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metsa raieõigust avalikul
enampakkumisel
	Toivo Asmer veab teist aastat aktsiaseltsi Timber, mis korraldab veebipõhisel
enampakkumisel metsa raieõiguste
müüki.
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VIVIKA VESKI
Kas lubada teedele suuremad palgikoormad?
	Metsamaterjali tootjad ja vedajad soovivad, et teedel lubataks sõita raskemate
puidukoormatega, samas ei kannata hulk
teid ja sildu välja praegustki koormust.
15 Eesti kui metsariik
VIIO AITSAM
Eesti kui metsariik: maaettevõtlusel
on oma nägu
	Eesti Metsa jaoks tehtud vaated maavaldadesse, et selgitada metsasektoris
tegutsejate hulka, näitasid, et tegutsejaid on rohkem ja nende tähtsus
kohaliku elu osana suurem kui avalikest
andmetest saab välja lugeda.
20 MERLE RIPS
Metsade sertifitseerimine kogub
jõudu
Arutleme teemal, kas sertifikaadi peaksid taotlema kõik metsaomanikud, ka
need, kelle omandis on mõni hektar,
või ainult need, kelle valdused ulatuvad
tuhandetesse hektaritesse.
25 KRISTIINA VIIRON
Timber võimaldab müüa

28 MART NIINESTE
Peep Männil – ökopunkarist
metsloomade tundja
Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Peep Männil laulab ühtlasi
punkansamblis Ajutine Valitsus.
Keskkoolis tuli tal pungi pärast kooli
vahetada, uus kool aga andis tugeva
põhja bioloogias.
34 VIVIKA VESKI
Rainer Kuuba ujub vastuvoolu ise
oma metsa kaitstes
Kunagine tulihingeline looduskaitseametnik Rainer Kuuba jätab osa oma
metsast meelega puutumata.
40 MARI KARTAU
Metsa põletamine võib olla ka
metsa taastamine
	Soomes taastatakse metsa mittemidagi
tegemise kõrval ka põletamisega, et
põlengualal elavad liigid leiaks omale
elupaiga.
44 KRISTI PARRO, MAREK METSLAID,
ARGO ORUMAA, KAJAR KÖSTER,
KALEV JÕGISTE
Uuring jälgib põlenud metsaalade
taastumist
Loode-Eestis läbi viidud uuringud annavad olulist teavet põlengujärgseks metsamajandamiseks ja
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looduslike segametsade
tekkeks.
49 TOIVO MEIKAR
Kuressaare linna metsades
said jalutada puhkajad ja süüa
kariloomad
56 Loodusemees pajatab
VAHUR SEPP
Eesti tammede kasvamapaneku
eest tuleb tänusõnad öelda
pasknäärile
	Enamikku meil kasvavatest tammedest
ei ole istutanud Rootsi kuningas, nagu
legendid räägivad, vaid on mulda sattunud pasknääri nokast.
58 HENDRIK RELVE
Maarjakase selts käis soomlastelt
teadmisi hankimas
60 Huvitav leid
KRISTIINA VIIRON
Piimakärust inspireeritud vineerist
lastekäru
62 Arvamus
YOKO ALENDER
Kõige tõhusam kasutusviis
puidule on ehitada sellest
korrusmaja
64 Üks küsimus ja üks vastus
Millises suunas liigub looduskaitse
aluste maade riigile ostmine ja
kaitsealuste maade eest saamata
jäänud tulude hüvitamine?
Vastab riigikogu keskkonnakomisjoni
esimees Rainer Vakra
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tel 5199 1549
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Igal asjal on kaks otsa

M

is ühe jaoks on tolm, see
võib olla teise suurim
soov. Teise mehe vana
on teise mehe uus. Niisuguseid
suhtumisi väljendavaid ütlemisi
on mitmeid teisigi. Tõepoolest –
peaaegu igal asjal ongi kaks otsa.
Nõnda ka metsatulekahjul, mida
pigem suureks õnnetuseks peetakse
ja kiiresti ära kustutatakse.
Nii olen mina koos sõpradega
aastaid tagasi Kõrvemaal kibekäh
ku tormanud materdama telkimis
platsi läheduses metsas äkitselt lah
vatanud kahjutuld.
„Õnneks läks,” ohkasime rahul
olevalt, kui saime tule levikule piiri
peale ja kui saabusid pritsimehed,
kes suitseva pinnase veega üle uju

TELLIMINE
610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
www.loodusajakiri.ee
REKLAAMIJUHT
HELEN LEHISMETS
tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee
KÜLJENDUS
RAUL KASK
raul@ww.ee
TRÜKK AS Printall

Ajakiri ilmub
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel

Kaanefoto:
mari Kartau
metsade
põletamine
soomes
seitsemineni
rahvuspargis.

tasid. Siunasime isekeskis hoole
tuid inimesi, kelle mahalennutatud
hõõguvast sigaretikonist tõenäoli
selt tuli puhkeda võis. Asjaolu, et
metsapõleng mingit pidi vajalik ja
kasulik võiks olla, ei tulnud pähegi.
Aga võta näpust. Metsade põleta
mine võib olla lausa looduskaitseli
ne tegevus, sest seejärel mets uue
neb ja põlenud alal leiavad omale
asupaiga mitmed liigid, sealhulgas
need, kes lausa sõltuvad põlengu
aladest.
Eestis metsi sihilikult loodus
kaitselistel eesmärkidel ei süüda
ta, küll aga Soomes. Kuidas ja miks
seda tehakse, saab lugeda käesole
vast Eesti Metsast.
Sellegipoolest põleb Eestiski
mets, märksa harvem ja väiksema
tel aladel küll kui varem, aga ikkagi.
Kuidas põlenud metsad taastuvad,
seda on uurima asunud Eesti tead
lased, kes on rajanud Vihterpallu ja
Nõvale 24 püsiproovitükiga katse
ala. Sellest, mida nad aastatepikku
se uuringuga teada saanud on, saab
samuti käesolevast ajakirjanumb
rist lugeda.
Üks asi, mida nemadki kindlaks
tegid, oli see, et Vihterpalu ja
Nõva aladel on metsa looduslikuks
uuenemiseks vaja häiringut, olgu
selleks siis raie või tuli. Ja et näiteks
puhtmännikutes on soovitav
jätta põlenud alad raiumata, sest
algusaastail looduslikus uuendu
ses domineeriv kask vähendab
põlenguohtu.
Niisugused
teadmised
kuluvad nii looduskaitsjai
le kui ka metsamajandajai
le hädasti ära, sest parata
matult puhkeb metsapõ
lenguid edaspidigi. Ega
seegi aasta erand pol
nud, kevadel põles mets
Valgamaal, Lääne ja
IdaVirumaal.
Kelle
jaoks traagika, kelle
jaoks mitte …
Kristiina Viiron
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ANNA OMA HUSQVARNALE
ROHKEM TERAVUST.
HUSQVARNA X-CUT SAEKETT
OPTIMAALNE
LÕIKENURK

TERAVUS MIS
KESTAB

Saeketi lõikehammaste kuju ning kroomitud
spetsiaalne terase sulam tagavad suurepärase
lõiketulemuse, ketikiiruse ja produktiivsuse.

EELPINGUTATUD
Eelpingutatud kett tagab väiksema
kulumise juhtplaadile ning vähendab
riski, et kett jääks puitu kinni.

Lõikehammas püsib kauem
terav, mis vähendab teritamisele
kuluvat aega.

KARASTATUD
KOMPONENDID
Induktsioonkarastamine tagab keti
pikema vastupidavuse.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

KROOMITUD
LÕIKEHAMMAS
Kroomiga kaetud lõikehammas
parandab keti vastupidavust.

PARIMAD
MÄÄRDEOMADUSED
Määritud kett tagab juhtplaadile
ja ketile endale väiksema
kulumise ja pikema kasutusea.

Foto: Kadi Soo

UUDISED

Eesti Metsalt eriauhinna pälvinud pilt helkivatest ööpilvedest.

Fotokonkursil „Pilvepiir 2016”
valis oma lemmiku ka Eesti Mets

A

jakirja Horisont suvel välja
kuulutatud pilveteemalisele
fotokonkursile saabus ühte
kokku 770 fotot, millede seast ajakiri
Eesti Mets pidas parimaks Kadi Soo
Ülenurmel tehtud pilti helkivatest ööehk polaarmesosfääripilvedest. Need
on vast üks suurimaid vaatamisväär

susi Eestimaa suveöötaevas.
„Kadi on jäädvustanud kena pano
raamvaate nendest öistest kaunita
ridest, pildi väärtust tõstab ka pee
geldus veepinnal,” hindas fotokon
kursi lõppvooru žürii, kuhu kuulusid
fotograaf Arno Mikkor, fotograafia
arendus- ja koolituskeskuse esinda

ja Jaak Kadak, keskkonnaagentuuri
riigi ilmateenistuse peaspetsialist Ain
Kallis ja ilmateenistuse ilmavaatluste
osakonna peaspetsialist-meteoroloog
Ene Tillmann.
Üksmeelselt valis žürii konkursi
võidufotoks Janek Pärna Simunas pil
distatud „Kelvin-Helmholtz mesodel”,
mis on tõeliselt põnev, efektne ja ainu
laadne pilt Kelvin-Helmholtzi laine
test helkivates ööpilvedes.
Žürii liikme, klimatoloog Ain
Kallise sõnul oli tänavu palju püütud
fotodele pilvi, mis kunagi olid harul
dased: helkivad ööpilved, mamma
tus (udarat meenutav ümarate „rip
puvate paunadega” rünksajupilved),
Kelvin-Helmholtzi pilved (pilvelai
ned) ja isegi asperatused (lainelised
kihtrünkpilved).
Oma lemmiku valis ajakiri Eesti
Loodus, milleks oli samuti Kadi Soo
tabamus, aga sedakorda „pilvelaevast”
Suurupis.
Publikule meeldis kõige enam Päivi
Paltsi „Lõõmav vaade Tallinnale” –
loojang ja kõrgrünkpilved pealinna
silueti taustal.
Horisont

„Vereta jahi” Eesti Metsa auhind läks põdrapildile
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Fotojahti peeti 20.–22. mail
Simisalus Põhja-Kõrvemaal.
Järvamaa metsades-raba
des-lagendikel müttas
varavalgest hilisõh
tuni oma fototeh
nikaga 33 pilt
nikku, et tabada
selle kandi loo
duslikku mit
mekesisust ja
fotogeenilisi
loomi.
Lisaks pea
auhinnale jaga
ti välja mitmeid
eriauhindu, nende
seas ajakirja Horisont
oma Kaupo Kikkase
puule udus. Ajakirjale Eesti
Loodus meeldis enim Ingmar
Muusikuse foto väiketüllist ja sääsest.
Eesti Mets

ku

T

änavuse loodusfotovõistlu
se „Vereta jaht” Eesti Metsa
auhind kuulub Tarmo Mikus
saare põdrapildile. On ju see suur ja
võimas loom meie metsade ehe, ehkki
valmistab sageli metsakasvatajatele ka
meelehärmi. Kuid kahtlemata on teda
kohata ja pildile püüda igati auväärne
sündmus.
„Vereta jahi” selleaastane saakloom
oli mäger, keda tabati mitme rakur
si alt.
Korraldaja Tiit Hundi sõnul oli
žürii otsus üksmeelne – fotovõistluse
meister on Ollar Kallas. „Keerulistes
valgusoludes tabatud pilt parasjagu
urust välja astuvast õieli käpaküünis
tega mägrast, kel vürtsiks kasukal kaks
sääske, oli võitu väärt,” kinnitas Hunt.
19. korda toimunud loodusfotovõist
lusel õnnestus pildile saada Eestis üli
haruldane järvekaur ja muidu kehvasti
portreteeritav vilgas metsnugis.

Eesti Metsa
eriauhinna saanud
foto põdrast.

Teletornis saab nautida
Eesti parimaid looduspilte

Eesti Mets soovib palju
õnne sünnipäevaks!

Tallinna teletornis on avatud Eesti parimate loodusfotode
ülevaatenäitus. Uudistamiseks on välja pandud ajakirja Eesti
Loodus viimaste aastate fotovõistlustel auhinna pälvinud
kuuskümmend suuremõõdulist pilti. Näitus jääb avatuks kuni
16. aprillini 2017.

Foto: Aleksandr Abrosimov

A

vamisel
30.
novembril kuuluta
ti välja selle aasta
parimad loodusfotod, mil
ledest kümme on ka näi
tusel esindatud. Ajakirja
Eesti Loodus peatoimeta
ja Toomas Kuke sõnul on
siiani igal aastal auhinna
tavaid fotosid saanud vaa
data vaid elektrooniliselt Nastik kugistab kärnkonna (eriauhind käituva
looma foto eest).
ekraanilt ja auhinnatsere
moonial. Nüüd on võist
luse parimad palad toodud laiema selle saamisest ja nimetama pildista
auditooriumi ette kvaliteetses välja tut nii täpselt kui oskab. Tavapärane
prindis.
maastikukategooria Eesti Looduse
Ajakiri Eesti Loodus on korralda võistlusel puudub.
nud fotovõistlust kuueteistkümnen
Koostöös keskkonnaministeeriu
dat korda, esimene leidis aset aastal miga on eraldi välja antud eriauhind
2000.
parima elurikkuse foto eest.
Lisaks kümnele selle aasta konkur
Looduspiltide näitusega seotult
si fotole on näitusele välja valitud vii hakkavad toimuma ka kohtumisõh
mase kolme aasta võistluste auhinna tud. Näiteks 25. jaanuaril kell 18 algab
tud töödest viiskümmend pilti.
ilmateadlase Jüri Kameniku loeng
Teistest võistlustest eristab Eesti teemal, kuidas pildistada pilvi ja loo
Looduse oma keskendatus liigipilti dust. Kõigile eelregistreerunud osale
dele: loom, taim või seen peab olema jaile on loeng tasuta.
äratuntav, fotograaf peab näitusele
saadetud fotole lisama lühikese loo
Eesti Loodus

• RMK Hiiumaa metsaülem
Lembit Lühi 55, 13. november.
• MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimees, kon
sulent Kadri-Aija Viik 50, 20.
november.
• Viljandimaa metsaseltsi juhatuse liige Tarmo Vaalmäe 55,
3. detsember.
• Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo
juhataja Mati Tõnismäe 65, 4.
detsember.
• Vardi erametsaseltsi juhatuse
esimees Taavi Ehrpais 40, 12.
detsember.
• RMK Lõuna-Eesti piirkonna
külastusala juht Tiia Ilmet 60,
14. detsember.
• RMK metsakasvatustalituse metskasvatusjuht Priit
Kõresaar 40, 19. detsember.
• Põlvamaa metsaühistu juhatuse
liige Olev Suur 50, 5. jaanuar.
• Saaremaa metsaühingu juhatuse liige, tegevjuht Mati
Schmuul 55, 14. jaanuar.
• Valgamaa erametsaühingu juhatuse liige, konsulent Andres
Rõõmus 50, 15. jaanuar.
• Eesti maaülikooli metsandus ja maaehitusinstituu
di metsakorralduse osakonna
vanemspetsialist doktor Priit
Põllumäe 30, 27. jaanuar.

as a&p mets ostab:
• metsaKinnistuid
• Kasvavat metsa
• põllumaad
Info tel 434 2330, 5345 6499 • e-post apmets@apmets.ee
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Kalle Karoles

Hardi Tullus IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) maailmakongressil Salt Lake City´s 2014. aastal.

Hardi Tullus 60
E

esti maaülikooli professor
ja Eesti metsaseltsi presi
dent Hardi Tullus tähistas 14.
augustil oma 60. sünnipäeva.
Hardi kasvas metsamehe peres ning
puutus metsanduse ja jahindusega
kokku juba varases lapsepõlves. Tema
isa Hans-Feliks Tullus töötas aastaid
Tartu metsamajandi direktorina ja oli
metsandusringkondades laialt tuntud.
Siit tundub Hardi haridustee valik
tema huvisid arvestades igati loogili
se ja kutsumusele vastava otsusena.
Kõigepealt õpingud Tartu 5. keskkoo
lis, mis oli praeguse Tamme gümnaa
siumi eelkäija ning tuntud oma loo
dusteaduste ja keemiaalase suunitluse
poolest, edasi aga astumine Eesti põl
lumajanduse akadeemia metsamajan
duse eriala üliõpilaseks.
Metsandusteaduskonna lõpetas
Hardi 1979. aastal, töötades juba lõpe
tamise ajal metsainstituudis, kus ta
paistis silma noore aktiivse teadlasena.
Aastal 1989. tuli Hardi tööle EPA
metsandusteaduskonda, kus algas
tema kauaaegne ja edukas karjäär
teadlase, õppejõu ja juhina, kõige
pealt vanemõpetaja ja dotsendi, edasi
põllumajandusülikooli ajal juba pro
6
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fessori, instituudi juhi, dekaani, pro
rektori ja ka maaülikooli rektori
kohusetäitjana.
Hardi doktoritöö, mille juhenda
ja oli Ivar Etverk, valmis 1987. aastal
teemal „Keskealiste männikute struk
tuuri ja harvendamise mõju ökoloo
giline analüüs”.
Metsa- ja loodusemehe ning mit
metes rahvusvahelistes koostöövõr
gustikes ja töörühmades aktiivse
osalejana on Hardil olnud unikaalne
võimalus maailmas ringi liikumiseks,
et õppida tundma erinevate konti
nentide (Põhja- ja Lõuna-Ameerika,
Uus-Meremaa, Aasia) metsi ja
nende majandamist. Siia lisanduvad
juurde veel paljud isiklikud töö- ja
õppekogemused, mis saadud enami
kest Euroopa riikidest.
Aastakümnete jooksul kogetut on
ta edukalt kasutanud õppetöös ning
noorte teadlaste ja õppejõudude koo
litamisel, ta on pidanud lugematuid
loenguid ja seminare praktilistele
metsameestele. Hardit iseloomustab
nii truuks jäämine metsameeste hea
dele traditsioonidele ja parema ühte
kuuluvuse vajaduse tunnetamisele
kui ka avatus uudsetele arengutele.

Hardi on aastakümnete vältel and
nud olulise panuse meie metsandusliku
hariduse arendamisse, olles üks peami
si metsanduse õppekava kujundajaid ja
sellealase töö suunajaid. See on suur,
vastutusrikas ja kõrvalseisjatele sage
li märkamatuks jääv töö, millest ometi
sõltub suures osas meie metsameeste
erialane ettevalmistus ja kõrghariduse
kogu nägu praeguses maaülikoolis.
Hardi on olnud otsese teadus- ja
õppetöö suunaja ning doktoritöö
juhendaja tervele plejaadile prae
gu parimas loomeeas olevatele met
sateadlasele, nagu Veiko Uri, Kalev
Jõgiste, Ivar Sibul, Aivo Vares, Raul
Rosenvald, Katri Ots ja teised.
Kuigi Hardi on aastakümnete
jooksul kirjutanud ridamisi artikleid
väga erinevatel metsanduslikel tee
madel, on tema töö olulisemad tule
mused olnud seotud ennekõike mit
mete metsakasvatuse võtmeküsimus
te, metsade optimaalse majandamise
ja raieviiside väljatöötamisega.
Teine suur tegevusvaldkond on
olnud seotud metsa uuendamise ning
kiirekasvuliste lehtpuukultuuride
kasvu ja arenguga endistel põllu- ja
metsamaadel, kiirekasvuliste puulii
kide kasutusvõimaluste selgitamise
ga puidu- ja energiavajaduse katteks,
süsiniku sidumise ning varu akumu
leerimisega noortes lehtpuukultuu
rides ja noorendikes. Omaette oluli
se peatüki selles töös moodustavad
hübriidhaava kasvatamise ja kasuta
misega seotud põhjalikud uuringud.
Hardi on metsaseltsi presidendina
üks metsandusvaldkonna arvamus
liidreid ja kõneisikuid, oodatud esi
neja ja huvitav vestluskaaslane nii
metsandusringkondades kui ka ava
likkuses.
Metsanduslikke teadmisi on ta
edukalt rakendanud ka oma pere rin
gis, samuti maakodus toimetades ja
sealseid metsi kujundades. Poeg Arvo
ja minia Tea on jätkanud perekonna
seniseid traditsioone ning tegutsevad
aktiivselt tõsiteaduslikus metsandus
likus uurimistöös.
Soovime Hardile jõudu ja tervist
edasiseks.
Kolleegide nimel
Kalle Karoles

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Alar Läänelaid

Juubilar Heldur Sander.

Heldur Sander 70

N

ovembrikuu 24. päeval
tähistas oma 70. sünnipäeva
teenekas dendroloog, loo
dusgeograaf, maastikuökoloog ja tea
dusajaloolane Heldur Sander. Valdav
enamus nii tema mahukast teadus
loomest kui ka populaarteadusli
kest artiklitest on üht või teistpidi
olnud seotud puudega. Ka viima
sel ajal, mil Helduri huvide raskus
punkt on tublisti kaldunud tea
dusajaloo suunas, on dendrofloo
ra, parkide ajaloo ja võõrpuuliikide
introdutseerimisega seonduv ikka
gi jäänud talle kõige lähedasemateks
teemadeks. Aukartustäratavalt vilja
kas uurija on ta tänase päevani.
Seitsmekümnesse aastasse mahub
küllaltki palju. Juubilar sündis väike
sel soosaarel Ageri Lambakülas Albu
vallas Järvamaal. Noorusaja veetis
ta Koerus ja keskhariduse oman
das Paide täiskasvanute keskkoolis.
Vahepeale jäävad õpingud Tihemetsa
tehnikumis. 1975. aastal lõpetas
Heldur Sander Tartu ülikooli geo
graafia eriala ja asus tööle Tallinna
botaanikaaias. Seal saigi temast aja
pikku üks teenekamaid Tallinna hal
jastuse ja haljastusajaloo uurijaid.
Botaanikaaiast viis teda tee metsa

meesteni. Nimelt elas Heldur koos abi
kaasaga mõnda aega Nõmmel kirjanik
Aadu Hindi juures. Kirjaniku abikaasa
Elve Hint töötas sel ajal metsainstituu
di Tallinna osakonnas. Hintide juures
tutvus Heldur metsateadlase Malev
Margusega, kellega tal jäidki suhted
püsima kuni viimase lahkumiseni.
Kui 1980. aastate keskel puhkes
niinimetatud hõlmikpuuafäär, sai
Heldur Sander sealtki õhutust oma
uurijategevusele. Tasapisi tihene
sid kontaktid ja intensiivistus tea
dustöö. 1990. aastate keskel otsustati
Heldur Sander siiski botaanikaaiast
ümberkorralduste käigus koondada.
Seejärel suutis ta leida mitmeid pro
jekte, sealhulgas ka rahvusvahelisi,
mis pakkusid võimaluse jätkata meel
dima hakanud uurimisteemadega.
1998. aastal kaitses ta Tallinna
pedagoogikaülikoolis teadusmagistri
kraadi tööga „Tallinna puittaimestiku
mitmekesisus maakasutuse liigesta
tuse taustal”. Heldur Sander oli kogu
miku „Dendroloogilised uurimused
Eestis” ja Tallinna haljastuse andme
baasi olulisemaid algatajaid. Tema
seni viimane töökoht on seotud maa
ülikooliga, paraku samuti vaid osa
koormusega.
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Heldur Sander pole ära põlanud
ka lihtsamaid töid enda äraelatami
seks. Töötanud on ta nii müürseppmonteerija ja maaparandustöölise
na. Nooruses jõudis ta lühikest aega
olla isegi Venemaale ja Kesk-Aasiasse
suunduvate loomavagunite saat
ja. Kuid uurijategevus on talle olnud
sisemine kirg ning oma kutsumust on
ta püüdnud järgida kõigi sisemiste ja
väliste takistuste kiuste.
Tänasel päevalgi jätkab Heldur
Sander pensionil olles iseseis
va uurijana oma teemadega tegele
mist. Lisaks Toivo Meikarile, kellega
teda seob kõige pikaajalisem ja vil
jakam koostöö, on Heldur Sander
publitseerinud uurimusi koos mit
mete Põhjamaade, Saksa, Hollandi,
Brasiilia ja Poola uurijatega. Esimesed
koostöökontaktid said sõlmitud juba
1990. aastate keskel, mil ta Taanis sta
žeeris. Viimastel aastatel on Heldur
Sanderi rahvusvahelise suhtlemi
se haare üksnes laienenud. Eriline
huviobjekt on hübriidlehised Eestis.
Vaidlusküsimuste lahendamiseks on
ta saatnud materjali määramiseks
välismaa geneetikutele.
Viimastel aastatel on süvene
nud huvi Eesti dendroloogia, aian
duse ja botaanika ajaloo vastu. Kui
poleks olnud Heldur Sanderit, ei
teaks me ilmselt paljutki Wilhelm ja
Heinrich Kühnerti, Goffried Albrecht
Germanni või Johann Anton
Weinmanni elust ja tegevusest. Eriti
põhjalikult on ta ette võtnud dendro
loog Eduard Viiroki elu ja tegevuse.
Kõik, kes teda vähegi teavad, tun
nevad Heldur Sanderit kirgliku,
pühendunud ja põhjaliku uurijana.
Tunnustust pole Sander pälvinud ehk
üleliia palju, kuid päris märkamata
pole tema tegevus ometi jäänud. Ta
on saanud Forseliuse seltsilt Ignatsi
Jaagu medali ja 2008. aastal pälvinud
teaduse populariseerimise auhinna
konkursil kolmanda preemia.
Heldur on olnud aktiivne Eesti
Metsa autor. Soovime talle ikka jõudu
ja hakkamist edaspidisteks kirjatöö
deks.
Mait Talts
ja endiste kolleegide nimel
Ülo Tamm
eesti mets 4/2016
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sellest Vaskjala-Ülemiste kanali sillast tohib eriloaga 52tonnise täismassiga metsaveok üle sõita, kui sõidetakse vähemalt seitsmeteljelise masinaga. et sellest sillast üle saada, ei tohi see masin nii rasket koormat peale võtta.

Kas lubada teedele

suuremad palgikoormad?
Metsamaterjali tootjad ja vedajad soovivad, et teedel lubataks
sõita raskemate puidukoormatega, samas ei kannata hulk teid
ja sildu välja praegustki koormust.
Vivika Veski

K

ui juulikuine torm oli
LõunaEestist üle käinud,
tuli asuda kibekiiresti tor
mimurdu koristama, et puit ei rik
neks. Töö sai tehtud, puit metsast
välja veetud, kuid pärast seda ei
8
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pääsenud mõni väikese tee ääres
elav kohalik elanik enam sõiduau
toga kodust välja, sest metsaveotu
hinas olid teed läbimatuks lõhutud.
Ometi leiavad nii metsaomanikud,
puidutöösturid kui ka metsamater
jali vedajad, et teedele lubatavate
puidukoormate täismassipiirangut

tuleks suurendada, kuna see või
maldab säästa kütust, tõsta konku
rentsivõimet ja kokkuvõttes pealegi
hoopiski säästab teid.
Enam kui kakskümmend
aastat võitlust
„Metsaomanikud ja metsatöös
turid on täismassipiirangu tõstmi
se nimel võidelnud enam kui kaks
kümmend aastat,” ütleb OÜ Valga
Puu juhatuse esimees Andres Olesk.
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kontrollida. Pilootprojekti testperiood
kestab kolm aastat ja selle mõju teede
le on maanteeamet seadnud eesmär
giks välja selgitada 2019. aastaks.
Autoettevõtete liidu (AEL) direk
tor Villem Tori ütleb, et kuigi maan
teeamet ei ole veel projekti mõju
analüüsinud, on nii ümarpalgi veda
jad kui ka selle müüjad ja ostjad juba
leidnud, et see on ennast õigustanud.
Ka metsa- ja puidutööstuse liidu
(EMPL) tegevjuht Henrik Välja kinni
tab, et tänu sellele projektile on ette
võtted saanud oma metsaveoautode
parki oluliselt uuendada, nii et see on
nüüd üks moodsamaid ja efektiivsei
maid veokiparke Eestis üldse – kasu
tatakse kuue- ja seitsmeteljelisi masi
naid, milledel on juba tehasest peal ka
teljekaalud.
Riigimetsa majandamise keskus
(RMK) hindab samuti projekti üldi
selt kordaläinuks. RMKl on endal 8600
kilomeetrit metsateid. Mullu ehitati ja
uuendati 495 kilomeetrit metsateid,
tänavune plaan on 350 kilomeetrit.
„Metsamajandamiseks vajalike

„Täismassipiirang mõjutab otseselt
nii metsaomanikele jäävat kännuhin
da kui ka tööstuse konkurentsivõi
met. Metsas kasutatavad autod on
kuue või seitsme teljega ja topeltra
tastega. Nende autode surve pinnase
le on oluliselt väiksem kui tavatrans
pordis kasutatavatel autodel. Selle
pärast oleks äärmiselt mõistlik lubada
suurema massiga masinad teedele.”
Eesti teedel tohivad üldjuhul sõita
kuni 44tonnise täismassiga veokid.
Eelmise aasta märtsist on aga käimas
pilootprojekt, mille käigus on ümar
puidu vedudele lubatud erandina täis
mass kuni 52 tonni riigimaanteedel ja
kohalikel teedel omavalitsuse loaga,
kui sõidetakse vähemalt seitsmetel
jelise masinaga. Lisaks peavad veoki
tel olema paarisrattad ja paigaldatud
GPS, mis võimaldab veoste liikumist

ja koormus teekattele ei kasvaks. Seda
seisukohta toetab kuue aasta tagune
puidutranspordi makromajanduslik
uuring, mille EMPLi tellimusel tegid
Tallinna tehnikakõrgkooli, Tartu üli
kooli ja Eesti maaülikooli teadurid.
Nad leidsid, et täismassi suurendami
ne 60 tonnile vähendab aastast läbi
sõitu ning sõidukordade vähenemise
puhul kahaneb õhku paisatava süsinik
dioksiidi ja lämmastikoksiidide hulk
ning suureneb energiaefektiivsus.

Tuhandeid kilomeetreid
halba teed
Majandus- ja kommunikatsioonimi
nisteeriumi (MKM) teede- ja raudtee
osakonna juhataja Ain Tatter soostub,
et suurema täismassipiirangu põhiline
eeldatav positiivne mõju on masinapar
gi tootlikkuse tõus, mis toob kaasa met
savedude efektiivsuse suurenemise ja
sellega kohalike ettevõtete konkurent
sivõime kasvu. Samas tõdeb ta, et mas
sipiirangu tõstmisega kaasneb lisakoor
mus teedele ja sellest tulenev võimalik
negatiivne mõju nende seisukorrale.
„Riski realiseerumisel
on oht teede taristu üldi
Metsaomanikud ja metsatöösturid
se seisukorra halvenemi
on täismassipiirangu tõstmise
seks ja sellest tuleneva
niigi suure teede taristu
nimel võidelnud enam kui
remondivõla suurenemi
kakskümmend aastat.
seks,” nendib Tatter. Ta
lisab, et nimetatud mõju
teede rekonstrueerimisel ja ehitamisel on maanteeametil plaanis põhjaliku
arvestame sellega, et nendel saaksid malt analüüsida 2019. aastaks, praegu
teid kahjustamata sõita metsaveo auto on selleks andmeid veel vähe.
rongid täismassiga kuuskümmend ja
Ta juhib tähelepanu uuringule
teljekoormusega kuni kümme tonni,” „Riigimaanteede ja sildade tugevda
selgitab metsamajanduse peaspetsia mise maksumuse hindamine tulene
list Rainer Laigu. „RMK peab oluli valt 52 t veoste aastaringse liikumi
seks, et suurem täismass on lubatud se võimalusest”, mille MKMi telli
mõistliku autorongi telgede ja rataste musel 2011. aastal tegi Ramboll Eesti
arvuga. Täna on lubatud 52 tonni, kui AS. Selle järgi ei vasta ligikaudu 3300
autorongil on seitse telge, aga mitme kilomeetrit ehk 20 protsenti Eesti
tel RMK vedajatel on juba kaheksatel riigimaanteedest ning 40 silda juba
jelised autorongid. Arvestades nende tänastele koormustele ja normide
teljekoormustega, võiks taolistel auto le. Sama uuring tõdeb, et 52tonniste
rongidel olla lubatud vedada kuue veoste piiranguteta sõidu võimalda
kümnetonnist täismassi.”
miseks tuleb rekonstrueerida 7900
Ka EMPL leiab, et täismassipii kilomeetrit riigimaanteid ehk pea
rangu võiks suurendada 60 tonni aegu pool nende kogupikkusest ja
ni. Oma kodulehel kinnitavad nad 140 silda. Ehitustöö läheks maksma
mitmele uuringule viidates, et kui üle 1,3 miljardi euro. Sellele lisandub
seda lubada, säästaks see keskkonda umbes 24 000 kilomeetrit kohalike
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Kohila vald rekonstrueeris 3,1kilomeetrise teelõigu, mis ühendab Kohilas asuvat vineeritehast riigimaanteega. Seda tehti, et
metsaomanikel oleks võimalik puitu suurema täismassiga autodega Kohila Vineeri viia. Pildil hetk tee avamisest.
omavalitsuste teid ja ligikaudu 800
silda, milledest suurem osa on hin
nangu kohaselt oluliselt halvemas sei
sukorras kui riigimaanteed ja nende
koosseisus olevad rajatised.
Tegelikult soovitasid koormuse
suurendamisse suhtuda ettevaatlikult
ka kõrgkoolide teadurid, kes uuringu
EMPLi tellimusel tegid. Nad põhjen
dasid, et senine teede taastusremondi
sagedus ei ole piisav, et tagada kõigi
maanteekatendite laitmatut tööd juba
praeguse liikluse korral. Samuti on
terve hulk sildu, mis vähemalt 52 ton
nist suuremat täismassi ei taluks.
Maanteeameti teede arengu osa
konna juhtivinsener Taavi Tõnts kin
nitab, et uurijate soovitused kehtivad
ka praegu, viis-kuus aastat hiljem.
„Endiselt ei ole mõistlik niisama luba
da suurema massiga veokeid meie
teedele ja sildadele ilma täiendatavate
investeeringuteta,” ütleb ta.
Suurema täismassi pooldajad on
võrrelnud, et näiteks Soomes on prae
gu lubatud üle riigi 76 ja katselõikudel
90 tonni. Ka mujal Põhjamaades luba
takse teedele raskemaid autosid kui
meil. Ramboll tõi aga välja, et Soome
10
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teede kandevõime on 1,32 korda suu
rem kui Eestis.
2010. aasta uuringus tõdesid
teadurid, et täismassi ja autoron
gi pikkusega seonduvaid uurin
guid on Põhjamaades tehtud aas
takümneid, suuremale täismassile
on üle mindud järk-järgult neljaviie tonni kaupa. Lisaks kasutatak
se Põhjamaades teede aluskihtides,

Teljekoormus massist olulisem
Kõik asjaosalised on aga ühel meelel
selles, et täismassist rohkem mõju
tab teid teljekoormus. Seda kinni
tavad teadlased oma uuringus.
Teljekoormust aitab vähendada telge
de lisamine.
„Paarisrattad on väga olulised,”
lisab Tõnts. „Eriveoste nõuetega
on laias laastus seda teed mindud,
kuna tee tugevdamine ei
olnud tasuv, sest Eestis
„Omavalitsused ei taha kiusata
on teedevõrk liiga suur.
metsaomanikke ega ettevõtjaid,
Tasuvaks osutus masina
te kohandamine tee ja
vaid neil on hirm, et nad ei suuda
sildadega.”
tänasegi täismassi juures teid
Kuigi teadurid soovi
korras hoida.”
tasid suhtuda koormu
Heiki Hepner
se suurendamisse ette
vaatlikult, tõdesid nad
mis on katendi kandevõime sei samas, et teekatendeid mõjutava olu
sukohalt olulisimad, kõrgemargilist lise teguri, koormussageduse, suhtes
tardkivikillustikku ja mullete raja kujuneb raskeimaks olukorraks hoo
miselgi sageli kivimaterjali.
pis lubatud 44 tonni, kuna suurema
Tõnts lisab, et Eestis pilootprojekti täismassi korral veo kasulik koormus
käigus arendatava taristu tugevuspõ kasvab ja läbisõitude arv väheneb.
hise regulatsiooni vastu tunneb prae
„Metsaveoks kasutatavatel autodel
gu suurt huvi ka Rootsi, et mitte lõh ei ületa teljekoormus ka kuueküm
kuda oma kallist maanteede võrku.
netonnise täismassi korral seaduse
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ga lubatut. Ma arvan, et täismassi
tõstmine metsaveol oleks äärmiselt
mõistlik ja selle mõju teedele oleks
minimaalne või pigem olematu,” mär
gib Andres Olesk.
Välja tunnistab, et teede vastu
pidavusega on metsaveokitel päris
elus olnud probleeme küll, kuid seda
ilma kõvakatteta teedel, eriti kevadi
sel perioodil, kui autod metsast koor
maga välja tulevad.
Ramboll nimetab oma uuringus,
et Eesti kohalikud ja kõrvalmaanteed,
mida mööda metsa välja veetakse, on
kapitaalsemalt välja ehitamata ja vas
tavad koormusele kuni 30 tonni.
„On teid, mis on kehvapoolsed,
ja nii jääb ka tulevikus, kuid teid
lõhuvad ikka ületatavad koormu
sed telgedele,” leiab ka Tori. „Usun,
et pilootprojekt, mis ümarpalgiveol
käib, on teedele positiivne, kuna täis
massi suurenedes vähenesid koor
mused telgedele märgatavalt. Näiteks
on lubatud koormus veoteljele 11,5
tonni, aga 52tonnise täismassiga lii
kuva metsaveo autorongi teljekoor
mused jäävad vahemikku seitse kuni
kaheksa tonni.”
Vaid 11 liitunud omavalitsust
Maanteeamet on arendanud välja
VELUBi ehk veolubade infosüsteemi,
mis võimaldab ka näiteks kohalikel
omavalitsustel volitada maanteeame
tit eriveoste lubasid väljastama ja lisa
ma legaalseid teekoridore, sealhulgas
tugevamaid sildu, liiklusinfo raken
dusse Tark Tee.
Rainer Laigu RMKst tõdeb, et
pilootprojekti kitsaskoht on kohalike
omavalitsuste loid vabatahtlik liitu
mine maanteeameti loodud volitami
se keskkonnaga. „Samas need kohali
kud omavalitsused, kellega on autoet
tevõtete liit, metsa- ja puidutööstuse
liit või RMK ühendust võtnud ning
vajadust seletanud, on projektiga lii
tunud,” möönab Laigu.
Liitunud on 11 omavalitsust, neist
kolm linna, ja üks eratee omanik –
AS Kunda Nordic Tsement. Enamik
omavalitsusi on volitanud lubade
väljastamiseks ühe tee või teelõigu,
mõnel üksikul juhul on volitus antud
mitmele teelõigule.

Maanteeameti rakendusest Tark Tee
on näha teed, kuhu saab hankida eriloa 52tonnise täismassiga metsaveoki
sõiduks.
Maanteeameti liikluskorraldu
se osakonna erivedude koordinaator
Mait Klein selgitab, et kohalikel oma
valitsustel ei ole iseenesest kohustust
maanteeametit volitada, nad võivad
anda ka ise erilube ja leppida eriveo
teostaja või metsaomanikuga kokku,
et need kohustuvad taastama kahjus
tatud tee või hüvitama teele tekita
tud kahju. Ta lisab, et tavaliselt on see
metsamaterjali ümbertöötlejate huvi,
et nende tehase juurde ligi pääsetaks
tavapärasest raskemate veostega.

Üks volitamise keskkonnaga lii
tunud omavalitsus on Kohila vald.
Vallavanem Heiki Hepner ütleb,
et Kohila liitus eelkõige seepärast,
et metsaomanikel oleks võimalik
puitu suurema täismassiga autode
ga Kohila Vineeri viia. Kohila vald
rekonstrueeris 3,1kilomeetrise tee
lõigu, mis ühendab tehast riigimaan
teega.
„Tee ehitus on väga kallis. Ilma
EASi toetuseta poleks me seda suut
nud teha,” tunnistab Hepner. „Üks
kilomeeter maksis keskmiselt 690 000
eurot. Valla omaosalus oli viisteist
protsenti, aga ka see on väga suur
summa, sest enamike teede jaoks me
mingit projektitoetust ei saa.”
Hepner leiab, et omavalitsustele
ei saa ette heita leigust volitamise
süsteemiga liitumisel, sest enamasti
ei ole selle taga muud kui vahendite
nappus ja usaldamatus riigi suhtes.
„Omavalitsused ei taha kiusata
metsaomanikke ega ettevõtjaid, vaid
neil on hirm, et nad ei suuda tänase
gi täismassi juures teid korras hoida.
Ja siin ei aita ainult haldusreformist.

Soovime rahulikke jõule, rõõmsat
aastavahetust ja viljakat ühistegevust
saabuval 2017. aastal!

Teie Erametsakeskus
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52 tonni üldiseks normiks?
RMK metsamajanduse peaspetsialist
Rainer Laigu leiab, et kõikjal Eestis
võiks teedel lubada 52tonnist täis
massi ja avalike teede omanikud
peaksid teavitama nendest lõikudest,
kus on lubatud vähem, nii nagu prae
gu antakse teada kaheksa tonni pii
rangust.
Kohila vallal on Kohila Vineeri
juurde minevad teed ainukesed, kus
võib 52tonnise täismassiga sõita.
Samas suhtub vald metsaomanikesse
mõistvalt ja on proovinud võimaluse
korral lahenduse leida.
„Üks tingimus on alati olnud see,
et tee ei tohi hetkekski muutuda
selliseks, et seal sõiduautoga sõita
ei saaks, ja pärast metsamaterjali
vedu tuleb taastada enne vedu olnud
seisukord,” ütleb vallavanem Heiki
Hepner.
Teede lagunemise ajal, kevadel ja
sügisel, on peaaegu kõigile Kohila
valla kruusateedele seatud massipii
rangud. Hepner viitab, et RMK tee
del on samamoodi täismassi piiravad
märgid ees ja osal neist aasta läbi.
„Kui metsatee on ehitatud nii,
nagu RMK neid ehitab, püsib tee
hästi, võttes arvesse metsveoauto
de telgedel olevaid paarisrattaid,” on
AELi direktor Villem Tori kogenud.
Tänavuse Lõuna-Eesti tormimurru
väljaveo käigus RMK teed tõepoolest
eriti kannatada ei saanud.
Teiste teede puhul võis kokku lan
geda mitu halba faktorit, pakub Tori.
Tuli kiiresti tegutseda, et puit ei rik
neks, kuid osa metsateid paikneb
Lõuna-Eestis liivapinnasel, mis võib
muutuda pehmeks nagu liiv mereran
nas. Ta nendib, et järgmise 70 aasta
jooksul peaksid tänavuse tormimurru
juurde viivad teed sel juhul heas kor
ras püsima, kuna raieküpset metsa
seal enam pole.
12
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Ühest kokkuhoitud vallavanema pal
gast teehoolduseks palju ei jätku.
Siin on vaja omavalitsustele lisa
rahastust,” teab vallavanem. „Raha
on ilmselt vähe ka riigiteede jaoks.
Seda ilmestab maanteeameti värske
katse omavalitsuste teederaha veelgi
vähendada.”

Suurenenud täismass võimaldab ümarpuitu laadida kas tugede kõrguseni või
siis allapoole tugesid nii, et seda kõrgust on silmaga kergem hinnata ja pole
vaja karta ülekaalu pärast.
Rahulikum vedada

A

utoettevõtete liidu direktor
Villem Tori kiidab täismas
si suurendamise pilootpro
jekti ka selle pärast, et nüüd on
ümarpalgi vedajatel rahulikum oma
tööd teha.
„Vähenesid võimalused puidu
massi mõõtmises eksida. Veoks
ladustatud ümarpalgi koguseid
laoplatsil mõõdetakse tihumeet
rites, aga teedel tuleb tihumeet
rid taandada kilogrammideks.
Suurenenud täismass võimaldab
ümarpuitu laadida kas tugede
kõrguseni või siis allapoole tuge
sid nii, et seda kõrgust on silma
ga kergem hinnata. Seega jäävad
ümarpuidukoormad lubatud piiri
desse, mis tagab rahulikuma töö
päeva juhile. Juht suudab enam
keskenduda sõitmisele ega pea
kartma laaditud ülekaalu pärast,”
selgitab Tori.
Määrus, millega kehtestati mas
sipiirangu tõstmine, näeb ette ka
e-veoselehe kasutamise. Tori sõnul
muudab e-veoseleht protsessi kii
remaks ja mugavamaks. „Arvutis
on e-veoselehe täitmine kiire ja
mugav,” ütleb ta. „Kuid kogu tar
neahelas on taibatud, et ainult

e-veoselehe rakendamine ei anna
piisavalt efektiivsust. Sektoril on
huvi areneda veelgi edasi, muu
tes kogu tarneahela digitaalseks.
Tänaseks on OÜ Timbeteril välja
töötatud ümarpalgi koguste mõõt
miseks digitaalne lahendus. Kui
metsas käib mõõtmine digitaalselt
ja veoprotsessis teedel kaalutak
se kaaludega, mille veaprotsent on
kolme-nelja piires ehk nii mõõta
on tegelikult võimalik ainult labo
ritingimustes, siis on raske eksi
musi vältida. Seepärast oleme
koostöös algatanud protsessi, et
kõik osalised mõõdaks digitaal
selt. Alates metsast laoplatsilt kuni
ümarpalgi üleandmiseni vastuvõt
ja juures. Ka teedel kontrolliksid
järelevalveametnikud digitaalseid
andmeid. Ametnikel on võimalus
saada ülevaade kõigist teedel lii
kuvatest ümarpalgikogustest oma
töökohalt lahkumata või sõidukist
arvuti teel. Ajaline kokkuhoid on
märgatav.”
Kui metsamaterjali vedu ja vas
tuvõtt terminalides käib ainul läbi
elektroonilise veoselehe süsteemi,
kaovad teedelt ülekaalus palgikoor
mad, kinnitab Tori.
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Fotod: Viio Aitsam

Metsaomanikust näitleja Aivar Tommingas demonstreerimas, kuidas metsaettevõtlus maal ühtpidi ulatub hobitegevuseni.

Eesti kui metsariik:

maaettevõtlusel on oma nägu
Viio Aitsam, metsandusajakirjanik

E

esti Metsa jaoks tehtud vaa
ted maavaldadesse, et selgi
tada metsasektoris tegutseja
te hulka, näitasid, et tegutsejaid on
rohkem ja nende tähtsus kohaliku elu
osana suurem kui avalikest andme
test saab välja lugeda.
Riiklik statistika omavalitsuste
kaupa metsandust või puidutöötlust ei
kajasta ja maakondlikke andmeid lei
dub vaid suuremate ettevõtete kohta.
Maapiirkonna väikesed tegijad kaovad
ära üldistesse näitajatesse, mis tihti
peale metsandust eraldi välja ei toogi,
vaid käsitlevad tervikuna primaarsek
torit, kuhu kuuluvad põllumajandus,
jahindus, kalandus ja teised alad.
14
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Saab väita nii, et maapiirkonda
de jaoks tähtsad andmed muutuvad
seda ähmasemaks, mida lähemalt
maapiirkonnale neid otsida.

ned, milliseid saab rõhutada.
Enne seda mõned umbes arvud.
Metsaga tegelevate FIEde arv – nii
võrd, kuivõrd üles leida õnnestus – jäi
kõigis vaadeldud valdades enamvähem
Isikustatud ettevõtted
samasse suurusjärku. Ka eraisikuid, kes
puidust käsitööd teevad, õnnestus val
Ühest raudset reeglit vaadeldud kolme
valla (Kohila, Tõlliste, Muhu) põh
lati selgitada umbes sama suur hulk,
jal välja tuua ei saa, andmeid on sel
kusjuures need arvud olid pigem arva
leks liiga vähe. Kuid olemasolevate
tavast tegelikkusest väiksemad.
ja paljude vestluste põhjal hakkasid
Isegi kui võtta aluseks minimaal
sed numbrid ja laiendada hüpoteetili
välja joonistuma mõned ühised joo
selt tulemust teistele Eesti
valdadele, saaksime üle
2000 FIE ja üle 700 puitkä
Maapiirkondade jaoks tähtsad
sitöölise. Isegi kui arvesta
andmed muutuvad seda
da ainult üks metsamesinik
ähmasemaks, mida lähemalt
valla kohta, oleks neid ter
ves Eestis üle 180.
maapiirkonnale neid otsida.
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Selgitada ei õnnestunud ja oleta
dagi ei oska tõepärast tegelikku küt
tepuude müüjate hulka, kuna see on
tegevus, mida tehakse ka teiste tööde
kõrvalt (näiteks põllumees põllutöö
välisel ajal, saeveski jääkide realiseeri
miseks) või eraisiku ühekordse müü
gina. Selget pilti kokku ei nopi.
Üldisemalt iseloomustab maaval
la väikesi metsa- ja puiduettevõtjaid
see, et:
• tegevusvaldkondi on tihti korraga
mitu;
• siht pole mitte niivõrd kasumit kas
vatada ja äri laiendada, vaid elatist
teenida ja ots-otsaga kokku tulla;
• ettevõtted (ühemehefirmad, pere
firmad ja teised) on isikustatud ja
tihti tuntud pigem omaniku nime
kui firma nime kaudu.
Iseloomulik on veel üks, maaette
võtluse kohta laiemalt kehtiv näitaja:
esineb naturaalmajanduslikke suhteid.
Näiteks: sina künnad minu põllu, mina
lõhun oma masinaga sinu küttepuuno
tid halgudeks. Seda võiks ehk tähistada
väljendiga „eluterved igandid”. Nüanss,
mis viitab, et kõik tihumeetrid maksutolliameti abil statistikasse ei jõua.
Veider kontrast
Metsa-puiduettevõtluse kohta and
meid otsides hakkas silma veider
kontrast, mis sisu poolest läheb met
sasektorist välja. Nimelt: me ei saa
avalikest andmetest kaugeltki kätte
täit tõde metsanduse kohta, kuid iga
üksiku ettevõtja kohta, olgu ta osa
ühingu omanik või FIE, väike või
suur, leiab interneti ettevõtlusega
seotud lehekülgedelt ülitäpsed and
med. Sisuline majandusülevaade oma
riigi huvides nähtavasti „ei too sisse”,
ei anna sellist tulu kui ettevõtlusand
mete vahendamine.
Iga kell saab teada ettevõtja sünni
päeva, kergesti ta isikukoodi, FIEdel ka
koduse aadressi, kui ta kodus tegutseb,
rääkimata osaühingu majandusnäitaja
test või makstud maksudest. Sedalaadi
infoga portaale ‒ mõnel vähem, mõnel
rohkem andmeid ‒ on vähemalt viis ja
vähemalt üks neist annab, peale muu,
ettevõtte käekäigu kohta ka olemas
olevate andmete põhjal hinnanguid.
Kui maksehäirete leheküljed juurde

Palkmajade tootmine on paljude mikroettevõtjate tegevus.

Giljotiiniga võsalõikus liigitub metsasektoris metsamajanduse ja -varumise alla.
arvata, on avalikke info saamise kohti
rohkem. Kusjuures kommentaaridest
võib lugeda, et tõsiseid makseras
kusi ei pruugi leida, kui ettevõtja on
selgeks õppinud vaidlustamise, mis
lükkab teabe avalikustamist edasi.
Mida nende lehekülgedega siis ikka
gi aetakse ...?
Võimalik, et paljud ettevõtjad ise
ei tea, et nende andmed virtuaalselt
nii laiali laotatud on. Kes avastab, see
protesteerib. Interneti foorumitest
leiab protesti ja selgitusi, et näiteks
isikukood ei ole mitteavaldatav näita
ja, vaid inimese isiklik avalik tunnus,
nagu autol auto number.
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Elatusettevõtted?
Avalikustatud andmed panevad
emotsionaalselt mõistma, miks maa
inimene võib otsustada ettevõtjaks
mitte hakata ja ajada oma äri „nagu
muiste”. Suur mitmesaja töölisega
vineeritehas ja omadega toime tulemi
seks puitmööblit valmistav meister on
käibe ja kasumi esitamisega ühe pulga
peal, portaalid kasutavad, avalikusta
vad ja ka tõlgendavad nende andmeid
ühe malli järgi. Isikustatud mikroette
võttele (ettevõtjale), kes tegutseb keset
küla, kus kõik kõiki tunnevad, võib see
lihtsalt liiga ebamugav olla.
Suhtumiste näiteks toon ühe puu
eesti mets 4/2016
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Puhvetkapi omanik rääkis,
kuidas ta ei läinud seda mööblipoodi ostma, vaid tellis lähikonnas
tegutsevalt meistrilt.

muhu meistrite valmistatud võlliga kiik.

töömeistri, kelle puidust tooted on
juba sedavõrd kuulsust kogunud, et
tellimusi jätkub. Mees rääkis, kuidas
teda ettevõtluskeskuses aina õhuta
takse tootmist laiendama ja tööli
si palkama. Aga meistri enda huvi ei
ole kasumit kasvatama hakata. Tema
soov on jätkata üksi tegutsedes ja nii,
et otsotsaga kokku tuleks. Et saaks
jätkuvalt perega maal edasi elada ja ei
peaks linna töökohta otsima minema.
Praegu on nii, et ka tema majan
dusnäitajad on ilmselt suurettevõ
tete näitajatega koos kusagil ühises
andmebaasis, kus andmete vahenda
ja mõõtmas kasumi kasvuprotsente.
Olukord paneb unistama erireeg

litest. Paljudes Euroopa riikides ei
ole üksikettevõtjatel ning põlluma
jandus ja käsitööettevõtetel enda
äriregistris registreerimise kohustust.
Meie eriigis võibolla registreerimis
kohustuse ratast tagasi ei keera, kuid
võiks kehtida elatustalude analoogil
mingi elatusettevõtte staatus.
Mitte selles mõttes, et tehke nüüd
rahakotirauad lahti ja hakake ka toe
tusi jagama. ELi mõistes on elatustalu
sisuks mitte aina kasumlikum toot
mine, vaid maapiirkondade elus hoid
mine. Täpselt sama siht võiks olla
metsasektori maal tegutsevatel ühe
mehe ja pereettevõtetel. Et oleks, kes
metsa ja puiduga tegeleks ja et maa
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piirkonnad tühjaks ei jääks.
„Elatusettevõte” ei ole kõige parem
sõna. Tuleks leida parem väljend,
isegi „hoiuettevõte” kõlab tugevamalt
‒ ettevõte maaelu alleshoidmiseks.
Ongi teine kontekst
Käsitööettevõtja Valdur Tilk on
sõnastanud mõtte, mida tasub
vahendada. Mõttekäiguni jõudsime,
kui jutt käis sellest, kust ta oma töö
kotta töölisi leiab. Tilk rääkis, kuidas
maalt Tallinna käiakse tööl küll, aga
Tallinnast maale ei olda nõus tulema,
kuigi vahemaa on täpselt sama pikk.
Siis olimegi seal, et nüüdseks, kui
nii paljud on linnadesse või välismaa
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elu olemust neljakümnel leheküljel,
leides, et vanad teooriad pole enam
piisavad muutunud maailma kirjel
damiseks. Mitmes sõnastuses on ära
toodud, mis maaelu linnaelust eris
tab: „madal asustustihedus, taristute
ja teenuste nõrgad võrgustikud, tihe
dad personaalsete kontaktide võr
gustikud, tugev identiteet kodupaiga
suhtes; alla keskmise tööstustootmi
se ja kontoritöö hõive ning maasti
kud, kus domineerivad põllumajan
duslikud kõlvikud ja metsamaa”.
Pikast arutelust nopin veel mõned
valitud väljavõtted, mis siinses
kontekstis võiks mõtet edasi viia.
Näiteks maaelu üks väärtusi – „põl
lumajanduslik ja metsanduslik tege
vus kui tähenduslik ja eneseteostus
lik eluviis”. Või eripära, kus „inimeste
mitmekülgsed oskused ja praktiliste
ametite ülekaal tasakaalustab kaas
ajal levivat äärmuslikku spetsialisee
rumist ja praktiliste oskuste kadu
mist”.
Tähtis tundub ka see, et „tänapäe
vase Eesti maaettevõtluse käsitlemi
ne ainult majanduslike kategooriate
ga on liialt kitsas” ja et maal tegutse
vad väiketootjad „seavad looduslä
hedusega seotud põhimõtted selgelt

le pagenud, on maaelu muutunud,
levinud stereotüübid enam ei kehti.
Ei ole nii, et maal kiputakse jooma ja
ollakse hädas, vaid kerge elu taga aja
jad on läinud ja alles on jäänud tar
gad, kes oskavad hakkama saada.
Tõtt öelda enamik, kellega valda
de metsasektorilugude jaoks rääki
sime, näisid olevat sellised inimesed,
kes pole maale jäänud olude tõttu,
vaid sellepärast, et seal elamine kla
pib kokku nende eluviisiga. Eks näis,
kas elu edenedes võivad maa tööko
had äkki linnainimeste seas hoopis
hinda minna?
Maaülikoolis 2011. aastal tehtud
maaelu arengu aruanne lahkab maa

ri kohta üldisemalt. Enamasti arves
tatakse tööhõivest rääkides kokku
metsamajandus, puittooted ja pabe
ritööstus, kus hõivatute arv jääb
20 000 ja 30 000 vahele, Eesti kogu
tööhõivest 4%. Kui lisada juurde
mööblitööstus, siis on see umbes
10 000 inimese võrra suurem. Vahel
on arvestatud välja ka seonduva
te töökohtade hulk ehk metsandu
se kogumõju ja siis ulatub arv üle
60 000, lähenedes juba 70 000le.
Kõik maapiirkondade väikesed,
definitsiooni järgi mikroettevõtjad
(töötajaid ühest kümneni), kes äri
registris kirjas, on nende arvude
hulgas.
Kui hõivest räägitakse, mõeldak
se metsamajanduse all nii majanda
mist kui metsavarumist, äriregist
ri järgi „ümarpuidu tootmist ning
muude metsasaaduste kogumist ja
korjamist” pluss vähese töötlusega
tooted, nagu näiteks küttepuud ja
töötlemata kujul kasutatav ümar
puit (propsid, paberipuit). Siia ei
kuulu puidu edasine töötlemine
alates palkide saagimisest ja höö
veldamisest.
Puidutööstuse all mõeldakse
puidu töötlemist ja puittoodete toot
mist, milleks näiteks saema
terjal, vineer, spoon, puit
Kerge elu taga ajajad on läinud
konteinerid, puidust põran
damaterjal, puit-sõrestik,
ja alles on jäänud targad, kes
kokkupandavad puitehi
oskavad hakkama saada.
tised. Siia arvestatakse ka
palkide lõikamine propsi
deks või saematerjaliks,
ettepoole turumajanduslikest põhi puidu tükeldamine, saagimine ja muu,
samuti puidu hööveldamine või lih
mõtetest”.
Kui lühidalt öelda – maa väikeet vimine ja valmistooteks kokkupanek.
2014. aastal oli hõivatuid (mööbli
tevõtlus laiemalt on ka eluviis. Kui
mõtelda tagasi kolmes vallas räägi tööstuseta) kokku 23 800, sealhulgas:
tud juttudele, siis kusagilt ei kuul • metsamajanduses 7000;
nud otseseid soove rahatoetuste või • puidutööstuses 15 400;
muude ette-taha ärategemiste saa • paberitööstuses 1400.
miseks. Küll aga oodatakse nor
Ühe miljoni tihumeetri raiega oli
maalseid ja stabiilseid ettevõtlustin seotud kokku 3128 töökohta ja see on
gimusi. See puudutab FIEde prae kirjas erametsakeskuse tellitud puidu
gust maksustamist, erikütust, mille lisandväärtuse uuringus. Sealtsamast
kasutamise võimalus põllule alles jäi, leiab, et kui arvestada metsanduse
kuid metsast kadus, ja muud taolist.
kogumõju (ka kaudsed ja kaasnevad
mõjud), on ühe miljoni tihumeetri
raiemahuga seotud 8804 töökohta.
Kelle hulgas nad on?
Vahepeal mõned arvud metsasekto
2015. aastal oli Eesti metsa- ja
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Looduslikult uuenenud männinoorendik. Ei kasva niisama, vaid metsaomaniku pilgu all. Omanikust sõltub otseselt, millise
puiduga töötlejad tulevikus arvestada saavad.
puidutööstusliidu aastaülevaate järgi
hõivatuid (koos mööblitööstusega)
ligikaudu 37 900, mida oli 9% võrra
rohkem kui 2014. aastal. Sektori töös
tusharudest suurim töötajate arvu
kasv oli puidutööstusettevõtetes,
kuhu lisandus aastaga ligi 4000 töö
kohta. Arvud kokku:
• metsamajanduses 7800;
• puidutööstuses 19 400;
• paberitööstuses 1700;
• mööblitööstuses 9000.
Puidutööstus annab olulise panuse
eksporti ja sektor on üks Eesti suure
maid tööstusharusid. Varsti tehakse
kokkuvõte 2016. aastast ja siis töö
kohtade arv suureneb, kuna tänavu
on puidutööstused järjest tootmise
laiendusi avanud. Näitajad, mille üle
tasub uhke olla.
Kus on ühisosa?
Mida teha, et saaksime uhked olla
ka metsasektori mikroettevõtluse
üle? Metsanduse ettevõtjate kogu
arvu vaadates on mikrotegijad suu
res enamuses ja maaelus tähtsal
positsioonil, kuid avalikkuse ees
nad silma ei paista ja statistikas
18
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• 2015. aastal oli Eestis tegutse
vaid majandusüksusi veidi üle
151 000, neist äriühinguid ligi
91 000 ja FIEsid ligi 26 500.
Äriühingutest on kasvutrendis
osaühingute arv ja FIEde arv
kahaneb.
• Suur- ehk vähemalt 250 töö
tajaga ettevõtteid oli ligi 200.
Enamik Eesti ettevõtteid liigi
tub alla kümne hõivatuga mik
roettevõteteks.
• Maapiirkondades tegutseva
te äriühingute osakaal jääb
30–40% vahele.
Eesti statistika
aastaraamat 2016

eraldi ei kajastu. Mingeid väikeste
metsa- või puiduettevõtjate piir
kondlikke oma ühendusi, kes häält
teeks ja enda olemasolust märku
annaks, vist ei ole olemas. On maa
kondlikesse või üle-eestilistesse
ühendustesse kuulujaid, kuid sealt
ei paista metsasektori väikesed
tegijad välja. Nii ongi me linnas

tunud ühiskonna silme ees kuvand,
et metsandus tähendab suuri masi
naid ja palgivirnu saetööstuse ääre
tul laoplatsil.
Kõige organiseeritumad tegelased
metsasektoris on ühistutesse liitunud
metsaomanikud, kuid nemad ei ole
kõik ettevõtjad.
Päris kindlasti ei hakka mikroet
tevõtjad (näiteks mööblit või puidust
sisustuselemente valmistavad meist
rid, metsa ülestöötajad, väikeste sae
kaatrite ja/või halumasinate omani
kud) ühistuid looma selleks, et roh
kem silma paista, kuid nende ühiste
gevuse loogiline ajend saab olla soov
oma toodangut-teenuseid paremi
ni müüa. Metsaühistute ühise pui
dumüügi organisatsioonid annavad
alust arvata, et kunagi koonduvad
(või liituvad puidumüügisüsteemi
ga?) ka teistmoodi metsa/puiduet
tevõtjad ‒ eeskujumudel on olemas.
Peale selle energiapuiduühistud, mis
ilmselt tulevad niikuinii.
Maaülikool on teinud 2012. aastal
uuringu, kus analüüsitakse maapiir
kondade ettevõtluse olukorda ja vaja
dusi, sihiks selgitamine, missuguseid
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Käsitöömeistrite tooteid – pannilabidad ja puidust kirst.
ELi toetusi metsandus maaelu aren
gukava alusel vajaks. Tööst loeb muu
hulgas, et tuleks toetada eraldi koha
like väiketootjate ühistute teket, mis
oleks suunatud ühisturundusele.
Arengukavas on mõte vormu
nud tootjagruppide tunnustami
seks ja nende tegevuse toetamiseks.
Metsanduse vallas on toetust saa
nud just puidumüügiorganisatsioo
nid. Arengukava meede on suuna

tud metsaühistutele ja ikkagi puidu
turustamisele, kuigi mainitud on ka
sellesama puidu töötlemisest saadud
tooteid.
Kunagi on räägitud, et riigi huvi
peaks olema maal, kus taasiseseis
vumise reformid senise turustussüs
teemi (tegelikult kokkuostusüsteemi)
laiali lõid, see niiöelda taristuosana
üles ehitada, kuna ülesehitus oleks nii
mastaapne, et seda ainult ettevõtjate

õlule jätta ei saa. ELi raha tulekuga on
see suhteliselt ammu räägitu paraku
unustuse hõlma jäänud.
Ja nentida tuleb, et võtab aega,
enne kui metsa/puidusektori väike
sed tegijad ise täies ilus Eesti avalik
kuse vaatevälja jõuavad. Kui just ei
juhtu seda jõnksu, et ühiskond nende
kui maa eluviisi alleshoidjate olemas
olu avastab ja neid hoopis sedakaudu
väärtustama hakkab.

www.metsatarvikud.ee
Kvaliteet professionaalile
• Mõõteriistad
• Märkevärvid ja -lindid
• Istutustorud ja -vakad

Iga
Nikoni tellija
saab tasuta kaasa
kolme punkti kinnitusega kettrelaskoobi. Väärtus
29EUR.

Kõrgus/kaugusmõõtja

Nikon Forestry Pro
Pakkumine kehtib
kuni 31. jaanuarini 2017

375.-

399.-

Tel: 56 484 868

*

e-post: info@metsatarvikud.ee
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Foto: Jüri Pere

Metsade
sertifitseerimine

kogub jõudu
Merle Rips

V

iimasel ajal on üha enam rää
kimata hakatud erametsade
sertifitseerimise vajalikkusest.
Eesti turul kasutatakse kaht sertifitsee
rimissüsteemi: PEFC ja FSC.
Uurime, kas sertifikaadi peak
sid taotlema kõik metsaomanikud, ka
need, kelle omandis on mõni hektar,
või ainult need, kelle valdused ulatuvad
tuhandetesse hektaritesse.
Sertifikaadid loodi selleks, et tööstus
saaks puidu kontrollitud metsast ehk
20
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kokkuvõtlikult öelduna pärineks toor
aine keskkonnasäästlikult majandatud
metsast, kus ei ole tehtud rööv- ega üle
raiet ja mets on uuendatud õigel ajal.

Vähehaaval, kuid visalt
huvi suureneb
Novembrikuus oli PEFC rühmaser
tifikaadi omanikke neli (erametsa
liit, osaühing Valga Puu, keskühis
tu Eramets ja RMK), kelle kaudu on
sertifitseeritud 89 omaniku metsa
maad. 1,13 miljonist hektarist kuulub
925 000 RMKle ja vaid 205 676 on

erametsaomanike käes.
FSC sertifikaadi on seni saanud
osaühingud Metsakohin, Reinpaul
ja Multiland, Rakvere metsaühistu,
Lembit Laksi grupp, RMK, aktsia
selts Stora Enso Eesti ja Tornator
Eesti OÜ. 1,3 miljonist hektarist on
erametsa osa pisut üle 60 000 hektari.
Mõlema sertifikaadi omanike arv
suureneb pidevalt, kuid mitte oluliselt
väikemetsaomanike arvelt.
Miks siis väikemetsaomanikud
metsade sertifitseerimisse pehmelt
öeldes pisut tagasihoidlikult suhtuvad?
„Ma ei arva, et see teema praegu
nii oluline oleks,” on näiteks mitte
tulundusühingu Minu Mets juhataja
Ülle Läll otsekohene. „Tavainimesel,
kel on keskmiselt kümme hektarit
metsa, millest kolmandiku saab ta
lõigata ja kaks kolmandikku on uue
nemise järgus, ei anna sertifitseeri
mine olulist kasu, pigem toob kulutu
si juurde. Suuremate omanike puhul
võib see olla teisiti. Samas, kui met
saomanik täidab metsaseaduse kõiki
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Sertifikaat läbi ühistu
Rakvere metsaühistu metsakonsulent
Meelis Matkamäe on kindel, et tule
vikus on nõudlus ja huvi märgi alla
koondumise vastu suurem kui prae
gu. Ühistusse kuulub praegu üle viie
saja liikme, neist kolmekümnel, aga
see arv pidevalt suureneb, on FSC
märgis juba olemas.
„Möödunud aastal andsime
teada, et kes sertifikaati soovib, see
selle tasuta saab,” ütleb Matkamäe.
„Metsaomanik pidi tegema meile
ainult avalduse ja sõlmima ühistuga
lepingu, kus sees kindlasti tingimus,
et kui ta ise raiet teeb või organisee
rib, siis teavitab sellest ühistut. Kogu
paberlik asjaajamine, mis on suhte
liselt mahukas ja keeruline, jäi meie
hooleks. Kokkuvõtet tehes üllatusi
me isegi, et aasta lõpuks jäime väik
selt plussi, kuigi esialgu arvasime,
et kulud-tulud tasakaalu ei pruugi
jõuda. Kahe-kolme aasta pärast peaks
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nõudeid, peaks ta automaatselt serti
fikaadi saama. Ja tasuta.”
Ka meretaguste inimeste huvi ei ole
sugugi suurem. Hiiumaa metsaseltsis
on sertifitseerimisteemalisi õppepäevi
tehtud, aga väikemetsaomanike suh
tumine sellesse on leige. Suurematel
tegijatel on sertifikaadid olemas, teab
juhatuse esimees Aira Toss öelda.
„See, et praegu erametsaomani
kel huvi puudub, ei tähenda seda,
et huvi ei võiks tekkida, aga lihtsalt
niisama sertifikaati hankida ei ole
mõtet,” on Aira Toss veendunud. „Kui
oleks paremaid müügivõimalusi ja
puidu eest ka rohkem makstaks, ehk
siis oleks asi teistmoodi. Hiidlased
majandavad oma metsa niigi väga
korralikult ja teadlikult, seega ei kar
deta ka sertifikaatidega seatavaid ran
gemaid norme. Samas võib olla vähe
se huvi põhjus ka selles, et eestlane
ei hooli ise suurt juurde kleebitava
test siltidest ja logodest, see rohkem
nii-öelda linnarahva probleem, kes
järjest enam neid uurima ja nõud
ma on hakanud. See on paratama
tu. Sertimise mõte on tegelikult hea,
aga nii nagu paljude heade asjadega,
on ka siin hakanud bürokraatia oma
elu elama.”

Mittetulundusühingu Minu Mets juhataja Ülle Läll arvab, et väikestele metsaomanikele sertifikaat palju juurde ei anna, pigem toob kulu.
sertifitseeritud mets juba ka omani
kule tulu tooma.”
Aga kui metsaomanikul ehk met
sal on sertifikaat olemas ja ta müüb
raieõiguse maha, kas siis sel juhul ei
saagi nii-öelda parema hinnaga müü
gikõlblikku puitu?
„Tegemist on FSC 100% sertifikaa

metsanduse ringkondades see teema
üpris aktuaalne olnud ja arvatavasti
ka metsaomaniku teave selles vallas
kasvab ning sertifitseeritud metsa
ga liikmeskond meie ühistus samuti
suureneb.”
Rakvere metsaühistul, kes on FSC
märgise all tegutsenud üle kahe aasta,
on endal olemas nõue
tele vastavad partnerid,
„Sertimise mõte on tegelikult
keda nad ühistu liikme
tele soovitada saavad.
hea, aga nii nagu paljude heade
„Kui asi otsest tulu
asjadega, on ka siin hakanud
ei too, siis inimesed
bürokraatia oma elu elama.”
ei ole muidugi sellest
Aira Toss
väga huvitatud,” toob
Matkamäe välja põh
diga,” vastab Matkamäe küsimusele. juse, miks märgise taotlejate arv kii
„See tähendab, et kui metsaomanik resti ei kasva. „See on ka mõistetav,
müüb oma metsast puitu kellegi teise sest märgisele seatud kvaliteedinõu
kaudu, siis sertifikaat sellele puidule ded on üsna karmid ja on loogiline,
ei rakendu. Täpne kontroll oleks sel et ei taheta endale võtta lisakohus
puhul võimatu ja tarneahel katkeks. tusi. Praegu ongi suhtumine pigem
Seetõttu liigume hetkel ettevaatlikult äraootav, sest eraomanikul pole peale
sertifitseeritud liikmeskonna suu nii-öelda au ja kuulsuse muud märga
rendamise poole. Viimasel ajal on tavat kasu.”

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

eesti mets 4/2016

21

Foto: Kristiina Estenberg

Keskühistul Eramets on olemas ka
FSC tarneahela sertifikaat.”
Kui Ülle Lälli arvates tuleks kõigi
le metsaomanikele sertifikaat tasuta
anda, siis enam-vähem selle loogika
järgi keskühistus talitataksegi. Tarmo
Leesi meelest ei pea seda aga riigi
kulul, kohustuslikus või kampaania
korras tegema, inimene peab ikka ise
vabatahtlikult otsustama, kas ta seda
vajalikuks peab.
„Erasektor on meil piisavalt tegus,
et asjaga ise hakkama saada,” on Lees
kindel. „Pealegi tekiks siis küsimus –
kes kontrollib ja kes maksab auditee
rimise eest. Kui, siis peaks edasiviiv
jõud olema hoopis tööstuse pool –
nemad tahavad sertifitseeritud puitu,
kuid vähesed on praegu nõus selle
eest rohkem maksma.”
FSC nõuded rangemad
FSC märgise taotlemine üksikisiku
Rakvere metsaühistu metsakonsulent Meelis Matkamäe ütleb, et ühistu rohkem kui na on keeruline, seda on mõistlikum
ühistu kaudu teha.
viiesajast liikmest on FSC sertifikaat kolmekümnel. Nende hulk aga kasvab pidevalt.
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
on valinud FSC metsamajandamise
50 senti saab omanik.”
Võimalik valida ka
ja tarneahela sertifikaadi, mis loo
grupisertifikaat
Metsaühistule ei ole selline tege detakse, kui kõik läheb hästi, kätte
Keskühistu Eramets juhatuse liige vus Tarmo Leesi sõnul tuluallikas, saada veel sel aastal. Sertifikaadi
Tarmo Lees seletab lahti keskühis pigem toob tööd juurde ja hea on, et taotlemisega on praegu liitunud
tu osa sertifitseerimisel. „Grupi seni ollakse kulu-tuluga enam-vähem umbes viiskümmend metsaomanik
sertifikaadi hoidjana anname oma tasakaalus. „Teeme seda ühistu liik ku, kellele kuulub umbes 46 500 hek
liikmetele võimaluse saada PEFC ser metele paremate võimaluste loomi tarit metsamaad, sealhulgas nii kait
tifikaat. Selleks tuleb esitada avaldus se nimel ja et nad tulevikus saak sealuseid maid kui ka noort metsa ja
kohalikule ühistule, mille järel vaada sid kasumit nautida,” põhjendab ta metsakultuure.
takse üle metsa olukord (mis, kuidas, ettevõtmist. „Praegu on Põlva met
Liitujate hulgas on mittetulundus
kui palju tehtud) ja asutakse seejärel
ühistu juhatuse esi
vajalike dokumentide täitmisele, mis
mehe Kadri-Aija Viigi
Sertifitseerimisest pääsu ei
on üsna mahukas töö. Omanikule
sõnul suurem osakaal
ole,
vähemasti
kaugemas
see midagi maksma ei lähe, ainus
üllatavalt just väikse
tingimus on, et tema metsa majan tulevikus mitte, kui tahetakse
matel metsaomanikel,
datakse edaspidi koos ühistuga. Kui oma metsamaterjali eest veidigi
kuigi eeldada oleks või
aga soovitakse ise metsa majandada,
nud suuremate aktiiv
kõrgemat hinda saada.
siis neile sobib sertifikaadi taotlemine
semat huvi.
läbi erametsaliidu, aga sellisel juhul
„Ühistu ülesanne on
tuleb neil endil tasuda liitumismaks, saühistu eraomanikest liikmetest luua kõigile oma praegustele, neid on
aastamaks ja auditeerimistasud. kümmekond sertifikaati soovinud. üle kuuesaja viiekümne, ja lisanduva
Metsaühistu ja metsaomanik arvel Metsaomanikud suhtuvad asjasse tele liikmele sertifitseerimiseks val
davad omavahel materjali müügist pigem umbusklikult ja kohustust sel misolek. Püüame nii sertifitseerimise
saadud tulu baasil. Näiteks kui serti lega ühineda neile ette panna ei saa ja kui ka sellega seonduvate nõuete sel
fitseeritud männipalgi eest makstak arvan, et pole vajagi. Kuigi huvi ser gitamise omanikule kergemini aru
se üks euro tihumeetri eest rohkem tifitseerimise vastu on tõusnud, ei saadavaks teha,” valgustab Kadri-Aija
kui sertifitseerimata palgi eest, siis usu ma, et sertifitseerimata puidule Viik MTÜ seisukohti. „Edaspidi aita
see euro jagatakse pooleks – 50 senti turgu ei jätkuks. Pigem on see oluline me omalt poolt liitunuid näiteks info
läheb sertifitseerimiskulude katteks ja just eksporttoodangu realiseerimisel. vahendamisel, seire ja analüüsi tege
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piiratud. Lisaks rangematele loodus
kaitse valdkonda kuuluvatele nõue
tele (näiteks vääriselupaikade kait
se), tuleb täita terve rida tervise- ja
tööohutusnõuete ettekirjutusi (näi
teks töömeestel peavad olema käepä
rast vahendid, et vajadusel saaks kohe
keskkonnareostust likvideerida) ning
olla valmis oma metsamajanduste
gevusest kohalikule kogukonnale aru
andma.
Kas kõiki neid nõudeid on väi
kemetsaomanikul võimalik järgida?
Seda tuleb teha, sest järelkontroll ehk
auditeerimine allahindlust ei tee ja
eksijatelt, kui pole tegemist pisivi
gadega, mis peab kohe kõrvaldama,
võetakse märgis lihtsalt ära.
Üksikul metsaomanikul on ser
tifitseerimisnõuete selgekssaamine
keeruline ja siin tasub kindlasti võtta
ühendust metsaühistuga, kes selle
teemaga tegeleb.
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misel. Sertifitseerimisega seotud kulu
tuleb aga omanikul endal kinni maks
ta, tasuta me seda teha ei saa. Kuigi
summad on suured, siis tuleb mõelda
ikka selle peale, et hiljem saab selle
raha puidumüügist tagasi teenida.”
Neil, kel alla kümne-kahekümne
hektari metsamaad, sõltub muidugi
maa tootlikkusest ja omaniku soovist,
tasub kaaluda, kas sertifikaat on talle
vajalik. Samas annab see kinnituse, et
metsi majandatakse säästvalt ja jät
kusuutlikult.
Kadri-Aija Viik on veendunud, et
me ei saa enam tegeleda enesepetmi
se ega vastuvoolu ujumisega ehk sel
lega, et sertifitseerimine puidu hinda
ei mõjuta. Ka praegu on juba päris
suur vahe olemas. „Graanulitehased
annavad sertifitseeritud puidule lisa
raha ja sertimata puitu vastu võtta
ei taha ning näiteks Tori Timber ja
Södra Metsad maksavad teatud sor
timendi eest rohkem,” ütleb ta. „Valik
ongi selles, kas saada rohkem raha või
mitte müüa materjali.”
FSC nõuetest enamiku katab ära
meie metsaseadus. Märgise omani

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ juhatuse esimehe Kadri-Aija Viigi sõnul on
FSCe sertifitseerimise vastu tundud huvi
ühistu väiksemad metsaomanikud.
kul on aga lisaks vaja jälgida näiteks
seda, et alles jäetaks rohkem säilik-,
pesa-, kuivanud, vanu ja õõnsaid puid
või tüvesid ning lamapuitu. Samuti
tuleb arvestada sellega, et raiemaht
ei tohi ületada aastast juurdekasvu ja
uute kuivenduskraavide rajamine on

Suurmetsaomanikud sertifikaati
omamata turul läbi ei löö
Kui väikeomanikud kaaluvad ja
mõtlevad asja üle pikalt ja põhja

www.metsatarvikud.ee
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tornator eesti metsaressursi juhi tõnis tõnissoni sõnul vajab tööstus mõlema metsamajandamise standardi järgi hangitud puitu.
likult, siis suuromanikele on asi
selge – sertifitseerimata turul läbi
ei löö. Kas selleks valida PEFC või
FSC või mõlemad, oleneb suures
ti, kellele puitu müüakse. Ühes rii
gis on niiöelda moes üks, teises
teine, aga kui materjaliltoodan
gul on märgis küljes, siis see annab
olulise eelise.
Tornator Oyj omab Soomes nii
FSC kui ka PEFC metsamajandami
se sertifikaate. Metsade majandamine
vastavalt ühiskondlikult aktsepteeri
tud tavadele on olnud oluline kogu
Tornator grupile. Olles Eestis suurim
erametsaomanik (üle 50 000 hekta
ri), peab Tornator Eesti OÜ oluliseks
oma panuse andmist siinse säästva
metsamajandamise arengusse. Soov
liituda kohalikult tunnustatud serti
fitseerimisskeemiga oli firmal juba
alates 2007. aastast, kui alustati laie
nemist Eestisse. Selle aasta algusest
on ettevõte erametsaliidu PEFC rüh
masertifikaadi liige ja alates novemb
rist omab ka FSC metsamajandamise
sertifikaati.
„Nõudlus sertifitseeritud puidu
järele on aastate jooksul kasvanud ja
24
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PEFC ja FSC
õlema puhul on tege
mist rahvusvaheliselt
tunnustatud säästli
ku metsamajandamise hindami
se süsteemidega. Maailma suu
rima, PEFC, eesmärk on muuta
metsade majandamine jätkusuut
likuks, tehes seda looduskeskkon
da säästvalt. FSC märgise saanud
metsades tuleb tegutseda vastu
tustundlikult ehk siis keskkonna
sõbralikult, ühiskonnale kasulikult
ja majanduslikult elujõuliselt.

M

metsamajandamise sertifikaadi oma
mine on muutunud eelduseks, et püsi
da konkurentsis teiste metsaomani
kega ja tagada turg ka tulevikus oma

müüdavale puidule,” põhjendab firma
metsaressursi juht Tõnis Tõnisson ser
tifikaatide taotlemise vajadust. „FSC
ja PEFC sertifitseerimisskeemid ei ole
oma olemuselt võrreldavad ja nende
taha on koondunud erinevad huvigru
pid. Olenevalt turusituatsioonist vajab
tööstus sisendiks mõlema metsama
jandamise standardi järgi hangitud
puitu. Märkimisväärne osa puidupõ
histest toodetest läheb Eestis ekspor
diks ja välisturud tunnustavad tootel
sertifikaadi logo olenemata meil keh
tivast seadusandlusest. Otsust met
sade sertifitseerimiseks mõjutas ka
2016. aasta alguses tulnud biomassi
ja energiatootjate SBP sertifikaat, mis
tõi kaasa erinevad hinnakirjad serti
fitseeritud ja mittesertifitseeritud küt
tepuidule.”
Kokkuvõtvalt võib nentida, et ser
tifitseerimisest pääsu ei ole, vähe
masti kaugemas tulevikus mitte, kui
tahetakse oma metsamaterjali eest
veidigi kõrgemat hinda saada. Aga
et asi hoogsamalt edasi läheks, on
siin pigem otsustav sõna öelda pui
dutöösturitel, mitte erametsaoma
nikel.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

võimaldab müüa metsa raieõigust
avalikul enampakkumisel

Toivo Asmerit aasta tagasi maamessil metsandusettevõtjate
seas kohata oli ehk pisut ootamatu – on ta ju pigem tuntud
autosportlase, poliitiku ja muusikuna. Asmer muigab ja märgib, et tegeleb autode ja laulmisega siiani, kuid veab nüüdseks
teist aastat ka aktsiaseltsi Timber, mis korraldab veebipõhisel
enampakkumisel metsa raieõiguste müüki.
Kristiina Viiron

T

imberi müügikeskkonda ise
loomustab asjaolu, et enam
pakkumisel tehtavaid hinna
pakkumisi saab igaüks reaalajas jäl
gida ja raieõiguse lõpphind ei jää
nii varjatuks. See näitab, kui kõrgele
üldse võib hind tõusta ja annab üht
lasi aimu turu seisust.
Just see, milline on õiglane hind,
aga ka see, et saaks pärast müüki
kohe raha kätte, on Toivo Asmeri
kogemust mööda metsaomani
ke kõige suuremad probleemid.
Niisamuti seegi, milliseks jääb
lank pärast raiet. Asmer lisab, et
tihtipeale ei taha metsaomani
kud, iseäranis eakamad inime
sed, ise ostjaga üldse kokku
puutuda ja alati ei osata
raieks vajalikke dokumente
hankida/täita.
Selle kõigega on Timber
Asmeri kinnitusel arves
tanud ning aitab vaja
dusel tarvis minevaid
dokumente hanki
da ja vormistada.
Raieõiguse müügiks ja tööde vas
tuvõtmiseks vaja
likud paberid saab
allkirjastada met
saomaniku soo
vil nii, et tal endal
ei olegi tarvis ostjaga
suhelda.

toivo Asmer veab
nüüd ettevõtet timber,
mis korraldab raieõiguse müüki veebipõhisel
avalikul enampakkumisel. timberi enampakkumisel on avalik ka
hind, millega raieõigus
kaubaks läheb.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Timber

Kindlad ülestöötajad
Ent niisiis ikkagi hind, see põletav
küsimus. Kuidas saab müüja kindel
olla, et enampakkumisel kujunenud
hind on just see kõige õigem, mida ta
saada võiks?
„Hind läheb hetke turuhinnani
välja,” tõdeb kliendihaldur Kristo
Kütt. Selle tagab tema sõnul asja
olu, et kui raieõigus müüki tuleb,
edastatakse info korraga 155 metsa
ülestöötajani, kes kõik on Timberi
lepingupartnerid ning valitud välja
turuuuringu ja finantsanalüüsi
põhjal.
„See on kõige olulisem meie
süsteemis,” kinnitab Kütt.
Üks külg on, et tuntud
metsafirma tagab kva
liteetse töö, teisalt ei
usaldaks ükski suur
maaomanik
met
saraiet tundmatu
ettevõtte kätte.
155 võimalik
ku pakkujat tähen
dab, et hind kuju
neb suures konku
rentsis ja tõu
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Toivo Asmer näitab Timberi kontori seinal olevat kaarti, millel on tähistatud kohad, kus ettevõte on raieõiguse müüki läbi
viinud. Selle aasta jooksul on Timber korraldanud ümmarguselt sada kümme enampakkumist.
sebki reaalselt nii kõrgele kui ruumi
tõusta on.
Asmer tõdeb, et alati ei pruu
gi müügihind tähendada alghinnast
kõrgemat hinda ja enampakkumiste
ajaloost on näha, et igale raieõiguse
müüjale ostjat pole leidunudki.
„Eks põhjuseid on mitmeid, kuid
oluline on korralik väljaveovõima
lus, kus poleks vaja kinnistunaab
ritega kana kitkuda, tööde tegemi
se ajagraafik, konkreetse raiutava
puidu kvaliteet ja hind,” põhjendab
Asmer, miks ei pruugi iga müüki tul
nud raieõiguse hind ülespoole ker
kida või miks ei leidu alati ostjat.
„Samuti see, kas müüja on eritin
gimustega kehtestanud ostjale eba
mõistlikke piiranguid. Kui raieoma
nik on alghinnaks soovinud panna
turuhinna ülempiiri, siis mingit hin
natõusu ei saagi tulla.”
Samas leidub olukordi, kus raieõi
guse hind on enampakkumise käigus
mitmekordistunud.
Ta toob näite pensionieas met
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saomanikust, kellele metsafirma
oli teinud pakkumise osta raie
õigus 10 000 euro eest. Kuna aga
tema sugulased hakkasid ütlema, et
ära kohe esimesele huvilisele müü,
oli sama firma valmis andma kohe
20 000 eurot. See ajendas inimest
mõtlema, et järelikult võiks tema
mets enamatki väärt olla ja ta pani
raieõiguse Timberi kaudu enam
pakkumisele, kus hind tõusis lõpuks
40 000 euro peale.
Garantii mõlemale osapoolele
Kuigi teoreetiliselt võiks metsa Küti
ütlust mööda müüki panna ka null
eurose alghinnaga, sest hind tõuseb
ikka sinnamaani, palju reaalselt met
saülestöötaja valmis välja käima on,
määratakse Timberis koos müüja
ga raieõigusele alghind. Selle arves
tavad välja kliendihaldurid, tugine
des inventeerimisandmetele ja metsa
asukohale. Viimatimainitust nähtub,
kuhu puit edasi transporditakse ja
kui suur on selle kulu.

„Näiteks Lõuna-Eesti mänd on
sellevõrra kallim kui Lääne-Eesti
oma,” viitab kliendihaldur Kristel
Asmer. Rolli mängib ka, millist sor
timenti müüki minevast metsast lõi
gata saab. Näiteks, kas kasest saab
vineeripakku või kõlbab see üksnes
paberipuuks.
Vahel võib müüjal endal olla kin
del hinnaootus ja kui see ei erine üle
15% sellest, mida annavad inventee
rimisandmete põhjal tehtavad arvu
tused, siis läheb mets sellise hinna
ga müüki.
Kütt tõdeb, et teinekord võib
müüja ootus olla ka ebareaalselt
kõrge. „Aga me ju teame, kus tõde
on,” nendib ta, lisades, et liigkõr
ge hinna peale ei järgne 99,9prot
sendilise tõenäosusega ühtki pak
kumist.
Garantii, et kumbki osapool keset
enampakkumise käiku ei loobuks, see
tähendab, et müüja müümast ja ostja
ostmast, kui tema pakkumine lõpli
kuks osutub, on kehtestatud leppe
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trahv, mille suurus on 5% alghinnast.
Siiani on seda olnud tarvis raken
dada kahel korral. Korra siis, kui
tekkis olukord, et ostja polnud enne
pakkumist metsa reaalselt oma sil
maga üle vaadanud ja hiljem sel
gus, et metsamajandamiskava oli
niiöelda õhku täis, näidates met
sas olevat rohkem kui seal reaalselt
leidus. Samas polnud see ka müüja
süü, sest kava oli koostatud puu
dulikult. Ostja loobus tehingust ja
maksis müüjale Timberi vahendusel
leppetrahvi.
Ilma reaalselt metsas käimata
keegi nüüd enam pakkumist ei tee,
nendib Asmer. Sarnaseid vaidlusi
või muid tekkida võivaid probleeme
(näiteks raie kvaliteedi osas), lahen
dab ostjaga Timber. „Oleme arbitraa
ži positsioonil,” märgib Toivo Asmer.
„Näiteks oleme ostjal lasknud paa
ril korral korrastada raielanke. Kui
müüjal on ostjale või vastupidi min
geid muid pretensioone, siis need
lahendatakse meie abiga.”
Timberi teenustasu metsa müü
jale on 5%, mis lahutatakse enam
pakkumise lõpphinnast. Kui alghin
naga enampakkumine ei õnnestu,
see tähendab, kui ostjat ei leidu, siis
müüjal midagi Timberile maksta ei
tule.
Raha müüdud raieõiguse eest saab
müüja alati täies ulatuses kätte enne
raietöödega alustamist, reeglina
mitte hiljem kui kuu jooksul.
„Oleme korduvalt väljamakseid
teinud juba enampakkumisele järg
neval päeval, sest ostjad on soovinud

tükk kindlasti Küti sõnul kaubaks
ka läheb.
Ostja jaoks õnnelikud olukorrad
Uued suunad
on sellised, kui ühes piirkonnas tuleb
Selle aasta jooksul on Timber läbi müüki korraga mitu metsatükki.
viinud ümmarguselt sada kümme
„Lääne-Virumaal Roelas oli nii,
enampakkumist käibega kaks mil et ettevõtte ostis raieõiguse ja tööde
jonit eurot ja kaubaks on läinud tegemise ajal tuli sealsamas nelisa
100 000 hektarit metsa. Tihumeetri da meetrit eemal raieõigus müügi
keskmine hind on 23 eurot.
le. Ta ostis ka selle – tema eelis oli
Hinnanguliselt on Timberi kaudu see, et ta oli seal kohal. Ja kui meie
müüdud 3–4% füüsiliste isikute raie haldur käis ühelt kõrval asuvalt kin
õigustest. See pole ettevõtte hinnan nistult metsa läbiveoks kooskõlas
gul ehk veel piisav niiöelda turuüle tust saamas, siis pani selle omanik
vaate koostamiseks, kuid võimaldab oma metsa samuti müüki ja ilmsel
kindlasti saada ettekujutust selle olu gelt ostis sama firma kolmanda raie
korrast.
õigusegi,” kirjeldab Kütt head juhust.
Tugevad metsafirmad
ootavadki tema sõnul
Hinnanguliselt on Timberi kaudu
müüki suuremat raie
müüdud 3–4% füüsiliste isikute
mahtu, sest neil pole
mõttekas otsida üle
raieõigustest.
Eesti 2000–3000euro
seid raieid ebamõist
Avalik enampakkumine on Asmeri likult kõrge transpordi ja ajakulu
ütlust mööda kindlasti hinna osas tõttu.
turgu korrastanud, jättes vähem või
Timberi kõrvale on täna
malusi niiöelda kährikutele, õhtus vu loodud uus ettevõte Timberi
tele helistajatele ja teistele „parima” Maaklerteenused, mis hakkab Toivo
hinna pakkujatele.
Asmeri sõnul ostma metsakinnis
Lisaks sellele, et Timberi kaudu tuid. „Inimeste soovil,” lausub ta
tehtavad tehingud peegeldavad selgituseks, sest leidub neid, kes ei
teatud määral turuhinda, võimal mõtle müüa üksnes raieõigust, vaid
dab oksjonikeskkond ostjail rea kogu kinnistut. Plaanis on luua met
geerida vastavalt oma töö vajadus saühistu ja sedagi tehakse metsa
tele. Näiteks, kui kellelgi on suu omanike tahtmistest lähtuvalt. „See
rest lepingust töösturiga mingit hakkaks koondama meiega liituda
materjali puudu ja enampakkumi soovijaid metsaomanikke kõikjalt
sele tuleb sobivas kandis mets, kus Eestist, metsa asukohast sõltumata,”
seda lõigata saaks, siis niisugune täpsustab Asmer.
kohe metsatöödele minna ja tasunud
arved kiiresti,” märgib Asmer.

www.loodusajakiri.ee
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Looduses on ikka alati hea olla.

Peep Männil –

ökopunkarist metsloomade tundja
Mart Niineste

S

a võid ju meie huntide ja karu
de esindaja ehk keskkonna
agentuuri juhtivspetsialisti
Peep Männili metsa saata, kuid asjata.
„Kuna looduses on ikka alati hea
olla, siis on see hea soovitus. See
on mõeldud halvana, aga pigem lin
nainimeste jaoks, kellele mets pole
väga kodune,” muheleb Männil.
Punkkultuuri üks tegevussuundi
käsitleb keskkonnateemasid, mistõttu
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on 80ndate alguse esimesest pungi
lainest välja kasvanud Männili koht
mu vastas kontoris igati loogiline.
Ehk eneselegi teadmata on ta kind
lasti Eesti esimene ökopunkar.

Punkarist sai bioloog
Õigupoolest ei saa Pääsküla kutti, eri
nevalt nii mõnestki magalalapsest,
päris betoonplokikanjonite kasvandi
kust padulinlaseks lugeda. Seda juba
lapsest peale, kui geoloogidest vane

mad hakkasid teda võtma kaasa oma
retkedele või kui ta veetis aega maa
vanaema pool talus. Rääkimata tõi
gast, et Pääsküla ise on rajatud raba
veerde männimetsa alla.
Ja siis tuli punk. Männili koolist,
tollasest Tallinna 10. keskkoolist oli
muuhulgas pärit Hendrik Sal-Salleri
esimene bänd Generator M. Oma
ansambli pani kokku ka Männil
semudega. Ise hakkas laulma. See
oli pungi esimese laine aeg ENSVs.
Septembrimäss oma eel- ja järel
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Ajutise Valitsuse ülesastumine neli aastat tagasi Velikije Luki juubelikontserdil.
Velikije Luki esimeses koosseisus mängis Männil trumme.
sündmustega. Ajutine Valitsus jõu
dis lavale vaid korra. Ja siis tõmmati
vool välja, et nad seal piiksugi teha
ei saaks.
Kopli Otelli, Türanni ja Ajutise
Valitsuse poisid panid kokku Velikije
Luki esimese koosseisu. Seal said
Männili osaks trummid. Meenutan,
et Männili bändikaaslase Ajutisest
Valitsusest ja Velikije Luki esime
sest koosseisust Allan Vainola
„Inventuuris” – mis neist aegadest
pikemalt räägib – on üles märgi
tud sisseastumiskatse Tartu ülikooli
bioloogiasse.
„Me läksime koos Allaniga sisse
astuma. Mina tegin kõik neli eksamit
ära, tema kaks esimest. Muidu me
käisime ikka kalal ja temalgi oli väike

mardikakogu. Ma käisin bioloogia rin
gis. Allan käis vist ka. Mul on praegu
gi kodus kaktus, mis on murtud kooli
kaktuse küljest,” meenutab Männil
10. keskkoolis olnud aegu. Tema edu
taga oli punk: „Kümnendast visati
mind välja. Läksin Lillekülla kolman
dasse. Eks ma tänu sellele bioloogias
se sain, see andis tugevama põhja,”
usub Männil, et koolivahetamisest
sündis kasu.
Et minugi põhikool möödus samas
majas, võtan teemaks legendaarse
looduspedagoogi Linda Metsaoru,
kooli bioloogiasuuna sisulise rajaja.
„Tema tunde mulle ei andnud, aga
ta tegi praktikume, ringe ja ekskur
sioone. Ta sai õpilastega hästi läbi,
oskas huvi äratada ja tööle panna,”
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on Männil temaga tuttav. Mulle andis
Metsaorg vaid mõned tunnid asend
ajana. Küll aga mäletan autahvlit
kooli seinal teisel korrusel muusikaja keemiaklassi vastas. Bioloogiale
kuulus koolis terve esimese korruse
tänava
poolne tiib. Hiljem läks pool
sellest puhveti alla.
„Ma kujutan ette, et meeste hul
gas on rohkem looma- ja naiste hul
gas taimeteadlasi. Kütid ja korilased.
Ülikoolis tekkis spetsialiseerumine,
pidi valima, kõik ei saanud haka
ta kalu või putukaid uurima,” viis
tee Männili uude maailma, kalade
juurde. Sidemed Tallinnaga hääbusid,
loodushuvi võitis muusikategemise.
Teiseks tuli minna sõjaväkke.
„Eks see lammutas vanemad
eesti mets 4/2016
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ehk eneselegi
teadmata
on Peep
männil
kindlasti
eesti
esimene
ökopunkar.

sidemed ära. Olin stepivöön
dis Samara juures tankiväeosa
remondiroodus. Alguses aga
pandi ka hekki lõikama,”
meenutab Männil. Ahjaa
– hiljem on vanad sõbrad
siiski aegajalt kokku saa
nud, et Ajutise Valitsuse
lugusid uuesti koos män
gida. Need leiab mõne aasta
eest salvestatud plaadilt. Ka
on Männil kirjutanud ühe uue
loo bändile. Huntidest: „… ja
sealt, kust nad tulid, sinna maha jäid
luud …”
Noor nõukogude bioloog
võinuks sõjaväest naastes saada
tööle limnoloogiajaama Võrtsjärve
äärde. Kuid kuna kalateadlasi polnud
seal nii palju vaja ja plankton teda ei
huvitanud, jäi see ära. Et kursus jagati
teadlasteks ja pedagoogideks, sai ta
viimatimainitud teadmisi, kuid ka
too ei köitnud. Õnneks hakkasid
ajad vaikselt muutuma, suuna
mise asemel võis pakkumise
peale tööle minna. Männilile
soovitati Järvamaa metsa
majandi kalakasvataja
jäägri kohta. Nii jäi. Ongi
Paidesse pidama jäänud,
kuigi kontor on praegu
Tartus.

Foto: Karole Kutsar

Tunneb loomi
Nüüd võib sisse tuua
hunditeema. Mind
on alati huvitanud,
kas hunt on tõesti
rumalam kui reba
ne, nagu väidavad
muinasjutud. Aga
ei ole, hundi ja
inimese igikest
vas võitluses
samade söögi
loomade nimel
on
loomad
pidevalt koha
nenud, näida
nud õppimis
võimet.
„Kindlasti
on ta rebas
est targem.
Huntidega
30
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peeti lausa sõdu meie kandis. Tema
vastu on ajaloos üldse suurimaid sõdu
peetud. Paljud suured loomaliigid
on inimene välja söönud, hunt aga
jäänud,” põhjendab Männil. Lisaks
on hunt levinud karudest laiemalt,
mis samuti näitab suurt kohanemis
võimet. Lisaks sugulased šaakalid
koiotid. Millalgi esimese maailmasõ
ja ajal jäeti idarindel vaen kõrvale ja
jahiti üheskoos hoopis hunte.
„Karupojad on ülimalt armsad,
hästi ägedad. Ta on põhjapoolkera
aladel inimesele kõige sarnasem loom
ja karupoeg lähim inimlapsele. Lisaks
on ta karvane ka. Eks sellepärast ongi
tast saanud kaisukaru,” läheb Männili
jutt pehmematele teemadele.
„Ja siis need taskuterjerid, paned
hundi kõrvale,” jätkan samas vaimus.
– „Hunt ei usuks ilmaski, et tema on
selle eluka esivanem, teise liini sugu
lane. Inimene on ikka väga jonnakas
olnud loomade ümberkujundamises,”
tõsineb Männil.
Kuid jätkame nüüd prototüüpide
ja vägivallaga. Tekib hundi või karuga
metsas seis, püssi pole, puss kasutu?
„Hunt pole väga pikalt inim
est rünnanud, Euroopas pole aas
takümneid ühtegi juhtumit olnud,”
teab Männil. „Karude puhul on see
haruldane, kuid tuleb ette. Ka surma
juhtumeid, kuid siiani Eestis mitte.
Miskipärast ründab karu enamas
ti neid, kel püss kaasas. Kusjuures
naisi karud Eestis rünnanud üldse
ei ole. Tavaliselt ema kaitseb poegi.
Teinekord teeb karu lihtsalt pet
terünnaku, kiire sööstu inimese poole.
Targem on ära minna vaikselt. Kuid
kui läheb löömaks, siis visku maha
ja teeskle surnut. Kui sa oled püsti ja
liigud, näeb ta sinus ohtu. Kes maas
lamab, on ohutu. Ja nii on, oleme
Eestiski seda uurinud. Kui loom pole
agressiivne, tasub vaikselt taanduda
ja nautida olukorda. Nägemisulatus
karuga on haruldane.”
Mul meenub, et ükskord see het
keks juhtuski. Tulime Villu Tamme ja
Reimo Va’ga Rakverest. Olin bändile
sohvriks. Varahommik, päiksetõus.
Autos on lõbus meeleolu, kuid kes
kendun siiski neljarealisele meie ees.
Korraga ronib vaid viivuks paremalt
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kraavirohust välja karu, kes kaob
kohemaid tuldud teed tagasi. Teised
magasid maha. Autobahn, sada
kümme, võimas hetk ikkagi.
Arutame, et „Tasuja” algus ei
pruugigi olla Bornhöhe romantiline
kujundlik liialdus, tsaaritsensuurist
läbi lipsanud ridadevaheline vihje
eestlaste vahvusele. Muidugi võis
Vahur karule käsitsi noaga otsa peale
teha. Kõik oleneb ju karu suurusest.
Äkki oli väike? Läti eepose jätame
siiski vahele. Aitab, loomaõigusluseni
me veel jõuame.
Igatahes on karu Siberi metsarah
vastele püha loom, aga ka Venemaa
sümbol popkultuuris. Kusjuures vene
keeles pole ju tegemist karu, vaid
just nimelt mesikäpaga! Meil on see
sõna lihtsalt paralleelkäibes, neil
algupärase välja vahetanud. Männil
selgitab, et karupoeg imeb käppa
nagu inimlaps lutti, refleks nõuab.
Puntras magades lutsitakse teineteise
kõrvu. Paneme nüüd karu segatoidu
lisuse ning refleksi kokku ja ongi sõna
algupära käes.

Kaks raamatut loomadest
„Laste peal näen linnastumist. Neile
meeldib mõnikord käia metsas. Käin
nendega mõnikord kalal. Kuid sellist
sügavat huvi neil pole. Käivad küll,
kuid tugevat tungi pole. Kui elaks
päris maakohas, oleks ehk natuke
teine,” võtab jutt isiklikuma tooni,
ent kohe ka laiema plaani. Männili
nime leiab raamatupoest. Koos Kätlin
Vainolaga valmis populaarteadus
lik lasteraamat karudest. „Karuelu
aabits”.
„Seal pole antud loomadele inim
likke võimeid, kogu sisu on võetud
loodusest enesest. Tekst on aga las
tele mõeldud. Üksi kirjutasin hunti
dest: „Susi, kriimsilm, metsatöll …”,”
jutustab ta.
Millest on edasi väike samm suur
ulukite Aleksei Turovskiks?
„Temal on ikka teadmisi laiemalt
erinevatest loomadest,” pareerib
mees, ent jääb siiski mõtteisse. „Aga
Turovskiks? Kui oli hundi aasta, käi
sin päris palju ettekandeid tegemas.
Metssea aastal ka. Võib-olla ma ei

naudi esinemisi nii palju kui tema.
Mul jääb sellest filosoofilisest poo
lest puudu.”
Männili kuulajaskond on pigem
täiskasvanud või gümnaasiuminoo
red, harvem loodusringid.
„Iseenesest peaks rohkem noore
maid selle koha pealt harima. Sellega
kindlasti tegeleb keskkonnaameti
loodusharidusosakond. Mu töö on
ikkagi seotud loomade seire ja jahi
normide arvutamisega. See võtab
aja ära, hariduslikuks tööks ei jätku,”
lausub Männil ja nõustub, et töö käi
gus tuleb seda ikka ette. „Ülemustele
teed väikest hariduslikku tööd.
Tulemas on seirefoorum, ministergi
pidi kohale tulema. Nemad kuulavad
ka.”
Keskkonnaagentuur on ju ikkagi
keskkonnaministeeriumi haldusalas,
Männil ütleb sõna jahindusküsimuste
otsustuskäikudesse. Eh, a Kuzmitš?
„Vene rahvusliku jahi eripärale” lisaks
on ju ka meie jahikommetel omad
eripärad? Kindlasti pidi nende aastate
jooksul nii mõndagi juhtuma?

NÜÜD KA
RENDIVÕIMALUS
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hästi läheb. Neid endid metsa vanus
ei huvita. Samas istutatud nooren
dikes käivad põdrad söömas, mis ei
meeldi jälle metsaomanikele,” selgi
tab Männil, kuidas nokk käib kinni ja
saba lahti või vastupidi.

Peep männili selja taga paistab talle töökaaslastelt kingituseks saadud karupilt.
männil on muuhulgas oma mitmete tööde ja tegemiste seas 1998. aastal lutitanud
kuu aega kolme karupoega, kelle ema pesalt üles aeti. Karupojad lasti hiljem metsa
lahti ja said Raplamaal Vahastus päris tuntuks.
„Kindlasti oli, kuid meil Väätsal
väga polnud. Meil käisid suuremad
ninad samuti, kuid päris suured käi
sid pigem mujal. Sellal oli neid riigi
jahipiirkondi üle kümne, kus olid
neil ehk paremad suhted ees. Näiteks
Kullamaal. Mul sellist Kuzmitši
momenti pole olnud, kuigi mõnikord
sai sõud tehtud,” tunnistab Männil.
„Me proovisime seal kalakasvan
dusega tegeleda, see ei toiminud,
seal pole selleks häid tingimusi.
Kuid tõime Saaremaalt vähki sisse
jõgedesse ja karjääridesse. Siis juh
tus küll nii, et maavanem vist teis
tega tuli püüdma, igal juhul panime
ühel üritusel sinna nattadesse hiljuti
toodud vähke sisse, et tal püük ikka
korda läinud oleks. Akvalang ees,
kala õnge otsa,” naerab ta nüüdki
jätkates: „Kuid jahi koha pealt sel
list vene filmi värki, et oleks mõne
looma ülemusele kuhugi ette ketti
pannud, seda mitte.”
Jaht pole saatanast
Mis viibki meid ülalpool lubatud loo
maõigusluseni. Jälle punk. „Teatud
osades ma selgelt ühtin nende sei
sukohtadega. Näiteks on mul tõsi
selt vastumeelne metsloomade tsir
kuses kasutamine. Ma toetan nende
algatust. Ma ei poolda ka seda, kui
32
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neid peetakse aedikus jahi eesmärgil.
Teine asi on loomapargid, haridustee
ma. Aga KeskEuroopa jahimajandu
ses tehakse nii. Ma olen selle vastu.
Farmis olgu koduloomad, kes ongi
aretatud sellisteks,” on Männil veen
dunud.
Kuid on eriarvamusi.
„Vibujaht on üks neist. Vibuga
võib ikka pidada jahti. Tänapäeval on
vibudenoolte kvaliteedi ja tehniliste
näitajate nõuded selgelt reguleeritud ja
testitud, et see poleks loomade piina
mine. Või jaht üldisemalt. Inimene on
juba võtnud selle teiste loomade arvu
kuse reguleerija rolli, tasakaalu hoidja
rolli looduselt ära. Loomad hoiaksid
ise. Inimene surub suurte kiskjate arvu
väikeseks. Loodust saab jätta end ise
reguleerima ehk Siberi ürgmetsades,
kuid mitte seal, kus inimene metsa
kasutab.”
Mis meenutab mulle, et metsame
hest sõber KohtlaNõmmelt rotee
rub kolme vahetuse vahet. Järelikult
peaks meie mets praegu olema jõulise
uuenemise faasis.
„Kus on rohkem noort metsa,
raiet, seal on osadel hea, teistel halb.
Põdrale või metskitsele sobib. Nende
põhitoit talvel on ikkagi puuvõrsed,
nad vajavad noort võsa, see on väga
hea toidubaas. Kiskjatele sobib, et neil

Šaakal veel nägemata
Me oleme rääkinud pikalt ja kõigest,
kohv on joodud või jahtunud, jääb
veel viimane küsimus: „Kes on meil
kõige haruldasem loom, keda sa näi
nud oled?” Männil mõtleb, enne
kui ütleb: „Šaakalit pole näinud.
Kaameras küll, kohtunud mitte.
Kuid üldiselt jäävad haruldasemad
väiksemate kanti. Kunagi ülikooli ajal
nägin juttselgkärnkonna Hiiumaal.
Lindudest vaenukägu, kes on ka meil
haruldane külaline. Kotkad ja mustad
toonekured on nähtud.”
Ei saa lõpetada! Jälle tekib küsi
mus, nüüd šaakali ja hundi läbisaa
mise kohta.
„Hunt ei salli kindlasti šaakalit,”
teab Männil. „Suurema ja tugeva
ma sugulasena hoiab ta šaakali oma
koduterritooriumist eemal. Praegu
vaadates elavad nad eraldi. Šaakalid
asustavad rannikualasid, kadastikke,
pilliroogu. Talle meeldivad märgalad,
kui mujale Euroopasse vaadata. Hunt
tahab jälle metsaalasid. Saaremaa
sobiks šaakalile hästi. Kuid kui nende
arv paisub, siis hunt ei lase neid ikka
oma alale. Arvan, et nende arvu
kus jääb teatud piirile püsima. Hunt,
rebane ja šaakal on kõik ettevaatli
kud loomad, viimase vaenlane loo
duses on hunt. Ning kütitud on meil
peamiselt noori šaakaleid, kutsikaid,
kes on veel julged. Vanu on harva ette
jäänud, nad on ikka väga ettevaatli
kud.”
No hästi, ainult natuke veel Ruhnu
karust. Männil pakub, et eks ta jää
pangal läks ja ujudes lahkus. Tundis
maa lõhna Kuramaa suunast. Sest
just samal ajal ilmus sealkandis sama
tallalaiusega ott metsa uitama. Mis ei
tähenda, et pruunkaru oskaks käigu
pealt jääpangal põhjanaaber jääkaruks
ümber kohastuda. Valgekarvaline on
liik ja spetsialist omaette.
Kuid aitab nüüd, lehekülje alumine
serv tuli vastu.
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Rainer Kuuba

ujub vastuvoolu ise oma metsa kaitstes
Vivika Veski

N

õlval kasvavad saja-aasta
sed kuused, mõni vanemgi.
Mõned puud on pikali kuk
kunud, lebavad maas ja sinna nad
jäävad. See ei ole looduskaitseala,
vaid omaniku rõõmuks üha ürgse
maks muutuv mets.
„Ma arvan, et see on täiesti nor
maalne, metsaomaniku auasi, et
mingi jagu metsa jääks metsikuks,”
ütleb Võrumaal 17 hektaril metsa
kasvatav Rainer Kuuba. Rahuloluga
oma isiklikku metsareservaati sil
mitsedes tõdeb ta, et enamikus teis
tes maades sellist pilti sageli ei kohta
ja ka Eesti riigimetsas näeb seda
üksnes kaitsealal. Tema mets asub
Rõuge kihelkonna servas Mustjõe
orus, mida ümbritsevad jääajajärg
sete sulamisvete vormitud kõrged
kaldad. See mets jäi juba vene ajal
majandamisest peaaegu et puutuma
ta, sest asus nii järsul nõlval, kuhu
selleaegse tehnikaga oli väga raske
ligi pääseda.
„Kuna see siin pole kaitseala,
siis maksan maamaksu täie rauaga,
hüpoteeki samuti, mingeid loodus
kaitselisi toetusi ei saa,” räägib ta. „Ei
taha ka,” lisab ta siis.
Küps mets püsib veel kaua
Praegu Võru instituudi direktorina
töötavat Rainer Kuubat teavad met
samehed hästi ajast, mil ta tegut
ses metsakorraldajana ja looduskait
ses. Kuid kaugeltki kõik ei meenuta
teda hea sõnaga. Rainer teab seda.
Ta ütleb, et praeguse peavoolu met
sandusega võrreldes on ta siiski vas
tuvoolu ujuja. Kuid tal on sõpru
ja tuttavaid ümberkaudu ja mujal
Eestis, kes majandavad metsa sar
naste põhimõtete järgi nagu tema.
Ta tõdeb, et Eestis on metsandust
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Peaaegu 20 aastat vana tormiheide, mis on jäetud meelega majandamisest puutumata, looduse jaoks, ja looduslik uuendus on juba päris ilus.
sanduse peavoolu järgi oleks tema
vana mets pidanud juba kaks korda
ära mädanema ja ümber kukkuma.
Muiates võrdleb ta, et sama loogika
järgi tuleks siis küps, näiteks 50aas
tane inimene kohe pensionile saata
või lausa eutaneerida.
Veel viisteist aastat pärast suurt
tormi Virumaal Tudu kandis pane
vad sealsed metsame
hed Rainer Kuubale
pahaks, et ta ei luba
Harvendusraie mõte on võtta
nud looduskaitsealadel
metsast ära need puud, mis
tormimurdu ära koris
niikuinii tahaksid välja minna.
tada, mistõttu lokkab
seal nüüd võsa.
Üsna sarnast pilti
mis vastasid lageraiet lubavatele kri võib Rainer näidata ka oma met
teeriumidele ja nende hulgast tehti sas kohas, kus ta on otsustanud
valik muude kriteeriumide järgi. See jätta vana tormimurru puutumata.
on mõistlik, et iga hetk peab sul „Praktilistel kaalutlustel,” põhjendab
olema mingi ports väga vanu metsi, ta. Tagapool lasi ta ühel langil hil
mille hulgast valida. Nüüd on jõu juti lageraiet teha, töö tellis firmalt.
tud selleni, et nii kui kell kukub, Enne raiet harvesterimees helistas ja
tuleks ära raiuda, sest muidu hakka uuris, kas koristab tormimurru ära.
vat puud kohe mädanema,” kirjeldab Rainer küsis vastu, et mis materjali
Rainer. Ta lisab, et praeguse met sealt saab. Kütet saab, vastas mees.
hakatud juhtima üksikotsuste põhjal.
Vaadatakse, kas puistu vastab min
gitele üksikutele tingimustele, kas
vanus või diameeter on täis. „Ja kui
on, siis see tähendab kohe raieotsust,
aga see ei peaks nii olema. Veel paar
kümmend aastat tagasi ei olnud ka.
Vene ja Eesti aja metsades oli nor
maalne, et oligi mingi hulk puistusid,
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Kunagi metsakorraldajana
ja looduskaitses töötanud
Rainer Kuuba on jätnud osa
oma metsast meelega looduse meelevalda ega tee seal
midagi.
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Kus on kokkuveotee? Õige vastus – esiplaanil.
„Aga mul ei ole küttepuidust puu
dust. Küsin, kas ta noori kuuski näeb.
Näeb küll. Aga mis neist kuuskedest
järele jääb, kui ta läheb harvesteriga
tormimurdu koristama? Neist ei jää
midagi. Selge, kui küttepuitu ei taha
ja järelkasvupuid tahad hoida, las ta
siis olla, sest harvesteritöö ja istuta
mine oleks läinud kallimaks,” leiab
Rainer.
Vaevumärgatavad
kokkuveoteed
Rainer Kuuba raiub oma metsa küll,
teeb ka lageraiet. Umbes 80aastast
männikut majandab ta harvendus
raiega – lageraiet teha on veel vara,
leiab ta.
Rainer näitab kohta, kus ta on ise
mootorsaega harvendusraiet teinud.
See ei näe välja nagu tavaline har
vendusraiejärgne mets, sest sinna on
meelega jäetud metsakuiva ja mur
dunud puid. „Arvan, et saan siit veel
harvendada,” ütleb Rainer.
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Ta leiab, et harvendusraie mõte
on võtta metsast ära need puud, mis
niikuinii tahaksid välja minna, sest
on teistele kas alla jäämas või sega
mas. „Hästi tehtud harvendusraie
on selline, et käid metsas ja ei saa
aru, et puudest oleks puudus. Nüüd
öeldakse, et pärast harvendusraiet
peabki mets jääma hõre, sest har
vesteriga ei saa muidu puude vahel
hästi sõita. Aga ega harvendusraiet
ei tehta ju harvesteri pärast,” mui
gab mees.
Lageraielangid on ta müünud kas
vava metsana, kuid harvendusraiet
teeb ise, et saada endale ehitusma
terjali ja et ennast liigutada, et oleks
füüsilist koormust ja puhkust muust
tööst.
Tuttav traktorist käis tal metsa
materjali kokku vedamas. „Kokku
veoteid näete?” küsib Rainer.
Ei näe.
Osutamise peale võib tõesti tähel
dada kohti, kus sammal on rööpaku

juliselt veidi muljutud. Rainer selgi
tab, et tuleb tasakesi sõita, külmunud
maaga, mitte põrgata vastu puid. Ta
möönab, et temal aitab metsaalust
siiski säästa ka see, et maa on kül
laltki kõva.
Ta osutab metsaosale, kus käis
abiks metsatöid tegemas juba esime
se-teise klassi poisina. Siis oli seal
sovhoosi mets, kust vanaema ostis
kütteks puid, isa ja kaks lelle tegid
seal valikraiet, väike Rainer abiks.
Seal metsas on juba üle 35 aasta
valikraiet tehtud, ometi pole kokku
veoteid peaaegu märgata.
Tuulega harjunud puud
tormivarjuks
Kuigi Rainer Kuuba on jätnud oma
metsa kaks majandamisest puutu
mata metsaosa, kus ta laseb ka tor
mimurrul olla, koristab ta seda tei
sal jälle igal aastal. Ta tunnistab, et
unustas seal naabrimehele öelda, et
ta osa puid tuulevarjuks alles jätaks.
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Kõikjal, kuhu rasketehnika
ei pääse ja kus vajad
tõhusat abi tõmbamisel

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

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

•
•
•
•
•
•
•

tel 508 3731
e-post greenfeed@greenfeed.ee
www.vints.ee
• Metsandus
• Ehitus
• Kaablitööd
• Offroad
• Päästeteenistus
•Metsaosa,
Jahindus
kus Rainer Kuuba raieid ei tee.
• Sõjavägi

Metsandus
Ehitus
Kaablitööd
Offroad
Päästeteenindus
Jahindus
Sõjavägi

Eder Powerwinch 1800
•
•

Piiramatu tõmbeköie pikkus
Tõmbejõud otse 1800 kg,
üle ploki 3600 kg

•
•
•

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

tel 508 3731 • e-post greenfeed@greenfeed.ee • www.vints.ee
Kümne aasta tagune turberaielank
koos loodusliku järelkasvuga.
Ta näitab, kuhu naabrimees tegi
lageraie (kus nüüd juba ilus hool
datud kultuur kasvab). Selle taga
perve peal algab põld. Pervepealsed
põlluäärsed puud olid maast mada
last harjunud tuule käes olema.
Endine metsakorraldaja teab, et sel
lised puud kinnitavad ennast juur
tega tugevamini maasse ja kasva
vad tormikindlamaks. Kuna aga neid
puid enam ei ole, siis tuultele avatud
nurgas muudkui murrab ja Rainer
muudkui koristab. Aga seda tehes
saab ta materjali, mida vajab – nii
palke kui ka kütet.
Metsas, kus kümnekonna aasta
eest harvesteriga turberaiet tehti,
kasvab praegu juba palju noori kuus
ki. „Varsti saab vanemad puud pealt
ära võtta ja ilma istutamata mul noor
kuusik juba kasvab,” rõõmustab met
saomanik. Seal raiuti hästi ja mitte
liiga palju ja ei vigastatud neid puid,
mis alles jäid. Ta räägib, et tuntud
metsandusprofessor Hardi Tullus

käis samuti tema metsa vaatamas ja
leidis, et selles kohas oleks võinud
ikka lageraie teha ja kultuuri peale
istutada, et siis kasvaks praegu seal
tuhat noort kuuske. „Mul on praegu
ka tuhat noort kuuske, aga ilma istu
tamata,” muheleb Rainer.

võsa ei ole lehes, kukub ka lihtsamini
pikali,” kirjeldab mees.
Tasakesi ja ettevaatlikult metsa
majandades pole vist jõudlus nii suur?
„Muidugi ei ole,” kinnitab Rainer.
„Aga ma ei ajagi massi taga.”
Oma metsamajandamisega on ta
sellegipoolest raha
liselt plussis, kuigi
„Kui on lindude pesitsemisaeg, siis
see on ostueesõigu
mina metsas saagi käima ei tõmba,
sega erastatud maa,
võsasaagi ka mitte.”
millelt ta igal aastal
maksab riigile hüpo
Rainer Kuuba
teegimaksu.
Istutanud on ta teise kohta, kus
„Kiiret raha ei tule, aga see eest
on lageraiet teinud ja kus ta käib igal tuleb pidevalt. On olemas varu, et
aastal kultuuri hooldamas. Seda teeb kui vaja on, siis võtan. Ikka teen lage
ta varakevadel lume pealt.
raieid ka. Teen sellises mahus, et ter
„Kui on lindude pesitsemisaeg, vikuna mul rikkus suureneks. Olen
siis mina metsas saagi käima ei kindel, et suur osa nendest metsa
tõmba, võsasaagi ka mitte. Kõige omanikest, keda kirutakse, et nad
parem on kõik kultuurihooldused metsa ei majanda, mõtlevad sama
ära teha varakevadel, siis on kuused- moodi nagu mina. Majandatakse
männid rohelised, kõik muu pruun küll, aga iga aasta natukene,” ütleb
ja hea, kui maa on veel valge. Kui Rainer Kuuba.
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Kui looduskaitse

viib kodu sundmüügi servale
Vivika Veski

K

ui kaitsta oma metsa ise,
tuleb läbi ajada soodustus
te ja toetusteta, kuid pääseb
ka välistest keeldudest ja piirangu
test. Esimeste hilinedes võivad teised
omaniku laostada.
Riigi kehtestatud looduskaitsepii
rangute tõttu on mitmed metsaomani
kud sattunud tõsistesse majandusras
kustesse. Paljud ootavad aastaid, isegi
ligi kümme, et müüa oma looduskait
sealune maa riigile. Teised pole saanud
isegi müügijärjekorda asuda, kui kait
seala loomist alles ette valmistatakse.
Piirangud aga juba kehtivad.
Selle probleemi tõstatas oktoobris
riigikogu istungil üles õiguskantsler
Ülle Madise, kelle sõnul ei vasta sel
line olukord põhiseadusele. Ta lei
dis, et kõige traagilisemas olukorras
on maaomanikud, kes on ostnud maa
järelmaksuga, kuid ei saa seda loo
duskaitsepiirangute tõttu kasutada.
Kokku on neid Eestis seitse.
Üks neist on Rait Vaher, kes peab
talu Kõrma külas Rägavere vallas
Lääne-Virumaal. Üheksa aastat tagasi
avastas ta, et tema metsas elab lend
orav. Ta teatas sellest keskkonnaamet
nikele. Kaitsealuse liigi elupaigas pole
ta aga tohtinud ega enda kinnitusel ka
tahtnud raiet teha ja nõnda jäi tal vii
mastel kordadel järelmaks tasumata.
„Mõne keskkonnaametniku suh
tumine, mis minuni jõudis – ma väga
loodan, et tegemist on kuritahtliku
jutuga –, oli säärane, et mis see 1400
eurot ikka on, maksku ära, see ju
väike summa ja küll asi kunagi lahe
neb. Eestis on palju inimesi, kelle
jaoks 1400 eurot ei ole väike summa,
ja lisaks on asi põhimõtteline,” rääkis
Ülle Madise riigikogu istungil.
Võla tõttu ähvardab Rait Vaheri
talu sundmüük. Viimases meeleheites
on ta lubanud lambad ja nende heina
kolida keskkonnaameti Rakvere kon
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Lendorav, väike armas loom, kuid võib metsaomanikule põhjustada palju meelehärmi.
torisse, kui ta talust välja tõstetakse.
Ühtlasi saab ta aru, et kohalikud kesk
konnametnikud ei saa samuti tekki
nud olukorda omapäi lahendada.
Novembri lõpus saatis õiguskants
ler keskkonnaministrile ja maavane
matele ringkirja, kus paneb ette kaa
luda, kas ja kuidas on võimalik eras
tamislepingu tingimusi tagantjärele
muuta nii, et maaomanik ei jääks
kehtestatud looduskaitseliste tege
vuspiirangute tõttu, mis takistavad
tema majanduslikku tegevust, riigi
ees võlglaseks ja et võla katteks ei
pandaks tema kodu sundmüüki.
Õiguskantsleri ettepanekul kavanda
takse looduskaitseseaduse muudatust,
et viia see kooskõlla põhiseadusega,
mis ütleb, et kui inimeselt tema omand
sundvõõrandatakse, siis tuleb maksta
kohe õiglast hüvitist, ja kui omandile
seatakse ulatuslikke kitsendusi, siis tuleb
need hüvitada mõistliku aja jooksul.
Rait Vaheri mets paikneb Kõrma
lendorava püsielupaigas, mis praegu
asub piiranguvööndis. Eelnõu koha
selt on plaanis arvata see sihtkaitse
vööndisse. Piiranguvööndis on maa
maksuvabastus 50 protsenti, sihtkait

sevööndis sada. Samuti on sihtkaitse
vööndi maad võimalik riigile müügiks
pakkuda.
Maamaksuvabastus ja riigile oman
damise võimalus tekivad alles pärast
lendorava püsielupaikade kaitse alla
võtmise määruse kinnitamist. Praeguse
prognoosi kohaselt juhtub see käes
oleva aasta lõpus. Maamaksuvabastus
hakkab sel juhul kehtima järgmise aasta
algusest. Riigile omandamise avalduse
saab kaitse alla võtmise järel kohe esi
tada, aga kinnistu omandamiseni võib
kuluda erinevate prognooside järgi
kolm kuni üheksa aastat.
Rait Vaher ütleb, et peaaegu võõ
rad inimesed Rakveres juba küsivad
temalt, kas ta on kodust välja tõstetud.
Üks talunik tunnistas isegi, et raius
oma vana haaviku maha, et lendorav
metsa ei tuleks. Vaher kinnitab, et sel
list „kuulsust” ta endale ei soovi.
NB! Loe ka leheküljelt 64 rubriiki
„1 küsimus ja 1 vastus”, mida ütleb
riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra looduskaitseliste piirangute hüvitamise ja maade
riigile ostmise kohta.
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Fotod: Mari Kartau

Põlenud ala Seitsemineni rahvuspargis. Viie kuni seitsme hektari põletamine võtab aega kolm kuni neli tundi. Osa puid jääb
ellu, osa hukkuvad kohe, osa mingi aja pärast.

Metsa põletamine

võib olla ka metsa taastamine
Soomes taastatakse metsa mittemidagi tegemise kõrval ka põletamisega, et põlengualal elavad liigid leiaks omale elupaiga.
Mari Kartau,
Maalehe digilehe toimetaja

L

ooduslikku metsa iseloomus
tab eelkõige erinevas vanuses
puude olemasolu ja suur hulk
surnud puitu, mis on erineval määral
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lagunenud, pakkudes elupaika või
malikult paljudele, ka haruldastele
liikidele.
Levinuim looduskaitses kasutatav
metsa taastamise viis on surnud puidu
kunstlikult tekitamine. Vaatepilt, kus
täiesti korralikus metsas on puid maha

võetud ja vedelema jäetud, elus puid
vigastatud ja kõrgeid tüükaid tekita
tud, paistab üsna kole, eriti metsama
jandaja silmale. Vanade metsade lii
kidele, kes lagupuidus elavad, on see
aga üpris ükskõik, kas puu on maha
kukkunud ise või inimese langetatuna.
Üks metsa arengu looduslik etapp
on ka metsapõleng. Tänapäeval kus
tutatakse põleng võimalikult ruttu
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Põleseen ehk kiivrik on põlengualade kõige silmapaistvam seenasukas. Tema
ja mitmete teiste seente eoste arenemist soodustab kuumus.
Kes asustavad põlengualasid?

O

ära, kuid siis, kui inimvõimetel olid
veel piirid, oli välgust süttinud mets
tavaline asi. Nagu alepõllundus.
Võimsad metsad moodustavad osa
Soome kui loodussõbraliku riigi mai
nest. Kuid ka seal on enamus met
sast, isegi kaitsealadel, majandatud
intensiivsemaltki kui meil. Näiteks on
seal lubatud siiamaani metsa väetada,
mis on muidugi mullastiku erinevust
arvestades mõistetav. Nagu meilgi, on
suurem osa metsi istutatud ja 1970.
aastatel kõvasti kuivendatud.
Seetõttu pole ime, et Soome loo
duskaitsjad võtavad metsade taasta
mist tõsiselt. Tegu pole siiski „puukal
listajate” initsiatiiviga, taastamisega
tegeleb riigiettevõttes Metsähallitus

tseselt põlengutest sõltu
vaid taimeliike Eestis ei
ole. Küll aga suureneb lii
girikkus paar aastat pärast met
sapõlengut tänu valgustingimuste
paranemisele ja vabale pinnale, mis
annab võimaluse sügaval maapin
nas peitunud seemnetele. Hiljem
taastub endine kooslus.
Seenekoosluste liigirikkus üldju
hul pärast põlengut väheneb, kuid
on ka seeni, mis tuld armastavad.
Põlengualadel arvukaimad on
tavasüsik ja söemampel. Enamasti
ärkavad mullas peituvas eospan
gas alates eelmisest tulekahjust var
junud põlenguseente eosed ellu
pärast esimest suuremat vihma.
Paljudel neist ei pruugi viljakehi
esimesel aastal moodustuda.
Põleseen ehk kiivrik on põlengu
alade kõige silmapaistvam seenasu
kas. Tema ja mitmete teiste seente
eoste arenemist soodustab kuumus.
Kiivrik tekitab okaspuudel juure
mädanikku, seega metsamehe sõber
ta pole. Näiteks Vihterpalus, kus
mets sageli põleb, on kiivrik kah
justanud mitmeid männikultuure.
Tule järel laieneb ta neli kuni seitse
aastat, seega majandusmetsas tasub
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uued taimed istutada alles pärast
seda.
Tuhapeekrik asustab põlengu
alad kiiresti ja massiliselt, kui aga
pärast põlengut teha sanitaarraiet,
siis see talle ei sobi. Arvatakse, et
tavaolukorras elutseb tuhapeekrik
mükoriisana, sümbioosis taimede
ga. Kui taimestik põlengus hukkub,
hakkab seen kiiresti viljakehi moo
dustama, et oleks võimalik paljune
da ja peremeestaime hukkumisalalt
„põgeneda”.
Põlengualadel esinevad veel söe
liudikud, tuhakud ja mitmed eesti
keelse nimeta seened.
Seened valmistavad pinna ette
selleks, et ülejäänud kooslus saaks
taastuda. Nad lagundavad surnud
puitu ja varist, tekitades huumust.
Samuti kobestab seeneniidistik
mulda. Kui mets põleb, siis muu
tub elutegevuseks vajalik lämmas
tik mullas ebapüsivaks – lendub või
leostub. Seened aga saavad ebapü
siva lämmastiku kätte ja muudavad
selle orgaaniliseks aineks.
Samblikud ei taha kasvada paar
aastat, aga nelja aasta pärast on juba
olemas kõik need, kes taolises met
sas muidu ka kasvaksid.

eesti mets 4/2016

41

Angervaks pistab nina söestunud
pinnasest välja.

terve looduskaitseosakond ning kasu
tusel on riigi ja Euroopa Liidu rahad.
Seega on mure looduslike metsade
säilimise pärast osa riiklikust polii
tikast. Samuti toimub tegevus riigi
maadel ja kaitsealadel, kus majandus
tegevust praegu enam ei viljeleta.
Kõige lihtsam oleks vana metsa taas
tada mittemidagi tegemise abil. See aga
võtaks kaitstavate liikide saatust silmas
pidades ohtlikult palju aega.
Soomes oli kombeks kuni 1970.
aastateni lageraielangid üle põle
tada, mille eesmärk oli raiejäätme
test vabanemine ja rajatava kultuu
ri tuhaga väetamine. Kui maapinna
ettevalmistamiseks mõeldud tehnika
muutus paremaks, siis põletamista
va kadus.
Kui mets juhuslikult süttib, tuleb
see vastavalt seadusele kustutada ja
ka see tegevus on tänu tehnoloogia
42
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Kakssada hektarit
tulle
Seitseminen rahvuspark
Soomes on üks kohta
dest, kus on tegeletud
metsade
taastamise,
sealhulgas põletamisega.
Septembris käis Eestimaa
Looduse Fondi grupp seal
soode taastamise koge
musi ammutamas, muu
hulgas vaatasime veidi seda
gi, kuidas metsi taastatakse.
Astusime koos Metsähallituse
spetsialisti Pekka Vesterineniga
läbi ühest eelmisel aastal põletatud
männikust.
Rahvuspargis valmis metsade taas
tamise kava 2002. aastal. Taastamisel
on põhitähelepanu vanade metsade
arengu
liikidel, sealhulgas põlenud ja surnud
le efektiivne.
puude asukatel. Kavas on ette näh
Mida teha alles
tud põletada kakssada hektarit kuni
jääva puiduga, on omani
aastani 2025 ja Vesterineni sõnul on
ku otsustada, mis tähendab, et kui
praeguseks pool tehtud. Neil, keda
tuli just kaitsealal ei puhke, siis üld
metsa põletamise idee kui selline
juhul põlengualale surnud ja kahjus
hirmutab, tasub mõelda sellele, et
tatud puitu ei jää.
Soomes on metsa umbes 23 miljoni
See tähendab, et liigid, kes elavad
hektarit. Seega on tegu pigem
põlengualadel, on samuti kadunud
väikeste katsetustega, mitte massilise
koos metsatulekahjuga. Meie kliima
põletamisega kampaania korras.
vöötmes on taoliste harulduste näol
Selles põlenud nooremapool
tegu peamiselt putuka- ja seeneliiki
ses männikus majandati metsa kuni
dega. Kõik nad (peale ühe – põleseen
1970. aastate lõpuni. Suuri ja vanu
ehk kiivrik) söövad või lagundavad
metsi ei söandata veel põletada ka
surnud puitu, seega pole isegi metsa
õppinud meeste ja heade riistadega.
kasvatajatel põhjust nende kadumise
Alustuseks katsetatakse noorema ja
üle rõõmustada. Putukatest omakor
madalama metsaga, sest mida suu
da sõltuvad mitmed linnud, eelkõi
rem see on, seda suurem on risk tule
ge rähnid.
kontrollimatuks levimiseks. Samuti
ei põletata turbaalasid,
kus võib tuli hõõguda
pool aastat ja uuesti
Kuidas mardikad põlengust
lahvatada.
kaugelt ja kiiresti teada saavad,
Põletamiseks tuleb
seda ei ole teadlased veel täpselt
siiski valida kuiv aeg,
sest muidu mets liht
välja selgitanud.
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salt ei sütti. Tule liigse leviku takista
miseks valitakse ala, mille ümber on
märgalad või veekogud. Täiendavaid
tiike, millised tuld peavad ja kust kus
tutusvett saab, kaevatakse veel juur
degi. Kõik see käib täpsete arvutuste
ja plaanide järgi.
Valikraie käigus võetakse enne
süütamist maha suured ja ohtlikud
puud. Nii tekib kiiresti lamapuit.
Oluline on vähendada metsa tihe
dust, et vältida ühelt poolt kehva
põlemist hapnikupuuduse tõttu, tei
selt poolt tule lahvatamist liiga suu
reks juhul, kui tõuseb tuul. Ala ümb
ritsetakse kolme kuni viieteistkümne
meetri laiuse visiiriga, mis aitab olu
korda kontrolli all hoida. Kogu aeg on
juures päästjad, kes vajadusel sekku
vad ja kastavad ohtlikke kohti.
Viie kuni seitsme hektari põleta
mine võtab aega kolm kuni neli tundi.
Osa puid jääb ellu, osa hukkuvad
kohe, osa mingi aja pärast. Taimkate
söestub, kuid juured ja seemned säi
livad. Järgmisel kevadel pistavad juba
nii mõnedki samblad, seened ja roht
taimed nina maa seest välja.
Peamised põlenud alade spetsialis
tid – mitmesugused mardikad – on
aga kohal praktiliselt kohe, kui suitsu
tulema hakkab. Vesterinen teadis rää
kida, et sarnastel katsetel Karjalas on
putukad kohal juba mõne minutiga.
Kuna Venemaal on metsapõlengud
tavaline asi, siis seal on paljud põlen
guliigid veel säilinud ja laiendavad
võimaluse korral hea meelega oma
areaali ka sõbralikku naaberriiki.
Kuidas mardikad põlengust kau
gelt ja kiiresti teada saavad, seda ei ole
teadlased veel täpselt välja selgitanud.
Olulisem ongi see, et nad on jätkuvalt
olemas ja valmis täitma oma ökoloo
gilist nišši. Selleks ju metsa põleta
taksegi!
Kirjandus
• Eesti keskkonnaseire 2007–2010.
Keskkonnateabe keskus, Tallinn 2012.
• Kirs, Leif-August 2016. Mardika
koosluste ajaline dünaamika metsa häi
ringujärgses suktsessioonis. – Baka
laureusetöö. Tartu ülikool.
• Liivlaid, Liisi 2009. Põlenguspet
siifiliste seente iseärasused ja seo
sed keskkonnaga. – Bakalaureusetöö.
Tartu ülikool.

Rähnide pidulaud. Põlenud ala rikkalik putukakooslus meelitab kohale eelkõige
rähne, kes leiavad vastsete näol eest maitsva ja kergesti kättesaadava toidulaua.
Putukate pidulaud

P

utukad tulevad pärast põlen
gut metsa kahe lainena.
Kõigepealt need, keda mee
litab tahm ja süsi. Maapinnal ela
vate mardikate, eriti jooksiklas
te ja lühitiiblaste hulgas on palju
põlendikele spetsialiseerunud liike.
Süsijooksiklased näiteks on ühed
esimesed, kes kohale jõuavad, sest
neile meeldib soe mikrokliima.
Paljud tahavad vigastatud ja
surnud puudel muneda või tal
vituda. On mardikaid, kelle vast
sed arenevad surnud puidu koore
all. Põlenud aladel sellist mater
jali jagub. Ürasklaste, naksurlaste
ja siklaste vastsed hävitavad ram
musa koorealuse osa kahe aasta
ga. Kambiumiga maiustavad vast
sed moodustavad omakorda rikka
liku einelaua röövtoidulistele jook
siklastele ja teistele mardikatele.
On ka neid, kes armastavad sooja
ja kuiva avatud maastikku. Kõige
suurem liigirikkus ongi kaks aastat
pärast põlengut. 2006. aasta suurte
metsapõlengute järel Ida-Virumaal
leiti sealt 25 Eesti jaoks täiesti uut
mardikaliiki.
Paari aasta pärast, kui põle
nud puud hakkavad surema, tule
vad lagupuidust sõltuvad liigid.
Söestunud alal hakkavad omakorda
kasvama kottseened, millised mujal
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ei kasva ja mis on toiduks teistele
mardikatele. Rikkalik putukakoos
lus omakorda meelitab kohale lin
nud, eelkõige rähnid, kes leiavad
vastsete näol eest maitsva ja kerges
ti kättesaadava toidulaua.
On uuritud, et nende liikide tule
kuks on oluline põlenud ala pind
ala – väga väikestele aladele nad
ei tule. Rootslased on uurinud, et
tervelt 20% neist mardikaist sõltub
põlengutest. Seega intensiivse met
samajandamise ja tulekahjude puu
dumise tõttu pole viiendikul mardi
katest kusagil elada. Ja Rootsi FSC
nõuetes ongi juba suurmaaomani
kele ette nähtud, et nad peavad
põletama 5% oma raiesmikest.
Tuhk vähendab mulla happeli
sust ja loob seega sobiva pinnase
neutraalsemat keskkonda eelistava
tele taimedele ja seentele. Tulekahju
tõttu väheneb ka konkurents ja oma
võimaluse saavad „nõrgemad” liigid.
See, kui kiiresti põlenud metsas
taimestik taastub, sõltub mulla
viljakusest ja niiskusest. Enamasti
on aga isegi kuiva metsa all mõni
kohake, kus on liiga märg ja mis jääb
tulest puutumata. Sinna pagevad
need mardikad, kes tulekahjusid ei
armasta ja hakkavad sealt taas levi
ma pärast põlengut. Sellega suure
neb koosluse mitmekesisus.
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põlenud metsaalade
taastumist

Foto: Marek Metslaid

Uuring jälgib

Loode-Eestis läbi viidud uuringud annavad olulist
teavet põlengujärgseks metsamajandamiseks ja looduslike segametsade tekkeks.
Kristi Parro, maaülikooli metsabioloogia osakonna doktorant
Marek Metslaid, maaülikooli metsabioloogia osakonna vanemteadur
Argo Orumaa, maaülikooli metsabioloogia osakonna magistrant
Kajar Köster, maaülikooli metsabioloogia osakonna vanemteadur
Kalev Jõgiste, maaülikooli metsabioloogia osakonna professor/juhtivteadur

L

äbi aegade on peamine häiring
boreaalses ja hemiboreaal
ses metsavööndis olnud tuli,
mis on tugevasti mõjutanud sealsete
okaspuumetsade iseloomulike oma
duste väljakujunemist.
16. sajandil, pärast inimasustu
se tihenemist ning maastike ja loo
dusvarade ekspluateerimise algust,
suurenes oluliselt metsapõlengute
arv, mille tagajärjel muutus ka met
sade struktuur. Sagedasi tulekahju
sid põhjustasid tollal alepõllundus,
tõrva ja metsakarjamaade põletami
ne. Looduslik tekkepõhjus oli äike,
mis varasemalt oli ka üks peamine
põlengute allikas.

Alates 19. sajandi teisest poolest
on metsapõlengute arv märgatavalt
vähenenud ning valdav roll põlen
gute tekkes ja levikus on inimesel,
looduslikke põlenguid esineb vähem.
Tulekahjude ennetamisele pööratak
se suurt tähelepanu, tõstes nii ini
meste teadlikkust kui ka parandades
erinevate asutuste ja metsaomanike
omavahelist suhtlust. See omakorda
võimaldab ennetusmeetmeid tõhusa
malt organiseerida ja põlengute kor
ral operatiivsemalt tegutseda.
Viimase kuueteistkümne aasta
jooksul on Eestis olnud keskmiselt
sada metsatulekahju aastas keskmi
se pindalaga neli hektarit (joonis).

Metsatulekahjude arv ja pindala 2000–2014

Allikas: keskkonnaagentuur
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Tulekahjus surnud kased saavad sageli
uue võimaluse juurevõsudest paljunemisega.

Alates 2009. aastast on põlengute
kogupindala jäänud alla saja hekta
ri aastas. Suurimad põlengud on esi
nenud 2008. (kokku 1279,8 hekta
rit), 2006. (3095,6 hektarit) ja 2002.
(2081,7 hektarit) aastal, millest mit
med tegid laastamistööd LoodeEestis. Nii alustatigi Vihterpalus, kus
põlenguid esineb Eesti teistest piir
kondadest sagedamini, 2002. aastal
metsa taastumise uuringuid.
Uuringud Vihterpalus ja Nõval
Metsapõlengule järgneva loodusliku
metsa taastumise uurimiseks rajati
Vihterpallu ja Nõvale 24 püsiproo
vitükiga katseala. Proovitükid paik
nevad liivaste ja kuivade muldadega
kanarbiku ja sinika kasvukohatüüpi
des ning kuuluvad väga suure tule
ohuga metsade klassi.
Esimesed üheksa proovitükki raja
ti 2002. aastal Vihterpallu, kus 1992.
aastal põles 52aastane mets. Hävis
kogu huumuskiht, alles jäi vaid liiv,
mistõttu taimestiku taastumine oli
raskendatud. Viimaste mõõtmiste
ajaks oli põlengust möödunud kaks
kümmend aastat. Järgmised viisteist
proovitükki rajati 2010. aastal Nõvale,
kus mets põles 2008. aastal. Enne
põlengut kattis mõlemaid katsealasid
istutatud või loodusliku uuenduse
teel tekkinud harvendamata hariliku
männi mets.
Uurimuse käigus koguti teavet
metsa uuenemise, alustaimestiku
taastumise ja mulla (mullahingami
se, süsiniku ja lämmastiku sisaldu
se, mullatemperatuuri ja -niiskuse)
kohta erinevates puistutes ja sanitaar
raie korral: 1) aladel, kus ei olnud toi
munud põlengut ega raiet, 2) põlen
gualadel, kus ei olnud toimunud raiet,
3) põlengualadel, kus oli läbi viidud
sanitaarraie ja koristatud kogu lama
puit, 4) põlengualadel, kus ülarindes
domineerisid suured surnud puud, 5)
põlengualadel, kus ülarinde suured
puud olid elus.
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2015. aastal rajati Vihterpallu ja
Nõvale ajas toimuvate muutuste
uurimiseks lisaks 18 ringproovitükki,
kus metsapõlengud leidsid aset aas
tatel 1837, 1940, 1951, 1982, 1997 ja
2008. Kõigil proovialadel oli põlen
gu tagajärjel kogu puistu või suur osa
puistust hukkunud ehk tegemist oli
puistut asendava häiringuga. Nendel
proovialadel põlenud puid ei eemal
datud, vaid jäeti alles. Andmeid
koguti mulla (mullahingamine,
süsiniku ja lämmastiku sisaldus),
puistu (vanus, puude arv hektaril,
möödunud aeg viimasest põlen
gust) ja puude (rinnasdiameeter,
puu kõrgus, võra pikkus ja laius)
kohta.
Mullasüsinik taastub 70
aastaga
Boreaalsetes metsades on seotud
ligi 60% maailma metsade süsini
kust. Suur osa sellest asub mullas,
kus see aeglase aineringe tõttu aku
muleerub. Metsapõlengute käigus
vabaneb aastate jooksul seotud süsi
nik mõne päevaga.
Kliimamuutuste tingimustes sage
nevad põuaperioodid, millega oma
korda kaasnevad metsapõlengud.
Tänaseni aga puudusid teadmised,
kuidas mõjutab tuli allesjäänud mulla
orgaanilise aine lagunemiskiirust
ning kuidas mõjutavad muutused
põlengute intensiivsuses ja esinemis
sageduses ökosüsteemide tootlikkust
ja süsinikubilanssi pikemas perspek
tiivis.
Vastuseid andis Loode-Eesti met
sades läbi viidud uuring (Orumaa
2016, Köster et al 2016) metsamulla
taastumise kohta. Andmete kogumi
ne põlengualadelt pikema perioodi
vältel aitas paremini mõista mullahin
gamise ja süsinikuringe dünaamikat
tervikuna.
Aegrea moodustavatel prooviala
del (metsapõlengud aastatel 1837–
2008) mõõdeti taastumise uurimi
seks mullahingamist, mida käsitle
takse kui maapinna pinnaühiku kohta
ajaühikus eralduvat süsihappegaasi
(CO2) voogu (g CO2 m-2 h-1). Leiti, et
mullahingamine suureneb ajas, olles
madalaim hiljuti põlenud 2008. aasta
46
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Kuigi
mänd
saab liivastel muldadel
hästi hakkama,
vajab ta põlengust taastumiseks kasest rohkem aega.

ja kõige kõrgem 1940. aasta põlen
gualal. Mõõtmistulemused järgisid
ka aastaaegade muutusi, olles kõrge
mad augustis ning madalamad mais
ja novembris, kui vegetatsioonipe
riood alles algab või lõpeb.
Erinevalt vanematest prooviala
dest olid mullahingamise näitajad
2008. aasta põlengualal madalamad
kogu kasvuperioodi vältel, mis võib
olla põhjustatud alustaimestiku ja
puistu puudumise ning seeläbi ka
mullasüsiniku ebapiisava taastu
mise. Ka biomassi ja mullasüsiniku
väärtused olid teiste aladega võrrel
des väiksemad. Samas oli keskmine
mullatemperatuur proovialade kõr
geim.

Raie põlengualadel
mullahingamist ei mõjuta
Aegrea uuringu kõrval võrrel
di Vihterpalu ning Nõva põlenud ja
põlemata metsi, samuti raiumata ja
sanitaarraiega metsi (Seglinš 2014),
seda 1992. ja 2008. aastal põlenud
aladel. Selgus, et mullahingamise näi
tajad olid põlemata ja raieta proo
vitükkidel üle kahe korra kõrgemad
kui põlenud aladel. Seejuures ei ilm
nenud erinevusi põlengujärgsete
majandamisviiside (põlenud puude
eemaldamine või nende alale jätmine)
vahel. Seega võib järeldada, et puude
põlengujärgne eemaldamine mulla
hingamist ei mõjuta.
Erinevuse puudumine raiutud ja
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2 x foto: Marek Metslaid

Kanarbik on sageli esimeseks põlengualasid katvaks taimeks, mis pakub lagedatel
aladel teistele taimedele ja puudele tugevat konkurentsi ka aastakümneid hiljem.
raiumata põlengualade vahel võib
olla põhjustatud sellest, et tulekah
ju toimumisest oli möödunud vaid
kuni kakskümmend aastat. See on
tõenäoliselt liiga lühike aeg taimes

Kliimamuutuste tingimustes
sagenevad põuaperioodid,
millega omakorda kaasnevad
metsapõlengud.
tiku täielikuks taastumiseks ning
lagunemise käigus tekkiva mulla
kõdu ja orgaanilise aine kihi kuju
nemiseks.
Samasugust trendi mullahin

gamisele näitasid süsiniku ja läm
mastiku mõõtmised, mis olid kõrge
mad põlemata alade ülemises mul
lakihis ehk kõduhorisondis, samu
ti olid 1992. aasta põlengualade
näitajad kõrgemad võr
reldes 2008. aasta alade
ga. Mullahingamise ja mul
lalämmastiku vahel seost
ei leitud, samas mõjutas
suurenenud süsiniku hulk
mullas mullahingamist
positiivselt.
Kuigi mullahingamise puhul raiu
tud ja raiumata põlengualad ei erine
nud, esines erinevusi kahe ala kesk
mistes mullatemperatuurides, mis
olid üldiselt pärast põlengut raiutud
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aladel kõrgemad, 2008. aasta aladel
kõrgemad kui 1992. aasta aladel (sar
nast trendi täheldati ka aegrea uurin
gus). See võib olla tingitud asjaolust,
et põlenud ja raiutud aladel ei ole
puid, mis võiksid takistada soojen
dava päikesekiirguse jõudmist maa
pinnale. Samuti on põlengujärgne
maapind tumedam ja neelab seetõttu
aktiivselt päikesekiirgust. Seega võib
raiutud põlengualadel maapind soo
jeneda oluliselt kiiremini kui häirin
gust puutumata või ainult põlengust
kahjustatud aladel, kus puud, nende
võrastik ja alustaimestik on kahjusta
mata või pakuvad varju seisvad sur
nud puud ja lamapuit.
Tule soodne mõju taimestikule
sõltub inimtegevusest
Alustaimestik on võrreldes puurinde
ga paksu koore puudumise tõttu kait
setum. Nii sõltub alustaimestiku ellu
jäämine ja paljunemine pärast põlen
gut eelkõige mullas olevatest paljune
misorganitest, nagu seemned, risoo
mid ja mugulad. Paljunemisvõime
säilimine sõltub omakorda tule inten
siivsusest ehk mulda jõudvast tem
peratuurist – juba ühe minuti väl
tav 60kraadine kuumus on piisav, et
rakud saaksid surmavaid kahjustusi.
Temperatuur sõltub aga omakorda
mulla omadustest ja tule käitumisest.
Nii on suurema põlevmaterjali hulga
tagajärjeks intensiivsem põleng, mis
tungib sügavamale mulda.
Vihterpalu ja Nõva püsiproovi
tükkidel määrati aastatel 2004–2010
puhma- ja rohurinde, sammalde ja
samblike katvus (Parro et al 2009,
Sild 2011). Leiti, et tuha tõttu vil
jakamaks muutunud muld, parane
nud valgustingimused ja häiringutega
kohanenud liikide sissevool suuren
dasid alustaimestiku rohkust ja mit
mekesisust pärast metsapõlenguid
kiiresti. Põlengud eemaldasid vari
se- ja kõdukihi või vähendasid selle
paksust ja toitained vabanesid orgaa
nilistes ühendites varem, muutudes
taimedele kättesaadavamaks. Nii oli
ka Loode-Eesti proovialadel algus
aastatel liikide arvukus suurem, sukt
sessiooni käigus see vähenes, peami
selt konkurentsi ja mullatingimuste
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Foto: Jeroen Engelhart

Alad, kuhu tuli ei jõudnud ja kus raiet ei ole tehtud, ei paku soodsaid tingimusi ka
järelkasvule.

Uuringuid põlengualadel on läbi viidud juba üle kümne aasta. 2010. aastal Nõval
alustatud välitööde käigus avastatud imelised puud ja salapärased paigad on projektimeeskonna valvsa pilgu all siiani.
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halvenemise tõttu (tuha mõju kadu
mine). Ka viimastel mõõtmisaasta
tel (2008 ja 2010) lisandus vähe uusi
liike.
Täpsemalt vaadeldi sarnaselt mul
lauuringutele raie ja tule mõju alustai
mestikule. Täheldati, et kümme aastat
pärast metsatulekahju erines põlema
ta ja raieta metsa alustaimestik sel
gelt põlenud alade omast. Nii levisid
põlengualadel valgusnõudlikud liigid
nagu jäneskastik (Calamagrostis epigeios), kanarbik (Calluna vulgaris) ja
palu-karusammal (Polytrichum juniperinum), mida põlemata ja raieta
aladel ei esinenud või esines väga
vähe.
Kakskümmend aastat pärast
põlengut domineeris prooviala
del endiselt kanarbik ja seda eelkõi
ge raiutud aladel, samas jäneskastiku
ja palu-karusambla katvus erinevate
alade võrdluses ühtlustus. Järelikult
on suktsessiooni alguses alustaimes
tiku tekkimisel positiivne mõju ka
teiste taimede idanemisele, muutes
keskkonna stabiilsemaks ja pakkudes
kaitset. Lisanduv häiring raie näol
võib aga anda karmil maastikul ühele
liigile eelise, mis aja möödudes hak
kab takistama mitmekesise taimes
tiku ja metsauuenduse teket, näiteks
kanarbik (kiire vegetatiivne paljune
mine) ja kõrrelised (mättad ja pinna
se tihenemine). Lagedad alad on ka
ilmastikule tundlikumad (suuremad
temperatuuri kõikumised).
Kõige rohkem liike leiti põlenud
raieta aladelt, mis pakuvad mitme
kesisemaid kasvutingimusi: puud
annavad varju, lagedamad alad val
gust, surnud puit niiskust ja tuule
varju, temperatuuride äärmusi esi
neb vähem ja aurustumine on väik
sem. Kiiremini taastusid samblad,
näiteks esines põlenud raieta aladel
kaksikhambaid (Dicranum polysetum, Dicranum scoparium) ja hari
likku palusammalt (Pleurozium schreberi), milliseid raiutud aladelt ei lei
tud üldse.
Paljud liigid vajavad taastumiseks
rohkem aega, näiteks pohl ja mus
tikas viis-kuus aastat. Hilisem taas
tumine võib aga tähendada, et sobi
likud kasvukohad on teiste liikide
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poolt hõivatud. Nii on pohla esine
mine proovialadel algusaastatel napp,
kuid 2010. aastal oli pohl põlemata
ja raieta aladel sarnaselt põlengu
ta aladele juba peamiste liikide hul
gas, raiega alal oli katvus kohati isegi
poole väiksem.

aladel (rohkem kui 5000 puud/ha) ja
kahekümne aasta pärast jõudis mak
simumtasemeni (umbes 7000 puud/
ha). Seega asendab puistus pärast
kahe aastakümne möödumist leht
puud mänd, kuna on sellistes tingi
mustes paremini kohastunud.
Aladel, kus puudus põlengu ja raie
Mõõdukas raie põlengualal
mõju, esines uuendust minimaal
soodustab uuenemist
selt, mis näitab, et metsa loodusli
Metsapõlengutest tulenevad muutu kuks uuenemiseks on Vihterpalu ja
sed mullas ja alustaimestikus mõju Nõva aladel vaja häiringut (tuli, raie
tavad ka puude uuenemistingimusi vm). Samas, põlengu ja raie kom
ja edukust. Vihterpalu ja Nõva püsi bineeritud mõjuga aladel ei tekki
proovitükkidel leiti kokku kaheksa nud esimestel aastatel uuendust pea
looduslikult uuenenud puuliiki (Renel aegu üldse. Kolmeteistkümne aasta
2012, Parro et al 2015): kask (Betula ga jõudis uuenduse arvukus umbes
spp), harilik mänd (Pinus sylvestris 4000 puuni/ha, jäädes siiski 2,5 korda
L), harilik haab (Populus tremula L), madalamaks võrreldes aladega, kus
paju (Salix spp), harilik porss (Myrica põlengujärgselt olid puud alles jäetud.
gale L), harilik kuusk (Picea abies (L)
Uuringu tulemusena selgus, et
Karst), harilik pärn (Tilia cordata kuigi loodusliku uuenduse arvukus
Mill) ja harilik sarapuu (Corylus avel- on tule ja raie kombineeritud mõju
lana L). Analüüsi kaasati kolm puu ga aladel madal, on puude kõrgus
liiki: kask, mänd, haab, milliseid lei kasv juba esimestel aastatel suurem,
dus piisaval arvul statistilise analüüsi seda tõenäoliselt madalama konku
läbiviimiseks. Hinnati üldist loodusli rentsi tõttu. Seitseteist aastat pärast
ku uuenemise arvukust (taime hekta põlengut erinesid vaadeldavatel ala
ri kohta) erinevates puistutes ja raie del puude kõrgused keskmiselt ühe
korral.
meetri võrra.
Vanade
surnud
ja seisvate puudega
Metsapõlengutest tulenevad
proovitükid sarnane
muutused mullas ja alustaimesti
sid kuus aastat pärast
põlengut aladele, kus
kus mõjutavad ka puude uuenemis
põlengujärgselt olid
tingimusi ja edukust.
puud alles jäetud (9000
puud/ha). Vanade elus
Esimestel aastatel pärast põlengut puudega proovitükkidel jäi uuen
oli uuenemises edukam kask, mille duse arvukus aga oluliselt madala
arvukus kaks aastat pärast põlengut maks, sarnanedes seetõttu aladega,
oli raieta aladel 12 000 puud/ha. Kask kus põlengujärgselt olid elus ja sur
domineeris esimesed kaksteist aastat nud puud eemaldatud (3000 puud/
ja langes siis 6000 puule/ha.
ha). Põhjuseks võib olla seisvate sur
Vahetult pärast põlengut mänd ja nud puude turve, mis elusate puude
haab ei uuene, vaid alles mõne aja ga aladel oli võrreldes juur- ja valgus
(kolm kuni kümme aastat) möödu konkurentsiga vähemoluline.
Puhtmännikutes on soovitatav
des. Haava uuenemise arvukus oli
põlenud aladel alguses madal, nii raie jätta põlenud alad raiumata ja loo
kui ka raieta aladel, kuid kasvas jär duslikule uuenemisele, kuna pare
jekindlalt 1000–2000 puuni/ha. Kaks ma kõrguskasvuga ja arvukalt uue
aastat pärast põlengut oli männi nev kask vähendab seal tuleohtu.
uuenduse arvukus aladel, kus puud Põlengualadel elus ja surnud puude
olid alles jäetud, kuus korda mada alles jätmine tagab lisaks metsade
lam kui kasel, viieteistkümne aasta kiiremale looduslikule uuenemise
pärast mänd juba domineeris raieta le ka suurema elurikkuse. Nii soo
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dustab säilikpuude jätmine võrreldes
täieliku põlengujärgse puude eemal
damisega uuenemist ja aitab säili
tada segapuistuid, samas võib tihe
puistu eluspuudega või suur hulk
surnud puitu looduslikku uuenemist
takistada.
Olgem valvsad
Metsapõlengute ennetamine on täna
seks viinud tulesündmuste esinemise
aegade madalamaile tasemele. Tuleb
aga arvestada, et kliimamuutuste tin
gimustes põuaperioodide tõenäosus
suureneb, mis võib kuhjuva põlev
materjali tulemusena tähendada suu
remaid ja intensiivsemaid metsatu
lekahjusid. Seega annavad LoodeEestis läbi viidud uuringud olulist
teavet põlengujärgseks metsamajan
damiseks ja looduslike segametsade
tekkeks.
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Kuressaare linna metsades

said jalutada puhkajad
ja süüa kariloomad
Toivo Meikar, metsandusloolane

K

uressaare administratiivpii
res leidub kunagistel karja
maadel kujunenud puisala
sid, nagu Roomassaare suunal
Marientali tee ääres olev tervisepark
ja Sääre tee juurde jääv niinimetatud
Musumännik. Linnametsadest rääki
mine jääb aga Kuressaare puhul täna
pigem minevikku.
Linna metsomandi kujunemine
Kuressaare omandas linnaõigused
1563. aastal, tema kindlam administ
ratiivpiirkond kujunes välja aga 18.
sajandi lõpu maareguleerimistööde
käigus. Otseselt linnaasumi suuru
seks anti 19. sajandi algul umbes 70
hektarit, millele lisaks jäi linna admi
nistratiivpiirkonda aga veel ligi 1300
hektarit eeskätt heina ja karjamaade
na käsitletavaid alasid. Viimaste hulka
kuulus ka Põduste jõest lõuna suun
da jääv umbes 310 hektari suurune
Loodemaa heinamaa, kus eraldi osa
dena toodi välja Tamme mets, Risti
soo mets ja Arrika (Orrika) mets.
Tegu oli valdavalt lageda alaga, kuid
siin leidus ka suurte tammede, haa
bade ja teiste lehtpuudega piirkondi.
Vähemalt 43 hektari ulatuses tähel
dati, et tegu oli kas suuremas osas
või siis täielikult lehtpuumetsaga. See
oligi piirkond, mida hiljem on käsitle
tud Loode tammikuna.
Lisaks kuulus Kuressaare linnale
läänistatud Lümala küla maadest 18.
sajandi keskpaiku kujunenud mõis.
1768. aasta Lõmala mõisa kirjeldu
se ja vakuraamatu andmeil siin erilist
metsa ei olnud, küll saadi heina ja
karjamaadelt natuke hagu. 18. sajan
di lõpu mõisa plaanid näitavadki
mõisa idapoolses osas kohati met
sailmeliste karjamaade levikut, kus
toponüümikale toetuvalt võisid olla
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kunagi „päris” metsad. Siin kohtame
kohapaigana nimesid Niethi Leppik,
Solotaggone Mets, Risso Mets, Suur
Pajo Mets, Põllent Maa Mets, Põllent
Mets. 1798. aasta plaan andis mõisa
üldsuuruseks 1138 hektarit, millest
heina ja karjamaa moodustasid vas
tavalt 34 ja 40%. Mõisa idaosa kar
jamaad olid osaliselt metsastunud.
1821. aasta andmeil oli küttepuid ja
hagu andvaid karjamaid mõisa ja
talumaadel kokku 262 hektarit. 1835.
aasta mõisa ülevaates nimetati väik
semaid rangelt hoitavaid metsatukke
(geringe Gehege). Metsahoiu tagami
seks oli ametisse võetud metsavaht.
Seega sundis Kuressaare lähiümb
ruse metsavaesus linnavalitsust juba
varakult pöörama metsavalve kõr
val tähelepanu linna maadel kasva
va metsa hoidmisele ja selle pinna
suurendamisele. Nagu selgub 1858.
aastast pärinevast Lõmala linnamõisa
statistilisest kirjeldusest, ei olnud siin
otseselt metsamaad, mida aga asen
dasid nii mõisa kui talude heina ja
karjamaid osalt katvad põõsastikud
ning noor mets, kust saadi suurem osa
vajaminevast küttematerjalist. Leiti, et
võimalikuks oli see saanud tänu viima
sed 15 aastat kestnud teadlikule met
sahoiule, mille kaugemaks eesmärgiks
seati metsapinna suurendamine tase
meni, mis võimaldaks rahuldada kogu
mõisa puiduvajaduse.
Talumaid arvestamata hinna
ti mõisa suuruseks 1866. aastal 267
hektarit, millest ligi 34 hektarit loeti
sisuliselt metsamaaks. Mõisa 1904.
aasta plaanile toetuvalt saab puisala
üldsuuruseks hinnata 84 hektarit,
kus valdavalt oli aga tegu karjamaa
na kasutatud alaga, otsest metsa (nii
nimetatud Reino mets) oli 33 hektarit (Voka 1935). Ka 1901. aasta Balti
Metsaseltsi korraldatud metsaan
keedi andmeil ametlikku metsamaad

Lõmalas ei olnud, küll aga osalt met
saga kaetud, kuid metsana mittema
jandatavat karjamaad.
Linna metsaalade kasutamine
Eesti Vabariigi eel
Linnamajanduse üldine juhtimine
ja linnavarade haldamine oli esialgu
magistraadi, pärast 1870. aasta Vene
linnaseaduse Baltimaadel rakenda
mist linnavolikogu ja selle täidesaat
va organi ehk linnavalitsuse korralda
da. Kuressaare 1911. aasta geograa
filine ja majanduslik kirjeldus andis
linna administratiivpiirkonna pind
alaks 1346 hektarit, millest hoonesta
tud ala oli vaid 84 hektarit. Ametlikku
metsamaad linna administratiivpiires
ja linnamõisas ei olnud, küll aga met
sailmelisi ning metsana käsitletavaid
heina ja karjamaid.
Linnamajanduse seisukohast oli
Loodemaa esmajoones linnakodani
ke heina ja karjamaa. Heinamaad
anti välja väiksemate osatükkide
na igal aastal toimuva konkursiga.
Loodemaa heinamaa valvurist on tea
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Kuressaare
linnasaras 1820.
aastal, mil
erinevalt
tänapäevast
langes linna
administratiivpiiresse ka
Loodemaa
ühes sealse
tammikuga.

teid juba 18. sajandist ja ilmselt kuu
lus tema ülesannete hulka ka siinse
metsa, eeskätt tammiku valvamine.
19. sajandi lõpul oli siin ametisse sea
tud juba metsavaht, kelle järelvalvel
võisid rentnikud linnavalitsuse nõus
olekul raadata heinamaad, kuid raiutu
tuli anda linnavalitsusele.

19. sajandi keskpaiku hakkas
Kuressaare kujunema
kuurortlinnaks.
19. sajandi keskpaiku hakkas Kures
saare kujunema kuurortlinnaks, mis
omas olulist osa Loodemaa edasises
arenguloos, kuna viimasest kujunes nii
linna külaliste kui ka kohalike elanike
armastatud jalutuskoht ja puhkepiir
kond. See tähendas Loode metsa tihe
damat liitmist linnaga, teede rajamist,
lõbustusasutuste ehitamist jpm.
1899. aasta Kuressaare linna plaanil
kandis Põduste jõe suudmest lõunas
se jääv ala juba Loode pargi nime. Ka
Loode heina ja karjamaaks nimeta

tud ala oli osaliselt kaetud lehtmetsa
ga, lõunapoolsem osa vähemal määral
männikuga. Hiljemalt 20. sajandi algul
hakkas linnavalitsus Loodemaale tege
ma metsakultuure, seda mitte lageda
te maade metsastamiseks, vaid eeskätt
esteetilistel kaalutlustel. Nende tööde
rahalised väljaminekud ilmusid linna
valitsuse aruannetesse püsi
kuludena 1912. aastal, jäädes
aastas 81–184 rubla vahele.
Metsavahi aastapalk oli sel ajal
80 rubla (Meikar 2008).
Loodemaa samaaegne
käsitlemine heina ja karjamaa ning
puhkepiirkonnana ei tekitanud suure
maid probleeme, vähemalt 20. sajandi
algusest anti linnavalitsuses eelistus
niiöelda rekreatiivsele maakasutuse
le – jalutajatel oli õigus liikuda heina
maadel ka enne heina niitmist. Küll
tekkis Saaremaa Loodusesõprade
Seltsil 1914. aastal konflikt linnava
litsusega hoopis Loode metsa senise
majandamiskorra ja uutest loodus
kaitselistest ideedest lähtuvate seisu
kohtade vahel. Leiti, et linnavalitsus
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ega puhkajad pole liigirikast ning eri
ilmelist metsa ja seal kasvavaid loo
duharuldusi eriti hoidnud – metsa
raiuti, murti oksi ja varuti lõkkema
terjali. Olulise loodusvara säilitami
seks soovitati linnavalitsusel kuulu
tada Loode mets looduskaitsealaks
(заповедник), panna välja vastavad
sildid ja korraldada tegelik kaitse.
Linnavalitsuses ei peetud loodus
kaitseala asutamist selle sõna täieli
kus tähenduses otstarbekaks ega või
malikuks. Toonitati, et Loode mets
oli osalt puhkemets ja sellisena tuli
teda edaspidigi käsitleda. See nõu
dis aga metsa puhastamist võsast ja
haava vohamisest, teede korrastamist
jms. Arvestada tuli sedagi, et karja
ja heinamaana kasutatavas metsas ei
saanud lubada selle võsastumist, pea
legi oli linnavalitsusel kava metsakas
vu parandamiseks kuivendada siin
sed soised osad. Küll lubati lõpe
tada majanduslikku kasu taotlevad
raied – raiuda tohtis edaspidi vaid
puhke ja põllumajanduslikel kaalut
lustel (Meikar 2008). Mingile kaitse
režiimile oli kavas siiski allutada kit
samalt Loode tammik (31 hektarit)
ning seda ümbritsevad puis ja aru
niidud (25 hektarit), kaitseala tegelik
moodustamine jäi maailmasõja tõttu
aga ära (Kesküla, Pao 2007).
Loodemaa osas linnavalitsusel kind
lam nägemus siiski ilmselt puudus. Nii
olid 1890. aastail kaalumisel mitmed
projektid Roomassaares ja Loodemaal
lubjakivi kaevandamiseks ja lubjatöös
tuse asutamiseks, samuti paekivi välja
veoks. Reaalsema ilme omandas 1901.
aastal Riia tsemenditöösturitega sõlmitud leping, millega nimetatud paekivi
lademed anti vabaks varude ja kvalitee
di selgitamiseks. Positiivse tulemi kor
ral eraldatuks 25aastane kaevandamis
luba, millest linnakassale laekunuks igal
aastal 1000 rubla (Oja 1999). Õnneks
seda „positiivset” tulemit ei saadud
ki. Saksa okupatsiooniaegne linnava
litsus pidas aga tulevikus võimalikuks
Loodemaal villade piirkonna rajamist.
Müüdavate kruntide rahalise väärtu
se tõstmiseks tulnuks siinset metsaala,
eeskätt tammikut, esteetilistel kaalut
lustel aga võimalikult hoida.
Linnast kaugemal asuv Lõmala
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Lõmala
linnamõis
1798.
aastal.
Vähesed
metsailmelised
heina- ja
karjamaad
paiknesid
mõisa idaosas.

mõis oli tavapärane tulundusobjekt,
mille otsese majandamisega tegeles
mõisa rentnik. Viimane aga metsaka
sutusse ei sekkunud, metsailmelised
alad olid linnavalitsusele alluva met
savahi järelevalve all. Metsakasutus
piirdus siin 19. sajandi lõpul peami
selt sanitaarraiega, mille käigus kõr
valdati vigastatud ja kuivanud puud.
Sel ajal hakati Lõmalas vajadusel kor
raldama oksjonite kaudu ka väikse
maid metsamüüke. Eeskujuks võeti
riigimetsades kasutatud 1895. aasta
metsamüükide eeskirja mõneti liht
sustatud variant, mille kohaselt tuli
metsaostjal kohe tasuda müüdava
metsamaterjali väärtusest 10%, lisaks
veel sama palju kautsjonina raiestike
puhastamise eest. Viimane summa
tagastati ostjale pärast metsaoperat
siooni lõppu tingimusel, et raiestikud
oleksid nõutavalt puhastatud.
Esimene suurem metsaoksjon kor
raldati siin üleseisnud ja loodusli
ku metsauuenduse teket takistava
te vanapuude likvideerimiseks 1897.
aastal. Sel viisil realiseeriti 3855
männi ja 52 kuusepalki müügihin
naga 3488 rubla (oksjoni eel loode
ti siiski saada umbes 5000 rubla).
Edaspidi piirdus metsakasutus siis
ki heina ja karjamaale iseloomuli
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ku raadamisega (põõsastiku tagasi
tõrjumisega), ilmselt ka sanitaarraie
ga. Linnavalitsuse aruannetes hakati
raiutud koguseid fikseerima alles I
maailmasõjaga kujunenud küttekrii
si päevil. Kui veel 1914. aastal toi
metati linna oma metsadest (sealhul
gas Loodemaalt) üheksa sülda kütte
puitu, siis 1915. aastal juba 27 sülda
küttepuid ja 35 sülda haomaterjale
(Отчеть … 1907–1916).
Otsest majanduslikku tulu metsa
alad linnakassale ei andnud. Raiutud

duslikult kahtlase väärtusega Lõmala
mõisa müümiseks, millest loobuti
suuresti ajaloolistel kaalutlustel – oli
ju tegu juba sajandeid vana munitsi
paalomandiga (Oja 1999).

Kuressaare linna metsad Eesti
Vabariigi päevil
1919. aasta maaseadus võimaldas suu
rendada linna administratiivpiirkonda
ümberkaudsete mõisate arvel, kuid lin
navõimude soovid ulatusid kuurort
linna staatusele rõhudes hoopis kau
gemale. Hoogu nende
le taotlustele saadi 1927.
1911. aastal oli linnavalitsuses
aastal, mil Kuressaare
päevakorras koguni ettepanek
arvati tema administra
majanduslikult kahtlase väärtusega
tiivpiires tervishoiukait
se alla. Linna soov laien
Lõmala mõisa müümiseks.
dada seda piirkonda ka
metsamaterjal kasutati valdavalt oma linna lähiümbrusele ei täitunud ees
vajadusteks, müük oli juhuslik. Näiteks kätt ümbruskonna omavalitsuste vas
aastail 1907–1915 realiseeriti koos tuseisu tõttu. 1920. aastate algset linna
Lõmala mõisaga metsamaterjale kesk administratiivpiirkonda sooviti linnale
miselt 95 rubla eest, seda ei tehtud tervishoiukaitse seaduse rakendamisel
igal aastal. Väga tagasihoidlikuks, kuid suurendada 1414 hektarilt 2132 hek
kindlaks sissetulekuallikaks linnale oli tarini, mis nägi ette linnapiiri nihuta
jahimaade väljaandmine, mis tavaliselt mist Nasva jõeni. Sellega haaratuks ka
tõi linnakassale aastas juurde 60 rubla jõeäärne Nasva männik linna admi
(Отчеть ... 1907–1916).
nistratiivpiiresse, mida vajati kuurort
1911. aastal oli linnavalitsuses päe linna lähiümbruse ilu hoidmiseks ning
vakorras koguni ettepanek majan metsa kaitsmiseks raiete ja asundusta
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lude rajamise eest. Perspektiivis nähti
see ala ette aga linna suvituspiirkon
na laiendusena. 1929. aastal suurenes
linna administratiivpiirkond soovitust
mõneti vähem, umbes 2070 hektarini,
millest jäi aga Suure-Kaarma vallavalit
suse vastuseisul välja soovitud juurde
lõige Loodemaal.
Linna administratiivpiirkonnast
moodustas hoonestus ja sellega seo
tud maad vaid 7%, veekogudele langes
17%, enim aga heina- ja karjamaade
le – 70% (Kaasik 2007). Linna admi
nistratiivpiires metsamaa ametlikult
puudus. Ometi hindas linnavalitsus
Loodemaa metsaala pindalaks 116
hektarit (Hurt 1938), teistel andmetel
on selleks antud koguni 282 hektarit
(Matiisen 1934; Voka 1935). Erinevus
tuleneb ligikaudseist hinnanguist,
kuna siinse metsa näol oli tegu amet
likult piiritlemata osaga linna heinaja karjamaast. Loodemaa metsaala
põhjapoolses osas oli valitsevaks puu
liigiks 100–120aastane tamm, kaas
liikideks saar, kask, vaher ja haab.
Lõunapoolses osas levisid 40–80aas
tased männikud (Hurt 1938).
1924. aastal tegi Kuressaare rii
gimetskonna metsaülem Otto
Buxhoeveden linnavalitsuse tellimu
sel Lõmalas lihtsustatud metsakor
ralduse. Siinse metsa tegelikuks suu
ruseks anti nüüd 83 hektarit, mis
kattus ka puistute pindalaga. Tegu
oli liivamaadel kasvava kohati kuuse
ja kase lisandusega puistutäiust 0,6–
0,8 omava valdavalt 40–60aastase
ja vanema männikuga. 1930. aasta
te teise poole uus maakataster andis
Lõmala metsa suuruseks siiski vaid
54 hektarit, ülejäänud arvati põlluma
janduslike kõlvikute alla, sealne hõre
dam ja noorem mets ilmselt raiuti.
1936. aasta Kuressaare metskon
nas läbi viidud metsandiku ülevaa
tus andis samuti metsa suuruseks
katastriga ühtiva 54 hektarit. Nüüd
oli siin tegu puistutäiust 0,6–0,7
omava ja valdavas osas juba kogu
ni 100–120 aasta vanuseks hinnatud
männikuga.
Olenevalt Loodemaa osas antud
hinnanguist omas Kuressaare linn
linnavalitsuse enda 1930. aastate kes
kel antud hinnangul kokku 198 või

Kuressaare administratiivpiirid 19. sajandi lõpul ühes kavandatud kaevanduspiirkondadega Roomassaarel ja Loodemaal.
hoopiski 366 hektarit tegelikku met
samaad (Matiisen 1934; Voka 1935).
Kui Lõmala osas oli tegu väike
se tavapärase tulundusmetsaga, siis
Loodemaa mets omas juba üle-ees
tilist tuntust ja tähtsust. Eeskätt tam
mik ja tema alustaimestik äratas loo
dusteadlaste tähelepanu 19. sajandi
teisel poolel, süsteemsem uurimistöö
on seotud Eesti Vabariigi perioodi
ga, mille kokkuvõttes leiti, et Loode
tammik on „omapärasemaid ja ilu
samaid puisniiduilmelisi lehtmetsi
Saaremaal” (Eichvald 1934).
Taas kerkisid päevakorda ka loo
duskaitselised aspektid, milleks soo
vitati muutumatuna hoida nii väär
tuslikumat tammikut kui ka osa män
nikust, kus eriti oluliseks peeti puis
tu liituse säilitamist. Peeti vajalikuks
olemasoleva olukorra säilitamist,
tulevikku silmas pidades tulnuks kaa
luda metsas üksikute piirkondade
looduskaitse alla võtmist, siin võima
likku kaitserežiimi küll täpsustamata
(Valsiner 1938).
Linna metsade majandamine
Metsamajanduse osa linnaeelarves
oli marginaalne. 1920. aastail lae
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kus Loode metsas ja Lõmala mõi
sas raiutud metsamaterjalide müü
gist 160–830, 1930. aastate teisel
poolel 130–530 ja jahimaade ren
timine andis aastas 20–80 krooni.
Metsamajanduslikud kulud koos
metsaametnike palkadega jäid nime
tatud perioodidel vastavalt 65–120 ja
170–180 krooni vahele. Linna korra
listest tuludest andis metsamajandus
tavaliselt vaid 0,1, erakorraliste raiete
rakendamisel kuni 0,4% (Kuressaare
… 1925–1938/1939).
Metsandusega seonduv oli linna
valitsuse majandusosakonna päde
vuses, vahetult tegeles mõisate ning
heina- ja karjamaadega üks linna
nõunik. Väiksemate vaheaegadega
oli see valdkond aastail 1925–1938
linnanõunikuks (mõnikord samaaeg
selt ka abilinnapea) olnud Reinhold
Buxhoevedeni käes, keda on seosta
tud otseselt metsakultuuride rajami
se initsiaatori ja korraldajana (Kivi
2012; Voka 1935). 1924. aastal toodi
tema ametiülesannete seas koguni
otseselt välja metsakülvide ja istu
tamise korraldamine (Kaasik 2007).
Loode mets oli metsavahi, 1930. aas
tail mõnda aega hoopiski linnakarja
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üksusena likvideeriti ja tükeldati rendi
kohtadeks, siinne mets jäi aga edaspidi
gi linnavalitsuse majandamisele.
1924. aasta majanduskava nägi
tulevikus ette üleminekut saja-aas
tase raieringiga lageraiemajanduse
le (aastalank 0,8 hektarit, tagavara
64 tihumeetrit). Kuni puistute raie
küpsuse saabumiseni tulnuks metsa
majandada tagasihoidlike valikraie
tega. Lageraiemajanduse rakendami
sel peeti soovitavaks metsa uuen
damist männi ja kuuse istutamise
ga, samuti hooldusraiete läbiviimist
juhul, kui ülestöötatud materjal katab
tööjõukulu. Et 34 hektarit metsandi
kust kannatas mõneti liigvee all, siis
Kohvik Port Artur Loode metsas 20. sajandi algul.
oli soovituslik metsa kuivendada.
Majanduskava jäi aga nõuetekoha
se järelevalvel. Metsavaht oli ametis loomulikult noorte puude murdmine selt riigi metsavalitsuses kinnitama
ka Lõmalas.
ja vigastamine, Nasva küla elanikud ta ja sellega ei arvestatud metsama
Loode metsa käsitleti iseenesest ei tohtinud siin korjata maha lange janduse läbiviimisel. Tegelikult kuju
nes metsakasutus majanduskavast
mõistetava puhkepiirkonnana, kus nud kuivi oksi ega muud „puuprahti”.
samal ajal viljeldi põllu- ja metsama
Tegelikult kujunes Loodemaa osas lubatust oluliselt tagasihoidlikumaks
jandust. Just viimasest lähtuvalt oli midagi identiteedikriisi taolist, kus ki. Sanitaarraiete kõrval tehti siin vaid
kavas keelata metsaaladel karjatami ühildamist, reguleerimist või valiku kahel korral, 1925. ja 1935. aastal, valik
ne, samuti heina niitmine, kuna see list piiramist nõudsid erinevaist huvi raiet, mil elektriliinide postideks töötati
oli oluline takistus loodusliku met dest ja vaadetest tulenevad tegevu üles kokku 274 puud (Hurt 1938).
sauuenduse tekkimisel. 1920. aastail sed – kokku põrkasid põllu-, metsa
1934. aasta metsaseadusest tule
siin metsakultuure ei rajatud, kui välja ja puhkemajanduslikud ning loodus nevalt hakkas riigivõim aastakümne
arvata 1924. aasta, mil erakorralise väl kaitselised nägemused. Seda kõike teisel poolel omavalitsustelt energili
jaminekuna eraldati suurem summa oldi vähemalt osaliselt juba möödu semalt nõudma enam kui 50 hekta
ri suuruste katastrimetsade korralda
(409 krooni) metsakülvide ja -istu nud sõja eel tõdetud.
tuste tegemiseks lisaks Loodemaale
mist. See tähendas ka
Lõmala allutamist met
ka Roomassaarele. Tegu oli sõjaaegse Loode metsa käsitleti iseenesestväliraudtee müümisest saadava tuluga, mõistetava puhkepiirkonnana,
s a h o i u e e sk i r j a d el e .
Metsahoiukomitee ette
mida linnavalitsus otsustas 1922. aas
tal kasutada osaliselt karjamaade met kus samal ajal viljeldi põllu- ja
kirjutise kohaselt viis
sastamiseks (Kivi 2012). Sihikindlam metsamajandust.
Kuressaare metskond
1936. aasta lõpul läbi
metsakultuuride rajamine algas siin
siiski 1930. aastail, mil Loodemaa lää
Lõmala mõisa kasutas linnavalit Lõmala metsandiku ülevaatuse. Kui
neossa külvati mändi, tamme ja hobu sus edaspidigi rendiobjektina. Rendi sanitaarraie välja arvata, siis metsaka
kastanit (Hurt 1938).
lepingule toetuvalt võis rentnik kasu sutus siin puudus. Kuressaare metsa
Peamine sissetulek linnakassasse tada heinamaade puhastamisel raiu ülema linnavalitsusele saadetud kir
saadi Loodemaalt karjamajandusest. tud võsa, kütte- ja tarbepuude raiu jas nõuti hiljemalt 1939. aasta suveks
Samas ei tohtinud karjatamine ega mine metsas oli aga tal keelatud. ajakohase metsakorralduse läbiviimist
heinakasvatamine oluliselt häirida Enamik metsamaterjalist tuli rentni ja majanduskava metsahoiukomiteele
suvitajate liikumist. Metsakasutus jäi kul osta, seda linnavalitsuse loal ka kinnitamiseks esitamist. Uus majan
edaspidigi tagasihoidlikuks, piirdu mõisa metsast. Nii andis linnavalitsus duskava jäi aga koostamata.
des vajadusel peamiselt sanitaarraie näiteks rentnikule mõisahoone remon
ga. Sisuliselt parkmetsana oli Loode diks soodustatud hinnaga 25 saepalki. Linn kaotab oma metsad
tegelikult väga range kaitse all. Nii Need puud eraldas metsavaht nooren Nõukogude võimu maareformi tule
teavitati kohalikke ja külalisi kor dikes oma otstarbe täitnud seemne- ja mil jäid omavalitsuste katastrimetsad
duvalt läbi ajakirjanduse, et „Loode vanametsas kuivanud ladvaga puudest. esialgu linnade haldamisele, varase
metsast on puude küljest okste murd 1930. aastate algul probleeme tekita mad linnamõisate põllumajanduslik
mine kõvasti keelatud”. Keelatud oli nud ning vähetulukas mõis majandus pool kujundati aga riigimajandeiks
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Loodemaa ehk Loode tammik tänapäeval.
(sovhoosideks). Lõmala linnamõis oli
aga juba varemalt tükeldatud ja koha
likele elanikele rendiüksustena välja
antud. Mõisa väike mets jäi ilmselt
formaalselt linna haldamisele, kuigi
otsesed teated siin toimunust puu
duvad. Vähemalt sõja-aastate üldi
se küttepuude varumise aktsioonides
metsa raiuti, nende tööde korralda
mine oli pandud linnavalitsuse üles
andeks. Võimalik, et metsa kohali
ku riigimetskonnaga liitmine toimus
juba 1945. aasta riikliku metsafondi
täpsustamise tööde käigus. 1948. aas
tal linnametsade Saaremaa metsama
jandile üleandmisel otseselt Lõmala
metsa enam ei mainitud.
Loodemaa metsa staatuse ja tema
kasutamise probleemi „lahendas” 1940.
aasta poliitiline pööre, puhkenud sõda
ja eriti järgnev nõukogude okupat
sioon, mil Loode tammik läks sõjaväe
valdusse ja suleti kõrvalistele isikutele.
Formaalselt oli veel tegu linna administ
ratiivpiirkonnaga, kuni 1947. ja 1948.
aastal jõuti varasemate munitsipaalmet
sade riigimetsafondiga liitmiseni. 1948.
aasta 3. aprilliga dateeritud aktiga eralda
ti Loodemaal Saaremaa metsamajandile
kokku ligi 314 hektarit valdavalt met
sailmelisi maid. 1959. aastal õnnestus
Loode tammik võtta looduskaitse alla,
1961. aastal lahkus siit ka Punaarmee.
Eesti taasiseseisvumise järgse maakor

raldusega anti linnale põhjapoolsem osa
Loodemaast, suurem ala koos loodus
kaitsealaga arvati Kaarma valla koossei
su (Kesküla, Pao 2007). Linna administ
ratiivpiirkonna suuruseks sai umbes 15
km2 ehk 1/4 vähem sõjaeelsest.
Tänapäeval käsitletakse 56 hek
tari suurust Loode tammikut koha
ti puisniiduilmelise vana loodusliku
liigirikka puistuna, kus puude (tam
mede) vanim põlvkond on vähe
malt 450 aastat vana ja kus rohu
rindes leidub rohkesti kaitsealuseid
taimeliike (Timm, Kiristaja 2006).
Dendrokronoloogilised
uurin
gud näitasid siin vanima puuritud
tamme ligikaudseks vanuseks koguni
500 aastat (ekstrapoleeritud vanus).
Puistus olevad tammed on valda
valt erivanuselised (loodusliku pärit
olu tunnus), välja arvatud üks grupp
algusega 1800. aasta paiku, mis ilm
selt näitab inimtekkelist päritolu
(Läänelaid jt 2008). Tõsi küll, otsesed
kirjalikud teated taolisest metsakul
tuurist puuduvad, kuigi samas vähe
malt Saaremaa riigimetsades kohati
selliseid töid siis tehti, sealhulgas ka
tammega.
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Loodusemees pajatab

Eesti tammede kasvamapaneku eest

tuleb tänusõnad öelda pasknäärile
Enamikku meil kasvavatest tammedest ei ole istutanud
Rootsi kuningas, nagu legendid räägivad, vaid on mulda
sattunud pasknääri nokast.
Vahur Sepp, loodusemees

I

gal aastal tammed ei vilju.
Mullune ehk 2015. aasta oligi
nende jaoks ikalduse aeg. Kui
mõnel puul leiduski üksikuid tõru
sid, siis olid kärsakad need auklikuks
uuristanud. Seevastu käesoleva aasta
tõrusaak oli rikkalik. Oktoobris võis
näha kõikjal tammede otsas ja all toi
metavaid pasknääre. Ilma nende lin
dudeta vaevalt me Eestimaalt nõnda
mitmelt poolt tammesid kasvamas
leiaksime.
Pasknäär on haki suurune silma
torkava sulestikuga lind. Kummalisel
kombel paljud teda ei tunne. Enamasti
aetakse pasknääri segamini hallrästa
ga ja süüdistatakse teda nii maasika
peenarde kui sõstrapõõsaste rüüsta
mises. Sedasorti süüdistused tema
aadressil on aga täiesti alusetud.

Eesti lipuvärvides rüü
Pasknäär kuulub värvuliste seltsi
vareslaste sugukonda. Lähimad sugu
lased talle on Eestimaal ronk, hall
vares, künnivares, hakk, harakas ja
pähklimänsak. Oma suguvõsas võib
teda kahtlemata pidada kõige ede
vama väljanägemisega linnuks: rind
ja kõht on tal roosakaspunane; saba,
põskhabe ja tiivad mustad; pea mus
ta-valgetriibuline; kurgu all tuhmvalge
laik; laialt valge on lennus silmatorkav
päranipuala; tiival sini-must-valgekir
jud suled. Lipuvärvide kandmise eest
oleks teda võinud valida kasvõi Eesti
rahvuslinnuks. Toetavaks argumen
diks on veel ka püsiv kohalolek.
Rahvuslinnuks teda siiski ei vali
tud, pigem on pasknääri suhtutud
veidi põlglikult. Sellele viitavad rah
vasuus levinud nimed: sittharakas,
paskrajakas, kartulirään, tammeähk,
rääkijalind jne.
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Varasematel aegadel
oli pasknääridel kom
beks talvisel ajal revi
deerida teele pude
nenud hobusepabu
lahunnikuid, otsi
des sealt seede
kulgla tervelt läbi
nud kaerateri. Mida
vanem hobune, seda
kehvemad hambad ja
rohkem terveid kaera
teri leida võis. Kasutusel
oli väljend, et sellele kro
nule lendavad juba pasknää
rid järgi. Tähendas see siis seda,
et vana loom ei tulnud kaera seedi
misega enam hästi toime.
Pasknääri tähelepanu pälvisid ka
talude juures asuvad solgiaugud.
Sealt võis külmal ajal ikka midagi
nokapärast leida. Tänapäeva euro
nõuded on sedasorti „sööklad” suu
remalt jaolt sulgenud, see-eest külas
tavad pasknäärid aktiivselt lindudele
aedadesse seatud toidulaudu.
Pärast kartulivõttu, kui esime
sed külmadki maast üle käinud, võis
pasknääri näha väheldasi mahajää
nud mugulaid otsimas. Sealt vast on
pärit kartulirääguks kutsumine.
Viljahakid, -rõugud ja rehepeksu
platsid, need kõik köitsid pasknääri.
Eriti hoolikas pidi perenaine olema
ubadega. Seda nii kevadel kui ka sügi
sel.
Rääkijalinnu nimi on igati õigus
tatud. Pasknäär on soovi korral suu
teline imiteerima erinevaid lindude
häälitsusi ja muid kummalisi helisid.
Tema kaugele kostuvat hoiatus
hüüdu „krääk!” on vast kõik kuul
nud. See tähendab, et midagi kahtlast
on toimumas. Seda võtavad tõsiselt
mitte ainult liigikaaslased, vaid ka
kõik teised metsaasukad.
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Kes teab, ehk on seegi tamm, mille all
Vahur Sepp seisab, hakanud kasvama
pasknääri kaasabil.
Sööb teisi ja süüakse teda
Kui juhtub õnne olema, siis võib vahel
varakevadel kuulda tõeliselt ilusat ja
kordumatut pasknääri laulu. Linde
on pundis mitmeid ja ilmselt püüavad
nad üksteist üle trumbata. Toimub
paaridesse jagunemine ja kihluspidu.
Kui paljudel lindudel on sulestik
erinevat värvi, siis pasknääri ema- ja
isaslinnul sulestiku järgi vahet teha
ei saa.
Pärast pesakoha leidmist muutu
vad linnud vaikseks ja käituvad väga
gi varjatult. Saladust tuleb ju hoida!
Pesa asub enamasti latiikka jõudnud
kuusel tüve lähedal pooles puus või
madalamal ja on küllaltki varjatud.
Punutud on see peentest kaseraagu
dest ja seest vooderdatud juurtekiu
dudega. Vahel võib sealt seest leida
loomakarvugi, seda juhul, kui lähi
konnas on mõni metssiga või -kits
otsa saanud.
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On uskumatu, et pasknäär suudab sügisel tehtud tammetõrude peidukohad talvisel ajal eksimatult üles leida.
Pasknääri munad on rohekashallid
vähese mustriga, kurnas leidub neid
kuni kaheksa. Poegi toidetakse selg
rootute ja pisinärilistega, aga ka teiste
lindude poegade ja munadega. Eriti
osav on pasknäär väiksemate suleliste
pesade leidmises. Selle „patu” eest
peeti talle varasematel aegadel arvu
kuse reguleerimiseks jahtigi. Ega ta
praegugi kaitsealune lind ole.
Suve edenedes ja sügise saabudes
hakkab menüüsse lisanduma järjest
rohkem taimset toitu: marju, seem
neid, tammetõrusid ja muud.
Pasknääri vaenlasteks on kakud ja
kullid. Asustatud kanakulli pesa alt
leitud sulgedest kuulub enamik pask
näärile. Mäletan, et minu poisipõl
ve ajal olid edetabeli tipus laanepüü
jäänused. Ajad muutuvad. Jahitakse
seda, keda on.
Sügise hakul tabab pasknääre
rahutus – rännates lõuna poolt, otsi
takse paremaid talvituspaiku. Ühtlasi
saabub meile mere tagant parvekaupa
uusi linde. Pole hirmu, et me talveks
ilma pasknäärita jääksime. Toimub
niinimetatud irdränne.
Tõeline tammelevitaja
Alates oktoobrist hakkavad siia
jäänud linnud talveks valmistu
ma. Peidikutesse tuleb varuda sara

puupähkleid, tammetõrusid, tera
viljaseemneid, kreegikive ja muud.
Põhiliselt siiski tõrusid. Üks pasknäär
pidavat suutma sügise jooksul peita
kuni 10 000 tõru.
Miks „lubab” tamm pasknääril toi
tuda oma viljadest? Söödud tõrud
on töötasu tammekülvide tegemise
eest. Pasknäär suutvat tassida tõrusid
emapuust lausa kuni nelja kilomeet
ri kaugusele. Tuleb uskuda raamatus
„Eestimaa elusloodus” kirja pandud
mõttetera, et enamikku meil kasvava
test tammedest ei ole istutanud Rootsi
kuningas, nagu legendid räägivad, vaid
on mulda sattunud pasknääri nokast.
Tammetõru on raske, ei uju vees ega
lenda tuules. Kuhu kukub, sinna jääb.
Suure tärklisesisalduse tõttu on need
aga erakordselt toitvad. Lugu peavad
tõrudest oravad, leet- ja kaelushiired,
metskitsed, kährikud, mägrad, mets
sead ja paljud linnud. Kõik nad aitavad
suuremal või vähemal määral kaasa
tammede levikule. Tõeline tegija on
aga ikkagi pasknäär. Isegi pasknääri ja
tamme areaalid kattuvad.
Pasknääri söögitoru on elastne ja
mahutab kuni üheksa tõru (mõne
del andmetel lausa 12). Viimane tõru
noka vahele ja lähebki kodumetsa
poole lennuks. Peotäis tammevilju on
tuvi suurusele linnule raske koorem.
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Mõnest tuleb loobuda juba enne siht
kohta jõudmist.
Saagi peitmiseks kisub lind maa
pinnalt üles tuusti sammalt või kulu,
uuristab auku suuremaks, öögib
sinna tõru või kaks ja ajab augu kinni.
Seejärel maskeerib pasknäär pei
dukoha hoolikalt. On uskumatu, et
pasknäär suudab niisugused kohad
talvisel ajal eksimatult üles leida. Et
see nii on, selles võib veenduda lume
le jäänud jälgede järgi.
Sageli on varutud rohkem, kui
ära tarvitatakse, või on peidukoha
omaniku maine teekond lõppenud.
Nii avaneb tõrudel võimalus idane
ma hakata. Noores eas tamm talub
hästi ka varju ja seega võib erineva
test metsa kasvukohatüüpidest leida
hulgaliselt pasknääride poolt kasva
ma seatud puukesi. Enamasti pane
vad hiired, jänesed, metskitsed või
põdrad noored puuhakatised nahka.
Need tammed, kel õnnestub söö
giks langemisest pääseda, vajavad
paarikümne aasta hakule lähenedes
edasisirgumiseks aga juba valgust.
Tamm tahab kasvada pea paljas ja
kasuk seljas.
Kui pasknääri eluajal peidetud
tõrudest ka ainult üks sirgub vilja
kandmisikka jõudnud puuks, on lind
hakkama saanud suure teoga.
eesti mets 4/2016
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Fotod: Hendrik Relve

Eesti maarjakase huvilised Loppi rändrahnu juures, millel Lydia Koidula bareljeef.

Maarjakase selts

käis soomlastelt teadmisi hankimas
Hendrik Relve,
maarjakase seltsi liige ja retke tõlk

T

änavu sügisel tegi maarjaka
se selts teoks oma ammuse
unistuse minna külla Soome
maarjakase kasvatajatele. Peamine
põhjus oli lihtne – soomlaste koge
mused selle põhjamaade kõige hin
nalisema puu kasvatamisel on suure
mad kui kestahes teisel.
Tänavu 22. novembril tähistas
sealne selts Visaseura juba oma kuue
kümnendat sünnipäeva. Meie maar
jakase selts on samuti tegutsenud
juba päris hea mitu aastat – tänavu
täitus MTÜ loomisest kuusteist aas
tat.
Eestis on maarjakase huvili
sed tegelenud siiani eelkõige puuis
tandike rajamise ja kasvatami
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sega. Soomlastel on aga tänu
pikemaajalisele tegutsemisele ole
mas kogemusi selle puu kasutamise
ja turustamise osas.
Kuna meie vanimad maarjakase
istandused on peagi saamas raieküp
seks, tõusevad kasvatajate jaoks päe
vakorda küsimused, kuhu oma puitu
realiseerida ja kuidas seda kasutada.
Seegi oli üks ajend, mille pärast põh
janaabrite juurde teadmisi täiendama
minna.
Õpperetke kava oli tihe ja koos
tatud väga hoolikalt, selle eest olid
hoolt kandnud soome kolleegid. Kogu
retke oli juhtimas Visaseura esimees
Antti Koskimäki isiklikult. Bussisõidu
ajal jagas ta pidevalt lisateavet kõige
kohta, mille vastu eestlased iganes
huvi oskasid üles näidata. Muuhulgas
selgus, et Koskimäki on päris tõsine

estofiil. Just seepärast külastasime ka
sellist vähetuntud paika nagu Loppi,
kus on veetnud mitmeid suvesid meie
kultuuriloo suurkujud Lydia Koidula
ja Aino Kallas. Käisime ära Loppi
järve kaldal asuva üksildase hiidrah
nu juures, millele on kinnitatud Lydia
Koidula bareljeef.
Õpetati, kuidas laasida
Retk viis meid Helsingist kirdesse.
Esimesel päeval tegime pikema pea
tuse Vihtis. Maarjakase istanduse
juures oli meil vastas selle omanik
Pekka Valkepää. Tegime ta künklikes
valdustes õige pika jalgsiretke. Selgus,
et mees, kelle igapäevaseks tööks on
pastoriamet kohalikus kirikus, hoo
litseb oma puude eest äärmiselt aga
ralt ja järjekindlalt. Igal suvel on ta
pühendanud kolm nädalat ainult sel
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lele, et istandikes laasimistööd teha.
Pekka Valkepää väitis, et tema meelest
on kõige õigem periood maarjakase
võra kärpimiseks aeg, mis algab jaa
nipäevast ja lõppeb juuli keskpaigas.
Nagu teavad ka maarjakase kasvata
jad Eestis, on laasimine puidu parema
kvaliteedi saamiseks äärmiselt vaja
lik toiming. Teisalt on okste valimi
ne, mida lõigata ja mida mitte, õige
suur kunst. Pekka Valkepää väitis, et
tema kõrvaldab oksad, kui need on
kasvanud 1,5 cm jämeduseks. Ta näi
tas ette, mismoodi valik ja lõikami
ne käib. Mees kinnitas muiates, et
lisaks annab see iga-aastane tegevus
võimaluse hoida end heas sportli
kus vormis. Kuna istandus on suur ja
kõik puud on vaja kolme nädalaga ära
kärpida, on tal sel ajal kõva füüsiline
koormus ja ta kulgevat puu juurest
puu juurde lausa sörkides.
Sama päeva õhtupoolikul külasta
sime kohaliku metsandusliku uurimi
se keskust, ametliku nimega Soome
loodusvarade keskuse Haapastensyrjä
osakond. Seal võttis meid vastu tee
nekas metsateadlane ja maarjakase
aretuse spetsialist Risto Hagqvist. Ta
andis meile põhjaliku ülevaate met
sateaduse, metsaaretuse ja maarja
kase kasvatuse kohta Soomes. Saime
ringi jalutada põnevas pargis, kuhu
on kasvama pandud väga erinevaid
loodusest leitud soome puuliikide
vorme ja teisendeid.
Väärt materjal
Teisel päeval külastasime legendaar
set Mynnilä arboreetumit, mis on
Soomes üks tuntumaid paiku, kus
maarjakase kasvatamise kogemusi
jagatakse. Kogu arboreetumi rajami
se ja hooldamise hing on algusest
peale olnud visa ja väsimatu Ensio
Suotamo. Innukalt näitas ta meile
aina uusi puistuid, mis on rajatud eri
nevatel aegadel ja mida on majan
datud erinevate võtetega. Vanimad
maarjakased on siin juba ligi kuue
kümne aastased.
Muist istandusi on rajatud külviga,
enamik siiski istikutega. Hulgaliselt
katseid on tehtud erinevate maar
jakase kloonidega. Parimaid tule
musi on Ensio Suotamo sõnul saa

Eestlased imetlemas maarjakasest esemeid. Suveniirilaua otsas naeratab nende
valmistaja Georg Stubb.

Pekka Valkepääl ei olnud kahju langetada oma istandusest maarjakaske, mille
tüvest iga eestlane sai suveniirina kaasa
tükikese puitu.
dud klooniga, mille nimeks Hartolan
Kuningatar. Siin on saadud ka huvita
vaid tulemusi segaistandike kasvata
misel, kus üheskoos sirgumas maar
jakask ja jõulukuusk. Kui kedagi huvi
tavad üksikasjalikumad andmed seal
sete katsete kohta, siis on need ole
mas internetis aadressil www.mynni
lanarboretum.info.
Kogu kahepäevase õppeekskur
siooni jooksul sai meie rühm huvita
vaid teadmisi selle kohta, mismoodi
Soomes maarjakase puitu kasutatak
se. Seda kordumatu tekstuuriga puitu
hindavad kõrgelt nii Soome arhitek
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tid kui ka mööblitootjad ning seda
kasutavad meeleldi käsitöömeistrid.
Ühega nendest, Georg Stubbiga, me
kohtusime. Ta näitas meile oma rik
kalikku puutöökollektsiooni ja mit
med meist ostsid koju viimiseks tore
daid nipsesemeid. Loodetavasti sai
mõni eestlane siit innustust, kuidas
Eestiski sellest väärispuust käsitööd
pakkuma hakata.
Pikal tagasisõidul Helsingisse
kõneles soome maarjakase seltsi
juht Antti Koskimäki meile soom
laste kogemustest maarjakase puidu
turustamisel. Peamiselt läheb puit
vineeritehastesse Saksamaal. Soomes
on asjad korraldatud nii, et istandi
ke omanikelt ostavad puitu kokku
ostjad, kes seda siis juba suurema
te partiidena Saksamaale edasi müü
vad, omanikul endal mõne tehasega
otse müügitehinguid sõlmida on pea
võimatu. Kogu see turundustegevus
on võrdlemisi keeruline. Kuid kui
mõni Eesti maarjakase kasvataja soo
vib tulevikus kasutada nende soome
vahendajate teenuseid, siis on see
võimalik. Andmeid kontaktide kohta
saab Visaseura interneti kodulehelt
aadressil www.visaseura.fi/osto-jamyynti/visapuun-osto.
Kokkuvõttes said Eesti maarjakase
huvilised selle õppereisi jooksul kind
lasti juurde rohkesti väärtuslikku tea
vet, mida oma kaasikute majandami
sel kodumaal ära kasutada.
eesti mets 4/2016
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Piimakärust inspireeritud
vineerist lastekäru

l

HUVITAV LEID

Foto: enn Praks

Kristiina Viiron

P

aindvineerist siiditrükis must
riga lastekäru on toodetud
mõttega, et see kestaks mitu
põlve ja oleks pärandatav.
Säärasele mõttele tuli käru disai
ninud Enn Praks ligi kümme aastat
tagasi, kui lähenes tema poja kolmas
sünnipäev ja ta otsis mänguasjakaup
lustest lapsele kingitust. „Aga pol
nud osta midagi, kõik oli plastmass
„Made in China” ja läheb kohe katki,”
tõdeb mees.
Nii suundus ta hoopis rauapoodi,
ostis rattad ja poldid ning meisterdas
ise vineerist neljarattalise järelveetava
käru. See on siiamaani alles.
Sealt edasi sündis juba niisugune
käru nagu pildil. Puitdetailid on kõik
eestimaisest kasevineerist, neid val
mistab Enn Praksi tellimusel Tartu
ettevõte Manverk.
Käru meenutab kujult veneaeg
set alumiiniumist sõidukit, millega
näiteks piimamannerguid puki peale
veeti või mida aiatöödel kasutati.
Praks ei salgagi, et sai oma lastekä
ru disainides inspiratsiooni vanaema
piimakärust. Ja samamoodi, nagu see
käru, sobis nii tööks kui ka lastele
mängimiseks, nõnda oli ja on vinee
rist lastekäru Enn Praksi enda peres
mitmesugusel otstarbel kasutusel.
Küll laste, kui need veel väiksed olid
ja korraga palju kõndida ei jaksanud,
või asjade vedamiseks. „Minu lapsed
on selle käruga kasvanud,” märgib
nelja lapse – vanim on 18 ja noorim
seitse – isa. Ka praegu pole tema kin
nitusel käru kasutuseta jäänud, selle
ga saab vedada näiteks kõiksugu aia
kraami.
Käru käib detailideks lahti ja kui
peakski juhtuma, et mõni osa puru
neb, saab Praksilt uue tellida, seal
hulgas saab vahetada rattakummi ja
laagreid. Disainer meenutabki lugu,
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enn Praks sai oma lastekäru disainides inspiratsiooni vanaema piimakärust.
kus kellelgi juhtus käru auto ette
jääma ja selle tagajärjel läks üks rat
tavits katki. „Tegin uue posti, isa
vahetas selle ära ja laps sai jälle
sõita,” pajatab Praks.
Käru käsitsi tehtav siiditrükis mus
ter on ainest saanud Kihnu põllest.
Kärusid on müüdud poolesaja
ringis ja aegajalt satub neid treh

vama. Nii on tuttavad saatnud näi
teks Enn Praksile pildi, kuidas lap
sed Pärnu rannas selle käruga lus
tivad. „See on hea tunne,” kinnitab
disainer.
Käru on saadaval kahes mõõdus
sangaga – pikema sangaga on mõel
dud jalutuskäruks ja lühemaga män
gukäruks.
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ARVAMUS

Kõige tõhusam kasutusviis puidule

E

esti on maailma metsarikka
maid riike, kus ligi pool mais
maast on kaetud metsaga.
Oleme ekspordimahtude arvestuses
suurimaid puitmajade eksportööre
Euroopas ning metsa ja puidutöös
tus on üks kiiremini kasvava lisand
väärtusega majandusharu. Ometigi
oleme maha jäämas puitmajade ehi
tusvaldkonna tugevast arengust –
eesrindliku metsariigina on Eestil vii
mane aeg alustada puidust korrus
hoonete ehitamisega.
Kui veel kümme aastat tagasi tun
dus puidust konstruktsioonidel põhi
neva korrushoone ehitamine utoo
piline, siis tänapäeval on see nii
Skandinaaviamaades, KeskEuroopas
kui ka Suurbritannias üha tavapära
sem praktika. Välja on töötatud mit
meid erinevaid puidust korrushoo
nete ehitamise tehnikaid, milledest
kõige populaarsem on ristkihtliim
puit. Just see on kõige enam avarda
nud korrushoonete ehitamisvõimalu
si, tõestades, et puit võib olla betooni
le suur konkurent.
Mitmed põhjused
Puidu laialdasema kasutamise argu
mendiks on materjali omadused.
Ühest küljest on tegemist ainukese
nii suures mahus taastuva kohaliku
ehitusmaterjaliga. Teisest küljest ei
muuda puidu kasutamine ainult tule
vast elu või töökeskkonda tervisliku
maks, vaid aitab kaasa ka ehituse öko
loogilise jalajälje vähendamisele.
Tänane ehitussektor üle maailma
on vastutav ligikaudu 40% maailma
energia, CO₂ ja maavarade kasuta
mise eest. Maailmas, kus rahvastik ja
keskkonnasaastatus pidevalt kasvab,
on üha olulisem pöörata tähelepanu
sellele, milline on meie panus kesk
konnaprobleemidega võitlemisse ja
milline on meid ümbritsev elukesk
kond tulevikus.
Lisaks on puit ääretult kerge ehi
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tusmaterjal, mistõttu ei pea puit
hoone vundament olema pooltki nii
mahukas kui teiste materjalide puhul.
See tähendab maja ehitajale kokku
hoidu vundamendi kulutustelt. Lisaks
on võimalik ehitada puidust korrus
hoone ka sinna, kuhu traditsioonili
sest ehitusmaterjalist ehitamine oleks
geograafilistest tingimustest tulene
valt võimatu.
Ristkihtliimpuidust korrusmaja
väga suur eelis on just see, et maja
kerkides saab järgmise korruse ehi
tusmaterjali ladustada eelmise laele.
See tähendab omakorda, et ehitus
plats ei pea olema palju suurem kui
ehitusalune pind, ümbrus on pide
valt korras ja töökeskkond meeldiv.
Konstruktsioonid on ju varasemalt
tehases valmis toodetud, mistõttu
jääb ehitusplatsil vaid monteerimise
vaev, hoides seeläbi kokku väärtuslik
ku aega. Arvestades Eesti kliimat ja
sellest tulenevaid nõudeid ehitusele,
on kokkuhoid ajalt vaid boonus.
Kui varasemalt kardeti puidu
puhul peamiselt puidu tuleohtlik
kust ja vähest heliisolatsiooni, siis
ka need valdkonnad on viimaste aas
tate teadussaavutuste tõttu arene
nud. Ehitades puidust konstruktsioo
nid vastavalt nõuetele, saavutatak
se korrusmajas vajalik tuleohutuse
tase. Erinevaid materjale innovatiiv
selt kombineerides tagatakse kõrge
tasemeline heliisolatsioon, mis teeb
silmad ette ka tänapäevasele betoon
majale. Ekslikult arvatakse, et pui
dust korrushoone ehitamine on mär
kimisväärselt kallim. Mina siinkohal
väidan, et ei ole. Arvestades kogu
hoone elutsüklit, see tähendab ehi
tustööde operatsioonide arvu teha
ses ja ehitusplatsil, vundamendi eri
nevaid variante, lühikest ehitusaega
ning kokkuhoidu transpordikuludelt
ja energiasäästult, siis on hind vägagi
konkurentsivõimeline.
Tootmisvõimekus olemas
Samas ei ole puidust korrushoone
ehitamine üksnes üllas keskkonna

Yoko Alenderi
arvates aitab
puithoonete
ehitamine
parendada
meie igapäevast
elukeskkonda.

Foto: Nipiraamat / Laura strandberg

Yoko Alender,
arhitekt
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Eskiis: Novarc Group AS ja KAMP Arhitektid OÜ/Riigi Kinnisvara AS

on ehitada sellest korrusmaja

Viimsi tulevane riigigümnaasium, mis ehitatakse põhiliselt puidust.
Puidu kasuks räägib ka fakt, et
eestlasele on puit väga omane ja
kodune materjal. Siiani on puitu
kasutatud peamiselt eramu ehitami
sel, kuid olen veendunud, et ka kor
rushoone võidab kiiresti eestlaste
südameid. Kui oleks valida, kas elada
puidust konstruktsioo
nidega loodusläheda
ses kortermajas või
Ekslikult arvatakse, et puidust
betoonist paneelma
korrushoone ehitamine on
jas, siis enamik meist
märkimisväärselt kallim.
valiks ilmselt puidust
hoone.
Hetkel takistabki
asub kaugemates maapiirkondades, meid puidust korrushoone ehitamisel
turgutades oma ettevõtmisega koha harjumuse jõud – nõukogude ajast on
likku elu ja pakkudes üha rohkem meil pärit ulatuslik betoonelemente
tööd sealsetele elanikele. Puidust kor hituse traditsioon, mis on raske kadu
rushoone ehitamine on üks tõhusa ma. Kuidas seda trendi muuta?
maid puidu väärindamise võimalusi,
Kindlasti aitab siinkohal kaasa
mis tõstab tootlikkust ja regioonide referentsobjektide loomine, kus
konkurentsivõimet.
inimestel avaneks võimalus tutvu
teadlik ettevõtmine, vaid aitab kaasa
regionaalarengule. Eestis on tekkinud
märkimisväärne puitkonstruktsioo
nide tootmisvõimekus. Meil on väga
palju esinduslikke ja tublisid ettevõt
teid, kes investeerivad sektori aren
gusse aastaaastalt. Enamik nendest
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da uudse lahendusega, et veendu
da – puidust korrushoone on kva
liteetne ja vastupidav. Just koge
muste pakkumine aitab kõige pare
mini tekkinud müüte ja harjumusi
murda. Õnneks on riik siin ka juba
suunda näitamas, ehitades Viimsi
riigigümnaasiumi ristkihtliimpui
dust ja planeerides samas tehnikas
ehitada keskkonnamaja, mis hak
kab tulevikus koondama keskkon
naministeeriumi ja selle alla kuu
luvaid üksusi. On oluline, et riik
kaasa aitab, kuna suuremate refe
rentsobjektide ehitamise käigus on
võimalik ära sertifitseerida mit
meid lahendusi, mida eraettevõtjad
üksinda pole alati võimelised tege
ma. Selle pretsedendi loomine pole
oluline vaid ühe objekti lõikes, vaid
annab hoogu juurde ka sertifitsee
ritud lahenduste ekspordivõima
lustele.
Kindlasti aitaksid puidust kor
rushoonete ehitamisele kaasa eri
nevad direktiivid, mis lubavad kõr
gemat korruste arvu või soodusta
vad puidust ehitamist mõnel muul
moel. Näiteks tahetakse Londonis
Hackney linnaossa saada kõik uued
avalikud hooned keskkonna ja
energiasäästlikud, andes seeläbi või
maluse puidust korrushoonete ehi
tamiseks, samuti saavad puitu kasu
tavad eraarendajad suuremaid ehi
tusmahte. Sarnaseid positiivse aren
gu suunamise meetmeid võiks kaa
luda ka Eesti avaliku sektori hoo
nete puhul nii riiklikul kui kohalike
omavalitsuste tasemel. Meil on ole
mas kohalik taastuv tooraine ning
tootjate, arhitektide ja inseneride
võimekus taoliste ehitiste rajami
seks.
Usun, et eestlane väärtustab üha
enam keskkonnasäästu ja esime
se puidust korrushoone ehitamine
on vaid aja küsimus, sest puithoo
nete ehitamine aitab parendada nii
meie igapäevast elukeskkonda kui ka
majanduslikku heaolu. Puit ongi Eesti
märk.
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1 küsimus, 1 vastus

Millises suunas liigub looduskaitsealuste maade riigile ostmine
ja kaitsealuste maade eest saamata jäänud tulude hüvitamine?
Vastab riigikogu keskkonnakomisjoni
esimees Rainer Vakra

L

ooduskaitse all olevate kinnistu
te riigile väljaostmise järjekor
ras on 1. novembri seisuga 188
avaldust. Probleemi lahendamiseks on
2017. aasta riigieelarves ette nähtud
kolm miljonit eurot. Selle eest on või
malik menetleda enne 2013. aastat esi
tatud taotlusi, seega omandada umbes
45 kinnistut. Kõige vanemad avaldused
on järjekorras aastast 2006.
2018. aastast suurendame eelar
vet nelja miljonini, mis võimaldab rii
gile osta neljandiku võrra veelgi enam
kinnistuid.
Vaatamata sellele, et vaid 9% range
looduskaitselise režiimiga aladest
asub eramaal, on vaja, et riik ostaks
looduskaitselisi maid omale – selle
kohase märkuse on teinud ka õigus
kantsler.
Ettevalmistamisel on veel teisi
gi meetmeid, mis peaksid olukorda
parandama. Näiteks on õiguskantsleri
ettepanekust tulenevalt koostatud
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looduskaitseseaduse muudatus, mil
lega peatatakse kaitsealustel maadel,
millel on riigi kasuks seatud hüpo
teek, järelmaksu graafikujärgsed
maksed kuni kinnisasja riigile väl
jaostmiseni.
Lisaks rahalisele kompenseeri
misele tuleks kaaluda ka muid lahen
dusi, kuid praegu pole plaanis taas
tada endisel kujul maadevahetust.
Kaalutud on võimalust kasutada uute
kaitsealade moodustamisel maade
ümberkruntimist ehk kinnisasja piiri
de muutmist.
Rail Balticu projektiga kavandata
vas seadusemuudatuste paketis on
välja töötatud maakorraldusseaduse
muudatuse eelnõu, millega soovi
takse anda maa-ametile õigus riigi
maakorralduse läbiviimiseks. Maade
ümberkruntimist oleks võimalik teha
riikliku huvi korral selleks vajalike
vahendite olemasolul.
Ka uues koalitsioonileppes on
punkt, kus on öeldud, et tagame era
maade looduskaitseliste piiran
gute
võrdse kompenseerimise – nii nagu

näeb ette maaelu arengukava – ka
neile maaomanikele, kellede maa
asub väljaspool Natura alasid.
Eesmärk on maksta sihtkaitse
vööndis oleva maa eest toetust nagu
Natura ala sihtkaitsevööndis asuva
maa eest, see on 110 eurot hektari
eest. Natura 2000 võrgustikust väljas
pool asuvate kaitstavate loodusobjek
tide sihtkaitsevöönditesse jääb umbes
4000 hektarit erametsamaad, seega
planeerime toetuse summaks 400 000
eurot aastas.
Keskkonnaministeerium hind
ab pidevalt kaitstavate objek
tide kaitserežiimide objektiivsust ja
piirangute proportsionaalsust. Juhul,
kui ala kaitseväärtused on kadunud,
arvatakse see kaitse alt välja. Praegu
on töös mitmeid eelnõusid, millega
arvatakse alasid või objekte kaitse
alt välja või vähendatakse kaitstava
ala pindala. Lisaks on mitmes maa
konnas käsil hävinud või looduskait
selise väärtuse kaotanud üksikob
jekti kaitse alt välja arvamise menet
lused.
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