonit), 2002. (7,5 miljonit) ja 2003. 
(14,5 miljonit hektarit) aastal (Achard 
2006).

Näiteks Austraalias tuleb met-
sade pindala vähenemise peami-
se põhjusena rõhutada metsa- ja 
maastikutulekahjude kasvavat ula-
tust. 2009. aastal hävitasid tulekah-
jud 450 000 hektarit metsi ja võsas-
tikke (Cashore 2013). Aastatel 2003 
ja 2007 ulatusid maastikutulekahju-
de pindalad üle ühe miljoni hektari. 
Põlengualade kiireks taasmetsasta-
miseks pole piisavalt istutusmater-
jali ja võimekust, samuti ei ole tohu-
tuid maa-alasid katvates vähepro-
duktiivsetes ja mittemajandatava-
tes võsametsades taasmetsastamine 
eriti mõttekas. 

Metsa- ja maastikutulekahjud on 
väga oluline probleem ka Aafrikas, 
selle kohta aga usaldusväärsed koond-
andmed kahjuks puuduvad (Global 
Forest … 2010).

Kokkuvõttes oleme metsaressur-
sist rääkides olukorras, kus maail-
ma metsade kogupindala on endiselt 
vähenemas, kuid õnneks on tempo 
aeglustumas ja toimumas on pöörde-
lised muutused uuendustööde mahu 
suurenemise suunas.

Parasvööndi metsade osakaal on 
peamiselt troopiliste metsade osakaa-
lu arvelt oluliselt suurenenud.

Eesti metsade osakaal maailmas ja 
eriti metsa pindala ühe elaniku kohta 
on toimuvate trendide taustal tasapisi 
suurenemas. 
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Loo pealkiri on üsna intrigeeriv ja võib igaaastast metsa
uuendajat ärritada, kuna sisuliselt puudub ju praegu kuu
seistutusmaterjali turul valikuvõimalus. Võetakse seda, mida 
saada on, valida pole midagi! Aga kui oleks, siis millist taime 
tasuks esmajoones võtta?

Andres Jäärats, Eesti maaülikoo-
li metsandus- ja maaehitusinstituudi 
metsakasvatuse osakonna lektor 

Eesti paikneb intensiivse met-
samajanduse piirkonnas, kus 
puitu varutakse peamiselt 

lageraiete käigus. Raiestikud uuenda-

takse kahe kolmandiku ulatuses kul-
tiveerimise teel, sellest 80% moodus-
tab istutus, millest omakorda ligi 70% 
tehakse riigimetsades. Üldtuntud 
tõde, et harilikku kuuske istutatak-
se ja harilikku mändi külvatakse või 
istutatakse, on meie metsanduses 
juba juurdunud teadmine. 

Metsataimekasvatusega on Eestis 
tegeldud enam kui sada aastat. 
Viimase 15–20 aasta jooksul on taim-
lates hakatud juurutama istikute kas-
vatamist konteinerites ja osaliselt kat-
mikaladel. Põhjapoolsetesse piirkon-
dadesse sobiv kasvuaega lühendav 
tehnoloogia võimaldab paindlikumalt 
reageerida eeskätt turu nõudmistele 
ja muuta taimekasvatust majandusli-
kult efektiivsemaks. 

Viimasel viiel aastal on eeskätt riigi 
metsamajandamise keskus suurenda-
nud nii-öelda pott-põldtaimede, pea-

Kui on valida, siis millist 
kuusetaime istutuseks võtta?

Kuuse pott-põld- (vasakul) ja avajuursed (paremal) taimed on morfoloogiliste omaduste poolest sarnased. Näiteks kahe vege-
tatsiooniperioodi lõpul kogutud avamaataimede kõrguse keskväärtus oli 35,1 ja pott-põldtaimedel 36,1 sentimeetrit.

Fo
to

d:
 R

an
do

 K
al

l /
 R

m
K

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



eesti mets 3/2017   45

miselt hariliku kuuse, vähemal määral 
arukase kasvatamist. Mainitud teh-
noloogia jääb oma olemuselt klas-
sikalise avamaa- ja konteinertaime 
kasvatamise vahepeale, sisuliselt on 
see aga kombinatsioon kahest eelne-
vast: ¾ seemiku kasvust toimub potis 
ja ülejäänud üks-kaks kasvuperioo-
di põllul. 

Kolme tüüpi kuuseistutusmaterjal
Metsakasvatuses on teada, et istutus-
materjali kvaliteet mõjutab kultuuri-
de kordaminekut ja kasvu liitumiseel-
ses faasis (repliigina peab mainima, et 
lahutamatu osa on ka hooldamisel). 
Taimede konkurentsivõime on mää-
ratud nende välistunnuste ja pärilike 
omaduste kombinatsioonina – taime-
de suurus (mõõtmed ja mass) on kõige 
olulisem istutusmaterjali karakteris-
tik, mis peab kompenseerima puu-
keste kasvu takistavate faktorite mõju. 
Ootuspäraselt peab suur ja tugev taim 
paremini vastu näiteks lume rasku-
sele, ümbritseva taimestiku survele, 
putukate ja metsloomade kahjustuste-
le. Tüve jämedam läbimõõt aitab ära 
hoida taimede kooldumist. 

Eestis kasutatakse kolme tüüpi 
kuuseistutusmaterjali: kuni kolme-
aastased poti-, kuni viieaastased 
(reaalselt siiski kolme-nelja-aasta-
sed) paljasjuursed ja kuni kolmeaas-
tased pott-põldtaimed. Nende erine-
vuste või sarnasuste välja selgitami-
seks viis maaülikool keskkonnainves-
teeringute keskuse toetusel kolmes 
RMK ja kolmes erataimlas läbi uurin-
gu „Erinevate taimetüüpidega raja-
tud kuusekultuuride formeerumine 
ja kvaliteet”. 

Uuringu peamine eesmärk oli välja 
selgitada, analüüsida ja kirjeldada eri-
nevate tehnoloogiatega kasvatatud 
kuuse istutusmaterjali parameetrilisi 
näitajaid, eriti kõrgust ja juurekaela 
diameetrit. Samuti määrati maapeal-
se ja maa-aluse osa kuivmassid ning 
toitained taimede erinevates osades. 
Sealjuures on kõrgus sisuliselt ainuke 
eelmisel aastal uuendatud metsa kul-
tiveerimismaterjali kvaliteeti puudu-
tavas määruses „Metsa uuendamisel 
kasutada lubatud kultiveerimismater-
jali algmaterjali päritolu, kultiveeri-

mismaterjali tarnimise ja turustamise 
nõuded” välja toodud taime suurust 
kirjeldav nõue. 

Teine eesmärk oli võrrelda kuu-
sekultuuride kõrguskasve ja säilivust 
esimestel kasvuaastatel. Vaatluse all 
olid ühe kuni kolme aasta vanused 
kultuurid. 

Potitaimed erinevad teistest
Visuaalselt on need kolm taimetüü-
pi küllaltki erinevad ning tuginedes 
kasvuaastale ja hooldamise sage-
dusele võib nende kvaliteet taimla-
tes üksjagu kõikuda. Metsakasvataja 
märgib kvaliteedivahet kevadel üsna 
lihtsalt – hea või halb. 

Keskväärtuste analüüsimisel teh-
noloogiatüüpi, taimlaid ja aastaid 
eraldi ei käsitletud. Üldistatuna võib 
öelda, et paljasjuursed ja pott-põld-
taimed sarnanevad nii oma mõõdeta-
vate suuruste kui ka masside poolest. 

Olulisimad parameetrid, mil-
lega kuuseistutusmaterjali iseloo-
mustatakse, on kõrgus ja juurekae-
la diameeter. Kahe vegetatsioonipe-
rioodi lõpul kogutud avamaataime-

de kõrguse keskväärtus oli 35,1 ja 
pott-põldtaimedel 36,1 sentimeetrit. 
Potitaimede kõrguskasv pärast too-
dangu valmimist oli 30,5 sentimeet-
rit, mis on ligi 15% madalam eelmai-
nitud taimedest. 

Kuigi standard ei määra, kui suur 
peaks olema istutatava taime juure-
kaela diameeter, on see metsakasva-
tuslikult vägagi oluline – mida jäme-
dam ja madalam taim, seda vastu-
pidavam looduses. Avamaataimede 
juurekaela diameeter oli keskmiselt 
7,3 ja pott-põldtaimedel 6,9 milli-
meetrit. Potitaimel oli see näitaja aga 
peaaegu 40% väiksem, mis on seleta-
tav suurema kasvatustiheduse ja kol-

mandiku võrra lühema 
kasvuajaga. 

Kuuse istutusmater-
jali kõrguskasvu potent-
siaali iseloomustab hästi 
viimase aasta juurde-

kasv, mis varasema soovituse koha-
selt võiks moodustada umbes 50% 
taime kogukõrgusest. Tänapäevaste 
intensiivsete kasvatusmeetodite 
puhul seda ilmselt arvestada ei saa, 
sest kasvuperiood on lühenenud kaks 
kuni kolm aastat. Uuringust ilmnes, 
et vastav soovitus on igati täidetud nii 
avamaa, pott-põld- kui ka konteiner-
taimede osas – vastavalt 18,9; 17,7 ja 
20,9 sentimeetrit. 

Potitaimede juurekaela diameeter on pott-põld- ja avajuursetest taimedest peaae-
gu 40% väiksem, mis on seletatav suurema kasvatustiheduse ja kolmandiku võrra 
lühema kasvuajaga.

Eestis kasutatakse kolme tüüpi 
kuuseistutusmaterjali. 
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Metsataimede kõrguse ja juurekae-
la diameetri suhe on kompleksnäi-
taja, mis koosneb kahest tähtsamast 
kvaliteedinäitajast. Nimetatud suhet 
iseloomustatakse suhtarvuna, millele 
ühikut ei lisandu. Uuringu kohaselt 
olid kõrguse ja juurekaela diameetri 
suhtarv võrreldavad avamaa ja pott-
põldtaimede vahel, sest kasvatusti-
hedus ja kasutatav agrotehnika on 
mõlemal puhul samad. Väärtustena 
vastavalt 4,9 ja 5,4, millest järeldub, 
et pott-põldtaimed olid mõnevõr-
ra väljaveninumad ehk peenemad ja 
pikemad. Potitaimede vastav näitaja 
küündis 7,4ni (peaaegu 33% suurem), 
mis on otseselt seotud suurema kas-
vatustihedusega. 

Soome metsateadlaste sõnade 
kohaselt võiks avamaataimede kõrgu-
se ja juurekaela diameetri suhe jääda 
nelja kuni viie vahele ning potitaime-
del olla kuni seitse. Oluline on vastav 
näitaja just potitaimede puhul, sest 
need on niigi oma massilt ja külgoks-
te osakaalult väiksemad ning võivad 
olla tundlikumad konkureerivale 
alustaimestikule. 

Metsauuendajale on taimede kõr-
gus, juurekaela läbimõõt ja värvus 
kõige olulisemad näitajad, aga pea-
asjalikult vaadatakse ikkagi kõrgust. 
Suuremate taimede kasutamine on 

edukam niiskematel muldadel, kus 
taime kõrgusel on väike mõju kasva-
maminekule, kuid see annab kindla 
eelise rohttaimedega konkureerimi-
sel. Kuivadel muldadel on siiski nende 
kõrguse juurdekasv väiksem ja suvi-
ne väljalangevus suurem. Lühemate 
taimede kasutamine on riskivabam 

madalama alustaimestiku ja vähema 
niiskusega kasvukohtadel. 

Kindlustamaks taimede head istu-
tusjärgset kasvamaminekut, soovita-
takse, eriti kuivades tüüpides, kasuta-
da taimi kõrgusega alla 30 sentimeet-
ri ning maapealse ja maa-aluse osa 
kuivmassi suhtega 2,5.

Kultuurides ei ole taime 
kasvatustüüp määrav
Esimese istutusjärgse aasta kõrgus-
kasv oli pott-põldtaimedel küll väik-
sem kui ülejäänud kahel taimetüübil, 
kuid absoluutarvudes olid erinevu-
sed keskmises juurdekasvus väikesed, 

jäädes paari sentimeetri piiresse. Ka 
teise istutusjärgse aasta kõrguskasv 
oli pott-põldtaimedel väiksem, ent 
taimetüübi mõju olulisus oli kahane-
nud. Kolmanda kasvuaasta juurde-
kasv oli avamaa taimedel parem kui 
potitaimedel. 

Kolme taimetüübi esimeste istu-
tusjärgsete aastate säilivus (arvutami-
sel võeti aluseks planeeritud algtihe-
dus ja proovitükkidel mõõdetud tai-
mede suhe) oli vaadeldud kultuurides 
kõrge – keskmine ligi 84%. Avamaa ja 
poti säilivus (82,2% ja 81,4%) ei eri-
nenud omavahel oluliselt, aga kõige 
parem näitaja oli pott-põldtaimedel – 
88,3%. Varasemate tulemustega võr-
reldes võib kahtlustada, et valimisse 
võis sattuda ka istutatud taimedele 
sarnaseid looduslikke taimi, mis võis 
kultiveeritute arvu tegelikkusest suu-
remaks muuta. 

Taimede kohastumist uues kasvu-
keskkonnas näitab esimeste aastate 
kõrguse juurdekasv, mis on seotud 
väga mitme parameetrilise tunnuse-
ga: maa-aluse ja maapealse osa ning 
kõrguse ja juurekaela diameetri suhe 
ning kõrguskasvu potentsiaal. 

Andmetest selgub, et istutusjärgse 
esimese aasta juurdekasv on suhte-

liselt suurim potitaimel, 
sama ka teisel kasvuaas-
tal, aga hiljem see tasan-
dub. Pott-põld kuusetai-
mede kõrguskasv esime-
sel kasvuaastal on võr-
reldav avamaataimede-
ga, vastavalt 9,8 ja 10,4 
sentimeetrit. 

Kuigi potitaimed on aastaste juur-
dekasvude poolest teistest suuremad, 
siis konkureerivates kasvutingimus-
tes on oluline kindlasti hetkekõrgus, 
mis nendel oli üle 18% madalam kui 
pott-põld- ja avamaataimedel. Samas 
kohastumisvõime (istutusjärgne 
šokk) on teistest taimetüüpidest olu-
liselt sujuvam. 

Juurdekasvu võib pärssida ka liig-
ne juurte kärpimine, mida avamaa, 
samuti pott-põldtaimedel tehakse, 
kuid mitte alati. Viimast hüpotee-
si oli selle uuringu käigus keeruline 
hinnata.

Uurimistöö andmetel ei sõltu tai-

Pott-põldtaimede puhul toimub ¾ seemiku kasvust potis ja ülejäänud üks-kaks 
kasvuperioodi põllul. taimlamajanduslikult on pott-põldtaimede kasvatamine 
kindlasti efektiivsem kui avamaataimede oma.

Metsauuendajale on taimede 
kõrgus, juurekaela läbimõõt ja 
värvus kõige olulisemad näitajad, 
aga peaasjalikult vaadatakse ikkagi 
kõrgust. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



eesti mets 3/2017   47

mede kasvamaminek kultuurides eri-
neva juuresüsteemiga istutusmaterjali 
kasutamisel mitte niivõrd nende juu-
restiku tüübist ega mõõtmetest, vaid 
selle määrab kasvukohatingimuste 
kompleks. 

Kui esimese kasvuperioodi kestel 
on erineva juurestikuga kuusetaime-
de kasvamaminek ühesugustes kas-
vutingimustes ligikaudu võrdne, siis 
järgnevatel aastatel on konteinertai-
mede väljalangevus paljasjuursetega 
võrreldes mõnevõrra suurem. Sellest 
võib järeldada, et konteinertaimed 
hukkuvad mitmesuguste ebasoodsate 
tegurite toimel kergemini.

Metsakultuurides ei ilmnenud tai-
mede juurestiku tüübist tulenevaid 
ühesuunalisi kõrguskasvu erinevusi.

Eestis varem läbiviidud uurimu-
sed (millistes, tõsi küll, ei võrreldud 
erineva juurestikuga taimi) on samu-
ti näidanud, et suuremate taimedega 
rajatud kultuurides säilis kõrguse kas-
vueelis vähemalt 10–12 rajamisjärgse 
aasta kestel. Ka välismaises kirjandu-
ses märgitakse, et suuremate taimede 
kasvamaminek on parem ja kasv kii-
rem kui väiksematel, samas viimased 
ei jõua kultuuris esimestele kasvus 
järele ja jäävad võrade liitumisel ala-
rindesse. Pikaajalised katsed hariliku 
kuusega on näidanud, et suurema-
test taimedest rajatud kultuuride suu-
rem kõrgus säilib üheksa või rohkem 
aastat. 

Mõlema istutusmaterjali tüübi 
puhul mõjutavad kasvamaminekut 
ilmastik, istutamise aeg ja mullas-
tikutingimused. Mõlemad edenevad 
hästi, kui neid on kasvatatud ja kasu-
tatud nõuetekohaselt. 

Suurte mahtude puhul on tähe-
lepanuväärseks taimede hukkumise 
põhjuseks ka istutamise vead – juba 
eelpool mainitud liigne või vähene 
juurte kärpimine, näiteks pott-põld-
kultuurides oli taimi, millede pikk 
juurestik oli keerdus ja juureotsad 
ulatusid maapinnale. Need olid küll 
üksikud juhud, aga tähelepanu ärata-
sid siiski. 

Kuusetaimedega rajatud kultuurid 
paiknesid 85% ulatuses jänesekapsa-
mustika, jänesekapsa ja sinilille, aga 
ka naadi ja angervaksa kasvukoha-

tüübi raiestikel ning viljakatel leht-
puualadel.  

Esimesel kultiveerimisjärgsel aas-
tal määrab taimede kõrguse nende 
algkõrgus. Kuigi suurim juurdekasv 
on potitaimel, on algkõrgus neil ligi 
25% väiksem. 

Senise uurimistöö tulemused või-
maldavad järeldada, et kuigi kuuse 
istutusmaterjali poti-, pott-põld- ja 
avamaataimede kasvuparameetrid 
on erinevad, ei oma see kultuuri-
des määravat tähtsust taimede kas-
vamaminekule ja edasisele kasvule. 

Morfoloogiliste parameetrite poolest 
on kindlasti sarnasemad avamaa ja 
pott-põld- kui potitaimed. Kui klas-
sikalisi avamaa ja potitaimede uurin-
guid on ka varem tehtud, siis pott-
põldtaimede uuring oli alles esime-
ne. Taimlamajanduslikult on pott-
põldtaimede kasvatamine kindlasti 
efektiivsem kui avamaataimede oma, 
seega oleksid edasised metsakultuu-
ride uuringud vajalikud. 

Uuringu lõpparuandega saab põh-
jalikumalt tutvuda aadressil mi.emu.
ee/teadusinfo/projektid. 

Potitaimede kõrguse keskväärtus oli 30,5 sentimeetrit, mis on ligi 15% madalam 
pott-põld- ja avajuursetest taimedest.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



48  eesti mets 3/2017

Metsade majandamisega seotud kulutused olid metsatulude
ga võrrelduna suured. Oli aastaid, mil kulud ületasid tulusid 
isegi lausa kaks korda. 

Toivo Meikar, metsandusloolane

Valga sai linnaõigused 1584. 
aastal Poola kuninga Stephan 
Bathory armukirjaga, mille-

ga üheaegselt kingiti linnakodanikele 
annetatud niinimetatud nöörimaade-
na pärandatavaks omandiks ulatuslik 
maavaldus. Neist maadest kujunesid 
linna patrimoniaal- ehk päruspiirkon-
nas välja hilisemate pärimiste ja ostu-
tega neli mõisakest (Höfsen), mille-
dest kolm oli eravalduses ja Oosoli 
(Ohselshof, hiljem ka Alexandershof) 
kuulus linnale. Linna administratiiv-
piiride pindala hinnati umbes seitsme 
ruutverstaga, kuhu kuulus ka soid. 
Linnamaade kirdepiiril asus valdavalt 

Pedeli jõe ja Tambre oja vahel kogu-
ni nelja ruutversta suurune Priimetsa 
(Freiwald) metsaala, kust linn sai omale 
hoonete ehitamiseks ja remondiks vaja-
likku metsamaterjali ning kust vaestel 
oli lubatud korjata lamapuid ja metsa-
risu. Linna administratiivpiires paik-
nesid ka kirikumõisa maad (Rosenberg 
2001: 7; LVVA, n 6810, n 1, s 43, l 5p; 
joonis 1, 2). 

1783. aastal asutatud Valga kreisiga 
saadi kreisilinna staatus. Sellele järg-
nes administratiivpiirkonna ja sise-
miste piiride täpsustamine. Nende 
tööde tulemusena andis 1819. aasta 
plaanistamine linna administratiiv-
piirkonna suuruseks 1946 hektarit, 
millest 411 (21 protsenti administ-

ratiivpiirkonnast) langes Priimetsa 
arvele. Tegu oli kuuskede ja noor-
te mändidega karjamaana käsitletud 
maaga, otsest metsamaad oli siin 78 
hektarit. Linna piiresse jäi veel umbes 
400 hektarit soid. Valga asumi suu-
rus oli vaid 29 hektarit ehk alla kahe 
protsendi administratiivpiirkonnast 
(EAA, f 308, n 6, 34).

1854. aastal kubermanguvalitsuse-
le saadetud kirjas andis magistraat 
linna okasmetsa (Priimetsa) üldsuu-
ruseks 346 hektarit, mida kasutati ees-
kätt ehitusmaterjalide hankimiseks 
ja vaestele küttepuude eraldamiseks. 
Metsamüüki ei toimunud, linnaela-
nikud ostsid vajaliku puidu ümbrus-
konna mõisatelt. Valga patrimoniaal-
piirkonna suurus oli siis 1904 hektarit 
(EAA, f 1003, n 1, s 369, l 6–6 p). 

Majandustegevust juhtis magist-
raat, hiljemalt sajandi keskpaigast 
oli metsade valitsemiseks ametisse 
võetud ka juhtiva metsaametniku-
na metsnik (Förster). Vähemalt 1862. 
aastal ehitati talle tules hävinud mets-
nikuhoone (Forstei in Freienwalde) 
asemel Priimetsas uus elukoht (EAA, 
f 1003, n 1, s 409).

Juba 1853. aastal koostas siin-
ne metsaametnik A G Krüger linna 
magistraadile põhjaliku ettekande 

töötud Priimetsas metsatöödel 1930. aastate algul. 

Valga linn 
sai oma metsadest küll tulu, 
kuid ka kulud olid päris suured
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linnametsade trööstitust olukorrast, 
selle põhjustest ja võimalikest teedest 
olukorra parandamiseks (ERA, f 1003, 
n 1, s 34, l 209–220). Selgub, et linna 
metsa majandati valikraietega, mille 
tõttu levisid korrapäratud ja raiejäät-
meid täis lagendikud, mis takistasid 
nii karjatamist kui ka uue metsa tek-
kimist ja osutusid heaks pinnaseks 
metsatulekahjudele. Pealegi muudeti 
mets tuulehellaks, mistõttu ta kanna-
tas sügistormide käes.

Olukorra parandamiseks oleks 
pidanud alustama metsa koristami-
sest ja sihikindlamaks tegutsemiseks 
tulnuks mets jagada 80 aastalangiks. 
Sel viisil tegutsedes saanuks aastas 
140–150 sülda küttepuitu, ilma et 
olnuks tarvis raiuda kasvavat metsa. 
Juhul kui vaja läinuks suuremas kogu-
ses ehituspuitu, tulnuks seda raiu-
da fikseeritud aastalangil, suuremal 
vajadusel lageraiega. Sisseraiutavaid 
aastalankide sihte tulnuks vajadusel 
kasutada kuivenduskraavide rajami-
seks. Raiete korral tuli säilitada seem-
nepuud, raiestikud aga karjatamise 
takistamiseks tarastada. Tagamaks 
loodusliku metsauuenduse teke, tuli 
kasutada kitsaid aastalanke. 

Igaks juhuks oli metsnik oma elu-
koha juures siiski valinud välja koha 
metsataimla rajamiseks ja oli omal init-
siatiivil istutanud metsa ka mõnisa-
da noort tamme. Teadaolevalt esial-
gu mingeid konkreetseid samme linna 
metsanduse korrastamiseks ei astutud.

Metsamaterjali müük 
andis vähe tulu
Täpsemad andmed Valga linna met-
sade majandamisest pärinevad 1879. 
aasta linnaseaduse alusel magistraadi 
asemele loodud linnavalitsuse tege-
vuse ajast. Asutatud linnavolikogu 
koosolekul 14. märtsil 1880 anti lin-
navalitsuse pädevusse linna mõisate, 
metsa ja heinamaade valitsemise üle 
järelevalve tegemine (EAA, f 2266, 
n 1, s 25, l 5). Linnametsade tehnili-
se juhtimisega tegeles metsaülem ehk 
metsnik (Stadtförster), kellele allus 
vahetult metsavaht. 

1897. aastal siirdus senine metsa-
ülem Jungst pensionile, millega metsa-
ülema ametikoht hoopiski likvideeriti 

ja elukoht ühes ametitaluga (Forstey) 
anti rendile. Metsamajanduse kont-
rolli miseks võeti nüüd revi deeriva 
metsaülemana ametisse põhitöö-
kohaga Kaagjärve mõisas tööta-
nud metsaülem Arnold Reichhardt. 
Revidentmetsaülema põhiline ülesan-
ne oli kontrollida majanduskava ellu-
viimist (seda Valgal teadaolevalt ei 
olnud), üle vaadata tavaliselt kord või 
kaks aastas metsamajanduse läbiviimi-
ne, nõustada kohalikke metsaametnik-
ke ja muud taolist. 

Konkreetsemad teated revident-
metsaülema mõneti aktiivsemast osast 
pärinevad alles 20. sajandi algusest. 
Metsade majandamise otseseks läbi-
viijaks sai 1898. aastast linna metsa-
vahina töötanud Jaan Michelson, keda 
1918. aastal tituleeriti juba linna mets-
niku (Stadtförster) või koguni metsa-
ülemana (ERA, f 3084, n 4, s 30). 

1902. aastal valminud metsa-

plaani (Specialkarte von Walkschen 
Stadtwalde) andmeil oli linna 
administratiivpiires asuva metsa 
(Priimetsa) pindala 309 hekta-
rit (EAA, f 3366, n 1, s 619), seega 
oluliselt enam kui sadakond aastat 
varem. Arvatavalt oli siin tegu met-
samaa mõiste täpsustumise ja metsa 
täpsema piiritlemisega.

Kuigi metsad pidid rahuldama 
eeskätt linna vajadusi, tehti samast 
ajast algust ka regulaarsema metsa-
müügiga. Linna puuhoovis tegut-

ses väike saetööstus. 
Mets töötati üles 
linnavalitsuse kulul, 
kasvava metsa müügist 
puuduvad teated. 

Aastail 1898–1908 
oli metsakasutuse ula-
tus keskmiselt 1883 
tihumeetrit aastas, mil-
lest 357 ehk 19 prot-

senti moodustas tarbepuit. Tasuta 
eraldati metsamaterjale asutustele 
ja ettevõtetele, mõnele linnaametni-
kule (sealhulgas metsaametnikele), 
mõnikord sõjaväele ja teistele (EAA, 
f 3366, n 1, s 604–614). 

Linnametskonna peamine sissetu-
lek oli metsatulu (ülestöötatud metsa-
materjali müük), millele aga lisandu-
sid veel kaudselt endise metsaülema 

Valga linna administratiivpiirkond 1819. aastal (eAA, f 308, n 6, 34).

Linna metsa majandati valikraietega, 
mille tõttu levisid korrapäratud ja 
raiejäätmeid täis lagendikud, mis 
takistasid nii karjatamist kui ka uue 
metsa tekkimist ja osutusid heaks 
pinnaseks metsatulekahjudele.
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ametitalu renditulud, jahiõiguse müük 
linna patrimoniaalpiirkonnas (esialgu 
aastas 30, 20. sajandi algul 51 rubla) 
ning juhuslikumalt metsa kõrvalka-
sutus. Jahiõigus anti oksjonil, tava-
liselt kuueks kuni kaheteistkümneks 
aastaks. 

Kuni 1912. aastani omas linna 
maadel enam kui 25 aasta jooksul 
jahiõigust linna apteeker Alfred Karl 
Rükker. 19. juuli 1912. aasta kirjas 
linnavalitsusele palus ta oma seni-
seid teeneid linna maadel jahinduse 
„ideaalsesse” seisu viimisel ja selleks 

kulutuste tegemisel arvestada ning 
pikendada automaatselt talle antud 
jahiõigust veel kuue aasta võrra. 
Sellise erandi tegemiseks puudus aga 
seaduslik alus ja jahiõiguse omandas 
kuueks aastaks uus oksjoni võitja. 
Jahinduse üle pidas järelevalvet linna 
metsavaht, kes ametikohustest tule-
nevalt oli samuti jahiõiguslane (EAA, 
f 3366, n 1, s 138, pagineerimata).

Metsamaterjalide müügist saadud 
tulu, kui üksikute aastate erakorrali-
sed raied ja metsamüügid välja arva-
ta, jäi 19. sajandi lõpul tagasihoid-

likuks (tavaliselt alla ühe protsendi 
linna korralistest tuludest) või puu-
dusid hoopiski. Metsamüükide suu-
renemisega kasvasid metsatulud 20. 
sajandi algul linna korralistes tulu-
des kahe kuni kuue, maailmasõja eel 
kümne protsendini. Aastate lõikes oli 
metsakasutuse maht vägagi erinev, 
mis näitab kindlama majanduskava 
puudumist. 

Metsade majandamisega seotud 
kulutused olid metsatuludega võr-
relduna suured. 1880.–1909. aastate 
linnavalitsuse aruanded näitavad, et 
1880ndail aastail olid kulutused ligi 
kaks korda suuremad tuludest; selle 
põhjuseks oli eeskätt metsa ja saema-
terjali müügi tagasihoidlik maht. 

Müükide osakaalu tõusuga moo-
dustasid 1890ndail aastail kulud tulu-
dest 69, uue sajandi esimesel küm-
nendil suuresti administratsiooni 
kulude suurenemisega 86 protsen-
ti. Kulude struktuuris moodustasid 
1880ndail aastail metsa ülestöötami-
se ning saetööstuse kulud 83 ja met-
saülema töötasu 11 protsenti (aastas 
50 rubla), ülejäänu moodustasid val-
davalt metsaülema hoone remondi ja 
ülevalpidamise kulud. 

1890ndail aastail olid tööstusku-
lud kulude struktuuris langenud 55 
protsendile, palgakulud moodustasid 
13 protsenti, olles alates 1897. aastast 
keskmiselt juba ligi 300 rubla aastas. 
See oli tingitud metskonnas toimu-
nud organisatsioonilistest muudatus-
test, mille tulemusena senise metsa-
ülema pensionile mineku järel (aasta-
ne pension 60 rubla arvestati metsa-
majanduse kuludesse) mindi üle revi-
dentmetsaülema kasutamisele, met-
savaht viidi üle rahapalgale. 

1894. aastast said arvestatavama 
mahu ka metsamajanduslikele tööde-
le tehtavad kulutused, mis kümnendi 
kulude struktuuris moodustasid siis-
ki vaid kuus protsenti. 20. sajandi esi-
mesel kümnendil ulatusid tööstusku-
lud 72 ja palgakulud 26 protsendini. 

20. sajandi algul linna eelarvest 
metsamajanduslikud töid otseselt 
ei finantseeritud, selleks oli olemas 
linna maade kasutamise tuludest 
moodustatud niinimetatud metsaka-
pital (EAA, f 3366, n 1, s 25–27).

Valga linna patrimoniaalpiirkond 1683. aastal. Linna põhjapiiril asub ulatuslik met-
saala. Valdavalt põllumajanduslikud kõlvikud on jagatud niinimetatud nöörimaa-
deks, milledest hiljem kujunesid välja linna administratiivpiiresse jäänud kompakt-
sed mõisakesed (eAA, f 308, n 2, s 123). 
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Volikogu pani metsamajan-
damisele silma peale
Puuduvad teated Valgas toimunud 
metsakorraldusest, seega majanda-
ti linna metsi ilma majanduskavata. 
1882.–1883. aastal piiritleti mets täp-
semalt looduses, kuid puuduvad tea-
ted metsa plaanistamisest, ilmselt esi-
mese spetsiaalse metsaplaani valmistas 
1902. aastal rüütelkonna maamõõtja 
Carl Beckmann. Nende tööde käigus 
eraldati kvartalivõrk ka looduses (EAA, 
f 3366, n 1, s 25, l 18–19, 30; s 619, 444). 

Metsamajanduslikest töödest tu-
 leb esile tõsta maaparandust Alek-
sandershofi linnamõisakese ja Prii-
metsa maadel. Esimestest töödest 
puudub informatsioon, kuid vähemalt 
1884. aastal puhastati juba varasemaid 
metsakraave. 1894. aastal valmis met-
samaade nivelleerimise plaan koos 
metsakuivenduskavaga, linnamõisa ja 
metsa kuivendustööd viidi siin läbi 
aastail 1896.–1908, seda 1895. aas-
tal linnavolikogu eraldatud 700 rubla 
suuruse spetsiaalse metsakuivenduse 
krediidi abil. 1900. aastal asutati juba 
3644 rubla suurune Alexandershofi 
linnamõisa ja metsakuivenduse kapi-
tal. 1908. aastal, enne kapitali likvidee-
rimist, oli selle suuruseks 2708 rubla 
(EAA, f 3366, s 25, l 44–66; s 26, l 
91–92; s 27, l 6–10, 188–189; s 619). 

Niinimetatud metsakapitali raha 
kasutati lisaks ulatuslikele kuiven-
dustöödele ka metsateede remonti-
miseks, metsapinnase risust puhas-
tamiseks, metsaseemnete ostmiseks 
(sealhulgas metsaülema vahendusel 
toodi männiseemet Saksamaalt), oma 
metsas männi- ja kuusekäbide korja-
miseks ning metsataimla ülevalpida-
miseks, metsaistutuseks ja -külviks, 
metsakultuuride ja -noorendike hool-
damiseks, metsakahjuritega võitle-
miseks (kahjustatud puude koorimi-
ne), metsatulekahjude kustutamiseks, 
metsa plaanistamiseks, looduses kvar-
talivõrgu rajamiseks ja muuks (EAA, f 
3366, n 1, s 441, 442, 444–446). Seega 
kasutati algselt melioratsioonitöödeks 
eraldatud vahendeid laiemalt sihipä-
rasema metsamajanduse läbiviimi-
sel, mis andis 1901. aastal volikogule 
aluse süüdistada linnavalitsust kapitali 
rahade mittesihipärases kasutamises 

(EAA, f 3366, n 1, s 27, l 37). 
20. sajandi algul hakkaski linna 

volikogu esmakordselt suuremat huvi 
tundma linna metsade ja nende kasu-
tamisega seonduva üle, mis siiani 
oli eeskätt linnavalitsuse tegevusala. 
Kuigi metsakasutuse maht aastatega 
suurenes, oli linna volikogu veel 1902. 
aastal seisukohal, et metsamajandu-
se suurem tulukus ei tohiks olla ees-
märgiks, peamiseks pidanuks jääma 
puiduressursi kasutamine linna oma 
vajaduste rahuldamiseks (EAA, f 
3366, n 1, s 27, l 71). Samas näitas 
revidentmetsaülema Reichardi aru-
anne samast aastast, et saja-aasta-
se raieringi korral võinuks aastaseks 
raiemahuks olla umbes 1220 tihu-
meetrit ehk oluliselt vähem viimas-
tel aastatel tegelikult raiutust (EAA, f 
3366, n 1, s 186, pagineerimata). 

1904. aasta algul tutvusid ilmselt 
omaalgatuslikult kolm volikogu lii-
get linna metsa ja maade majanda-
misega. Volikogule esitatud märgu-
kirjas tõdeti, et raiete üle puudub 
professionaalne järelvalve – ei järgi-
tud raievanust, puudujääke oli noo-
rendike kasutamisel (ilmselt hool-
dusraietes), linnale kuulunud mõisa-
ke ja talud lagunesid. 

Linna varanduste üle parema järe-
levalve korraldamiseks soovitati ellu 
kutsuda spetsiaalne metsade, talu-
de ja mõisate komisjon. Puuduvad 
teated taolise alalise komisjoni 
moodustamisest, kuid ajutine 
komisjon, kuhu kuulusid linnavalitsuse 
esindaja, neli volikogu liiget ja linna 
metsavaht, loodi kohapealse olukor-
raga tutvumiseks. 21. aprilli aruan-
ne andis vähemalt metsanduse osas 
positiivse pildi: rajatud metsakultuu-
rid olid heas seisus, kuivenduskraavid 
toimisid, korralagedusi asjaajamises ei 
täheldatud. Ainsa soovitusena tulnuks 
metsa läbivad linnakodanike karjad 
suunata spetsiaalsele tarastatud teele, 
et hoida pinnast ja metsakraave tal-
lamise eest (EAA, f 3366, n 1, s 186, 
pagineerimata).

1905. aastal käsitleti metsama-
jandusega seonduvat ka linna revis-
jonikomisjoni aruandes, kus leiti, et 
metsadega seonduvas pidi suure-
nema volikogu osa, kus olulisemad 
otsused (näiteks erakorralised suu-
remad raied) pidanuks saama voli-
kogu kinnituse. Siiani puudunud 
volikogul täpsem ülevaade metsa 
tagavarast, raiete vastavusest metsa 
kandevõimele, tulevikunägemusest. 
Leiti, et siiani olnud ainsaks koha-
pealseks metsanduslikuks asjatund-
jaks ja info valdajaks metsavaht, kes 
oli üheaegselt nii valvur, tööandja, 
tööde vastuvõtja kui ka rahandus-
liku poole juht. Revisjonikomisjoni 
arvates tulnuks just volikogul kind-
lama metsamajanduse korraldami-
ne võtta enda kätte (EAA, f 3366, n 
1, s 27, l 164–165).

Ilmselt linnavalitsuse korraldusel 
võttiski 1906. aastal linnavalitsuse 
liige ja revidentmetsaülem Reichardi 
ette linna metsast ja selle majandami-
sest põhjalikuma ülevaate koostami-
se. 1907. aasta 22. jaanuariga dateeri-
tud aruande järgi oli linna metsa suu-
ruseks 309 hektarit, sealhulgas metsa-
maad 259. Koos linna talude maadel 
kasvavaga anti linnale kuuluva metsa-

maa üldsuuruseks 296 
hektarit. See andnuks 
80aastase raieringi kor-
ral võimalikuks aasta-
seks kasutuseks umbes 

1400 tihumeetrit, samas kui tege-
lik kasutus viimasel kolmel aastal oli 
keskmiselt 2337. 

Tuli jõuda selgusele, kuivõrd on lin-
nal üldse oma metsa ja senise ulatuse-
ga puiduproduktsiooni vaja. Metsa 
omamisel tulnuks seda aga majanda-
da heaperemehelikult. Tulnuks otsus-
tada: a) kas linna vajadusteks osta küt-
tepuitu, mis ületab võimaliku kasu-
tusnormi, või siis b) eraldada linna 
eelarvest küttepuidu õiguslastele 
selleks raha. Ligi paar aastat hiljem 
esitas revidentmetsaülem Reichard 
uue hinnangu võimaliku metsakasu-
tuse suuruse üle, seekord saja-aastast 
raieringi arvesse võttes, mis andis 
võimaliku metsakasutuse mahuks 
vaid 980 tihumeetrit (EAA, f 3366, n 
1, s 186, pagineerimata). 

Tuli jõuda järeldusele, kuivõrd on 
linnal oma metsa vaja. 
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Suur küttepuidu puudus 
sundis raiuma
Esimese maailmasõja puhkemisega 
kujunes peagi terves riigis ja loo-
mulikult ka Valga linnas välja terav 
kütteainete defitsiit. See tähendas 
ulatuslikumat raiet linnale kuulu-
nud metsades, millega jäid lagedaks 
mitmed vanemaid metsi sisaldavad 
metsaosad. Linna kütteprobleemide 
lahendamisel oli oma metsade osa 
paratamatult tagasihoidlik. Nii vajati 
kubermangu küttekomitee hinnan-
guil 1916/1917. aasta talveperioo-
dil 63 500 tihumeetrit küttepuitu, 
sellest 9 protsenti asutused ja koolid, 
75 protsenti elanikud ning 16 prot-
senti linnas asuvad sõjaväeosad ja 
-asutused. Sõjamajanduslikust sei-
sukohast lähtudes tulnuks tsentrali-
seeritud korras rahuldada vaid sõja-
väe, koolide ja riigikaitselisest seisu-
kohast oluliste asutuste ja ettevõtete 
vajadus kokku umbes 16 000 tihu-
meetri ulatuses. 

Eeskätt elanike küttevajaduse 
rahuldamiseks pidas linnavalitsus 
vajalikuks ülestöötatud metsama-
terjalide rekvireerimisi ümbruskon-
na mõisates, maakonnas ja linnast 

20 versta raadiuses, samuti Viljandi, 
Tartu ja Võru maakondadest metsa-
materjali väljavedu ja teisi drastilisi 
meetmeid kasutades. Samas oli näi-
teks 1916. aasta 1. novembri seisu-
ga linna küttepuidu tagavara 8300 
tihumeetrit suur, millisest kogusest 
14 protsenti oli saadud oma metsast. 
Paar kuud hiljem oli küttepuidu taga-
vara langenud alla 6000 tihumeetri 
(EAA, f 3366, n 1, s 300). 

Saksa okupatsiooni ajal teravnes 
küttekriis veelgi, mil tsentraliseeri-
tum puiduvarumise süsteem vari-
ses kokku ning linn pidi linnaasu-
tuste ja ettevõtete (näiteks elektri-
jaam) puiduvajaduse rahuldama oma 
metsa arvelt, millele lisandusid veel 
kohustuslikud puidueraldused sõja-
väele. Valga magistraadi hinnanguil 
suutnuks oma mets tugeva üleraie 
korral rahuldada linna enda (asutu-
sed, ettevõtted) aastase puiduvajadu-
se ligi 2400 tihumeetri ulatuses, sõja-
väe nõudmiste rahuldamine oli aga 
võimatu (ERA, f 3084, n 4, s 30).

Linna metsad kahe sõja vahel
Eesti-Läti piirijagamisega kujunes 
Valga administratiivpiirkonna suu-

ruseks 1416 hektarit, koos riigi taga-
varamaadega 1925. aastal liidetuga 
1598 hektarit (ERA, f T-6, n 3, s 
1820). 1931. aasta lihtsustatud met-
sakorraldusega eraldati Tambre oja 
ja Pedeli jõe vahel olevas Priimetsas 
21 metsakvartalit. Koostati metsa-
plaan ja majanduskava. Metsandiku 
üldpindala suuruseks anti 481 
hektarit, millest metsamaad oli 347. 
Viimasest moodustasid puistud 265 
hektarit ehk 76 protsenti. 

Metsata alade suur ulatus tule-
nes eeskätt sõja-aastate ja vabarii-
gi algul toimunud raietest, samu-
ti metsamaadel karjatamisest. 
Pikemaajalistest valikraietest ja 
intensiivsest karjatamisest tulene-
valt oli tegu valdavalt hõredate puis-
tutega. Tegu oli okasmetsaga, kus 
52 protsendiga domineerisid män-
nikud. Metsandiku pindalast lan-
ges 24 protsenti põllumajanduslikele 
maadele, millest osa kasutas 
metsavaht, suurem osa oli aga välja 
renditud (Hurt 1938: 56). 

1930ndate aastate esimesel poolel 
toimunud maadevahetusega eralda-
ti kaitseministeeriumile 19 hektarit 
linna metsamaid, vastutasuks saadi 

Valga administratiivpiirkonna põhjaosa 1936. aastal, kus paiknes linna mets. eraldi on välja toodud samal aastal linnale eralda-
tud maa, sealhulgas riigimetsa osad (eRA, f t-6, n 3, s 1810).
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aga 31 hektarit riigimetsa. Nende 
vahetuste järgi hinnati linna metsan-
diku suuruseks 493 hektarit (ERA, f 
3084, n 5, s 18; Voka, 1935: 10). 1936. 
aastal lisandus koos muude maadega 
veel ligi 17 hektarit riigimetsa, mille-
ga linna administratiivpiirkond suu-
renes 1695 hektarini (ERA, f T-6, n 
3, s 1810, joonis 3). Linna metsade 
üldsuuruseks kujunes 510 hektarit, 
millele saab veel lisada linnale kuu-
lunud kolme talu metsad, kokku 65 
hektarit. Talumaadel asuvaid metsi 
arvestamata saab metsamaa suuru-
seks anda sel ajal ligi 380 hekta-
rit. Linna administratiivpiirkonnast 
moodustas metsamaa umbes 22 ja 
põllumajanduslikud kõlvikud ligi 50 
protsenti. Linna metsadega seon-
duv kuulus abilinnapea kompetent-
si, valve teostaja ja tööde korraldaja 
oli metsavaht, keda abistas tema abi. 
Metsavaht juhatas ka linna puuhoo-
vi tööd, kus töötas erasaeveski (Hurt 
1938: 59).

Linnavalitsuse aastaaruannetele 
(Valga ... 1925, 1928–1940) toetuvalt 
moodustasid linna metsatulud kesk-
miselt 6,5 protsenti linna eelarvelistest 
tuludest, jäädes stabiilsena viie kuni 
kaheksa protsendi piiresse. Tegu oli 
metsamaterjali müügist saadud tulu-
dega, jahiõiguse müügiga saadi aastas 
vaid 20–60 krooni. Metsamajanduse 
kuludest moodustasid aastakümnen-
di vahetusest umbes 2/3 tööstusku-
lud, see on metsa ülestöötamise, väl-
javeo ja ümbertöötamisega seotud 
kulutused. Metsamajanduslikele töö-
dele (eeskätt metsakultuurid) langes 
kulude struktuurist samal ajavahemi-
kul ainult kolm kuni kuus, erakorrali-
selt 1939/1940. aastal kaksteist prot-
senti. Ülejäänu moodustas valdavalt 
ametkonna palgakulu, 1930ndate aas-
tate teisel poolel arvestatavamalt ka 
hoonete remondiga seonduv. Samal 
ajal moodustasid metsakulud tulu-
dest 43–76 protsenti, olenedes ees-
kätt puiduhindade liikumisest ja 
töötasudest.

1931. aasta metsakorraldus määras 
aastase peakasutuslangi suuruseks 
2,2 hektarit ja metsakasutuse mahuks 
630 tihumeetrit. Männimajanduses 
kasutati lageraiet koos järgneva met-

sakultuuriga, kuusemajandus võis 
selle kõrval kasutada ka turberaiet. 
Tegelik metsakasutus oli aga vabarii-
gi aastail ja varemgi oluliselt suurem. 
1930ndate aastate esimesel poolel 
kujunes aastalangi suuruseks koguni 
viis kuni kuus hektarit, vajadusel tehti 
erisortimentide (näiteks elektripos-
tid) valikraiet. Näiteks 1933/34. aas-
tal hinnati linna metsatööstuse kogu-
toodanguks 1527 tihumeetrit. Sellest 
langes küttepuidule 545 tihumeet-
rit, ülejäänud moodustasid peami-
selt sae- ja ehituspalgid ning telli-
mustööna saadud saematerjal (lauad). 
Linna asutuste ja ettevõtete varus-
tamise kõrval suunati eeskätt tarbe-
puit, osalt ka saematerjal turule (Hurt 
1938: 57–59).

Traditsiooniliselt pööras linnava-
litsus arvestatavat tähelepanu metsa-
kuivendusele. Perioodiliselt korras-
tati varasemaid kuivenduskraave ja 
parandati metsateid, uute kuivendus-
kraavide kaevamiseks puudus juba 
vajadus. Sihipärase ilme võtsid vaja-
dusel tehtavad hooldusraied, kind-
lama ilme metsakultuuritööd. Kuna 
linnal puudus oma taimla, siis kasu-
tati metsakülvi, 1930ndail aastail 
umbes viis hektarit aastas. Metsas 
karjatamist, välja arvatud metsakul-
tuurides, ei piiratud (Voka 1935: 15; 
Hurt 1937: 58–59).

1940. aastaks oli senine majan-
duskava vananenud. Linnavalitsuse 
otsusega tuli siiani suhteliselt juhus-
liku ilmega metsade majandamine 
viia kindlamatele alustele. Uue met-
samajanduskava koostamiseks sõl-
miti juunikuus leping Tartu ülikoo-
li metsandusüliõpilase Aleksander 
Kaldmaga, kes pidanuks oma töö 
esitama 1940. aasta novembriks 
(Lõuna-Eesti, 1940, 12. juuni). Uue 
majanduskava võimalikust valmimi-
sest puudub aga teave.

Järgnevate okupatsiooniaastate ajal 

täpsem teave linna metsades toimunu 
osas puudub. Ainus metsaametnik 
oli metsavaht, kes nõukogude võimu 
aastail kuulus linna täitevkomitee 
kommunaalmajanduse osakonna 
ridadesse. Tema peamine ülesanne 
oli raiekohtade valimine, järelevalve 
raiete üle ja metsavalve. Vähegi olu-
lisemad metsaga seotud otsused lan-
getas tavaliselt kommunaalosakon-
na ettepanekuna juba linna täitev-
komitee. Nii otsustas täitevkomitee 
17. novembril 1944 anda Priimetsas 
kõigile soovijaile välja „riknenud” 
puid raieteks. Raiutust 1/3 sai metsa 
ülestöötaja endale osta, ülejäänu osas 
maksti normeeritud töötasu, puud tuli 
eraldada aga linnale (VAMA, f 338, 
n 1, s 1, 14). Järgmise aasta veebrua-

ris sai ehitusvalitsus loa 
raiuda linna metsast 15 
tihumeetrit männipalke, 
sobiva raiekoha leidmine 
jäi metsavahi ülesandeks 
(VAMA, f 338, n 1, s 3, l 6).

1947. aasta Valga linna 
metsade Valgamaa met-

samajandile ülevõtmise akt andis 
metsade pindalaks 429 hektarit, sel-
lest oli puistuid 398 hektarit. Metsad 
olid korraldamata (ilmselt puudu-
sid andmed varasemast metsakor-
raldusest ja majandamisest), kuid 
nende üldseisund loeti rahuldavaks. 
Intensiivse karjatamise tõttu oli met-
sade puistutäius madal, vaid 0,4–0,5, 
mistõttu nad meenutasid enam har-
vikut. Linna palgal oli metsavaht. 
Valgamaa metsamajandile võeti üle 
ka 1867. aastal Priimetsas olnud met-
savahi elamu (ERA, f R-2033, n 1, s 
544, s 111–118). 
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Vello Keppart, 
Luua metsan-
duskooli endine 
metsabio loogia 
õpetaja

Olen näinud 
puistuid, kus 
taimkattes kas-

vas vaid kaks liiki: angervaksalepikut, 
kus puurindes hall lepp ja rohurindes 
luht-kastevars. Rohke luht-kastevarre 
esinemine viitab kunagisele karjata-
misele. Kas nimetatud puistu on nor-
maalne mets või peaks seda nime-
tama hoopis puiskarjamaaks või siis 
puupõlluks? 

Hall-lepikud on tavaliselt taime-
koosluste arengurea ehk suktsessioo-
ni esimene puistu ja seetõttu ei ole 
paljud metsale iseloomulikud liigid 
jõudnud veel lepikusse levida. Hall-
lepikuid kasvab palju (SMI andmeil 
2083  km2), sellest 80% eramaadel. 
Karjäärides asuvad puistangu kas-
vukohatüübi metsad (229  km2) on 
samuti puupõllud.

Miks siis ei ole uuesti metsastunud 
või metsastatud alal välja kujunenud 
kasvukohale tüüpiline taimkate? 
Looduslikult on metsata alad üksnes 
kuivendamata lagesood, suuremad 
luhad, kitsad rannikualad ja õhukese 
mullaga alvarid. 

Lageraie muudab 
metsa liigivaeseks
Põliselt metsa all olnud maad saab 
tuvastada liigirikkale kasvukohale ise-
loomuliku taimkatte järgi. Kuldkinga 
ja hariliku pärna leidmine viitab põli-
sele metsamaale, kuna nende levi-
mine uutele aladele on väga juhus-
lik. Sinilille ja naadi kasvukohatüü-
pides on loodusliku metsa tunnuslii-
gid koldnõges, kopsurohi, metspipar, 
salu-siumari, mets-tähthein, keva-
dine seahernes, imekannike, harilik 
kolmissõnajalg, jalakas ja haab. 

Huviline võib otsida maa-ameti 
kaardirakendusest ajaloolisi kaarte ja 
vaadata, kus kasvas 180 ja sada aas-

tat tagasi mets. Kolmandikku meie 
maismaast ja 40% metsamaast 
katavad puistud, mis on kujune-
nud uuesti 80 aasta jooksul kunagi 
raadatud metsade ja kuivendatud 

soode asemele. Nende puurinde all 
ei näe veel kasvukohale iseloomulik-
ku taimkatet, nad ei ole normaalsed 
metsakooslused, vaid pigem liigivae-
sed puupõllud. Metsataimedest suu-
davad üksnes ülased karjamaadel ja 
looduslikel heinamaadel ellu jääda.

Tulundusmetsade majandamine 
lageraietega vähendab samuti elu-
rikkust. Metsa suktsessioon kestab 
sajandeid, et kujuneda tasakaalus ole-
vaks kliimakskoosluseks.

Paljudel metsataimedel ei ole 
mullas pikalt säilivat seemnepan-
ka. Lageraie ei võimalda mitmetel 
metsaliikidel ka puistu eluea jooksul 
asustada kooslust naaberpuistutest. 
Kasvatatavates kultuurpuistutes jääb 
metsapõlv liiga lühikeseks ja puistu 
ei jõua kujuneda normaalseks loo-
dusmetsaks, sest järgneb uus lageraie 
ja kõik algab uuesti. Noorendikud ja 
ka latiealised kuusepuistud on sageli 
nii tihedad, et isegi varjutaluvad met-
saliigid selle all hävivad. Pealegi eelis-
tatakse hooldusraietel ainult kahte 
peapuuliiki (salumetsas kuusk ja aru-
kask), kõik teised raiutakse enamas-
ti maha ja kujundatakse puhtpuistu. 

Kultuurpuistu rajamine ja hoolda-
mine sarnaneb istanduse ja põllukul-
tuuri kasvatamisele, siit ka liigivae-
se kultuurpuistu nimetus „puupõld”. 
Õnneks praegu veel ei lubata metsa-
maal kasutada mürke, väetisi ja geen-
muundatud istikuid, mis lähendaks 
veelgi kultuurpuistut tavalistele põl-
lukultuurile.

Mis toimub pärast lageraiet
Analüüsime salumetsa naadi kasvu-
kohatüübile iseloomulikku taimkatte 
rohurinnet ühe metsapõlve jooksul.

Pärast lageraiet saavad eelise val-
gusnõudlikud ja täisvalgust taluvad 
liigid. Raielangile jääb kõdunema 

suur hulk raidmeid ja juuri, seetõttu 
on lankide mullas rikkalikult 
lämmastikku. Raiestikud uuenevad 
lopsaka rohukasvu tõttu peamiselt 
haava, halli lepa ja arukasega ning 
uuendatakse kuusega. Rohurinde 
moodustavad rohttaimed (naat, 
tähtheinad, seljarohi, kopsurohi, 
lillakas, metstulikas, seaohakas) ja 
kõrrelised (metskastik, saluhein, 
longus helmikas, luht-kastevars). 
Täisvalgust ei talu niinimetatud var-
jutaimed ja nii hävivad lõhnav madar, 
salusiumari, ussilakk, kuldking. 
Vaarika ja punase leedri (naturali-
seerunud võõrliik) seemnepank mul-
las on suur. Mineraliseeritud ribadel 
idaneb tihe vaarikavaip rohke leedri-
ga. Raiesmikud põldude lähedal kat-
tuvad täiendavalt veel kõrvenõgese, 
puju, takja ja teiste umbrohtudega. 
Invasiivsetest võõrliikidest võib lan-
gil kiiresti levima hakata väikeseõie-
ne lemm-malts ja kanada kuldvits. 

ARVAMUS

Tahaks puude taga näha 
täiuslikumat metsaökosüsteemi
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Aastaid kattev tihe ja kõrge vaarikas, 
leeder, toomingas ja teised põõsad 
hävitavad peaaegu kogu rohurinde 
nende all. Noore kuusiku varjus ei 
suuda ükski soontaim kasvada, on 
vaid okkakõdu kiht ja laiguti samb-
laid. Latimetsas ja keskealises puistus 
hõreneb puurinne ise või tehakse har-
vendusraiet. Metsaaluse valgustatuse 
suurenemisele reageerib kohe alus-
mets ja rohurinne. Nüüd on võima-
lus levida varju taluvatel metsataime-
del. Kuigi iga liik kasutab mitut levi-
misviisi, vajavad nad soodsat juhust 
ja idanemiseks kindlaid tingimusi. 
Seeme peab enamasti mulda jõudma, 
takistuseks võib olla paks lehekõdu 
või samblarinne. Olenevalt liigist on 
seemnete idanemisvõime aeg erinev.

Levimiseks kindlad moodused
Tuullevijad salumetsas on peamiselt 
sõnajalad, osjad ja orhideed. Eoste 
ja tolmpeente seemnete levik met-

sas piirdub 99% kuni 15 meetri kau-
gusele.

Loomlevi puhul eristatakse kolme 
viisi: karvadesse ja sulestikku kinni 
haakuvad või kleepuvad seemned; 
toitudes läbi seedekulgla levivad 
seemned; looma varutavad viljad, mis 
peidetakse metsa alla. Väikeimetajad 
viivad 99% seemneid kuni 150 meet-
ri kaugusele, suuremad sama suure 
koguse kuni 1500 meetri kaugusele. 
Söödavaid seemneid levitavad linnud 
tavaliselt väga kaugele. Salumetsa 
rohurinde liikidest kasutavad loomle-
vi marjadega siumari, lillakas, ussi
lakk, metsmaasikas, leseleht, laa-
nelill; karvkatte abi lõhnav madar, 
metstarn, metstulikas, kollane ja 
võsaülane, ka naat ja saluhein.

Sipelglevi on eriline loomlevi vorm, 
kus seemne küljes on sipelgatele toit 
(elaisoom). Levik piirdub sipelgape-
sa ja selle lähiümbrusega. Keskmine 
levimiskaugus on kuni üks meeter, 

11% seemnetest kaugemale kui kaks 
meetrit ei satu. Salumetsas levivad 
nii seljarohi, kopsurohi, metspipar, 
jänesekapsas, sinilill, ülased, ime
kannike, helmikas.

Paljud taimed levivad uues kohas 
vegetatiivselt edasi. Klonaalse levi 
näideteks on seljarohi, naat, kold
nõges, kopsurohi, metspipar, lõh
nav madar, siumari, jänesekap
sas, ülased, lillakas, kevadine sea
hernes, ussilakk, maikelluke, osjad, 
maasikas, leseleht, laanelill. Näiteks 
ussilaka aastane risoomi juurdekasv 
on viis kuni kaheksa sentimeetrit. 
Raiutud suur haavapuu andis sel aas-
tal kahekümne meetri raadiuses juu-
revõsu.

Seemnete paiskumist viljadest 
nimetatakse iseleviks. Üle 50% seem-
netest satuvad lähemale kui üks mee-
ter. Tavaliselt järgneb sellele juba 
mõni teine levimise viis. Tüüpiliste 
paiskviljadega on seljarohi, jänese
kapsas, kevadine seahernes, ime
kannike. Iselevijateks on ka naat, 
koldnõges, saluhein, tähtheinad, 
metskastik, helmikas ja karvane 
piiphein. 

Oleks loomulik, et igas puistus 
kasvavad kasvukohale iseloomulikud 
taimeliigid (tekstis rasvaselt trüki-
tud), mis soodustavad muu vajali-
ku elustiku levimist. Lageraie hävitab 
metsale iseloomuliku koosluse, met-
sakasvatajad aga on rahul, sest puu-
rinne ju kasvab, mets uueneb hästi ja 
metsavööndis ei saa mets kunagi otsa. 

Konkreetses kasvukohas puudu 
olevaid karakteerseid liike nimetatak-
se tumedaks elurikkuseks. Mitmed 
metsaomanikud on soovinud, et ka 
nende kodumetsas kasvaksid õiged 
metsataimed, mis levikuraskuste ja 
lageraiete tõttu praegu puuduvad. 
Selleks on ainus lahendus: tahtlik 
inimlevi – istutage oma metsa puu-
duvaid metsataimi! 

Lageraiega hävib õrn metsataimestik, 
sest neil puuduvad levimiseks vajalikud 
tingimused. 
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Sille Maksimov

Elasin tollal Järvakandi alevis 
vene koolimaja teisel korru-
sel. Mets mühises otse ukse 

all. Vahel varahommikul, veel une-
maik suus, haarasin köögilaualt või-
leiva ja lippasin kergejalgselt metsa 
nagu suurde pittu.

Sageli oli mu retke sihiks üks män-
nipuu kesk väikest lagendikku. Pidasin 
seda puud oma puuks ja seda lagen-
dikku oma lagendikuks. Tegin ümber 
puu balletisamme ja sõin männi-
le nõjatudes võileiba. Kui vanaema 
mind vahel noomis ja pead vanguta-
des küsis – mis puust küll sina oled? –, 
vastasin talle ikka – männipuust. Sest 
see oli ju minu puu ja ma uskusin lap-
semeelselt tema kaitsvasse jõusse.

Mulle meeldis mändide lõhn, hel-
kiv kaste hommikuses päikesevalgu-
ses ja puuvõradest läbistatud taevas 
pea kohal.

Polnud midagi lahedamat, kui 
panna jalg jala ette ja alustada iga-
päevast seiklusrikast teekonda süga-
vasse metsakuningriiki. Tore oli kau-
geneda majadest, aedadest, inimes-
test. Puude varjus oli jahe. Õhk selge. 
Teerada tuttav ja kutsuv. 

Puudesalud ja aasad viisid mu mõt-
ted lendama. Tekkisid visioonid tule-
vikust, murdsin pead mõistetamatu 
maailma lõpmatuse, isegi unes lenda-
mise üle ... Mets inspireeris mu kujut-
lusvõimet – mõtteis hakkasid kuju 
looma kummalised lood ja luulekatked. 
Tagasivaates näib ka, et neil metsaret-
kedel oleks mind kui kogu hingest saat-
nud kuhugi mujale minemise kibelus. 
Soov avastada suurt maailma. Tõsi, tol-
lal tunduski maailm päratult suur.

Kui kaotasin tuttavad rajad
Kord kaotasin teeraja. Mäletan, kuis 
puude ja põõsaste oksad kriipisid 
valusalt mu jalgu, kui turnisin läbi 
puuokste rägastiku ja sattusin põlis-
metsa tihkest rohelusest kummalise-
le lagendikule. Seal avastasin kuna-
gise maja rohtu kasvanud varemed 

Mu elu metsamuster

sille maksimov on kindel, et aastad ei muuda meie olemust. Roheluse kirglik igat-
sus jääb.
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pika kivist korstnaga. Sammaldunud 
pudeneval müüril sibasid vilkalt hal-
lid sisalikud, müüride ümber vohasid 
lopsakad kibuvitsapõõsad ja siniste 
lupiinide meri.

Kõndisin ja istusin jalgu kõlguta-
des müüridel. Aeg näis peatuvat. 

Tundsin ses metsas omateada igat 
kraavi, käänakut, kändu. Teadsin, 
kust algasid aasad ja lõppesid vanad 
raudteeliiprid. Ometi polnud ma 
kunagi jõudnud metsa teise serva ja 
küllap mõtteisse vajunult tundmatu-
tele radadele sattusingi. 

Nii leidsin end ühel lämbel suve-
päeval kõndimas kitsukesel teel, 
mis viis mahajäetud surnuaeda, kus 
hauad olid mattunud kleepuvatesse 
takjatesse, turris ohakaisse ja pikka-
desse tigedatesse nõgestesse. 

Minu jaoks oli väga ehmatav 
näha elus esimest korda surnuaeda. 
Müstiline miski – ei suudagi seletada 
seda toonast hirmutunnet – sundis 
mind kiiresti taanduma, otsima kärsi-
tult koduteed. 

Mets mu ümber oli korraga ähvar-
dav ja karm. Jooksin, tehes haake, 
soovides otsekui maha raputada 

kujuteldavat tagaajajat. Ja kui õnnelik 
olin, nähes eemalt paistmas koduale-
vi klaasitehase tuttavat korstent.

Kui mind tabas suur metsahirm
Seda ajas kauget talveõhtut olen ikka-
jälle oma peas korranud. Küllap sel-
lepärast, et mets, mis mind alati oli 
terekäel vastu võtnud, rahustanud ja 
mu kujutlusi vorminud, mind tõsiselt 
hirmutas.

Sel pärastlõunal kinnitasin suusad 
ja suundusin metsa, nautima hääbu-
va talvepäeva viimaseid valguskiiri, 
kitsas valges metsakoridoris mööda-
vilksatavaid lumekristalle ja muidu-
gi lumel kihutamise erutavat lumma. 

Ent talvepäevad on teadagi kasi-
nad. Kui jätsin metsamüüri seljata-
ha ja jõudsin lagedale, märkasin, et 
hämarusest oli saanud lauspimedus. 
Suusklesin edasi, aga liuglemise rõõm 
oli haihtunud. Tasapisi puges sele-
tamatu hirmuvõbelus naha vahele 
ja mulle tundus, et mets, mis hak-
kas mulle kui kahelt poolt lähenema, 
võib mind lämmatada. Tajusin enda 
taga hiilivaid õõvastavaid öövaime ja 
tonte. Kurku nööris peletu hirm. Peas 

tiksus vaid meeleheitlik soov: rutem, 
rutem, rutem ...

***

Aastad ei muuda meie olemust. 
Metsas käimine on mulle ikka ja 
alati naudingut pakkunud, ehkki 
Järvakandi laanemetsade asemele 
tulid Elva, Kiisa ja Kõrvemaa omad. 
Sageli käisin elukaaslase, loodusfoto-
graaf Ülo Kraaniga kalal, igal sügisel 
seenel või lihtsalt loodust pildistamas. 
Pildile said jäädvustatud kalpsav 
halljänes, vares valgel lumel, uudishi-
mulik rebasepoiss ja palju muud.

Ei liialdagi, kui kinnitan, et just 
metsa avastamisega lapsepõlves 
sai mu elu kui uue mustrivarjundi. 
Tookordne maagiline aeg näis eraldi 
seisvat muust elust, hiljem aga sulan-
dus metsameelsus elu teiste asjade ja 
toimingutega üheks.

oma lapsepõlvemetsale olen aga 
tänulik selle eest, et just seal vormi-
sin mõtteis oma tulevikku ja avas-
tasin lugude väljamõtlemise avara 
maailma.

need on lood, mis aitavad elada. 

Hääled ö
ös

Veljo Runneli ja Fred Jüssi 
lindistatud öise eluviisiga putukad, 
linnud ja imetajad.

Hääled öös
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Vahur Sepp, 
loodusemees

Meie, ees-
t i m a a -
l a s e d , 

oleme läbi aegade 
elanud samal ter-
ritooriumil kolme 
suurkiskjaga: hundi, 
ilvese ja karuga, kel-
lele nüüdseks on juur-
de tulnud šaakal. Karu 
on neist kahtlemata suu-
rim. 

Suurkiskjate ohjamis- ja kaitse-
korralduskava näeb ette hoida karude 
arvukust Eestimaal 600 isendi kandis. 
600–700 vahel neid meie metsades 
praegu olema peakski.  

Eestis elav pruunkaru – Ursus arc-
tos – on tugeva kehaehitusega suur 
loom. Suurimate isaste kaal võib küün-
dida üle 300 kilogrammi. Emased ena-
masti 200 kilogrammi piiri ei ületa. 
Karvastik on pikk ja tihe varieerudes 
värvuselt kollakaspruunist peaaegu 
mustani. Vanemad karud on enamas-
ti heledamad. Poegade ja noorlooma-
de kurgu all on näha valkjat laiku ehk 
niinimetatud kaelust. Täiskasvanutel 
karudel see kaob. 

Meeltest on hästi arenenud haist-
mine ja kuulmine. Nägemist karu 
eriti ei usalda. Toitu otsib ta enamas-
ti lõhna järgi. Kevadel ärganud karu 
nuusutab pärituult appi võttes läbi 
kogu hallatava territooriumi ja leiab 
viimseni üles kõik talvel hukkunud 
loomade raiped. 

Karu ei kõnni varvastel nagu tei-
sed kiskjad, vaid toetub kogu tallale 
(tallulkõndija). Karu jäljed sarnane-
vad esmapilgul inimese palja jala jäl-
gedega. Lähemal uurimisel on selgesti 

näha küüniseid. 
Esikäpa laiuse järgi saab umbkau-

du määrata vanust ja sugu. Samal tal-
vel ilmavalgust näinud karupoja jälje 
laius on kevadel viis kuni kuus, sügi-
seks juba kaheksa kuni kümme senti-
meetrit. Täiskasvanud emakaru jälg 
jääb alla 14 sentimeetri, suguküpsete 
isaste jalajälje mõõt on sama suur ja 
võib ulatuda üle sellegi. Piirkondades, 
kus jahimehed teevad hoolikalt jälje-
vaatlusi ja edastavad need keskkon-
naagentuurile, võib väga täpselt mää-
rata karude arvukust.

Sipelgad, taimed, liha
Toitumiselt on karud kõigesööjad. 
Menüü sõltub aastaajast ehk sellest, 
mida parasjagu saada on. Karu keva-
distes ekskremendihunnikutes leidub 
alati kuuseokkaid. Need pärinevad 
kuklaste pesakuhilatest. Trobikonniti 
päikese kätte soojendama kogunenud 
sipelgaid limpsides neelab karu para-
tamatult alla ka kuivanud okkaid, mis 
väljuvad tema seedekulglast tervete-
na. Palju söövad karud vasttärganud 
mahlaseid taimi. Märkimist väärivad 
tupp- villpea, erinevad putkelised, 
põdrakanep, võililled. Noorte haa-

valehtede kättesaamiseks murib karu 
kuni käevarrejämedusi puid. 

Osav jahimees karu pole. Mõni 
kogenud isend tuleb siiski soodsaid 
asjaolusid ära kasutades toime täis-
kasvanud põdra murdmisega. Pikk 
jälitamine tulemusi ei anna. Olen jäl-
gede järgi tuvastanud, kuidas karu 
hiilis murdunud haaba koorivale põd-
rale ligi, nii et sellel tuli põgeneda 
läbi võsa. Selge see, et jämedates oks-
tes räheldes saavutab käpp sõra ees 
eelise. Käpajälje laiuse järgi otsusta-
des oli sama loom rünnanud ka kraavi 
põhjas varsakapjadest toituvat põdra-
mullikat. Üle põlve ulatuv vesi ja kõr-
guste vahe andsid jälle eelise karule. 

Korjus lohistatakse varjulisse paika 
ja maetakse okste ning muu prahi 
alla. Sellisest saagist jätkub tükiks 
ajaks. Enamasti jääb omanik lähi-
konda valvesse, loobudes siiski val-
vamast, kui lähedusse satub inimene. 

Maiuspalaks karule on vastsündi-
nud põdravasikas. Kuna noorel põd-

LOODUSEMEES PAJATAB

Vahur sepp 
karu tallatud 

viljapõllus. 
sügise 

lähe-
nedes 
läheb 
kaer 
karu 
silmis 

hinda. 

Suur karu 
saab näljale leevendust 
pisikestest sipelgatestki
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rahakatisel puudub lõhn, siis on neid 
lausa võimatu leida. Seepärast hakka-
vad kogenud karud silma peal hoid-
ma viimaseid päevi tiinetel põdra-
lehmadel. Poegimine on lõhnarohke 
ja ohtlik ettevõtmine. Õppinud karu 
oskab seda ära kasutada. 

Suve edenedes menüü aina täie-
neb. Lisanduvad riburadapidi valmi-
vad marjad. Mitmesuguste tõukude 
kättesaamiseks lõhutakse kõdunevaid 
tüvesid ja kände. Kord leidsin laiali 
pillutatud haohunniku asemelt rästi-
ku sabajupi.

Tõeliseks nuumamiseks läheb 
sügise lähenedes. Taliuinakuks on 
tarvis tublisti tõsta kehakaalu, varu-
des nii pekki kui ka rasva. Kuna eri-
nevad viljad aina valmivad, siis on sel-
leks head võimalused. Hinda lähevad 
metsaga piirnevad vahaküpsuse saa-
vutanud kaerapõllud. Sageli on põllu 
padrikupoolne külg karu tagumikuga 
nagu üle rullitud. 

Rikkalikul sarapuupähkli aastal 

jääb kaer tähelepanuta. Ilmselt on 
seal käia ohtlikum – suur võima-
lus kohata jahimeest. Võimalik aga, 
et pähklid on toitvamad. Need näri-
takse puruks koos pükste ja koore-
ga, kusjuures iga viies-kuues pähkel 
jääb terveks. Seega võtavad karud 
aktiivselt osa uute sarapike rajami-
sest. Põõsad, mille küljest karu pähk-
leid võtab, saavad armetult räsitud.

Eestimaa on rikas unustusehõlma 
vajunud talukohtade poolest. Sealsed 
viljapuud ja põõsad kannavad aga endi-
selt saaki. Karud ja teised metsaasukad 
hoolitsevad selle eest, et midagi kadu-
ma ei läheks. Õunu süües on karul 
sama maitse-eelistus, mis inimeselgi. 

Sügisesel ajal püüab karu ener-
giat kulutada võimalikult vähe. 
Ekskrementidest on näha, et ta sööb 
alati mingit kindlat toitu, kuni see 
otsa saab või siis isu kaob. Kui kaera, 
siis kaera, kui õunu, siis õunu. Sama 
kehtib raipe kohta. Kogenud jahimees 
oskab sellega arvestada.

Põgeneb inimese eest
Karude jooksuaeg algab siis, kui 
haavaleht on nii suur, et kannatab 
süüa ja lõppeb jaanipäeva paiku. Üle 
aasta indlev emakaru paaritub kõigi 
omakandi täiskasvanud isakarude-
ga. Eelisõigus on tugevamatel. Sellise 
strateegia puhul peavad isased vast-
sündinuid oma järglasteks ega ürita 
neid murda. 

Taliuinakusse sätib karu end 
novembris. Pesakohaks sobib noo-
res kuusikus paikneva häilu põhja-
serv, kuhu hakkab kevadel lõunapäi-
ke peale paistma. Maasse kaevatak-
se ümar auk, mis täidetakse okste 
ja risuga ning tambitakse seejärel 
kinni. Moodustub korralik drenaa-
žiga varustatud madrats. Katuseks 
murtakse noori puid. Kui trehvab 
lund tulema, siis ongi koobas valmis. 

Kuni poole kilomeetri raadiuses 
ümber talvituspesa hammustab karu 
püsti seistes käevarre jämedusi puid 
nii kõrgelt kui ulatub ja murrab need. 
Tüükad jäetakse püsti. Need annavad 
ettekujutuse looma suurusest. Asja 
mõte on sama, mis uksele riputatud sil-
dil: „Palun ärge segage, ma magan siin!”

Tiinetel loomadel sünnivad kol-
mekuningapäeva paiku võipaki kaalu 
pojad. Enamasti on neid kaks kuni 
kolm. Pesalt hirmutatud ema neid ei 
kaitse, vaid põgeneb. Poegade ole-
masolust hakkab emakaru endale aru 
andma naistepäeva paiku. Häda sel-
lele, kes pärast seda pesale läheneb. 
Emainstinkt on ärganud ja poegi kait-
seb ta elu hinnaga. 

Minult on sageli küsitud, et mida 
teha siis, kui metsas karu vastu satub. 
Vastus oleks – naudi hetke! Selliseid 
olukordi juhtub harva. Isegi kitsi-
kusse sattunud poegadega emakaru 
piirdub enamasti hoiatusrünnakute-
ga. Kõik jutud karude ohtlikkusest 
ja imelistest pääsemistest on rääki-
ja rikkaliku fantaasia vili. Eestimaa 
karud on juba emapiimaga sisse ime-
nud teadmise, et kui tunned inimese 
lõhna, siis jookse nagu jalad võtavad. 
Seda nad kõik teevadki. 

Küll võib konflikt puhkeda jahime-
he ja karu vahel. Sellisel juhul on tüli 
algataja olnud inimene ja karule ei saa 
midagi ette heita. 
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mida teha siis, kui metsas karu vastu satub. Vastus oleks – naudi hetke!

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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See pilt pole üldsegi teemal, kuidas mets varsti Eestist 
otsa saab, sest ta ei saa. Mõtlesin hoopis sellele, et 
miks on kurb vaadata lageraielanki, mis peagi taas-
metsastatakse ja muutubki taas metsaks, samas kui 
taastumatute loodusvarade plastmassiks sünteesi-
mine ja kõik sellele järgnev erilist emotsiooni esile ei 
kutsu. Võib-olla alles siis tulevad emotsioonid, kui 
kileräbalad meile metsa alt vastu vaatavad. Tegelikult 
võiks tarbida vähem ja võtta sealt, kuhu kasvab ase-
mele uus. Ja võtta nii, et jääks nii võtjale kui ka loo-
dusele. Lihtne ja keeruline.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Puuronijad näitasid oskusi 
ja pakkusid põnevat vaatemängu
Mart Kelk, 
Eesti metsaseltsi tegevjuht

Parimad arboristid maailma eri 
paigust võtsid möödunud kuul 
Pärnu rannapargis üksteiselt 

mõõtu, toimusid Baltimaade puuro-
nimismeistrivõistlused.

Võisteldi viiel alal, mis kõik nõua-
vad kiirust, täpsust, osavust ja kind-
lasti ka head närvi. Mis seal salata, kui 
tegu puudega, siis ei saa ka kõrgust 
karta ega jalga väristada. Osalejaid oli 
ligi 40 seitsmest riigist, võidu tõi puu 
otsast alla ameeriklane Chris Coates, 
teise koha saavutas rootslane Johan 
Tallqvist ja kolmandaks tuli eestlane 
Tarmo Sklave.

Kõige põnevam ja vaatemängu-
lisem ala oli kindlasti kannatanu 
päästmine puu otsast. Võistlejate 
ees seisid järgmised ülesanded: 
tuli tagada enda ja kaaslaste ohu-
tus, hinnata olukorda, juhendada  
kohalolijaid abi kutsumiseks, luua 
võimalus köite abil puu otsa mine-
kuks ja kannatanu ülevalt ohutult 
alla toomine. Pidi ikka kurja vaeva 
nägema, et asjaosaline tervelt maa 
peale jõuaks. Lisaks oli piirav tegur, 
mis käed värisema pani, ajafaktor. 
Ülesande sooritamiseks anti aega 
viis minutit, seejärel löödi punktid 
vastavalt juhendile kokku ja hinna-
ti, kui hästi ja õigesti võistleja kogu 
ülesande vältel tegutses.

Kindlasti küsivad paljud, et miks 
niisuguseid võistlusi korraldatakse ja  
milleks see oluline on. Vastus pei-
tub otseses vajaduses hooldada puid, 
mistõttu tuleb tõsta inimeste tead-
likkust ja oskusi puudega tegelemi-
sel. Kutsehariduse edendamine, elu-
kestev õpe ning oskuste lihvimine ja 
jagamine on märksõnad, mis teema 
kokku võtavad. Kuna tegu on võist-
lustega, lisandub ka sportlik külg, 
sest selgitatakse ju parimaid. Sport on 
aga mõnus vaatemäng ja toob kohale 
hulgaliselt pealtvaatajaid, kellele oma 

tegevusi, elukutset ja igapäevatööd 
tutvustada. 

Huvitav on ja põnev peab olema
Värvika ja särava arboristina torkas 
võistlustel silma Raido Nagel, kes on 
ehe näide, kuidas arboristi elukutse 
juurde jõuda. Elupõlise maamehe-
na polnud mets, puud ja saag mehe-
le võõrad ning Rakvere ronimisseina 
juures oli ta ka mõned korrad käinud. 

Kord tuttava juurde sattudes tuli 
ettepanek: „Kuule, sa ju ronid ja saa-
gida oskad ka, tegele selle puuga.” Nii 
see kõik algas, mis siis, et kõike seda 
on tehtud, aga mitte kunagi koos ja 
korraga. Tookord kulus terve päev, 
nüüd teeb ta sama töö ära kahe ja 
poole tunniga. 

Pärast esimese puu maha võtmist 
uuris ja uudistas ta teemat veel üksja-
gu. 2012. aastal, kui Saaremaal toimu-
sid Eestis esmakordselt samad võist-
lused, mis sel korral Pärnus, oli Raido 
pealtvaataja rollis. Pealtvaatajana 
käis ta veel mõnel võistlusel ja lõpuks 
oligi hing puudele müüdud ning Luua 
metsanduskooli paberid sisse viidud. 
Kui algselt oli plaan selle alaga hobi-
na tegeleda, siis nüüd tiksub arboris-

ti saag tema kui pro-
fessionaali käes juba 
igapäevaselt. Sõbrad 
on öelnud, et ega 
Raidole „rahulikku” 
tööd ei saagi anda, sest 

kui teda kontoris hoida, läheks ta 
nädalaga hulluks. Raido isegi ütleb: 
„Huvitav on ja põnev peab olema.” 
Võistluskogemusi on mehel mitmeid 
nii Eestist kui välismaalt, aga ise 
peab ta oluliseks osavõttu, kogemu-
si, suhtlust ja inimesi, mitte saadud 
kohta. 

Arborist Raido Nagel.
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Võisteldi viiel alal, mis kõik 
nõuavad kiirust, täpsust, osavust ja 
kindlasti ka head närvi. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Lahkunud on metsamees, taas-
iseseisvunud Eesti eramet-
sanduse üks ülesehitajaid 

Leonhard Polli. Oma aktiivse tege-
vusega, Eesti erametsaliidu asuta-
mise ühe algataja ja selle juhatuse 
esimehena 1992–1996 ning 1998–
2000 kirjutas ta end jäädavalt sisse 
erametsanduse ajalukku.

Leonhard Polli sai metsamehe 
diplomi aastal 1951, mis oli ka Eesti 

põllumajanduse akadeemia (EPA) 
loomise aasta, baasiks kolm Tartu 
ülikooli teaduskonda, milledest üks 
oli metsandusteaduskond. Pärast 
ülikooli lõpetamist töötas ta mit-
mes ametis metsamajandust juhti-
nud ministeeriumis, mis kõige pike-
malt kandis metsamajanduse ja loo-
duskaitse ministeeriumi nimetust. 
Ta töötas riigimetsanduses kokku 37 
aastat ja 1970. aastail tunnustati teda 

tolle aja tähtsa teenelise metsakasva-
taja tiitliga.

Pärast nõukogudeaegse ministee-
riumi ümberkorraldusi võinuks ta 
jääda pensionile, kuid tegelikult töö-
tas veel mitmes ametis, sealhulgas 
1990. aastate algul riigikontrollis, 
kus puutus tihedasti kokku oman-
direformi võlude ja valudega. Ta ise 
on öelnud, et kui koos mõttekaas-
lastega hakati korraldama vastsete 
erametsaomanike ühenduse loomist, 
oli veel olemas selge veendumus, et 
Eesti küla suudab taastuda elujõulis-
te hajataludena. Talumaad olid nõu-
kogude ajal aga võssa kasvanud ja 
metsastunud. Ametkondlikud struk-
tuurid ei osanud ega julgenud veel 
eraisikut potentsiaalse metsaomani-
kuna usaldada. Neil eraisikuil tuli 
ohjad enda kätte võtta.

Riigis, kus kõik muutus, polnud 
kuigi kerge eraomanikel end tõesta-
da. Õnneks on säilinud paljud kirja-
likud märgid sellest, milliseid vaid-
lusi ja lausa võitlusi tuli pidada, et 
erametsaliitu hakataks riigi tasandil 
tunnistama erametsaomanike esin-
dajana. Võidelda tuli, et uued seadu-
sed ja muud riigikorralduslikud aktid 
eraomandust arvestaks. Samal ajal 
tuli toeks olla erametsaomanikele 
endile – väga paljud puutusid vana-
isa talumaid tagasi saades või maid 
erastades metsandusega kokku esi-
mest korda elus.

Leonhard Polli oli ka ise met-
saomanik. Eriti siis, kui pingeline 
juhatuse esimehe amet oli teistele 
üle antud, võttis ta sageli sõna puht 
metsanduslikel teemadel, toetudes 
oma metsakasvatuslikule kogemuse-
le. 2005. aastal tunnustas erametsa-
liit teda erametsanduse elutööpree-
miaga.

Leonhard Polli jääb meelde kui 
metsamees, kes alati ütles otse välja, 
mida mõtles. Väga suur teadmiste ja 
kogemuste pagas võimaldas tal näha 
Eesti metsanduses toimuvat selli-
ses pikas ajamõõtmes, mida paljudel 
noorematel kõrvale panna polnud. 

Tema panus Eesti erametsandus-
se on suur ja seda ei muuda muu-
tuv aeg. 

Eesti erametsaliit 

Leonhard Polli 
13. 12. 1927 – 9. 08. 2017
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Kuidas riigimetsa majandamise 
keskus plaanib raieid? 

Vastab RMK metsamajanduse 
peaspetsialist Rainer Laigu

Kõikide raiemahtude aluseks 
on metsade takseerandmed. 
Lähtuvalt metsa parameetri-

test, mulla viljakusest, kahjustuse ula-
tusest ja kaitserežiimist on arvutatud 
kõikidele eraldistele tema fond, mis 
iseloomustab, milliseid töid võib ja on 
vaja sinna planeerida. Seetõttu teab 
RMK väga täpselt, kui suurel alal on 
vaja teha lageraiet, hooldusraiet, met-
sade uuendamist ja teisi metsamajan-
duslikke töid. 

Uuendusraiel kehtestab keskkon-
naminister igal aastal RMKle järg-
mise viie aasta summaarse arvestus-
langi. Lihtsustatult öeldes kinnitab 
minister kestliku raiepindala puulii-
kide viisi – mänd, kuusk, kask, haab 
ja teised – arvestades raieküpsete, 
kümne ja kahekümne aasta pärast 
raieküpseks saavate metsade pind-
alasid. 

Kuigi meil on majandusmetsade 
uuendusraiefondis (URF) ligi 150 000 
hektarit metsi, kus võiks lageraiet 
teha, ei raiu me neid ära ühekorraga, 
isegi mitte kümne aastaga, vaid teeme 
nende seast valiku. 

Kuna ajaloolistel põhjustel on riigi-
metsade vanuseline struktuur ebaüht-
lane ja praegu on raieküpseid metsi 
palju rohkem, kui oleks ülejärgmisel 
ja üleülejärgmisel kümnendil, ajatab 
RMK praegust küpset metsa järg-
mistesse aastakümnetesse, et metsa 
raiemaht oleks ka järgnevatel aasta-
tel ühtlane. Näiteks praegu on majan-
dusmetsades saja-aastaseid ja vane-
maid männikuid 16%. Järgmisel nelja-
kümnel aastal tuleb igal aastakümnel 
juurde keskmiselt 11% raieküpseid 
männikuid. Oleme otsustanud, et me 
ei raiu seda 16% kümne aastaga ära, 
vaid lükkame 5% järgmistesse aasta-
kümnetesse edasi. 

 Kõik eraldised on meil visuaal-
se planeerimise töölaua (VPT) kaar-

dile kuvatud fondi tunnuste alusel 
ja võimalikest raiekohtadest valivad 
varumisjuhid raiesse planeeritavad 
eraldised aastate kaupa. Valikul peab 
arvestama paljude asjadega, näiteks 
raielangi pindala, looduskaitseliste 
piirangute, aga ka kohaliku kogu-
konna konstruktiivsete ettepaneku-
tega. Samuti on erinevaid kitsendu-
si, näiteks tuleb lähtuda metsa ja tee 
sesoonsusest, juba eelpool nimetatud 
puistute pindalalisest arvestuslangist 
ja mullaviljakusest. Viimatimärgitu 
all peame silmas seda, et raiuksi-
me viljakaid ja väheviljakaid puistuid 
sarnases osakaalus, mis neid on kogu 
fondis. 

Viie aasta arvestuslangist raiume 
igal aastal viiendiku ja hajutame raied 
võimalikult ühtlaselt üle Eesti kahe-
teistkümne varumispiirkonna vahel. 
Sellest moodustubki üheaas-
tane raiete nimekiri, mille 
aga võib torm, ilmas-
tik, ootamatud raada-
mised, ka uued loo-
duskaitselised piiran-
gud uppi lüüa. Siis 
tuleb plaan ringi vaa-
data, leida alternatii-
vid ja raiemaht ikkagi 
ära täita, sest oleme ju 
sõlminud lepingud puidu 
ostjate ja oma töövõt-

jatega. Samuti tuleb täita omaniku 
poolt ülesandeks seatud rahalised 
ootused. 

Harvendusraiete kavandamise alu-
seks on puistu täius ja planeerimi-
ne käib sarnaselt uuendusraietega. 
Teada on harvendusraiefondis (HRF) 
olevate eraldiste üldpindala, samuti 
järgmistel aastakümnetel juurde tule-
vate puistute pindalad. Selle alusel 
leiame harvendusraie optimaalse aas-
tase vajaduse. 

Kõige raskemini prognoositav on 
sanitaarraie, kuna see sõltub met-
sakahjustustest ja tormidest. Metsas 
liikudes näevad RMK töötajad kah-
justusi ning seejärel hindab metsa-
korraldaja need ära ja sisestab taksee-
randmetesse. Olenevalt kahjustajast 
ja kahjustuse ulatusest arvutatakse 
sanitaarraie vajadus. On kahjustus 

üle teatud taseme, tekivad tunnused, 
kas on vajalik teha väikese- või 

suuremahuline sanitaarraie 
või suisa lageraie, kui tervete 
puude täius on puistus väga 
madal. Niisugust kahju põh-
justas mullu näiteks Lõuna-
Eesti niinimetatud Koiva 
torm, kus tuli palju lage-
raiet teha. Selle aasta augus-
titormid mõjutasid planee-
ritud raieid õnneks oluliselt 

väiksemal määral. 

1 küsimus, 1 vastus

Sellest moodustubki üheaas-
tane raiete nimekiri, mille 
aga võib torm, ilmas-
tik, ootamatud raada-
mised, ka uued loo-
duskaitselised piiran-
gud uppi lüüa. Siis 
tuleb plaan ringi vaa-
data, leida alternatii-
vid ja raiemaht ikkagi 
ära täita, sest oleme ju 
sõlminud lepingud puidu 
ostjate ja oma töövõt-

üle teatud taseme, tekivad tunnused, 
kas on vajalik teha väikese- või 

suuremahuline sanitaarraie 
või suisa lageraie, kui tervete 
puude täius on puistus väga 
madal. Niisugust kahju põh-
justas mullu näiteks Lõuna-
Eesti niinimetatud Koiva 
torm, kus tuli palju lage-
raiet teha. Selle aasta augus-
titormid mõjutasid planee-
ritud raieid õnneks oluliselt 

väiksemal määral. 
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AS INTRAC Eesti, Tartu mnt 167 Harjumaa, tel. 603 5700, e-post info@intrac.ee

JohnDeere.fi
Intrac.ee

IBC
HARVESTERI

Innovaatiline intelligentne tõstuki juhtimissüsteem (IBC) John Deere harvesteridele 
on valmis. Arendamisel on võetud arvesse harvesteri tööoperatsioonide lihtsustamist 
nii puu haaramisel kui ka töötlemisel - tulemusena viib juhtimise lihtsus ja sujuvus 
iga operaatori tööefektiivsuse täiesti uuele tasemele.

IBC on konkurentsitu!

Esimesena saadaval CH7 tõstukiga John Deere 1270G varustuses.






