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Mulle meeldib see, et Eestis metsa min-

nes on mul alati võimalik valida mee-

lepärane matkatee või leida lähim lõk-

keplats. Samas, kui ma otsin puutumata 

loodust, siis ma leian selle.

Ei Läti ega Leedu riik pole nii palju 
panustanud oma riigi kodanike loodu-
sesse meelitamisesse kui meie riik. Vä-
hemalt oleme milleski palju paremad 
kui naabrid. Seda muidugi tänu euro-
rahale ja paljudele europrojektidele. 
Eelmise Euroopa Liidu finantsperioo-
di jooksul investeeriti looduskülastuse 
korraldusse üle kolme miljoni euro ja 
sellel perioodil on selleks planeeritud 
veidi rohkem ehk 3,5 miljonit eurot. Li-
saks on meil riigimetsa majandamise 
keskus RMK, kelle täiendav panus met-
sade külastuskorraldusse oli 2016. aas-
tal 4,6 miljonit eurot – nii, et mitte ai-
nult ei majandata metsi, aga antakse ka 
enda poolt ühiskonnale midagi vastu.

Kas teate, et riigimetsa on rajatud 
matkaradu 2000 kilomeetri jagu, lõk-
kekohti 309, telkimisalasid ligi 60 ning 
matkaonne- ja maju ligi 50? Samuti on 
rajatud neli maastikusõidu haru ja pla-
neerimisel on kolmas pikem matkatee. 
Ka on meil kaunid vaatetornid. Lisaks 
on riik loonud inimeste looduses viibi-
miseks tugistruktuuri, mille moodus-
tavad infoviidad, -punktid, -tahvlid  ja 
-keskused, õpperajad. Mugav, lihtne ja 
hariv!

Turist ei ole loll

See kõik on mõeldud meile ja ka turisti-
dele. Minu kogemusel on välismaa kü-
lalised alati üllatunud, kui näevad, mil-
lised võimalused on loodud meie riigis 
looduspuhkuseks. Teadlik turist, kelle-
le selline korraldatud lahendus ei meel-
di, see leiab ürgsema variandi – turist ei 
ole kindlasti loll. 

Nüüd on meie turismiettevõtjad 
saatnud keskkonnaministrile pöördu-
mise, kus nad avaldavad oma rahulole-
matust kehtiva metsapoliitka suhtes. 
Neil on kolm soovi: hoida kaitsealade 
metsad looduslikud, arvestada metsan-
duspoliitika kujundamisel turismisek-
tori huvidega ja kaasata sektori esinda-
jad metsanduspoliitikat kujundama. 
3. märtsil toimub keskkonnaministee-
riumi partnerpäev, kuhu on kutsutud  
kõik osapooled. Tehkem koostööd!

Olen riigile tänulik. 
Ausalt!

MEELIKA SANDER-SÕRMUS
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MERIT KVATŠ 

Kasvatab metsa, 
tulevik silmis
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TEA TARUSTE

kaasautor

Merit Kvatši Alu külas asuv 
valdus on pea 50 hektari suu-
rune, metsamaad sellest üle 
30 hektari. Talukoht, kus ta 
linnatüdrukuna oma lapse-
põlve suved veetis, on pere-
le kuulunud juba mitu põlve. 

Tubli tulevikku vaataja – 

just sellise tiitliga tunnustas 

Eesti Erametsaomanike Liit 

Merit Kvatši, kes Pärnumaal 

esivanemate metsi hoiab ja 

hooldab ning on oma lapsedki 

kasvatanud metsa armastama.

MIS ON MIS
Metsamajandajate 
konkurss 

Korraldab Eesti Erametsaliit

Viib edasi üle 20 aasta toi-

munud talumetsamajandaja-

te konkursi traditsioone uues 

võtmes. 

Mõeldud kõigile metsaoma-

nikele, kes majandavad oma 

metsi vastutustundlikult. Tun-

nustatud metsaomanikke ise-

loomustab läbimõeldud te-

gevus ning tihe koostöö met-

saühistutega. 

Tänavused osalejad on 

kõik aktiivsed metsaühistute 

liikmed, panustades läbi sel-

le metsaomanike ühistege-

vusse.

TUNNUSTUS
2016. aasta 
tublimad 
metsamajandajad
Parim metsamajandaja 2016 

Rain Ajaots

Tubli metsakasvataja 

Karo Mets OÜ

Tubli talukultuuri hoidja 

Heli Vahing

Tubli tulevikku vaataja 

Merit Kvatš  

Kogukonda hoidev 

metsaomanik 

Agu Takis

“Maade tagastamise ajal 
küsisime metsad tagasi, ehkki 
vanaema sellega hästi nõustu-
da ei tahtnud – ajaloost päri-
nev Siberisse saatmise hirm 
ja kartus, et omand toob vaid 
häda kaela, olid visad kadu-
ma,” meenutas ta ja lisas, et 
tema jaoks on mets perevara, 
mis peab jääma lastele ja las-
telastele. 

Huvilisi, kes on tahtnud 
metsa või raieõigust osta, on 

 Merit Kvatš (vasakul) 

auhinda vastu võtmas. FOTOD: 

ERAKOGU
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olnud palju, ent Meriti vastus 
on kindel: mitte mingil juhul!

Kvatši jaoks on olnud täh-
tis, et ka lastes kasvaks armas-
tus metsa vastu ning säiliks si-
de loodusega. Ta usub, et kui 
laps ise kuusekesed maha is-
tutab, neid nõgeste seest otsi-
mas käib, ei vaheta ta tulevi-
kus vanemate loodut kerge-
käeliselt peenrahaks. 

“Viimastel aastatel oleme-
gi seal metsades madistanud 
peamiselt koos tütardega, kes 
praegu 19- ja 21aastased.  Abis 
käib tüdrukute ristiisa, sõp-
rade toel oleme töid ka talgu-
korras teinud,” märkis Kvatš.

Metsa majandamine on 

pidev õppimisprotsess

Merit on end nelja aasta jook-
sul, mil talupidamine tema 
õlul, tasapisi metsatöödega 
kurssi viinud, ehkki nimetab 
end ikka algajaks.

“Kõigepealt panime maa-
mõõtjaga märgid maha, te-
gin omale lankide piirid sel-
geks, siis läksin metsaühistus-
se ning küsisin: mul on mets, 
mis ma nüüd edasi teen? Met-
saühistu Ühinenud Metsa-

omanikud konsulent Tiit Ko-
senkranius on hingega met-
samees, kes andis väärt nõu, 
milliseid töid ja kus teha. Mi-
nu kartused, et võin asjatund-
matu naisterahvana petta saa-
da, osutusid  ekslikeks,” mui-
gas ta. 

Ühistust on ta metsama-
jandamisel palju tuge saanud 
ja koostöö on hästi sujunud. 
Sealt on ta saanud praktilisi 
nõuandeid igapäevasteks toi-
metamisteks kui ka abi metsa-
tööde korraldamisel. 

Koostöös Ühinenud Met-
saomanikega tegi Merit oma 
metsas uuendusraie, sanitaar-
raie ning tellis vajalikud met-
sataimed. Konsulendi abiga 
on paika pandud ka edasised 
metsamajandamise plaanid.

“Konsultatsioonide käi-
gus tuli ka tõdemus, et eelne-
valt olime olnud väga halvad 
metsaomanikud ning vaja-
likud tööd tegemata jätnud. 
Näiteks oli ühel langil tehtud 
kunagi lageraie ja lootsime, 
et mets end ise uuendab. Jät-
sime seemnepuud, ent need 
ei hakka ju umbrohu ja võsa 
sees kasvama. Iga möödalask-

ha võetud, pinnas ettevalmis-
tatud, et saaks kevadel noo-
red männid ja kased peale is-
tutada. 

Taimed tellib metsaoma-
nik ühistu kaudu, istutus- ja 
hooldustöödega saab oma 
jõududega hakkama. Tänu 
raiest saadud tulule saab ta 
kõik vajalikud tööd tehtud: 
suuremad investeeringud on-
gi läinud taimede ostuks, ka 
ulukitõrjet on tulnud teha. 

“Meie kandis on pal-
ju metsloomi ja mulle väga 
meeldib saunas olles aknast 
vaadata, kuidas kitsed põllu-
veerel kõnnivad. Ent kui oli-
me kuuseistikud maha pan-
nud, vaatasin asja ka metsa-
omaniku vaatevinklist: kui-
das saaks loomadega kaubale, 
et nad mu taimi ära ei sööks. 
Samas, loodus on üks tervik ja 
ka metsloomad tahavad ela-
da. Ega sellest midagi ole, kui 
nad mõne mu taimekese ära 
näksivad,” arutles ta.

Saab hakkama ka mootorsae 

ja võsatrimmeriga

“Esimese asjana ostsin Husq-
varnast korraliku sae ja trim-

 Minu kartu-
sed, et võin asja-
tundmatu nais-
terahvana petta 
saada, osutusid  
ekslikeks.
Merit Kvatš esimesest kokku-

puutest metsaühistuga.

mine maksab aga aastaid kät-
te,” hoiatas Merit ja tunnistas, 
et teadlikkus oli toona kesine. 

Lageraie on tema arva-
tes teatud olukordades vaja-
lik, aga seda, et mets raha-
tegemiseks maha võetakse 
ja uut peale ei istutata, ta õi-
geks ei pea. 

Suuremad investeeringud 

taimede ostuks

Nüüdseks on ta metsatööde-
ga järje peale saanud, raiu-
tud lank on võsast puhasta-
tud, kahe hektari ulatuses uu-
si kuusetaimi istutatud. Ühis-
tu abiga on veel ühelt metsa-
tükilt ülekasvanud puud ma-

 Metsaühistu juhendamisel on Kvatš teinud nii sanitaar- kui uuendusraiet ning istutanud uusi puid.
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 pÕllumeestele ja maaomanikele 
lahendus Ühest ettevÕttest

 pÕllumaade taastamine (vÕsaraie, 
metsaraie, kraavi trasside puhasta-
mine, kÄndude ja vÕsa freesimine)

 maaparandustÖÖd (kraavide 
kaevamine, truupide paigaldus, 
pÕlluteede ja metsateede taastamine, 
ehitus)

 tiikide kaevamine, suuremahulised 
pinnasetÖÖd

 elektrikaabli ja sidekaabli 
kÜndmine

www.hansomk.ee
hanso mk oÜ
ringtee 78,  51014 
tartu

tel 525 2911
kaupo@hansomk.ee

hanso mk
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meri. Palgid olid ju õuel ja 
nendega oli vaja midagi pea-
le hakata. Metsalangetamise 
esimese katsetuse tegin põl-
luäärset võsa maha võttes. 
Sealt sain ka hulga kütet. Te-
gime põllul kohe pakud val-
mis, viskasime kastikasse ja 
kevadel lõhkusime haluma-
sinaga ning ladusime riita,” 
rääkis Kvatš ja lisas, et jõust 
tal puudu pole. 

Hea füüsilise vormi on 
andnud nooruses aerutami-
sega tegelemine, aastaid män-
gis ta squash’i. 

Metsühistu korraldatud 
õppepäevalt, kus metsateh-
nikat tutvustati, sai ta lisaks 
masinate hooldamisnippide-
le teada ka, kuidas võsatrim-
merit nii tööle panna, et se-
da seljast maha võtma ei pea. 
“Selle võttega on hea tuusata,” 
naeris naine.

Lapsed ja maa 

hingelähedased

Kõigi metsa- ja maatööde-
ga tuleb perenaisel hakkama 
saada linnaelu ja töö kõrvalt. 
Kvatš on õppinud program-
meerimist ja ärijuhtimist, aga 
naudib tööd lasteaiaõpetaja-
na ja kuulub Eesti Lasteaed-
nike Liidu juhatusse. 

“Tegin kunagi lasteaia-
le kodulehekülje, olin varem 
lasteaias töötanud ja mind 
kutsuti üheks aastaks sinna 
asendajaks. Nüüd on sellest 
saanud 10 aastat. See on võr-
ratu töö. Mu hingelaadiga so-
bivad nii looduses tegutsemi-
ne kui lastega toimetamine – 
annan endast palju, aga saan 
ka palju tagasi. Nii mets kui 
lapsed on kasvamisega seo-
tud,” rääkis ta. 

Kirjanik Valdur Mikita kir-
jeldas saates “Plekktrumm” 
eestlase elutunnet järgnevalt: 
“Kodu ei ole mitte maja, vaid 
pigem maastik, mis selle üm-
ber on. Kui võeti maha kodu-
metsad, siis oli see väga suur 
hoop eestlase kodutundele, 
sest mingi osa kodust ja ko-
dutundest läks lihtsalt kaot-
si, see haihtus kuskile.” 

Merit on just sellise elutun-
de kandja: väärtustab maad ja 
metsa, loob kodutunnet nii, et 
see võiks kestma jääda.

Pärnust 35 kilomeetri kau-

KOMMENTAAR
Kvatš on usin õppija ja tubli isetegija

TIIT KOSENKRANIUS, 

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ 

konsulent

Merit Kvatši metsaomand 

on märksa suurem kui Ees-

ti keskmine, mis on umbes 

10 hektarit.  

Kui ta meile liikmeks 
tuli, uuris usinalt, kuidas 
asjad käivad ja on aasta-
te jooksul käinud nii minu 
kui Kadri-Aija Viigi juures 
konsulteerimas tööde kor-
raldamise ja metsauuendu-
se asjus. 

Ta on hästi positiivse 
suhtumisega ja oma pere-
ga püüavad nad võimali-
kult palju töid ise ära teha: 
on teinud väiksemaid võsa-
lõikusi, teinud küttepuid, 
istutanud metsataimi ja 
neid hooldanud. 

Ühistu abiga on teh-
tud suuremad tööd. Näi-
teks pöördus ta minu poo-
le raietööde korraldami-

seks. Kunagi tehtud lage-
raie tulemusena oli tekki-
nud maatükile kummali-
ne kooslus, kus palju sara-
puuvõsa. Seal tegime võsa-
lõikuse ja mingi osa lage-
raiet, lank ootab veel uuen-
damist.

Väikese metsatüki oma-
nikel, kelle põhitegevus 
ei ole metsamajandami-
ne, ongi kõige mõistlikum 
pöörduda nõu saamiseks 
ja ka tööde korraldamiseks 
metsaühistusse. Enamasti 
elab omanik oma metsast 
ka kaugel. 

Kõike ei peagi ise tead-
ma ega tegema, aga kui on 
tahtmist ja huvi, siis saab 
loomulikult palju lihtsa-
maid töid ka ise ära teha. 
Meil on palju liikmeid, kes 
käivad küsimas, millal ja 
milliseid töid täpselt teha 
ning toimetavad oma met-
sas ise. 

gusel asuvas maakodus hak-
kab ta käima niipea, kui ke-
vadilmad lubavad. Talvel seal 
elada praegu ei saaks. Vanast 
talumajast on vaid varemed, 
vanast aidast on aga tehtud 
saun ja mõnus suvekodu, tei-
sedki kõrvalhooned on korda 
tehtud ja kasutusele võetud. 

Kinnistu on kauni koha 
peal, läbi metsa minnes jõuab 
rabasse, lähedal on Alu kar-
jäärid ja Alu mägi, mis on kae-
tud rändrahnudega. “Loodu-
se nautimise mõttes on see 

mõnus koht, kunagi korral-
dasin seal üritusi “Metsamän-
gud Meriti juures”, kus ehita-
sime püstkoda, orienteerusi-
me, tegime metsas ise süüa, 
puhastasime vett jne.” 

Tõstamaa vald on loodus-
kaunis kohas ja Kvatš on ra-
hul, et sellel piirkonnal pole 
lastud välja surra: Tõhelas toi-
mub palju külaüritusi, lastele 
on ehitatud mänguväljakuid. 

“Külarahvaga suhtlemi-
seks kahjuks eriti aega ei jää. 
Reedel sõidad kohale, esmalt 
teed pool niitmistöödest, lau-
päeval teise poole ja põllu-
tööd, pühapäeval sead elami-
se korda ja linna tagasi. Lin-
namajapidamisele ja aiale 
kulub teine nädalavahetus ja 
kui kahe nädala pärast maale 
lähen, hakkab tööring otsast 
peale. Ega nautimiseks eriti 
mahti pole,” tõdes Kvatš.

Elu maal loodusega 

kooskõlas 

Maal kasvatab naine kõik söö-
giks vajaliku ise, välja arvatud 
kapsas, kaalikas ja naeris, mis 
kipuvad ussitama minema. 

“Ühtegi kemikaali ma sin-
na panna ei taha, tahan pu-
hast põldu. Põllutöidki tee-
me koos lastega – kui inime-
ne ise omale süüa kasvatab, 
oskab ta seda ka väärtustada,” 
rääkis Kvatš. 

“Lihtne ja tegelikult ka 
odavam oleks näiteks porgan-
deid marketist osta, aga tüt-
red siiski eelistavad kodust 
kraami – mulle on see oluline. 
Inimesed võiksid üldse roh-
kem loodusega kooskõlas ela-
da. Meie peres on see alati nii 
olnud ja seda elustiili põlvest 
põlve edasi antud,” nentis ta. 

Telefonikõnet, mis Kvatši-
le tema valimisest tubliks tu-
levikku vaatajaks teada an-
dis, pidas ta algul libakõneks. 

“See oli ootamatu. Kül-
lap meeldis otsusetegijaile 
see mõttelaad, et metsatöid 
tehakse koos lastega, et neis 
metsa ja looduse vastu ar-
mastust kasvatada. Mina met-
sa ei müü, tahan anda endast 
nii palju kui suudan ja oskan, 
et tulevastele põlvkondadele 
jääks võimalikult palju kvali-
teetset metsa.” 

 Küllap meeldis 
otsusetegijaile 
see mõttelaad, et 
metsatöid tehak-
se koos lastega, 
et neis metsa ja 
looduse vastu 
armastust kasva-
tada. 
Merit Kvatš tunnustusest

 Merit Kvatš on ettevõtmi-

sesse kaasanud kogu oma 

pere.
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Tegevusalad:

• Metsa ülestöötamine ja väljavedu
• Võsaraie ja väljavedu
• Kraavikallaste ja metsasihtide puhastamine
• Kaevetööd ekskavaatoriga
• Kändude juurimine

Kontakt:

Woodmaster OÜ
Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
GSM +372 50 93152
info@woodmaster.ee
www.woodmaster.ee
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Kiiroja elukutse valiku taga – hakata 
huntidega tegelema – ei ole mingit erilist 
lugu, kuigi seda sageli arvatakse.

“Pole tegelikult muud põhjust, kui 
suur huvi huntide vastu. Läksin ülikooli 
semiootikat õppima seepärast, et mind 
huvitas. Zoosemiootika suuna valisin 
seetõttu, et see huvitas mind kõige roh-
kem ja suund tundus õige. Teadmine, et 
tahan oma teadustöö raames just hunte 
uurida oli selge, põhjust ma ei oska sele-
tada, ning olin oma otsuses takistustele 
vaatamata väga järjekindel,” selgitas ta 
elukutsevaliku tausta. 

“Pärast seda, kui esimeste huntidega 

Hundid 
söönud, 
lambad 
terved
Kunagi olid hundid kõige laiema 

levialaga imetajad maailmas, 

praeguseks on loom punases 

raamatus ja vajab kaitset. 

Teemal, kuidas huntidega kõrvuti 

elada, neid kaitsta ja nende 

eest omi loomi kaitsta, rääkis 

Scandagra Eesti talvekonverentsil 

hundiekspert Laura Kiiroja.

MEELIKA SANDER-SÕRMUS

meelika@põllumajandus.ee
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 Hundiekspert Laura 

Kiiroja teeb tööd, mida 

saavad teha vähesed 

– ta tegeleb huntide 

uurimise ja nende 

sotsialiseerimisega.

FOTOD: ERAKOGU
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kohtusin ja nendega reaalselt töötama 
hakkasin, sain tugeva kinnituse, et va-
lik oli õige ja ma olin oma kire leidnud,” 
rääkis Kiiroja.

Ta uurib just hunte, sest hundid on 
ühed enim vääriti mõistetud loomad, 
mille tulemusena on neid kütitud pea-
aegu liigi väljasuremiseni. “Ometi on 
nad fantastilised loomad ning nende 
roll ökosüsteemi tugiliigina on looduses 
kriitilise tähtsusega. Loodus on aga mei-
le kriitilise tähtsusega. Seetõttu leian, 
et on vaja hunte uurida ning leida pare-
maid meetodeid suurkiskjatega kõrvuti 
elamiseks,” lisas ta.

Sotsialiseerimine vähendab stressi

Oma igapäevatöös tegeleb ta loomaaia-
huntide inimestega sotsialiseerimise-
ga. Küsimusele, miks seda tehakse, mi-
da annab huntide sotsialiseerimine 
teadlastele ja mis kasu sellest saab üld-
sus, vastas Kiiroja, et eesmärgiks ei ole 
kasu inimesele. 

“Eesmärgiks on huntide heaolu pa-
randamine loomaaias. Huntidel on kaa-
sasündinud äärmiselt tugev inimhirm. 
Looduses on see ellujäämiseks väga vaja-
lik, aga loomaaias, kus loomad on pide-
valt inimestest ümbritsetud, on see üli-
malt stressirohke.” 

10%
võrra ligikaudu on 
huntide arv Eestis vähe-
nenud eelmise aastaga 
võrreldes. Enne jahi-
hooaega on meil hunte 
200–230, kuid jahihoo-
ajal kütitakse neist pea-
aegu pooled. Huntide 
arvukus on vähenenud 
alates 2011. aastast.  
Võrdluseks – Soomes oli 
hunte paar aastat tagasi 
vaid 180–200 isendit, 
Lätis 200–600 ning 
Leedus 300–400.

 Vanasti oli hunt viljakuse, 

elu ja surma sümbol, tänapäe-

val täitmatu tapja, ahnuse, 

õeluse ja salakavaluse 

sümbol. Selline suhtumine on 

viinud vajaliku metsasanitari 

väljasuremise ääreni. 

Renlog Ees   OÜ   |   Argo Teral, ostujuht   |   tel 517 4303   |   argo@renlog.ee   |   www.renlog.ee
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Sotsialiseerimata huntide puhul on 
tema sõnul loomaaias tüüpiliseks prob-
leemiks stereotüüpsed ja enesehävitus-
likud käitumised, pidevad põgenemis-
katsed, õieti olematud võimalused vete-
rinaarabi tagamiseks jne. 

Samuti õnnestub loomaaia külastajal 
sotsialiseerimata hunte väga harva näha, 
sest enamasti nad varjavad ennast. “Hun-
tide aedikud on seetõttu ühed neist, mi-
da nimetatakse dead exhibits, sest inime-
sed tihti arvavad, et loomad on ära sur-
nud, kui neid näha pole,” rääkis hun-
diekspert. 

Hea kogemus suurendab tolerantsi

“Kui meil juba on metsloomad looma-
aias, siis on meie kohus teha kõik, et neil 
oleks nii kõrge heaolu kui võimalik. Hun-
tide sotsialiseerimine inimestega vähen-
dab nende inimhirmu ning valmistab 
hundid tulevaseks loomaaiaeluks ette,” 
selgitas Kiiroja. 

Sotsialiseerimist tuleb alustada juba 
10–12 päeva vanuste kutsikatega, esime-
sed neli kuud peab nendega koos olema 
24/7 ning sotsialiseeritust tuleb alal hoi-
da kogu looma elu vältel, sest hirm on 
kerge tagasi tulema.

Kiiroja sõnul on hästi sotsialiseeri-
tud huntidele loomaaia külastajad ja 

talitajad rikastuseks, mitte stressialli-
kaks, neile on võimalik pakkuda tippta-
semel veterinaarabi ning rohkelt erine-
vaid rikastusi. 

“Külastajatele on sotsialiseeritud hun-
tide nägemine loomaaias kindlasti meel-
dejäävam ja harivam kogemus. Kui hunt 
tunneb sinu vastu huvi ja soovib sinu-
ga isiklikult suhelda, on see ka emotsio-
naalselt palju tugevam ja positiivsem ko-
gemus, kui stressis hundi nägemine või 
ennast varjava looma üldse mitte näge-
mine,” ütles Kiiroja.

Kui külastaja kõrval seisab lisaks tali-
taja, kes oskab huntide kohta üldiselt ja 
nendest individuaalsetest huntidest pal-
ju õiget informatsiooni jagada, siis kõik 
see kokku kasvatab Kiiroja sõnul külas-

tajate tolerantsust ka looduses elavate 
huntide suhtes.

Teadlastele hindamatu teabeallikas

Mis puutub teadusesse, siis sotsialisee-
ritud huntide puhul on võimalik uurida 
nende käitumist detailselt. Looduses on 
seda raske teha, sest hunte on keeruline 
näha, eriti veel nii lähedalt ja nii sageli. 

“Seetõttu on looduses võimalik uuri-
da huntide käitumist kontekstis – nende 
liikumist, karjastruktuuri, kiskja-saak-
looma suhteid jne. Sotsialiseeritud loo-
maaiahuntide käitumise uurimine on 
aga lihtne, sest nad käituvad inimese juu-
resolekul vabalt,” selgitas Kiiroja

Ta tõi näiteks, et USAs Indianas asuv 
Wolf Park, kus hunte on sotsialiseeritud 
juba 45 aastat, on välja andnud huntide 
etogrammi, kus on detailselt seletatud 
huntide n-ö motor patterns ehk baaskäi-
tumismustrid. 

“Baaskäitumismustrid on samad nii 
vangistuses kui looduses elavatel hunti-
del ning seda etogrammi kasutatakse vä-
litöödel looduses elavaid hunte uurides 
laialdaselt. Wolf Park, lastes oma hunti-
del nutikaelarihmasid kanda, on teadlasi 
aidanud ka näiteks kaelarihmade kalib-
reerimisel – andmetega selle kohta, kui 
palju energiat hundid kulutavad joos-

TASUB TEADA
Mis ohustab hunte Eestis?

Madal avalikkuse tolerantsus

Üleküttimine, salaküttimine

Elupaikade vähenemine ja 

fragmenteeritus

Intensiivne metsamajandus

Põllumajandusmaade laienemine

Rail Baltic

Aed Venemaa ja Eesti piiril

NÜÜD KA 
RENDIVÕIMALUS
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KOMMENTAAR
Uus kurjam metsast – šaakal

LAURA KIIROJA

hundiekspert

Šaakalitel on lambakarjas jahtimiseks 

teised strateegiad kui huntidel ning 

need karjakaitsekoerad, kes huntide 

puhul hästi töötavad, ei saa šaakaliga 

hakkama.

Šaakal jahib tallesid ja teeb se-
da nii, et lambakari ei liigu ning kui 
suur karjakaitsekoer on eemal, ei pa-
ne ta seda tähele. Erinevalt huntidest 
jääb šaakal lambakarja lähedusse, ta 
ei lähe vahepeal ära ja tema tulekut ei 
saa prognoosida.

Huntide vastu aretatud karjakait-

sekoerad on hästi massiivsed ja pi-
gem flegmaatilised. Nad lähevad päe-
val ühte kohta, kus on hea ülevaade ja 
sealt valvavad. Öösel ajavad nad kar-
ja kokku ning asetavad ennast metsa-
serva ja lambakarja vahele. Huntide 
puhul töötab see hästi. 

Aga šaakalite puhul on vaja väik-
semat ja vähem tasakaalukat, närvili-
semat koera, kes pidevalt mööda kar-
jatamise ala serva patrulliks ja hau-
guks. Sellised on näiteks maremma 
karjakaitsekoerad, kes ongi aretatud 
kaitsma karja nende kiskjate vastu, 
kes on pidevalt lähedal.

tes, kõndides, ujudes jne. Samuti on ai-
datud näiteks väljaheidete kogumisega 
teadlastele, kes on huvitatud stressihor-
moonide või tiinusaegsete hormoonide 
uurimisest jne.”

Vähe või palju? 

Vastupidiselt meedias kajastatule, et 
hunte on pigem rohkem kui vaja, on meil 
neid Kiiroja sõnul tegelikult vähe. En-
ne jahihooaega on hunte 200–230, kuid 
neist kütitakse peaaegu pooled.

“Bioloogilisest perspektiivist lähtu-
des on huntide populatsioon liiga väike 
– hunt ei saa nii väikese arvukuse korral 
ökosüsteemi tugiliigina funktsioneeri-
da. Metsasanitarist pole niisuguses olu-
korras mõtet rääkidagi. Põtru, punahir-
vi ja metskitsi on meil ülemäära. Ka šaa-
kalite ilmumine Eestisse tõestab, et hun-
te, kes nende arvukust ja levikut piiravad, 
pole piisavalt,” ütles ta.

Sageli kiputakse arvama, et kui hunte 
näha on või mõni hunt küla vahele satub, 
siis see on märk sellest, et meil on hunte 
liiga palju ja neid tuleb rohkem küttida. 
Praeguseks on aga teaduslikult tõesta-
tud, et üleküttimine hoopis suurendab 
probleeme. 

“Stabiilsed ja piisavalt suured hun-
dikarjad kipuvad kariloomade kallale 

palju vähem, kui küttimissurve all kan-
natavad karjad. Samuti satuvad noored, 
ilma karja ja vanemate väljaõppeta jää-
nud hundid tunduvalt suurema tõenäo-
susega pahandustesse,” selgitas Kiiroja. 

Kui hunte on liiga vähe, suureneb ka 
hübridiseerumine koertega. Ka on vähe-
se arvukuse puhul raske tegeleda prob-
leemhuntidega, sest iga indiviid on po-
pulatsiooni säilimiseks oluline ja kui 

küttimislimiit on täis, on keeruline lu-
ba saada.

Seega vajab hunt kaitset, sest tema roll 
ökosüsteemis on olulisem, kui me seni 
oleme arvanud. “Suurkiskjatega tuleb 
õppida kõrvuti elama, liikide loodusest 
hävitamine kuulub minevikku. On või-
malik, et huntide arvukust on vaja tule-
vikus piirata, kuid see arvukus peaks bio-
loogilisest perspektiivist lähtudes olema 

OSTAME 
  METSAKINNISTUID 
    ja KASVAVAT METSA
        ning PÕLLUMAAD. 
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palju suurem, kui see on praegu,” on Kiir-
oja kindel seisukoht.

Hunt lambanahas

Iga loomapidaja hirmuks on lambaid 
murdev hunt. Kiiroja selgitas, et lammas-
te kaitsmiseks tuleb kombineerida mit-
meid meetodeid. Kõige paremini aitavat 
elektrikarjus ja koolitatud karjakaitse-
koerad. Ka lambakoerad on abiks, hoi-
des karja koos ning äratades karjakait-
sekoera. Samuti oleks hea, kui vähemalt 
2–3 korda nädalas käiks inimene üm-
ber karjamaa ja jätaks endast märgi ma-
ha. “Ükski meetod üksinda ei ole lahen-
dus, need on osa süsteemist,” soovitas ta. 

“Ametlik soovitus maksimaalse efek-
tiivsuse tagamiseks on iga 50 lamba koh-
ta üks karjakaitsekoer, olen kuulnud ka 
soovitust võtta 300 lamba kohta kaks 
koera – sõltub sellest, kui suurel terri-
tooriumil lambad laiali on ja milliseid 
teisi meetmeid kasutatakse. Minu tutta-
val lambakasvatajal Lõuna-Eestis on 350 
lamba kohta kaks hästi koolitatud karja-
kaitsekoera ning korralik elektriaed. Te-
ma on koertega väga rahul ja ütles, et neil 
pole üle viie aasta juba huntidega korda-
gi probleeme olnud. Kusjuures lähinaab-
ruse lambakarjades, kus koeri pole, on 
hundid käinud,” rääkis Kiiroja.

Mida teha hunti kohates?
LAURA KIIROJA

hundiekspert

Üldiselt on hunt üks kõige vä-

hem ohtlikke metsloomi. Tei-

sed suurkiskjad, aga ka ko-

dukoerad, mesilased, ämb-

likud ning isegi maanteede-

le jooksevad põdrad ja hir-

ved on inimestele tekitatud 

vigastuste ja surmaga lõppe-

nud juhtumite poolest tun-

duvalt ohtlikumad.

Hunti peetakse põhja-
poolkera kõige kartliku-
maks metsloomaks. Hunt on 
inimkartlik ning neofoobne 
ehk ta kardab kõike, mis on 
uus. Võimalus hunti kohata 
on äärmiselt väike. 

Küll aga on riskantne 
huntide territooriumil lap-
si järelevalveta jätta või ilma 
jalutusrihmata koeraga lii-
kuda. Seda mitte vaid hunti-
de, vaid ka teiste suurkiskja-
te tõttu. Kui hundil juba koer 
hambus on, siis on teda raske 
eemale peletada, selles eta-
pis on jahikäitumine väga 

intensiivne ja vahelesegami-
ne ei toimi. Seetõttu on oluli-
ne koer rihma otsas hoida, et 
oleks võimalik õigel ajal, en-
netavalt sekkuda. Samuti ei 
ole hunt nii aldis tulema, kui 
inimene on lähedal. 

Üldiselt on hunti väga 
lihtne eemale peletada, kas 
või kätega vehkides, valju 
häält tehes või kividega vi-
sates – asjade loopimine on 
nähtus, mida on huntidel 
raske hoomata, sest seda os-
kust nad ise ei valda ja loo-
duses asju ei lennutata. See-
tõttu on see nende jaoks hir-
mutav. 

Karu puhul on muidugi 
hoopis teised strateegiad – 
tema üldjuhul ei karda, vaid 
saab kurjaks. Karu puhul ai-
tab selleks otstarbeks spet-
siaalselt loodud pipragaas. 
Ka huntide puhul aitaks pip-
ragaas, aga seda saab kasuta-
da siis, kui hunt on väga lä-
hedal – mis on ebatõenäo-
line.

 
Hunt ei 
saa nii 
väikese 
arvukuse 
korral öko-
süsteemi 
tugiliigina 
funktsio-
neerida. 
Metsa-
sanitarist 
pole nii-
suguses 
olukorras 
mõtet rää-
kidagi. 
Hundiekspert 

Laura Kiiroja 
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Metsapoliitika ei arvesta 
turismisektoriga
Eesti turismiettevõtjad saatsid 

jaanuari viimastel päevadel 

riigikogu keskkonnakomisjonile 

ja keskkonnaministrile 

pöördumise, kus nad avaldasid 

oma rahulolematust kehtiva 

metsapoliitka suhtes.

Rõhuti sellele, et turismi-
sektor on Eesti majandusele 
oluline, kusjuures SKP on sa-
mas suurusjärgus, mis metsa-
tööstusel.

Turismiettevõtjatel oli 
kolm soovi. Esiteks, et kaitse-
alade metsad hoitaks loodus-
likud ja teenitaks seeläbi pi-
kaajalist majanduslikku tu-
lu turismist. Teiseks, et met-
sanduspoliitika kujundami-
sel arvestataks turismisek-
tori huvidega ja viidaks vas-
tavad muudatused sisse sea-
dusandlusesse. Kolmandaks, 
et turismisektori esindajad 
kaasata Eesti metsanduspo-
liitikat kujundavatesse insti-
tutsioonidesse.

Riik on andnud ja annab oma 

panuse

Keskkonnaministeeriumi 
asekantsler Marku Lamp üt-
les, et metsapoliitika kujun-

damisel ja elluviimisel kaa-
lutakse kõikide metsast saa-
davate hüvede arendamisva-
jadusi. 

“Loodusturismile oleme 
pühendanud osa nii met-
sanduse kui ka looduskaitse 
arengukavadest. Turismivald-
konda suunav Eesti riiklik tu-
rismiarengukava 2014–2020 
pühendab samuti loodustu-
rismile olulise osa,” ütles ta.

“Loodusturismi üheks olu-
liseks eelduseks on loodu-
ses liikumise õigus. Eestis on 
erinevalt enamikust maailma 
riikidest ja sarnaselt Skandi-
naavia riikidega kehtestatud 
igaüheõigus. Lisaks on riik 
loonud inimeste looduses vii-
bimiseks tugistruktuuri, mil-
le moodustavad infoviidad, 
-punktid, -tahvlid ja -kesku-
sed, loodusrajad ning muud 
rajatised: laudteed ja vaate-
tornid,” selgitas Lamp.

MEELIKA SANDER-SÕRMUS

meelika@põllumajandus.ee

Pöördumises seisis, et Ees-
ti metsapoliitika ja metsade 
majandamise praktika ei ar-
vesta piisavalt turismisekto-
ri vajadustega. 

“Üha suurenev metsade 
raiumine on vastuolus Ees-
ti poolt rahvusvaheliselt ku-
jundatud kuvandiga puutu-

matust loodusest ja kaitstud 
metsadest. Teoreetiliselt on 
metsadest kaitse all 26 prot-
senti, tegelikkuses aga toimu-
vad rahvusparkides igapäeva-
sed raietööd. Selline vastuolu 
on negatiivse mõjuga Eesti tu-
rismiettevõtetele ning kaud-
selt kogu Eesti majanduse-
le ja mainele,” märgiti pöör-
dumises.

 Meil on rajatud 

2000 kilomeetrit 

matkaradu. FOTO: 

ERIK PROZES
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Riiklikku külastusrajatis-
te võrgustikku täiendavad te-
ma sõnul erinevate organisat-
sioonide – MTÜd, omavalitsu-
sed jt – ehitatud õpperajad nii 
kaitstavatel aladel kui ka väl-
jaspool.

Lampi sõnul suunas riik 
eelmise ELi finantsperioo-
di jooksul looduskülastuse 
korraldusse üle kolme mil-
joni euro, sellel perioodil on 
selleks planeeritud 3,5 miljo-
nit eurot. 

Erinevad eesmärgid, 

erinevad nõuded

Suur osa Eesti loodusturismi 
taristust asub kaitstavatel ala-
del, mis on loodud konkreet-
sete looduskaitse eesmärkide 
saavutamiseks. 

Väärtusi kaitstakse läbi 
erineva kaitsekorraga tsoo-
nide – reservaadid, sihtkait-
sevööndid, piiranguvööndid, 
hoiualad –, mille moodusta-
mise eesmärgid on erinevad 
ja kus on lubatud ka erinevad 
tegevused. 

“Tuleb vahet teha ka sellel, 

de niitmine. Seetõttu ei saa ol-
la ootust, et looduskaitseala-
del kunagi mingeid tegevusi 
ei toimu,” ütles Lamp.

“Meie kaitstavate alade 
maismaaterritooriumist li-
gi 50% on kaitstud läbi range 
kaitserežiimi ehk reservaa-
tide ja sihtkaitsevöönditena. 
Ülejäänu jaguneb piirangu-
vööndite ja hoiualade vahel, 
kus metsade osalist majanda-
mist on metsaomanikule või-
malik lubada sõltuvalt konk-
reetse koha kaitse-eesmärgist 
ja väärtustest,” lisas ta.

Külastuskoormust regu-
leeritakse kaitsealadel kait-
se-eeskirjade ning kaitsekor-
ralduskavadega, tuginedes 
vastavatele uuringutele ning 
seirele. Kaitsekorralduskava-
dega planeeritakse ka külas-
tuskorralduse infrastruktuu-
ri paiknemine. 

Ministeerium on koostööst 

huvitatud

Kui loodusturismi ettevõte-
tel on lisaks senisele täienda-
vaid ideid, kuidas valdkonda 

arendada, siis on ministee-
rium asekantsleri sõnul kaht-
lemata valmis neid ka edaspi-
di kaasama. 

“Järgmisel aastal alustame 
järgmise perioodi metsandu-
se arengukava koostamisega 
ning ootame ka loodusturis-
mi sektorit laua taha. Ka kait-
sealade kaitse-eeskirjade me-
netlus on avalik ning ka seal 
on võimalik loodusturismi 
ettevõtetel kaasamise käigus 
osaleda. Lisaks toimub lähi-
ajal keskkonnaministeeriumi 
partnerpäev, kuhu on teiste 
koostööpartnerite kõrval oo-
datud oma vaateid selgitama 
ka loodusturismi ettevõtjad,” 
on Lamp koostööst turismi-
sektoriga huvitatud. 

Turist otsib puutumatut 

loodust

SA Põhja-Eesti Turism juha-
tuse liige Karmen Paju on sei-
sukohal, et laiaulatuslikud 
raietööd, -langid ja teeäär-
sed puuvirnad ei sobi kokku 
kuvandiga looduskaitsealast. 

“Turismisektori huvi lan-

4,6 
miljonit eurot oli mullu 
RMK täiendav panus 
metsade külastuskor-
raldusse. Rajatud on 
2000 km jagu matkara-
du, 309 lõkkekohta, ligi 
60 telkimisala ning ligi 
50 matkaonni- ja maja. 
Rajatud on neli maasti-
kusõidu haru, planeeri-
misel on kolmas pikem 
matkatee.

kas alal kaitstakse seisundit 
või protsessi. Kui esimene eel-
dab võimalikult vähest sekku-
mist ja looduslike protsessi-
de tagamist nagu vanas loo-
dusmetsas või rabas, siis tei-
ne eeldab aktiivset sekkumist 
ja tegevusi eesmärkide saavu-
tamiseks, milleks võivad olla 
nii looduskaitse-eesmärkidel 
tehtavad raied kui ka näiteks 
alvarite karjatamine ja luhta-
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geb looduskaitsealadel kok-
ku looduskaitse eesmärgiga 
ehk lihtsustatult võib tõde-
da, et mida vähem raiuda, se-
da parem. Looduskaitsealade 
eesmärk on looduslike prot-
sesside tagamine. Vaieldama-
tult on looduslik loodus ka 
hindamatu turismiväärtus, 
kuna seda on Eesti peamis-
tes sihtturumaades napilt,” 
ütles Paju. 

Hooldusraiete eesmärk on 
tema sõnul metsakasvatuslik, 
sellega kujundatakse puistu 
koosseis, reguleeritakse lii-
gilist koostist ning paranda-
takse puistu kasvutingimu-
si. Hooldusraie loob eelduse 
metsa tootlikkusele ja kvali-
teedi parandamisele. 

“Külastajatele pakuvad hu-
vi ja loovad külastuselamust 
nii puhkemetsad kui ka loo-
duslikud metsad. Tõenäoli-
selt on looduslikus metsas 
asuv õpperada ka külastaja-
tele autentsem ja huvitavam, 
kui “korras” metsas asuv ra-
da.  Kahtlemata on mõlemad, 
nii puhkemetsad kui loodus-

likud metsad turistidele väär-
tuslikud,” lisas Paju.

Lindude pesapaigad ja 

toidulaud kannatavad

Raietegevuse mõju hinnates 
tugineb Paju Eesti bioloogi 
Rein Kuresoo asjakohasele ta-
gasisidele. 

Kuresoo sõnul on mitmete 
metsas pesitsevate linnuliiki-
de leidmine muutunud üha 
suuremaks väljakutseks. Pal-
jud suured metsaalad koos-
nevad praegu ainult noortest 
puistutest, kuhu suur-kirju-
rähngi veel pesa teha ei saa, 
rähniliikidel, kelle toidulaud 
eeldab surnud või kõdunevat 
puitu, pole sellisesse metsa 
üldse asja. See jätab koduta ka 
suure hulga suluspesitsejaid, 
rääkimata kakkudest, kes va-
javad suuri õõnsusi. 

Ka lindude toitumisvõima-
lused on Kuresoo hinnangul 
sellistes metsades ühekülg-
semad. Üha vähem on öösor-
ri, laanepüüd, metsist, kana-
kulli, must-toonekurge, kui 
nimetada vaid mõnda. Kas-

sikakk on muutunud nii ha-
ruldaseks, et tema nägemi-
sega me praktiliselt enam ei 
arvestagi. 

“Kindlasti pole siinkohal 
tegemist pelgalt bioloogi sub-
jektiivse muljega, vaid sama 
keelt räägivad ka Eesti Orni-
toloogiaühingu pikaajalised 
seireandmed,” täpsustas Paju.

Kaoks üks suuremaid turismi 

müügiargumente

MTÜ Eesti Maaturism tegev-
juhi Raili Mengeli sõnul kait-
sealadel rahvusvaheliste põ-

himõtete järgi üldjuhul ei 
raiuta. 

“Samuti muudavad suure-
mad raietööd rahvusparki-
des loodusmetsad majandus-
metsaks. Viimastes on aga na-
gunii raietegevus viimastel 
aastatel juba oluliselt inten-
siivistunud. Kindlasti peaks 
rahvusparkides ja NATURA 
2000 võrgustiku aladel ole-
ma aga keelatud lageraie,” üt-
les Mengel

Ta lisas, et Euroopa loodus-
turismiturul kasutatakse Ees-
ti reiside müümiseks peami-
selt kolme argumenti: mitme-
kesine rannik koos 2200 saa-
rega, sood-rabad ja loodusli-
kud puutumatud taigalaad-
sed metsad. 

“Ja seda, et väikeriigis Ees-
ti asuvad need kõik üksteise-
le väga lähedal – suur loodus-
lik mitmekesisus väikesel ter-
ritooriumil. Loomulikult käi-
vad nimetatud maastikutüü-
pide juurde ka sinna kuulu-
vad liigid – loomad, linnud, 
taimed jne. Eesti kuvandiks 
turismis on ka seened, met-

 Sellest ei pii-
sa, et matkaraja 
ümber on jäetud 
tükike vana met-
sa ja ümberringi 
käib tavaline 
metsamajandus. 
MTÜ Eesti Maaturism tegev-

juht Raili Mengel

metsa ja põllumaa ost

metsamaterjali transport

metsa ülestöötamine

võsaraie ja kokkuvedu

kallurveod

metsatehnika treilerveod

kopateenus

Järvamaa, Türi, Tehnika 14a   •  Tel +372 50 355 85
kolmestar@kolmestar.ee   •   www.kolmestar.ee
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samarjad ja muud loodusli-
kud toorained, mis pärine-
vad metsast,” rääkis Mengel. 

Kui nüüd rahvuspargid 
muutuvad majandusmetsa-
deks, siis üks kolmest olulisest 
argumendist kaob. “Sellest 
ei piisa, et matkaraja ümber 
on jäetud tükike vana metsa 
ja ümberringi käib tavaline 
metsamajandus. Riigi atrak-
tiivsuse säilitamiseks on va-
ja ka suuremaid looduslikke 
metsamassiive nagu näiteks 
Soomaa ja Lahemaa rahvus-
pargid,” ütles ta.

Korras mets on väga mitmeti 

mõistetav termin

Mitmed riigid peavad loodus-
likku metsa tekitama kunst-
likult. 

“Hea näide on siinkohal 
paljude maailma suurlinnade 
parkide uutmoodi ilme, kus 
esineb palju lamapuitu, muru 
enam ei niideta, lastakse võ-
sal kasvada jne. Eestis on see 
looduslik mets veel olemas ja 
taotletav eesmärk on, et aas-
tate pärast ei peaks Eesti riik 
hakkama kunstlikult seda te-
kitama. Loomulikult on Ees-
tisse tulevate turistide soovid 
erinevad,” tõi Mengel näiteid.

Tähtis argument Eesti loo-
duslike metsade kasuks on 
ka see, et hooldatud metsasid 
koos õpperadadega on Lää-
ne- ja Kesk-Euroopas tundu-
valt rohkem kui Eestis. 

Seega loodusturistid, kes 

Eestisse sõidavad, soovivad 
näha just vanu puutumatuid 
metsi ja neis elavaid liike. Õp-
perajad võivad olla ka puutu-
matus metsas ja just sellised 
loodusturistidele kõige huvi-
pakkuvamad ongi. 

“Näiteks Lahemaa Rah-
vuspargi Oandu metsarada, 
mis ilmselt ei ole metsame-
he jaoks nn korras mets, vaid 
paljude surnud puude ja la-
mapuiduga kohati läbimatu 
rägastik. Aga selline pakub 
elupaiku vanade metsade lii-
kedele ja just see panebki loo-
dusturistil silma särama,” üt-
les Mengel. 

Kahju raietegevusest 

raskesti hinnatav

Kui puidutööstuses on võima-
lik igale puule määrata konk-
reetne rahaline hind, siis tu-
rismis tavaliselt ei ole numb-
rid kahjuks nii lihtsalt mää-
ratavad. 

Mengeli sõnul ei saa öel-
da, et see konkreetne puu 
või metsatükk raiuti maha ja 
nüüd selle tõttu jäi sellel ma-
jutajal või toitlustajal tulu tee-
nimata. 

“Saame öelda, et raiete-
gevus rahvuspargis/loodus-
pargis vähendab loodustu-
risti jaoks selle atraktiivsust 
ja konkurentsivõimet, mil-
le tulemusel jäävad turistid 
tulemata ja teenusepakkuja-
tel tulu teenimata. See mõju 
on tavaliselt pikaajaline,” üt-
les Mengel. 

Loodusturismi ettevõtja-
te avaldusel, mida toetas ka 
MTÜ Eesti Maaturism, on 
Mengeli sõnul ka ennetav ise-
loom, mis on keskkonnaasja-
des tavaline praktika. 

“Kui üks saja aasta vanu-
ne metsatükk maha raiutak-
se, siis on see kogu oma öko-
süsteemi ja väärtustega kadu-
nud ja uuesti saame sama ko-

ha samade väärtuste üle aru-
tama hakata alles 100 aasta 
pärast, kui siiski.”

Ettevõtjate sooviks on, et 
teostataks põhjalik uuring 
metsade majandamise kohta, 
kuhu kaasataks kõik metsaga 
seotud osapooled, sh teadla-
sed ja loodusturismiettevõt-
jad ja seejärel koostataks pi-
kaajaline metsamajanduse 
riiklik arengukava, mis ana-
lüüsi tulemusi ja kõigi osa-
poolte soove arvestab. 

Vastavalt arengukavale tu-
leks siis muuta seotud seadus-
andlust, teha muudatused 
kaitse-eeskirjades jne.

“Nagu käimasolev debatt 
hästi näitab, on metsandust 
reguleerivad reeglid niivõrd 
komplekssed ja keerulised, et 
tekitavad vaidlusi ning eriar-
vamusi isegi tippasjatundjate 
vahel. Meie peamiseks sooviks 
on, et kaitsealadel raiutaks 
võimalikult vähe ja et loodus-
turismiettevõtjad saaks pika-
ajalist ja suurt mõju omavate 
otsuste tegemisel kaasa rääki-
da,” sõnas Mengel.

“Kuidagi ei sooviks, et loo-
duslikud metsad ja maasti-
kud ning jätkusuutlik met-
samajandamine oleks tule-
vikus harv nähtus ja selle-
ga tegeleksid vähemuses ole-
vad emotsionaalsed “metsaf-
anaatikud” või et Eesti tutvus-
tamine loodusturismimaana 
muutuks katteta lubaduseks,” 
lisas ta lõpetuseks. 

 Oandu matkarada Lahemaal paneb loodusturistil silma 

särama.  FOTO: RMK
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SISUTURUNDUS  
Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

 Võimalus pidevalt 
tegevust laiendada 
on tulnud Puiduha-
ke.com OÜ stratee-
giast teenitud kasum 
investeerida uutesse 
seadmetesse ja ma-
sinatesse.

 Puiduhake.com pakub laia teenustevalikut: raietöid, võsalõi-

kust, metsamaterjali väljaveoteenust, multiveoki ja teleskoop-

laaduri ning lumekoristusteenust.

Puiduhake.com OÜ eesmärk on jõuda 
metsandusettevõtete TOP10sse

Raietööde vahendusteenuse-

ga tegevust alustanud Puidu-

hake.com OÜ on tänaseks kas-

vanud metsamajandamise 

kompleksteenuse pakkujaks, 

kelle põhimõte on pakkuda 

kliendile kõiki teenuseid mu-

gavalt ühest kohast. Pidevad 

investeeringud masinaparki, 

avatud mõtlemine ning tõsine 

suhtumine töösse on toonud 

ettevõttele ka koha 

Gaselli TOPis.

„Pakkumaks oma klienti-
dele lisaväärtuseid, mugavat 
ja kiiret teenust, mitmekesis-
tame oma tegevust pidevalt. 
Meie tugevuseks on kompleks-
teenuse pakkumine ehk just-
kui võtmed-kätte metsa, par-
gi ja õuealade korrastamises,“ 
tutvustab ettevõtte juht Erkki 
Naabel. Ta toob näite: „Kliendi 
jaoks on ebamugav ja tülikas 
kutsuda üks ettevõte puid lõi-
kama, teine käitlema ja kolmas 
vedama. Omades oma vald-
konna jaoks enamikku vaja-
likku tehnikat, saame kiiresti 
tegutseda.“

Koostöö konkurentidega 
pole ettevõttele võõras, sest ala-
ti pole vaja iga masinat omada 
või iga tööd iga hinna eest en-
dale saada. „Äri on meeskon-
natöö – olgu siis meeskonnaks 
oma töötajad või teine firma,“ 
tõdeb Naabel. „Võiksime kon-
kurentidega palju enam koos-
tööd teha, sest koos jõuaksi-

me rohkem ja kaugemale. Olen 
mõelnud, et võiksime luua ühi-
se organisatsiooni, mis meid 
liidaks ning aitaks olla tei-
neteisele kasulik. Metsandu-
se alus on logistika: ühise te-
gutsemise tulemusel saaksi-
me kutsuda üksteist appi või 
suunata mõne töö, mis kauge-
le jääb, teistele.“

Võimalus pidevalt tegevust 
laiendada on tulnud Puiduha-
ke.com OÜ strateegiast teeni-
tud kasum investeerida uutes-
se seadmetesse ja masinates-
se. Täna saab ettevõttelt tellida 
näiteks raietöid, võsalõikust, 
metsamaterjali väljaveotee-
nust, multiveoki ja teleskoop-
laaduri ning lumekoristustee-
nust. Võsast ja raiutud mater-
jalist valmistatakse hakkpui-
tu, mida saab kasutada soojuse 
või elektrienergia tootmiseks 
ja terviseradade ning peenar-
de katmiseks.

„Suur abi on madalast eu-
riborist, mis annab võimaluse 
krediidi abil täiendada ja kaas-
ajastada masinaparki, mitme-
kesistades oma teenuste va-
likut,“ kiidab Naabel. „Vähe-
tähtis pole ka enda ja töötaja-
te pidev harimine metsandu-
se ja puidu erialal. Käime pide-
valt koolitustel ning meie ees-
märk on jõuda litsentseeritud 
metsaettevõttena Eestis met-
sandusvaldkonna tegijate seas 
TOP10 hulka.“

Iga kinnistu on oma

peremehe nägu

Puiduhake.com OÜ peami-
sed kliendid on kinnisvara-
arendajad ja -haldajad, tras-
side-teede omanikud ja hool-
dajad, ehitusfirmad, omava-
litsused, eraisikud ning põl-
lumehed. Ettevõte pakub tee-
nust küll üle Eesti, kuid ena-
mik tellijaid jääb siiski Har-
jumaa piirkonda. „Kliendid 
leiavad meid enamasti üles 
eelmiste klientide kaudu. Hea 
töö reklaamib ennast ning 
usaldusväärsus tuleb ikka 
kvaliteetsest tulemusest,“ üt-
leb Naabel. 

Metsandusfirma üks ees-
märk on harida oma kliente 
ja avada nende silmi, kuidas 
nad saaksid metsa eest suure-
mat kasu. Selleks, et puu saaks 
kasvada täisväärtuslikuks, va-
jab ta ruumi, õhku ja päikest. 
Sageli aga kiputakse iga raie 
peale pead raputama ega saa-
da aru, et puud ja põõsad va-
javad hoolt. „Eks iga kinnistu 
on oma peremehe nägu,“ mui-
gab Puiduhake.com OÜ juht. 
„Aga me oleme väga õnneli-
kud, kui saame aidata maja-
pidamistes, metsas ja parki-
des korda luua.“

 Ettevõtte juhi Erkki Naabeli 

sõnul reklaamib hea töö ennast 

ise ning usaldusväärsus tuleb 

kvaliteetsest tulemusest.
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MEELIKA SANDER-SÕRMUS

meelika@põllumajandus.ee

Programmi eestvedaja Krista Kulderknu-
pu sõnul on Organic Estonia eesmärk 
luua ja käivitada kogu Eestit hõlmav ma-
hemajanduse tervikprogramm, et eden-
dada maaelu, luua eeldused ühistulise-
le tegevusele ja seeläbi keskenduda ma-
janduskasvule.

“Programmi eesmärgiks on muu-
ta mahemajandussektor arvestatavaks 
majandus- ning ekspordiharuks, muu-
tes sellega seonduva asjaajamise lihtsa-
maks, koordineeritumaks ja tagasisides-
tatuks. Eesti tarbija on suhteliselt hinna-
tundlik, mistõttu on programmi fooku-
ses peamiselt eksport, kuigi toitlustamis-
valdkond oleks suunatud kohalikule tu-
rule,” tutvustas programmi Kulderknup.

Kui mahepõllumajandus keskendub 
mahetoidu tootmisele, siis mahemajan-
dus on oluliselt laiem mõiste, kaasatud 
on keskkond, bioressurss, puhas õhk, 
mahepõllumajandus, toit ja toitlustami-
ne, öko- ja loodusfarmaatsia, ökokosmee-
tika ning ökoturism, kuni innovatsiooni 
ja teaduseni välja. 

“Organic Estonia põhitegevuseks on 
seega maheeksport, ökoturism, rahvus-
vaheliste mahestandardite kasutusele-
võtt ja Eesti mahemajanduse katuskau-
bamärgi loomine,” selgitas Kulderknup 
ja lisas, et tegeletakse loomulikult ka tu-
runduse ja kommunikatsiooniga ning 
tehakse valitsusele ettepanekuid erine-
vate õigusaktide lihtsustamiseks, mis ai-
taks sektori ettevõtlusele kaasa.

“Üks eesmärk on ka mahemajanduse 
statistika süstematiseerimine ja seeläbi 
mahetoodangu pakkumise ning nõud-
luse andmebaasi loomine ja haldamine.

Loob terviksüsteemi

Küsimusele, miks seda kõike üldse va-
ja on, vastas Kulderknup, et mahe ter-
vikprogramm on eristuv kontseptsioon 

edukate Organic Denmarki, Organic 
Swedeni ja Austria kontseptsioonist, 
kus lähtutakse ainult mahepõllumajan-
duse edendamisesse ning ekspordipo-
tentsiaali kasvatamisse riiklikul tasemel. 

“Organic Estonia programm loob ter-
viksüsteemi jätkusuutlike ja mahedate 
ning sertifitseeritud sektorite ühenda-
miseks, sest ühendatuna on suurem sü-
nergia ja tähelepanu. Programm annab 
sisu Eesti riigi kuvandi puhta keskkon-
na “rahnule” oma visiooni, tegevuse, ees-
märkide ning vastutajana, sektori tervik-
likult “käima tõmbamisega.” See liidab 
praegu maal elavad mahetootjad üht-
sesse süsteemi, luues eeldused koostöö-
le. Mahe programm tutvustab riigi ku-
vandit ja tegevust, mis oleks atraktiivseks 
ettevõtluskeskkonnaks investeerigutele 
tipp-bio tehnoloogia ettevõtete rajami-
seks ning kohaliku mahetoorme kasu-
tamiseks,” ütles Kulderknup.   

Maheturg näitab pidevat kasvu

Maailma trendid näitavad üha kasvavat 
huvi nii mahepõllumajanduse kui ka 
laiemalt mahemajanduse vastu. 2014. 
aastal suurenes ainuüksi Euroopa ma-
heturg aastaga 7,6%, mis on omakorda 
mõjutanud nii Euroopa maaelu kui re-
gionaalpoliitikat. 

Mahesektori ekspordi osakaal on mit-
metes Euroopa Liidu riikides tähtsal ko-
hal. Näiteks Taanis, kus on 2565 mahe-
ettevõtjat kokku 180 000 hektari mahe-
põllumajandusmaaga, on  ekspordikäi-
ve 230 miljonit eurot, andes kohalikust 
mahetoodangu käibest 20%. 

Eestis oli mullu 183 700 hektarit ma-
hepõllumajanduslikku maad ehk 18% 
kogu kasutatavast põllumajandusmaast. 
Mahepõllumajandusmaa on ainuüksi 
viimase viie aastaga suurenenud 40%. 
“Igal aastal liitub mahepõllumajanduse 
skeemiga uusi ettevõtteid, Eestis on  juba 
1740 maheettevõtet,” ütles Kulderknup. 

Mahepõllumajandussektori laienemi-
se põhjusteks on tema sõnul ühelt poolt 
paljude põllumeeste soov majandada 
looduslähedaselt ja teiselt poolt tarbija-
poolne üha suurenev turunõudlus. Sa-
muti on mahepõllumajandussektor põl-
lumajanduse jaoks muidu keerulises si-
tuatsioonis olnud maailmaturu muuda-
tustest vähem mõjutatud. Turu languse 
korral on mahetoodete eksport jäänud 
stabiilsemaks ning hinnakõikumine on 
olnud väiksem. 

“Eesti mahepõllumajandust on se-
ni käsitletud peamiselt keskkonnaalase 
projektina ning ka tulemusi on hinna-

Organic Estonia: mahema 
Arengufondi 2015. aasta üheks võiduideeks oli 

Mahe-Eesti ehk Organic Estonia. Idee sai tuule 

tiibadesse ja nüüdseks saab öelda, et Organic 

Estonia on hea näide sellest, kus ühest ideest 

kasvas välja üle-eestiline ettevõtmine, mis 

ühendab ettevõtja ja riigi läbi koostöö. 

72,5
miljardit eurot oli 2014. aastal 
globaalse maheturu maht. Küm-
ne aastaga on nišiettevõtlusest 
saanud arvestatav majandus-
sektor terves maailmas – 2004. 
aastal oli maht ligi kolm korda 
väiksem, 25,4 miljardit eurot. 
Kokku tegeletakse mahepõllu-
majandusega 172 riigis. 
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tud lähtuvalt keskkonnaaspektist. See-
tõttu on Eesti mahepõllumajandussektor 
oma majandusnäitajate poolest Euroopa 
viimaste hulgas,” ütles Kulderknup.

Ta on veendunud, et samas on Eestil 
suur potentsiaal teenida mahepõlluma-
jandussektoris oluliselt suuremat kasu-
mit. “Heaks näiteks on Taani, kus mahe-
põllumajandusmaa pindala on pea sa-
ma suur kui Eestis, kuid mahetootjaid 
on ligi 1000 võrra rohkem ja tootmine on 
kordades tulemuslikum – mahepõlluma-
jandussektori jaemüügikäive on seal 935 
miljonit eurot.” 

“Siinkohal ei tuleks lähtuda Eesti ja 
Taani elanike erinevast ostuvõimeku-
sest, vaid Taani kogemusest, mis koos-
neb riikliku eesmärgi seadmisest, ko-
halike põllumeeste omavahelisest koos-
tööst ja toodangumahtudele keskendu-
misest. Taani näide on Eestile üheks in-
dikaatoriks meie võimaluste kaardista-
misel,” lisas Kulderknup

Valitsus toetab programmi käivitamist

Valitsus toetas 9. veebruaril maaelu-
minister Tarmo Tamme ettepanekut 
käivitada mahemajanduse tervikprog-
ramm. Maaeluministeerium peab koos-
töös majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumiga ning keskkonnaminis-

teeriumiga leidma 1. maiks 2017 mahe-
majanduse programmi rahastamisvõi-
malused ja koostöövormi.

“Eesti riigi kuvandi üks alustaladest 
on puhas keskkond, mida võiks senisest 
palju paremini  kasutada, et muuta ma-
hesektor arvestatavaks majandus- ning 
ekspordiharuks,” ütles pressiteates tai-
metervise osakonna juhataja Sigmar Suu, 
kes maaeluministeeriumi poolt projekti 
koordineerib. “Seejuures ei räägi me üks-
nes mahepõllumajandusest ja -toidust, 
vaid ka teistest mahesektoritest nagu näi-
teks ökoturism või loodusfarmaatsia.”   

Selle aasta alguses teeb Kulderknup 
maaeluministeeriumis programmi et-
tevalmistusi.

Miks peab riik sekkuma? Tuginedes  
edukate maheriikide Taani, Rootsi, Aust-
ria praktikale, on mahesektoris edu saa-
vutatud ainult riigisektori esmasel kaas-
abil ja vastutava programmimeeskon-
na loomisel. 

“Suureks takistuseks on ka meie kul-
tuuriline omapära ja hariduslik taust 
ehk  “eestlane” ise, kes näeb teist ettevõt-
jat ainult konkurendina, mitte koostöö-
partnerina. Antud mikroettevõtete edu 
saavutamise võimaluseks on ainult koos-
töö ja ühistegevus. Riik peab tegema tea-
vitustööd ühistulise tegevuse edenemi-

TASUB TEADA
Mahemajandus hõlmab 
6 tegevusvaldkonda 

Keskkond, bioressurss, puhas õhk.

Mahepõllumajandus, toit ja toitlusta-

mine.

Öko- ja loodusfarmaatsia ning -kos-

meetika.

Öko- ja terviseturism.

Tekstiil, vill jm.

Innovatsioon, teadus, haridus.

Organic Estonia plussid

Toob inimesed tagasi looduse, puhta 

toidu ja traditsiooniliste väärtuste juurde. 

Loob aluse kestlikkusele elurikka, puh-

ta ja toimiva keskkonnaga kooskõlas ole-

va, vastutustundliku ja hooliva majandus-

tegevusega, tagades rahvale nii füüsilise, 

vaimse kui sotsiaalse heaolu ning kultuu-

rilise arengu. 

Võiks kujuneda kogu maailmale kestli-

ku ning tasakaalustatud arenemise ees-

kujuks.
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seks tänapäeva majanduskonkurentsi 
tingimustes,” rääkis Kulderknup. 

Oluline on näha programmis ka hari-
duslikku aspekti, mida saab korraldada 
ainult riiklikul tasandil. “Kuna on tarvis 
parandada ka õppekavades jätkusuutlik-
ku ning säästlikku majandamist ning et-
tevõtlust, ei ole mõeldav, et sellega saab 
tegeleda ühe valdkonna institutsioon. 
Oluline on ka anda võimalus riigile sea-
da edaspidi rohehangetesse sisse ka ko-
haliku ja mahetoidu kasutamise soodus-
tamine näiteks koolides ja lasteadades, 
kui seda toetab eelnevalt seatud riiklik 
programm ja eesmärk,” selgitas Kulderk-
nup riigipoolse koostöö olulisust. 

Rõhk ettevõtlusele

Küsimusele, miks mahepõllumajandus 
pole saavutanud arvestatavaid majan-
duslikke tulemusi, vastas Kulderknup, 
et seni on mahemajanduse ühe sektori 
– mahepõllumajanduse – hindamisalu-
seks on olnud keskkonnaaspekt. 

“Seni pole mahepõllumajanduse-
le seatud ka tootlikkuseesmärke, ehkki 
meil on 26aastase mahepõllumajanda-
mise tulemusena saavutatud teiste riiki-
dega arvestatav mahemaa hulk kogu põl-
lupindalast. Teadliku mahepõllumajan-
duse aktiviseerimiseks on eeldused loo-

dud just pindala olemasoluga. Seega on 
mahepõllumehed ja -ettevõtjad andnud 
mahekeskkonna loomisega suure panu-
se. Nüüd on võimalus hinnata sektorit 
teiste riikide eeskujul ka majandustule-
muste ja võimekuse järgi. Praegu on ma-
hemajanduse potentsiaal suuremas ma-
hus veel kasutamata,” lausus ta.

Ühismeeskonnaga idee kiirelt ellu 

Organic Estonia tiimi ettepanek on luua 
valdkonda juhtiv meeskond, kes töötab 
välja terviklahendused ning kaasab pro-
jekti kõikide vajalike ministeeriumite 
ja asutuste kompetentsi, et tagada idee 
kiire elluviimine ning mahemajandu-
se hoogustamine koos ekspordivõime-
kuse kasvuga. 

Taani analoogse programmi järgi  
töötatakse välja riiklikult tunnustatud 
Organic Estonia märk, mis aitaks ühen-
dada erinevaid mahesektoreid ning kes-
kenduda innovatiivsete lahenduste ka-
sutamisele. Tegevus kavandatakse kahe-
etapiliseks. 

“Läti ja Soome on asunud tegelema 
sarnase algatusega. Seega on Eestil hea 
võimalus ja samas vajadus Organic Es-
tonia programm kiiremini käivitada ja 
suuremalt ette võtta, et oma ajalist eelist 
ära kasutada,” rääkis Kulderknup.

 Suureks takistuseks 
on ka meie kultuuriline 
omapära ja hariduslik 
taust ehk  “eestlane” 
ise, kes näeb teist et-
tevõtjat ainult konku-
rendina, mitte koos-
tööpartnerina. Antud 
mikroettevõtete edu 
saavutamise võimalu-
seks on ainult koostöö 
ja ühistegevus.
Organic Estonia programmi eestvedaja 

Krista Kulderknu p

OSTAME

FOREST RESERVES OÜ

tel +372 515 6858
info@forestreserves.ee
www.forestreserves.ee

KOOSTAME
metsamajandamiskavad

∙ metsakinnistuid

∙ kasvava metsa 
 raieõigust

∙ põllumaad
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MARGUS AMEERIKAS

ASi Baltic Agro arendusdirektor

70ndatel ja 80ndatel toimus 
Eesti põllumajanduses suur 
kemiseerimise buum ning 
kasutatud väetisekogused 
olid üle kahe korra suure-
mad, kui tolleaegsete saaki-
dega põllult ära viidi. Kind-
lasti jõudis midagi kasuta-
tud väetisest ka loodusesse.

Iseseisvuse järgselt oli või-
malus kõike uutmoodi tege-
ma hakata ning saigi seadus-
andlusesse sisse kirjutatud 
väetise täielik keelustami-
ne metsas ja seda ilma iga-
suguste põhjendusteta. Pilt-
likult öeldes keerati vanker 
ühest kraavist teise. 

Nüüd on 25 aastat toimu-
nud vastupidine olukord –
põldudelt eemaldatakse saa-
giga enam toiteelemente kui 
sinna väetistega tagasi an-
takse. Vast oleks aeg kuna-
gistele emotsionaalsetele ot-
sustele teaduslikud uurin-
gud ja analüüsid juurde lisa-
da ning ka metsade toitumi-
sest rääkima hakata.

Mis on loodussõbralik? 

Milline mets siis on ikka kõi-
ge loodussõbralikum? Kas 
see mets, mis mingi toiteele-
mendi puuduses kiratseb või 
see, mis hästi kasvab ja oht-
ralt ning pikaajaliselt süsi-

happegaasi seob? On ju ku-
nagised metsad kogu meie 
fossiilsete kütuste allikaks 
– miljonite aastate jooksul 
metsade poolt seotud süsi-
nik on meil nüüd põletada 
ja arvatavasti ka kliimat mõ-
justada.

Hästi kasvav terve mets on 
meil ka nüüd inimtekkelise 
süsihappegaasi suurim sidu-
ja. Puistu seob seda ligi 100 
aastaks ning kui veel puit 
ehituses kasutusse läheb, 
siis teine 100 lisaks. Täienda-
valt seob muld nii metsas kui 
põllul oma huumusena ligi-
kaudu 10% praegusest inim-
tekkelisest süsihappegaasist. 
Väetiste tootmine ja käitle-
mine on samuti seotud süsi-
niku emissiooniga, kuid ühe 
ühiku kulutamisega seotak-
se metsa poolt 20 ühikut sü-
sihappegaasi metsa parema 
juurdekasvu arvelt!

Maailmas levinud

Teatud tasemel metsade väe-
tamine on vana tuntud võ-
te, mida kasutatakse kõik-
jal maailmas, välja arvatud 
Eestis. 

Ka meie loodushoiu suu-
red eeskujumaad Skandinaa-
vias väetavad metsi, eelkõige 
teatud puudushaiguste likvi-
deerimiseks ning metsama-
janduse efektiivistamiseks. 

Näiteks Rootsis väetatak-
se aastas ca 60 000 hektarit 
metsa, tänu millele saadak-
se täiendavalt ligikaudu 900 
000 m3 metsa juurdekasvu. 

Tulu saab järgmine põlvkond

Enne kui hakatakse met-
sa väetamist plaanima, peab 
muidugi olema tagatud see, 
et kõik muud kasvutingimu-
si mõjustavad faktorid olek-
sid head, kuna mitmed neist 
– liigniiskus, valgusrežiim, 
haigused, kahjurid jne – või-
vad põhjustada analoogilisi 
sümptomeid. 

Üldjuhul kasutatakse 
täiendavat väetamist eelkõi-
ge okaspuudel. Lehtpuudel 
on lehed vaid üheks suveks 
ning täiendav toite element 
lastakse sügisel jällegi maha. 
Okaspuude okkad püsivad 
puudel mitu aastat ning väe-
tamise positiivne efekt kes-
tab 10–15 aastat. 

Ka Eestis on tehtud metsa 
väetuskatseid. 90ndatel ra-
jati tootmiskatse Järvamaal 
ja Jõgevamaal. Luua Metsan-
duskooli hindamisel saadi 

seal olulised puidu juurde-
kasvud.

Metsa täiendväetami-
se majandusliku efektiivsu-
se kohta öeldakse, et kuluta-
tud rahaühik toob täiendava 
puiduna rohkem raha tagasi 
kui põllul väetist kasutades. 
Ainus erinevus on selles, et 
põllul saab selle lisatulu kät-
te samal või järgmisel aastal, 
metsas jääb tulu üldjuhul jä-
reltulevatele põlvedele.

Tasakaalustatult metsa-
de väetustarvet hinnates ja 
seda seadusandlusega re-
guleerides saab metsaoma-
nik omale täiendava võima-
luse sekkuda probleemsete 
kasvuhäirete korral, nii na-
gu on arstil ravimid haigus-
te vastu. 

Kindlasti ei muutuks met-
sade väetamine Eestis massi-
liseks, sest kui palju on neid, 
kes on nõus investeerima ja 
ootama tulu üle 50 aasta? 
Kui on aga soovijaid, kes ta-
haks oma järeltulevale põlv-
konnale pärandada tugevat 
metsa, siis peaks selleks ka 
võimaluse andma.

Kas väetada 
või mitte?
Kui põldudel peetakse ranget 

arvestust taimetoitainete bilansi 

kohta ning tehakse iga-aastased 

täpsed väetusplaanid, siis on 

ebaselge, kuidas toimub taimede-

puude toitumine metsas. Selle 

kohta puudub täpsem teave ning 

teemat peetakse Eestis ka tabuks.
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Peamiselt lämmastikväetis
Enim kasutataksegi metsas taolist väheintensiiv-

set täiendväetamist, kus antakse metsale vaid 

lämmastikväetist ning seda vaid ühel korral puu-

de kasvuaja jooksul. 

Parimaks ajaks on esimese harvendusraie järg-
selt 30–40 aasta vanuses puistus kasutusnormiga 
150 kilo hektari kohta.

Mullatüübist ja lõimisest lähtuvalt võib vaja-
lik olla ka täiendav kaaliumiga või fosforiga väe-
tamine ning teatud muldadel ka mikroelementi-
de lisamine.

Intensiivse metsamajandamise korral kasuta-
takse ka kuni kolme väetuskorda puude kasvuaja 

jooksul 15aastaste vahedega. Intensiivsemal met-
sa viljelemisel kasutatakse ka erinevaid taimetoi-
teelementide bilansi kalkulaatoreid, kus analoo-
giliselt põlluga võetakse arvesse nii lämmasti-
ku, fosfori kui kaaliumi tarve teatud juurdekas-
vu tarbeks.

Tooted, mida kasutatakse, on peamiselt läm-
mastikväetised: ammooniumnitraat, ammoo-
niumsulfaat, lämmastikväävelväetis jne. Soomes 
toodetakse ja kasutatakse ka spetsiaalseid väeti-
seretsepte metsa tarbeks, nt Metsa NP (NPK25-2-
0), Suometsän Y1 (NPK 10-4-10), Rauta PK (NPK 
0-8-14) jne.

22
kilo süsihappe-
gaasi keskmiselt 
seob aastas üks 
puu, aga seda 
vaid siis, kui ta 
hästi kasvab.

TASUB TEADA
Mida mets vajab

Süsinik. Suurima kogusega element, mida puud oma kasvuks vajavad. Kuna saab selle 

fotosünteesi tarbeks õhust, siis tüüpiliseks taimetoiteelemendiks ei peeta.

Lämmastik. Üks peamistest taimetoiteelementidest. Puudusel on puud kahvaturoheli-

sed ning juurdekasvud on väikesed.

Fosfor. Vajalik ainevahetuse ja energia fikseerimiseks, kulu tavaliselt 1/10 lämmastikust. 

Puudusel on puude okkad lühemad ja varisevad loomulikust varasemalt.

Kaalium. Puudus annab tunda eelkõige liivastel kergetel muldadel ja turvasmuldadel. 

Tüüpiline puuduse tunnus on vanemate okaste kollakas jume ja varasem langemine.

Boor ja raud. Metsas väga olulised mikroelemendid. Boori puudusel ei moodusta kuu-

sed näiteks ühte kindlat ladvavõrset. 

Vask ja tsink. Puudus võib ilmneda eelkõige turvasmuldadel.

 Rootsis väe-

tatakse aastas 

ligi 60 000 

hektarit metsa.

FOTO: MEELIKA 

SANDER-SÕRMUS
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VAATA  VEEBIST
Lisainfo Luua Metsandus-

kooli vastuvõtu kohta

www.luua.ee/vastuvott

Luua Metsanduskooli õppi-

ma asumiseks saab sel aas-

tal esmakordselt dokumente 

esitada juba märtsikuus. 

E-keskkond avalduste esi-
tamiseks avatakse 13. märt-
sil, kevadine dokumentide 
esitamine ja sisseastumiskat-
sed kestavad 20. märtsist 24. 
märtsini.

“Luua Metsanduskoolis 
õpib palju noori, kelle kindel 
elukutsevalik on tehtud juba 
ammu. Kevadine sisseastu-
misperiood annab neile või-
maluse teha edasiõppimise-
ga seotud formaalsused vara-
kult ära ning keskenduda su-
vel teistele tegemistele,” selgi-
tas Luua Metsanduskooli di-
rektor Haana Zuba-Reinsalu. 

Direktor lisas, et kevadisel 
vastuvõtuperioodil saab kan-
dideerida vaid statsionaarses-
se õppesse, mittestatsionaar-
sesse õppesse toimub vastu-
võtt suvel. 

Vastuvõtutingimuste osas 
on kevadise ja suvise vastu-
võtuperioodi vahel vaid üks 
erinevus – kevadisel vastuvõ-
tul  saab kutsekeskharidusõp-
pesse kandideerida ka jooks-
va õppeaasta klassitunnistuse 
või hinnetelehe väljatrüki alu-
sel, suvise vastuvõtuperioodi 
lõpuks tuleb kooli lõputun-
nistused esitada kõigil, ka ju-
ba kevadel kandideerinutel. 

Luua Metsanduskooli õp-
pima asumiseks on vaja soo-

Luua ootab dokumente juba märtsis

ritada sisseastumistest, mis 
selgitab välja kandidaadi kut-
sesobivuse – testis on küsimu-
sed Eesti looduse teemadel, 
loogikaülesanded ja tekstist 
arusaamist uuriv osa. Lisaks 
vesteldakse iga sisseastuja-
ga, et välja selgitada tema eri-
alavaliku põhjused, õpimoti-
vatsioon ja huvialad, vajadu-
sel saab õpilaskandidaati ka 
nõustada.  

Ainus metsaerialade õpetaja

Luua Metsanduskool on Ees-
tis ainulaadne kutseõppeasu-
tus, mis valmistab ette tule-
vasi metsanduse, aianduse ja 

loodusturismiala töötajaid. 
Lõpetajad leiavad tööd met-
sandusettevõtetes, maastiku-
ehituse- ja hooldusega tegele-
vates firmades ning loodustu-
rismi alal. 

Mitmeid erialasid – metsa-
masinate juhtimine, puukoo-
limajandus jt – saab õppida 
ainult Luua Metsanduskoolis. 
Lõpetajate tööhõive erialasel 
tööl on rohkem kui 90% ning 
keskmine kuusissetulek üle-
tab Eesti keskmise palga. 

Kool panustab ka õpilas-
te heaolusse. Näiteks on lei-
tud võimalus pakkuda tasuta 
hommiku- ja lõunasööki. Ta-

gasiside küsitlused näitavad, 
et noored hindavad seda või-
malust väga kõrgelt. 

“Erialaste vajadustena pa-
neme õla alla turvariietuse 
soetamisele ning puugisüs-
tide kompenseerimisele. Po-
sitiivse poole pealt võime esi-
le tuua veel kooli võimekust 
panustada noorte tervises-
se tasuta jõusaali, pallimän-
gutrennide, sauna ja ujumise 
kaudu. Lisaks teeme tööd selle 
nimel, et pakkuda soodustin-
gimustel B- ja T-kategooria ju-
hilube teatud erialadel,” rää-
kis Zuba-Reinsalu.  

 METSAMAJANDUS

TULEKUL
Luua Metsandus-
kooli avatud uste 
päevad
Toimuvad 14. märtsil, 18. ap-

rillil ja 13. mail.

Kohale saab tasuta kooli-

bussiga, mis väljub kõigil ni-

metatud kuupäevadel Tar-

tust AHHAA keskuse parklast 

kell 9.15. 

Tutvuda saab kooli ja õpeta-

tavate erialadega.

Tagasi Tartusse stardib buss 

Luualt kell 13.00.

 Luua Metsanduskooli õpilased on aktiivsed raiesportlased, 

pildil hetk kooli mullustelt karikavõistlustelt. 

FOTO:  LUUA METSANDUSKOOL

31. jaanuaril esitas RMK 12 jahiühendu-

sele arve möödunud aastal riigimetsas 

tekitatud ulukikahjude eest. Arved esi-

tati 39 hektari metsa kahjustamise koh-

ta, kus RMK-l tuleb kevadel uued puud 

kasvama panna. 

RMK jahindustalituse juhataja Kalev 
Männiste sõnul tekkis 2016. aastal olu-
lisi ulukikahjustusi vähem kui aasta va-
rem, ent taasuuendamist vajavad alad on 
suurenenud viiendiku võrra. 2015. aas-
tal hüvitas RMK-le ulukikahjusid ühek-
sa jahiühendust, nõutav kogusumma 
oli 5400 eurot ning metsakultuure raja-

ti või täiendati 15 hektaril. Tänavu plaa-
nitavad tööd lähevad maksma 30 200 eu-
rot. Jahiühendused peavad sellest tasuma 
28 300 eurot, sest katavad osa kulust töö-
ga. “Võrreldes varasemaga on tänavused 
tööd kallimad, sest proportsionaalselt 
rohkem on metsakultuuride taasuuen-
damist, ” selgitas Männiste.

Põhiline metsakahjustaja on Eesti 
metsades traditsiooniliselt põder, kes 
sööb nii äsja kasvama pandud metsakul-
tuuri, aga võib kahjustada ka noorendik-
ku ja latimetsa. “Kõige enam on kahjus-
tatud haavapuistuid, pindalaliselt 49% 

kahjustustest,” sõnas Männiste. “Sellele 
järgnevad männikud 40%ga.” Maakon-
dadest oli Männiste sõnul enim oluli-
si kahjustusi Tartumaa, Ida-Virumaa ja 
Põlvamaa metsades, nende arvele langes 
42% kõigist olulistest ulukikahjustustest. 

Jahimehed hüvitavad riigimetsas teh-
tud ulukikahjud RMK-le tänavu teist aas-
tat järjest, vastav kokkulepe sõlmiti pä-
rast 2013. aastal kehtima hakanud jahi-
seadust. Kokku on RMK sõlminud riigi-
maa jahindusliku kasutuse lepingu 325 
jahipiirkonna kasutajaga.

 METSAMAJANDUS

Jahimehed peavad maksma ulukikahjude eest








