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KÜLMETAD?

Vali Woolpower!
Ära enam külmeta! Tee õige valik!

Lukuga 
villane 

kampsun 
400

W7234/10

145 €

Alussärk 200

W7112/00 81 €
Aluspüksid 200

W7342/00 71 €

Classic 
õhukesed
sokid
W8411/00

14 €
Woolpower 
logoga 
paksud 
sokid 400
W8424/00

25 €

Woolpower alus- ja vahekihi rõivaste materjal on Ullfrotté Original. 1970ndate alguses 
töötati see välja koostöös Rootsi relvajõudude, teadlaste, arstide ja ellujäämisspetsialistidega. 
Täna kasutavad Woolpower tooteid Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Prantsusmaa armee- 

ning politseiüksused.

Ullfrotté Original on unikaalne ja vastupidav tekstiil, mis koosneb peenekiulisest meriinovillast, 
polüamiidist ja polüestrist. Kanga teeb eriliseks see, et materjali ruumalast ca 80% on õhk. Õhk on 
ideaalne isolaator, mis omab kanga funktsionaalses toimimises ülisuurt rolli. Õhk lukustab keha 
soojuse kangasse. Samas võimaldab õhuline materjal niiskusel ideaalselt aurustuda ja juhib 
selle naha pinnalt eemale. Tiheda silmuskoega kanga pind on sile ja ei aja sügelema. Ullfrotté 
Original säilitab keha soojuse isegi märjana. Woolpower Ullfrotté Original kangast valmistatud 
tooted on meriinovillale omaselt antibakteriaalsed ja nõuavad minimaalset hooldust. Üldjuhul 
piisab vaid tuulutamisest, kuid kannatavad ka kuni 60 °C masinpesu ning trummelkuivatust.

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
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T O I M E T U S

V 
alitsus otsustas just 
toetada eelnõud, mis 
annab taas võimaluse 
koos põlevkiviga vä-
heväärtuslikku puitu 

elektriks kütta. Metsaomanikud, kes 
muidu valitsuse tegevusega rahul po-
le, tervitavad antud otsust väga.

Olen isegi seisnud oma võssa kas-
vamas metsas ja kuulanud metsategi-
ja kalkulatsioone, teadmata, kas nut-
ta või naerda. Ei saa olla normaalne, et 
töö on kallim kui materjal.

Seni oleme oma jõududega ümber-
kukkunud puud kütteks saaginud. 
Tõele au andes on metsas veel rohkem 
ümber kukkumas puid, kuid nädala-
vahetuse metsamehena ei käi ramm 
materjali rohkusest üle ja puukuuri ka 
kõik ei mahu. Tarbimine on tootlusest 
tagasihoidlikum.

Kahju on vaadata, kuidas mets kõ-
duneb, kuid kahju on töö eest ka pea-
le maksta. Nüüd ehk küttepuidu hind 
pisut kerkib, et saaks kulud nulligi. 
Eesti metsad vajavad hädasti hooldus-
raieid, et tulevikus oleks väärtuslikku 
puitu, millest saab kõrge väärtusega 
tooteid teha.

Puidu 101 kasutusviisi. Ja ideid, mi-
da puidust teha saab, on sadu. Iga päev 
mõtlevad üle maailma inimesed uu-
si asju välja. Alates toidust, mis on val-
minud puidu abil, lõpetades puidust 
vahtplastiga. 

Hea on näha, et metsaomanikke on 
iga aasta rohkem ka metsaühistutes ja 
ühistud aitavad neil paremini metsa 
majandada. Taas on võimalus ka toe-
tusi küsida, et veel paremini metsa 
eest hoolt kanda.

Lisaks aitavad teadlased välja sel-
gitada, kuidas metsast võimalikult 
suurt tulu tulevikus teenida. Mets kas-
vab aastakümneid ja kliimamuutuse 
valguses on hea teada, millised otsu-
sed on tulevikus kasumlikud.

Need, kel metsas võsa vohab, võiks 
mõelda värske valitsuse otsuse valgu-
ses võsalõikuri soetamisele. Paljus on 
võsavõtt ikka veel käsitöö.

Kahju on 
vaadata, 
kuidas mets 
kõduneb, 
kuid kahju 
on töö eest 
ka peale 
maksta.

Võsa elektriks, 
mets puhtaks

MARILIIS PINN
Metsamajanduse toimetaja
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T O E T U S E D

17.02
on selle aasta KIKi keskkon-
naprogrammi esimese taot-
lusvooru projektide esita-
mise tähtaeg. Rahastatakse 
10 valdkonda. Rohkem infot 
KIKi kodulehel www.kik.ee.

  Tasub teada
Mida toetatakse
SA Erametsakeskus 2016 esimese 

poolasta siseriiklikud toetused

Nõustamistoetus
Eelarve 200 000 eurot

Taotleda saavad metsaühistud.

Tähtaeg iga kuu 20. kuupäev

Pärandkultuuri toetus
Eelarve 20 000 eurot

Tähtaeg 30.06

Metsauuendamise toetus
Eelarve 800 000 eurot

Esimese vooru tähtaeg 15.07

Miljon eurot metsatoetusi. 
Metsa uuendamiseks ja hoolduseks
SA Erametsakeskus jagab tä-
navu esimesel poolaastal üle 
miljoni euro toetusi.

“Eesti erametsaomanik on 
oma varale üha parem pere-
mees. Toetuste abil ja met-
saühistute toel oleme metsa 
uuendamisel mõnelt miljo-
nilt aastas maha pandud tai-
melt jõudnud praeguseks 7–8 
miljoni taimeni,” selgitas SA 

Erametsakeskus juhatuse lii-
ge Jaanus Aun. “Toetusraha ja-
gamisel lähtume endiselt põ-
himõttest, et väikemetsaoma-
nikud saavad enda toetusosa 
täies mahus kätte, suuremaid 
toetatakse vähem,” lisas ta.

Märgatavalt on kasvanud 
ka hooldusraiete maht. Möö-
dunud aastal küsiti Eramet-
sakeskuselt toetust kokku ligi 

kümne tuhande hektari met-
sa korrastamiseks. 

“Et suuresti just hooldus-
raiete tegemisest sõltub met-
sa tervis ja tuleviku tulu, on 
hooldusraiete toetamine üks 
Erametsakeskuse prioriteete,” 
ütles Aun. 

Taotleda saab ka eurotoe-
tusi. Lisaks saavad erametsa-

omanikud tänavu Euroopa 
Liidu rahastatava metsameet-
me toetust kokku kaks miljo-
nit eurot. 

Toetuse saamise avaldusi 
loodab Erametsakeskus vastu 
võtta enne jaaniaega. 

Natura metsatoetuse taot-
lusi planeeritakse vastu võtta 
aprillis. Toetuse eelarve on li-
gikaudu 4 miljonit eurot.

KIK jagas 800 000 eurot
SA Keskkonnainvesteeringute Kesku-
se (KIK) nõukogu otsusega said viima-
sest keskkonnaprogrammi taotlusvoo-
rust toetust kaheksa metsanduse ja neli 
jahinduse projekti, kokku 799 332 eurot.

Metsanduses on üks innovaatilisemaid  
Tartu Ülikooli projekt, kus töötatakse väl-
ja uudsed meetodid, mille abil muunda-
takse lehtpuidu biomass kõrge väärtuse-
ga kemikaalideks. Saadud keemilisi ühen-
deid saab omakorda kasutada lähteaine-
tena keemia- ja materjalitööstuses. Pro-
jekt aitab kaasa fossiilse tooraine kasuta-

mise vähendamisele, keskkonnaseisundi 
parandamisele ning ka majanduse elav-
damisele. KIK rahastab Tartu Ülikooli pro-
jekti 162 187 euroga.

Jahinduses toetati Eesti Jahimeeste 
Seltsi teabepäevade sarja, et tagada jahin-
duse arengut. Vaba juurdepääsuga teabe-
päevadele on lisaks jahimeestele oodatud 
osalema ka loodus- ja loomahuvilised. 
KIK toetab projekti 6300 euroga.

Mullu rahastas KIK keskkonnaprog-
rammi raames metsanduses 5,2 miljoni 
euroga kokku 31 projekti. 

 VÄIKSEID metsaomanikke 

toetatakse rohkem, toob 

välja Erametsakeskuse juht 

Jaanus Aun. FOTO: ANDRAS KRALLA



Hanso MK OÜ, 51014 Tartu, Ringtee 78, 
tel 525 2911, faks 746 0554, kaupo@hansomk.ee

www.hansomk.eeww.hansomk.eehansomk ee

Põllumaade taastamine
Metsa ülestöötamine
Metsa ja võsa freesimine
Metsateede ehitus
Maaparandustööd
Kaevetööd
Loodusliku ja purukruusa 
müük
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LIIS KONOVALOV
kaasautor

Kui arendustöö jätkub, võime vahtpolüstereeniga 
peagi hüvasti jätta. Rootsi disainerid on rattakiivri-
tes kasutatava lööki pehmendava stürovahu asenda-
nud taastuva ja biolaguneva tsellulooskiuga. 

Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli professor Lars 
Wågberg koos materjalikeemia professor Lennart 
Bergströmi ja puiduteaduse õpilane Nicholas Tchang 
Cerviniga on välja töötanud materjali, mida turus-
tatakse tselluloosvahu nime all. Kiivri valmistas sel-
lest Cellutech – Stockholmis tegutsev idufirma, mis 
on pühendunud uudsetele puidust materjalidele, va-
hendas Phys.org,

“Puitkiivreid on ennegi tehtud, kuid neist erine-
valt on meie oma 100% puidust. Pealmine kiht on vi-
neerist, kinnitusrihmad ülitugevast paberist ja siis 
pehmendusvaht – tselluloosist,” selgitas Wågberg. 
Kiivri kontseptsiooniga tahetakse tähelepanu tõm-
mata sellele, et puitu saab kasutada stürovahu ase-
mel ning et see on keskkonnasõbralikum. 

Erinevate tehnoloogiate ja materjalide kombinee-
rimisel võib tselluloosvahust saada ka antibakteriaal-
ne, leekiaeglustav või vett filtreeriv materjal. 

“Rootsis istutatakse rohkem metsa, kui me ära ka-
sutame,” ei karda Wågberg  materjalipuudust.

LIIS KONOVALOV
kaasautor

Ristkiht-liimpuit tekitab siia-
maani elevust ning selle kõr-
val unustatakse ära varase-
mad tehnikad. 150 aastat ta-
gasi kasutati seina- ja vahepa-
neelide valmistamiseks kok-
kunaelutatud prusse.

Sügisel peaks sellest ma-
terjalist valmima Minneapo-
lise T3 19 510-ruutmeetrine 
ärihoone, kirjutas Treehugger.

Kinnisvarafirma Hines tah-
tis seitsmekorruselises hoones 
saavutada sooja puitmaterjali 
ja jätkusuutliku ehitustehni-
ka ning -materjalide kombi-
natsiooni. See soov sai ka täi-
detud, nagu on näha pildil.

Külmal talvel metsatöödeks 
on tööriistatootjal Metabo 
14,4- ja 18voldiselt tööriista-
akult toidetav köetav termo-
jope. Jopel on kaks soojen-
dustsooni ees rinnal, kaks ta-
ga abaluude kohal ja üks nim-
mekohal. Soojendusvõimsust 
saab sõltumatult reguleerida, 
tasemeid on kolm: kõrge, kesk-
mine ja madal.

Väliskiht on tugev, vee- ja 
tuulekindel. Vahekiht annab 
sooja ja krae, mansetid ning 
taskud on vooderdatud fliis-
materjaliga. Jope on valmista-
tud vetthülgavast materjalist. 
10 taskust on kolm veekind-
la lukuga, krae sisse on peide-
tud kapuuts. 

Tootja lubab, et soojendus-
tsoonide korraga sisselülitu-
sel keskmise soojendustase-

Vanad võtted tulevad tagasi. 
Kokkunaelutatud prussid

Puit stürovahu 
asemel

Köetav jope 
loodusemehele

Meeskonna otsus NLT ka-
suks tulenes nii esteetikast, 
soodsamast hinnast kui ka kii-
remast ehitusest. Puitmaterja-
lide kasutamine hakkas 20. sa-
jandi alguses vähenema tule-

ohu tõttu, kuid tänapäevased 
vihmutid lahendavad ka selle 
probleemi. Ökoloogilise jala-
jälje parast muretsejad hinda-
vad puitu kui jätkusuutlikku 
ehitusmaterjali.

mega saab sooja maksimaal-
selt 9 tundi. Jope on soe ka il-
ma soojendusfunktsiooni ka-
sutamiseta. Komplektis on 
leedlambiga adapter, millega 
saab laadida ka mobiiltelefo-
ni või tahvelarvutit. Selja taha 
taskusse käivat akut saab pai-
gutada kas paremale või vasa-
kule poole. 

 KOKKUNAELUTATUD puit 

sobib nii seinte kui lagede 

ehitamiseks.

FOTO: STRUCTURECRAFT

 ELEKT-

RIKÜTTEGA 

jope on ka 

niisama soe. 

FOTO: METABO



Hakkurimaailma uus täht on sündinud! Hakkurimaailma uus täht on sündinud! Hakkurimaailma uus täht on sündinud! 

www.biberpowertruck.com
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Puit elektriks – 
   metsaomanik 
rõõmustab
Valitsus võttis vastu otsuse, millega saab peagi taas biomassist elektrit toota. Otsus 
rõõmustab metsaomanikke, sest tekib üks võimalus väheväätusliku puidu müügiks.

T A A S T U V E N E R G I A
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 OTSUS ergutab 

metsaomanikke 

oma metsi ma-

jandama ja teeb 

pisut tasuvamaks 

hooldusraiete 

tegemise, on met-

saomanik Heiki 

Hepner rahul.

FOTO: VEIKO TÕKMAN

AS Lemeks asuta  1993. aastal eesmärgiga luua süsteemselt Ees t 
hõlmav kaasaegne metsavarumise e evõte, millele toetudes rajada 
kodumaist puitu väärtustav puidutööstus.

Tänaseks on Lemeks Grupp arenenud Ees  üheks suuremaks 
tööstuse evõ eks, mis tegutseb edukalt nii puidutöötlemise ja 
metsavarumise valdkonnas kui ka põllumajanduses. 22 tütar- ja 
siduse evõtet annavad tööd rohkem kui 700-le inimesele Ees s, Lä s, 
Prantsusmaal ja Suurbritannias.
Lemeks on Ees  e evõte. Kodumaine kapital ja sellest tulenev paindlikkus 
võimaldab meil otsuseid langetada kiirelt ning kohalikke olusid arvestades. 
Sihipärane arendustegevus ning pidev tehnoloogia kaasajastamine tagab 
e evõ e jätkusuutlikkuse, millega kindlustame meie töötajate, partnerite ja 
klien de rahulolu. Lemeksi missiooniks on maksimaalselt väärindada kodumaist 
metsamaterjali just siin, Ees s.

www.lemeks.ee
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MARILIIS PINN
Metsamajanduse toimetaja

Valitsus otsustas edasi liikuda taastuv-
energia toetusskeemi muutva eelnõu-
ga, et tagada tarbijatele taskukohaseim 
viis taastuvenergia eesmärkide saavu-
tamiseks, anda ettevõtjatele kindlus in-
vesteeringute planeerimisel ja luua uu-
si töökohti.

“See on kauaoodatud rõõmusõnum. 
Seni polnud raiejäätmeid ja küttepuid 
kuhugi panna,” rõõmustas Ida-Virumaa 
metsaomanik ja Virumaa Metsaühistu  ju-
hatuse liige Viktor Lehtse. “Graanul Invest, 
Püssi – kõik on täis. Ka muutub hind õigla-
semaks,” lisas Lehtse. Seni on olnud hetki, 
kui küttepuu hind on nii madal, et oma-
nik peab selle tegemisele peale maksma.

Majanduslik efekt. “Midagigi head siin 
kehvas majanduses,” rõõmustab metsa-
omanik ja loodab, et valitus ei anna taas 
tuulikumeeste lobitööle järele ning otsus 
jääb püsima. 

“Vaieldamatult väga mõistlik otsus, va-
litsus oleks võinud selle ammu teha,” on 
rahul ka metsaomanik ja Kohila Metsa-
seltsi juhatuse liige Heiki Hepner.

Sel on majanduslik positiivne efekt –
loob juurde töökohti, võtab kasutusele 
muidu metsa jääva ja seal mädaneva vä-
heväärtusliku puidu, ergutab metsaoma-
nikke ka küttepuidu iseloomuga metsi 
raiuma, majandama. “Praegu on kütte-

puidu hind nii madal, et mõnedes piir-
kondades on varumise omahind kõrgem 
saadavast müügitulust. Rohelise energia 
eksport on positiivne ka makromajandus-
likul tasemel,” selgitas Hepner.

Metsakasvatuslik efekt. Otsus ergutab 
metsaomanikke oma metsi majandama 
ja teeb pisut tasuvamaks hooldusraiete 
tegemise. “Hooldusraietelt tuleb valdavalt 
paberi ja küttepuidu iseloomuga puitu ja 
mõlema hind on praegu väga madal. Nii 
mõnedki metsaomanikud lükkavad see-
pärast hooldusraieid edasi ja see võib ne-
gatiivselt mõjuda mitmekümne aasta pä-
rast, kui praegused hooldusraieealised 
metsad saavad küpseks,” tõi ta välja. Te-
gemata hooldusraied tähendavad tulevi-
kus viletsa kvaliteediga puitu.

Ka pikalt otsuse heaks töötanud endi-
ne Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees 
ja Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees 
Aira Toss oli väga rahul, et valitsus mõis-
tis, et Eestis on palju ressurssi, mis vasta-
sel korral lihtsalt ära mädaneb. “Olen liht-
salt rõõmus. See on moraalne võit tervele 
Eestile, majanduslik võit Kirde-Eestile.”

“See taaseralduv süsinik on olnud seo-
tud, maa kasutatud, see läheb muidu rais-
ku. Töökohad saab luua, tehnoloogia on 
olemas. Kõik saab taas kasutusse,” lisas ta.

Ka Eesti Erametsaliit tervitas otsust, 
mis annab võimaluse Narva elektrijaa-
mades tulevikus taas küttepuud põletada. 
Liit on veendunud, et küttepuidu kasuta-
mine Narva elektrijaamades aitab kiires-
ti parandada tööhõivet meie maapiirkon-
dades ja elavdada majandust.

“Energiapuidu kasutamisest võida-

100 
miljoni tihumeetri jagu on 
praegu erametsades kütte-
puu-ilmelisi puistuid, sel-
lest 50 miljonit tihumeetrit 
vajaks kohe raiumist. Tegeli-
kult raiutakse praegu sama-
ilmelisi puistuid ainult kaks 
miljonit tihumeetrit aastas.

Võrdlus
Küttepuu hind viimaste
aastate madalaimal tasemel
tihumeetri hind tarbijale, eurodes

suuremate ostjate aritmeetiline keskmine

ALLIKAS: KESKÜHISTU ERAMETS
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Hind kuni 10 000 €/ha.

OÜ Landeker
info@landeker.ee
tel 51 79 866
tel 51 10 415
www.landeker.ee
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Logistika  
kuukirja  
huvitavamaid 
teemasid  
juba täna
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vad just meie Eesti oma inimesed. Puit-
kütuse varumise ahelas osaleb vähemalt 
kümneid kordi rohkem inimesi kui teiste 
taastuvenergia lahenduste puhul,” selgi-
tas Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees 
Ants Erik. “Iga tihumeeter puitu aitab ma-
jandust liikuma panna ja toob riigile jõu-
kust läbi töökohtade, maksude ja omani-
kutulu. Iga miljon tihumeetrit kasutusele 
võetud puitu loob ligikaudu 2400 töökoh-
ta just maapiirkondadesse, kus praegu 
on tööhõivega eriti suured probleemid. 
Metsanduse arengukava täites on võima-
lik juurde luua 12 000–15 000 töökohta.”

Raiemahud on kukkunud. Eesti aasta-
ne raiemaht on praegu alla 10 miljoni ti-
humeetri, kuigi metsanduse arengukava 
näeb aastaseks mahuks ette stabiilselt 12–
15 miljonit. “Möödunud aastal erametsa-
des 15–25% võrra kukkunud raiemahu ta-
gajärjel kadus metsandussektoris 2000–
3000 töökohta ja riigil jäi saamata suur 
hulk makse,” kirjeldas Ants Erik prae-
gust olukorda.

Küttepuu hind on olnud stabiilselt ma-
dal juba viimased 3–4 aastat, alates 2014. 
aasta keskpaigast on suured probleemid 
ka paberipuu müügiga, mis veelgi on või-
mendanud hinnasurvet küttepuule. 

Passiivsuse põhjus erametsa majan-
damisel ei ole sugugi ainult puidu madal 
hind – kütte- ja paberipuidul lihtsalt po-
legi ostjat. Kuna aga keskmises eramet-
sas on madalakvaliteedilise puidu osa-
kaal üle poole mahust ja metsa majan-
dada ei tasu, siis jätab omanik vajalikud 
tööd üldse tegemata. 

Lisaks energiapuidule jääb paraku 

metsa seisma ka palk ja muu puidusorti-
ment, mis sobiks saetööstusesse saatmi-
seks ja edasiseks väärindamiseks.

Järele raiumine on võimatu. Eesti on al-
la soovitatava raiemahu metsa majanda-
nud juba viimased 20 aastat. Erametsades 
on küttepuu-ilmelisi puistuid 100 miljoni 
tihumeetri jagu ja sellest 50 miljonit tihu-
meetrit vajaks kohe raiumist, kuid tegeli-
kult raiutakse praegu samailmelisi puis-
tuid ainult kaks miljonit tihumeetrit aas-
tas. “Kasutamata puitu on kuhjunud nii 
palju, et “järele raiuda” on seda võimatu 
ja tõenäoliselt kõduneb ära umbes pool 
küpsenud puistutest,”  hindas Ants Erik 
praegust raiskamise ulatust.

Statistikaameti andmetel raiutakse 
Eestis metsa umbes 2/3 jagu sellest, mis 
on meie metsade aastane juurdekasv. Ala-
tes 2004. aastast on raie olnud 44–70 prot-
senti metsa juurdekasvust. 

“Eesmärk on see, et madalakvaliteedi-
lisele puidule tekiks üldse mingi kasutus-
võimalus,” ütles Ants Erik. “Kui veel arves-
tada ka Eesti tegelikku raievõimsust, siis 
ei ole raiemahtude järsk kasv juba tehni-
liselt võimalik. Kõigele lisaks saab rahvus-
vahelisel vähempakkumisel üheks tingi-
museks tõenäoliselt see, et energiatootmi-
sel kasutatakse vaid sertifitseeritud puitu 
ehk siis sellist, mis on kasvanud vastutus-
tundlikult.”

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas 
leiab, et otsus on kindlasti positiivne. “Kui 
tekib üks tarbimiskoht juurde, saab riigi-
metsast sinna materjali viia, tõusevad nii 
nõudlus kui hind. See aitab majandustu-
lemusi parandada,” lisas ta. 

  Kommentaar
Otsus loob likviidsust

EINAR RANNULA
Puidumüügikeskuse juhatuse liige

Igal juhul tervitame. Igati kaua oodatud 
ja igati positiivne otsus, eriti meile, kes 
me müüme erametsaomaniku puitu. Er-
ametsaomanik ei pea kohe metsa tege-
ma tormama, see eeldab ikka pikemat 
plaani, kuid otsus annab kindlasti prae-
gu raskes seisus sortimendile müügilik-
viidsust juurde. Eriti idapoolsetes piir-
kondades ja survet tõmmatakse maha 
ka Kesk-Eestis. 

Ma ei usu, et see hinda palju mõju-
tab. Euro-paar juurde ja selle hinnatõu-
su kannatavad pelletitootjad ära.

Kindlasti ei jõua mädanevaid miljo-
neid tihumeetreid järele raiuda, kuid ot-
sus aktiveerib metsaomanikke kindlasti 
metsa rohkem tegema. 

 ENERGIAPUIT kasutusse, soovib Er-

ametsaliidu juht Ants Erik. FOTO: TERJE LEPP

Palgiveohaagised ja 
teised metsatööseadmed• Haagise kandevõime: 5 t

• Laadimisala pikkus: 2,9 m
• Haaratsi ulatuvus: 4,6 m
• Tõstejõud 4,6 m kaugusel: 460 kg
• Tõstekõrgus: 5,6 m
• Bruto tõstemoment: 21 kNm
• Tõstuki pöördeulatus: 340 kraadi
• Tõstuki/haagise mass: 430/645 kg

Valga, Petseri 40, 68204 Valgamaa - Mob. 524 1759 
Saue, Tule 20, 76505 Harjumaa - Tel. 670 9621, mob. 528 2732www.sami.ee
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Valitsus otsustas, et Eesti 
peaks aktiivselt osalema Eu-
roopa Liidu taastuvenergia 
ühisturul ja suunama Eesti 
taastuvenergia ülejäägi müü-
ki teistele liikmesriikidele.

Eesti riik on võtnud Euroo-
pa Liidu ees siduva kohustu-
se viia aastaks 2020 taastuve-
nergia osakaal energia lõpp-
tarbimises 25 protsendini, sa-
mas 2014. aastal oli Eesti taas-
tuvenergia osakaal lõpptarbi-
mises juba 26,3%.  

“Eesti saab pakkuda ju-
ba olemasolevat taastuvener-
gia eesmärki ületavat kogust 
ning võimalust vastavate riiki-
devaheliste kokkulepete kor-
ral täiendava taastuvenergia 
müüki teistele Euroopa Liidu 
liikmesriikidele. Arvestades 
Eesti taastuvenergia tootmise 
potentsiaali, ulatub selle eks-
portturu maht Eestis üle viie-

kümne miljoni euro. Ning sta-
tistikakaubanduse võimaluse 
kasutamine loob metsanduses 
enam kui 2300 uut töökohta, 
paljud neis Virumaal. Eksport 
ning uued töökohad on kind-
lasti majandusele hea sõnum,” 
sõnas majandus- ja taristumi-
nister Kristen Michal.  

10 miljonit eurot maksutulu. 
Teiste riikide tarbeks toodetud 
taastuvenergia rahastavad ost-
jad. Toodetud energia jääb Ees-
tisse, üle kantakse vaid toode-
tud statistilised kogused.

Nii näiteks saab taastuve-
nergiat toota statistikakau-
banduseks Narva elektrijaa-
mades põlevkivi asemel pui-
duhaket kasutades maksi-
maalse potentsiaaliga kuni 
3 teravatt-tundi aastas. Pui-
duhakke kasutamise suuren-
damine energia tootmiseks 

annab võimaluse Eesti met-
sade raiemahu suurendami-
seks.  Raiemahu suurendami-
ne ühe miljoni tihumeetri võr-
ra toob ka 10 miljonit eurot 
maksutulu.  

“Statistikaühikute müük 
loob võimaluse täiendav taas-
tuvenergia tootmise potent-
siaal kasutusele võtta Eesti 
elektritarbijaid koormamata 
ja seeläbi elavdada Eesti ma-
jandust,” ütles Michal. “Statis-
tikakaubandusega teostata-
va statistika tootmiseks kor-
raldatakse vähempakkumine 
ja statistika müügil luuakse 
mehhanism, et välistada nega-
tiivsed mõjud puidu- ja kaug-
kütteturgudele. Kõikidele te-
hingutele eelnevalt hinnatak-
se selle mõju toormeturule.” 

Valitsuse otsus võimaldab 
majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumil liikuda 

edasi taastuvelektri ja tõhu-
sa koostootmise toetusskee-
mi muutva elektrituruseadu-
se eelnõu kooskõlastamisega.

Välistama peab ülekom-
penseerimise. Toetusskeemi 
muutmise eesmärk on tagada 
Eesti taastuvelektri tootmise 
eesmärkide täitmine, järgides 
Euroopa Liidu abi suuniseid, 
ja välistada võimalik tootjate 
ülekompenseerimine.

Toetusskeemile riigiabi loa 
taotlemisel võttis Eesti kohus-
tuse täita puudujääv taastuve-
lektri kogus läbi konkurentsi-
le avatud vähempakkumiste 
korraldamise. Eesti on sead-
nud eesmärgiks toota aas-
taks 2020 elektri kogutarbi-
misest 17,6 protsenti taastu-
vatest energiaallikatest, mi-
da on umbes 500 GWh enam 
kui praegu.

Taastuvenergia ülejääki saab pakkuda müüki
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Eesti Erametsaliit ja Eesti 
Taastuvenergia Koda tõid 
oma pöördumises välja, et 
muutunud julgeolekusituat-
sioon on teravalt tõstnud päe-
vakorda energiajulgeoleku 
küsimuse. Ehkki Venemaalt 
imporditava maagaasi osakaal 
primaarenergia tarbimises on 
vaid kümnendik, toodetakse 
maagaasist kolmandik riigi 
soojusenergiast. Probleemiks 
on nii varustuskindlus kui ka 
monopoolne hinnakujundus.

Mullu oktoobris tehtud 
ühispöördumises tehti riigile 
ettepanek töötada välja konk-
reetne meetmete pakett, mil-
lega kiirendataks investeerin-
guid kodumaistesse puhas-
tesse energiatootmisviisides-
se, mis viiksid Venemaa maa-
gaasi tarbimise miinimumini. 
Soodustama peab kodumaise 
biokütuse ulatuslikumat ka-
sutuselevõttu. 

Majandus- ja kommuni-
katsiooniministeerium nõus-
tus, et Eesti maagaasituru sõl-
tuvus ühest tarnijast on luba-
matult suur ja peab vajalikuks 
astuda samme kohalike kütus-
te kasutuselevõtuks, samaaeg-
selt ka gaasi tarneallikaid mit-
mekesistades.

Hambutu arengukava

1. Endiselt panustatak-
se põlevkivi uttegaa-
sile. Selline valik oli 

juba aasta eest äärmiselt küsi-

tav. Investeeringuid näidatakse 

seejuures tegelikkusest madala-

mana ja taastuvenergia võima-

lusi viletsamana. 

2. Ei arvestata õli-
tööstuse arenda-
misega seotud ris-

ke.Näiteks naftahinnarisk ja teh-

noloogiarisk, ka CO
2
 hinna risk 

ning administratiivsed riskid, 

mis tulenevad avaliku sektori 

otsustest nagu keskkonnatasud 

ning -nõuded. Praegu on mit-

med riskid realiseerunud ning 

riik on olukorras, kus puudub 

adekvaatne stsenaarium toot-

misvõimsuste edendamiseks.

3. Kõik elektritootmi-
se võimsused peak-
sid endiselt tek-

kima turupõhiselt. Olemas-

oleva turumudeli juures ainult 

elektrihinda arvestades uusi 

elektritootmisvõimsusi rajada ei 

ole võimalik. 

4. Uusi taastuvener-
gia eesmärke aas-
taks 2030 pole ar-

vestatud. Varasemast ambit-

sioonikamad eesmärgid sätes-

tati kevadel toimunud riigiko-

gu valimiste järel koalitsiooni-

leppes. 

5. Ambitsioonitu võr-
reldes juba kehtiva-
te arengukavade-

ga. Nii 2030. kui ka 2050. aas-

ta vaates. Seda iseäranis elekt-

ri- ja transpordimajanduse vald-

konnas. 

6. Puuduvad adek-
vaatsed meetmed 
eesmärkide saa-

vutamiseks.

7. Puudub sisuline 
ambitsioon taastuv-
energia osas. Samal 

ajal, kui riigid üle maailma sea-

vad enesele järjest ambitsioo-

nikamaid taastuvenergia ees-

märke, on Eesti, kus potentsiaa-

li taastuvenergia arendamiseks 

jätkub, tegemas vähikäiku. 

  Tasub teada
Probleemsed kohad Energiamajanduse Arengukava eelnõus

ALLIKAS: EESTI ERAMETSALIIT JA EESTI 

TAASTUVENERGIA KODA

80%
Eestis tarbitavast 
soojusest tuleks aas-
taks 2030 toota kodu-
maisest biokütusest 
ning taastuvenergia 
tootmise osakaal 
elektrienergia lõpp-
tarbimises peaks 
olema vähemalt 
50%. Need eesmär-
gid tuleks sätestada 
Energiamajanduse 
Arengukavas.

www.didohydraulika.ee

DIDO VENNAD OÜ, Ringtee 27, Tartu
GSM 5305 5754, 5309 9253

DIDO HÜDRAULIKA
Meie remondime ja hooldame 
Teie hüdraulika ja pneumaatika, 
et saaksite keskenduda
oma põhitegevusele
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TEA TARUSTE
kaasautor

Puidutööstuses suutis üle 
poole miljoni euro suurust 
käivet töötaja kohta näida-
ta vaid kolm ettevõtet, üle 
50 000 euro kasumit tööta-
ja kohta teenis vaid kaks et-
tevõtet. 

Norvik Gruppi kuuluval 
ASil Laesti on Pärnu linnas 
kaks saeveskit, kus toimub 
saematerjali tootmine, kuiva-
tamine, hööveldamine ja jä-
reltöötlus. 2014. aastal kasva-
tas ettevõte tublisti nii käivet 
kui kasumit. Käive, mis 2013. 
aastal oli ligi 14 miljonit eurot, 
kasvas 22 miljoni euroni. Käi-
ve töötaja kohta oli 180 240 eu-
rot, kasum 7891 eurot.

Puidufirmad 
     ei kiirusta 
tehnoloogiasse 
  investeerima 

Saetööstused jälgivad küll oma efektiivsusnäitajaid, ent on selle 
suurendamiseks tehtavate investeeringute osas ettevaatlikud. 

 LAESTI saeveskites jälgitakse kulusid tooteühiku kohta, toob välja juhataja Olavi Tang. FOTO: ANTS LIIGUS/PÄRNU POSTIMEES/SCANPIX
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“Jah, me pöörame tähele-
panu kuludele tootmisühiku 
kohta, jälgime seda igakui-
selt ja koondina aastas. Teeme 
võrdlusi eelnevate perioodide 
ja ka konkurentidega. Efektiiv-
suse tõusuks on vajalikud pi-
devad investeeringud tootmi-
sesse. Käibe- ja kasuminumb-
reid töötajate kohta me ei jäl-
gi,” rääkis Laesti juhataja Ola-
vi Tang.

Kuidas teenida metsast ühe 
töötaja kohta suurimat ka-
sumit? Sellele küsimusele on 
Tangil lihtne vastus: lihtsaim 
viis on vahendus ja keeruli-
sim tootmine. “Suurim kasum 
töötaja kohta, kui see nüüd 
just seada eesmärgiks omaet-
te, on kindlasti investeering 
kõige moodsamasse tehno-
loogiasse, maksimaalne või-
malik väärtustamine on pa-
rim lahend. Paraku peab sel-
lega kaasnema ka müügitur-
gude väga hea tundmine ja 

kindlustunne. Moodne inves-
teering tähendab olulisi kapi-
talikulusid, seda ka toote ühi-
kuhinnale,” arutles ta.

“Ebaõigelt arvestatud äri-
plaani korral on suurema 
inimtööjõu kasutamisel või-
malik tootmist vähendada ja 
inimesi koondada, ent amor-
tisatsiooni ja pangakohustusi 

  Edetabel
Efektiivsemad puidutööstused
2014. aasta andmed eurodes ja koht Äripäeva puidutööstuse TOPis

käive töötaja kohta

 1. Estonian Cell AS 813 235 33.

 2. Raigisson OÜ 609 220 106.

 3. Graanul Invest AS 547 047 12.

 4. Aegviidu Puit AS 422 207 23.

 5. Combimill Reopalu OÜ 411 820 39.

 6. Northeim OÜ 391 792 97.

 7. Toftan AS 372 135 5.

 8. Stora Enso Eesti AS 306 181 42.

 9. Tapa Mill OÜ 256 940 54.

 10. Puidukoda OÜ 256 521 25.

 11. Finlaid OÜ 255 098 50.

 12. Pärnu Log Homes OÜ 252 141 51.

 13. Teamwood OÜ 239 818 69.

 14. Kohila Vineer OÜ 221 203 40.–41.

 15. Woodwell AS 218 051 40.–41.

 16. Thermoarena OÜ 218 045 17.–18.

 17. J.Roots Timber OÜ 207 511 89.–90.

 18. Aivar & Merike OÜ 206 030 63.

 19. Combimill Sakala OÜ 204 274 3.

 20. Lemeks AS 195 110 4.

1,43
miljonit eurot oli 2014. 
aastal puidutööstus-
te TOPis osalenud 
ettevõtete keskmine 
käive töötaja kohta. 

ALLIKAS: ÄRIPÄEV

  Vaata  veebist
Eesti edukamad puidu-
firmad 2014. aastal
http://bit.ly/1Lo0nZ1

tel 55 546 297  www.melit.ee

HALUMASINAD

PUIDUHAKKURID

VÕSAGILJOTIINID

Brushwood OÜ
Raieõiguse ja metsakinnistute ost
Metsamaterjali tootmine ja müük

Hakkepuidu tootmine ja müük

Ostame
Pärnu-, Rapla-, Lääne-, Viljandi- ja Harjumaal

√ metsamaterjali raieõigust 
    (kogu sortiment)
√ võsa raieõigust
√ koondamata raidmeid ja võsa
√ saetööstuse jääke (pinnud jms)

Allan Maidla, tel 508 2501, allan@energywood.ee
Arne Torilo, tel 5300 0304, arne@energywood.ee

Jan Sartakov, tel 5648 9732, jan@energywood.ee

MÜÜME HAKKEPUITU
PUIDU HAKKIMISE TEENUS
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paraku koondada võimalik ei 
ole,” lisas Tang.

Mõistliku hinnaga masinat 
pole leidnud. 1996. aastal te-
gevust alustanud AS HeSve-
Ka teenis tunamullu inime-
se kohta 40 736 eurot käivet ja 
4551 eurot kasumit.  Toodan-
gust vaid kümnendiku müüb 
ettevõte kohalikul turul, üle-
jäänu läheb suures osas Hii-
nasse ja ka Norrasse. 

HeSveKa juhataja Mati Kuk-
lase sõnul oli möödunud aasta 
väga edukas, detsembris saa-
deti Eestist välja 9 konteine-
rit täielikult töödeldud pui-
tu. “Olen 20 aastat selles vald-
konnas töötanud ja võin öel-
da, et ega sellest ettemõtlemi-
sest suurt kasu pole. Pangad 
võivad nõuda prognoosivaid 
bilansse, aga see on üks suur 
mull. Elu on nagu Ameerika 
mägedel, palgihinnad kõiku-
vad, elektrihind samuti – pea-
asi on omadega välja tulla. Pa-

rematel aegadel tuleb rasva 
koguda, et saaks investeerin-
guid teha. Elame kuu korraga 
ja loodame vanajumala peale, 
et mingeid ootamatuid häda-
sid ei tuleks, et midagi katki ei 
läheks, et tööseisakud ei kim-
butaks,” kirjeldas Kuklane pui-
duettevõtte argipäeva.

Ettevõttes töötab 30 ini-
mest, käibe- ja kasuminumb-
reid töötajate arvuga ei kõr-
vutata. Kuklane märkis, et te-
ma kui juhataja asi on vaada-
ta, millised on need mõttetud 
töölõigud, mida keegi teha ei 
taha ja mis on ebarentaablid. 

“Näiteks puidu sorteerimi-
ne, mis on julm füüsiline töö ja 
mille masinad võiks ära teha. 
Mõistliku hinnaga masinaid, 
mille abil muutusi organisat-
sioonis läbi viia, pole me veel 
leidnud. Pealegi tuleb meil iga 
lauda eraldi vaadata ja sortee-
rida, masin aga värvimuutuste 
ja okste arvu järgi materjali se-
lekteerida ei oska,“ selgitas  ta.

kasum töötaja kohta

 1. Graanul Invest AS 62 158 12.

 2. Toftan AS 54 635 5.

 3. Thermoarena OÜ 44 952 17.–18.

 4. Tapvei Estonia OÜ 44 027 36.

 5. UPM-Kymmene Otepää AS 36 613 2.

 6. Combimill Reopalu OÜ 35 124 39.

 7. Raja KT OÜ 31 886 17.–18.

 8. Estonian Cell AS 24 718 33.

 9. Combimill Sakala OÜ 24 026 3.

 10. Viiratsi Saeveski AS 22 335 7.

 11. Woodwell AS 20 398 40.–41.

 12. Aegviidu Puit AS 20 357 23.

 13. Unibox OÜ 18 824 16.

 14. Stora Enso Eesti AS 18 439 42.

 15. Langlepp OÜ 18 059 11.

 16. Brenstol OÜ 17 579 6.

 17. Baltic Log Cabins OÜ 15 601 20.

 18. Lemeks AS 15 411 4.

 19. Eesti Höövelliist OÜ 14 756 22.

 20. Ha Serv OÜ 14 459 9.

MÜÜAMÜÜA
KASVAVA METSA KASVAVA METSA 

RAIDEIDRAIDEID

aastaringiaastaringi
oksjonivabaltoksjonivabalt

MÜÜAMÜÜA
KASVAVA METSA KASVAVA METSA 

RAIDEIDRAIDEID

aastaringiaastaringi
oksjonivabaltoksjonivabalt

Info 515 9890Info 515 9890Info 515 9890Info 515 9890
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Riigimetsast 
raiuti 
ligi 10 000 
jõulukuuske
Seekord toodi riigimetsast 
9800 jõulukuuske, aasta va-
rem 9600. Kaheksandat aas-
tat kuusetoomise võimalust 
pakkuv RMK lubab kuuski võt-
ta kohtadest, kus neil pole loo-
tust suureks kasvada: kraavi-
pervedelt, tee äärest, elektrilii-
nide alt, vana metsa alt.   

RMK metsakasvatuse pea-
spetsialist Toomas Väädi sõ-
nul pakub RMK jõulukuuse 
toomise võimalust riigimet-
sast selleks, et hoida elus kena 
vana kommet ning kutsuda 
inimesi loodusesse. “Tundub, 
et need, kes ise metsa kuuse 
järele minekut väärtustavad, 
võtavad retke ette mistahes il-
maga,” sõnas Väät.

LIIS KONOVALOV
kaasautor

Kaks kavalat kokka leidsid 
viisi, kuidas jõulupuudest ka-
su lõigata. Kuuse tee läks köö-
ki, kus Londonis elavad ja te-
gutsevad Julia Georgallis ja 
Lauren Davies koostasid me-
nüü kõikvõimalikest kuuse- ja 
männitoitudest. Kasvusid, mi-
da toiduna ka meil tuntakse, 
sealjuures ei kasutatud.

Jõulumaitselise menüü käi-
gus läksid lauale kuusesuitsu-
tatud lõhe ja ka kuusetarre-
tis. Georgallis selgitas veidrat 
valikut sooviga taaskasutada. 
Paar tahtis ühendada kokka-
mise armastuse jätkusuutlik-
kusega. “Tahtsime koostada 

menüüd, mis oleks hooajaline, 
aga mitte klassikaline,” ütles 
ta. “Samal ajal rääkisime sel-
lest, kui kahju on kõigist nen-
dest äravisatud jõulupuudest.”

Menüü oli paras pähkel. Me-
nüü kombineerimine oli Geor-
gallise sõnul äärmiselt keeru-
kas. “Alguses tegime ikka pä-
ris kohutavaid toite,” sõnab 
ta, kuid pärast mitmeid kat-
setusi leidis kokkade paar pa-
rimad puuliigid toidus kasu-
tamiseks.

“Sinikuusel on kerge apel-
siniaroom ja ebatsuuga on  ro-
husem,” kommenteerisid ko-
kad oma avastusi. Kõige parem 
on ebatsuugat kombineerida 

sidruniga, mis toob välja sel-
le parimad maitseomadused. 
Okkad ise meenutavad toidu 
sees kalaluid, seega soovitavad 
innovaatilised kokad kasuta-
da neid ainult toidule aroomi 
andmiseks. Näiteks saab kee-
ta okastest, sidrunist ja suhk-
rust siirupi.

Eriti hästi tulid välja män-
niokastega suitsutatud kala ja 
lillkapsas. 

Kaks kokka esinesid sel-
lise menüüga mõned korrad 
umbes kümneliikmelistele 
seltskondadele ja ütlevad, et 
vastuvõtt oli väga positiivne. 
Omavaheline koostöö sujus 
ja plaan on järgmiselgi aastal 
jõulupuud taaskasutusse lasta. 

Kolmekuningapäeval 
kuusk lauale

PUIDUHAKE.COM OÜ         www.puiduhake.com

Tel +372 503 3567  puiduhake@puiduhake.com  

Raietööd
Võsalõikus

Ohtlike puude langetamine
Metsamaterjali väljaveo teenus
Kändude transport ja juurimine

Okste äraveo teenus
Kaevetööd
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Arcwood investeerib inse-
nerpuidu tootmiskomplek-
si 10 miljonit eurot. Investee-
ringuga laiendatakse juba ole-
masolevat liimpuidu tootmis-
kompleksi 8000 ruutmeetriga, 
kuhu paigutatakse moodne 
sisseseade, mis võimaldab nii 
liimpuidu kui ristkiht-liim-
puidu (CLT) tootmist.

Ettevõtte juhi ja ühe oma-
niku Peeter Peedomaa sõnul 
on masintöödeldud inseneri-
puidu tootmisoskus otsekui 
kaasaegne käsitööoskus ja tu-
lemuseks on nn nutipuit, mille 
tootmise ökoloogiline jalajälg 
on ääretult pisikene.

Rajatava tootmisvõimsuse 
kasvuga luuakse töökohad li-

10 miljonit eurot nutipuidu 
tootmiskompleksi

saks praegustele veel 20 ini-
mesele ja võimalus suurenda-
da olemasolevat tootmismah-
tu kuni kolm korda. Investee-
ringuga panustatakse auto-
matiseerimisele ja innovatiiv-
sete lahenduste kasutamisele.

Nii tootmiskompleksi küt-
te kui sadevete kogumise süs-
teemis kasutatakse tänapäe-
vaseid keskkonnasõbralikke 
lahendusi. 

Paindlik ehitusmaterjal. Te-
hase laiendamist ajendas ja 
julgustas tegema inseneri-
puidu mahu oluline kasv nii 
siseriiklikult kui ekspordi-
turgudel. 

Eriti suurt potentsiaali nä-

hakse ristkiht-liimpuidu toot-
misel, kuna selle nõudlus ja 
innovaatiline kasutamine on 
plahvatuslikult tõusnud nii 
Kesk-Euroopas kui Skandi-
naavias, seda suuresti just tä-
nu keskkonnasõbralikule ehi-
tusviisile, mida inseneripuidu 
kui ehitusmaterjali kasutami-
ne võimaldab. 

Ka Eestis on alustatud mit-
mete CLT kasutamisel põhine-
vate ehitiste projekteerimise-
ga. Arhitektid näevad selliste 
lahenduste kasutamises suurt 
paindlikkust, kiiret ja kuiva 
ehitusviisi. 

Ka Arcwoodi uus kontori-
hoone valmib CLT materjali 
kasutades. 

 NUTIPUIDU ökoloogiline 

jalajälg on väike, toob välja 

Arcwoodi juht Peeter Peedo-

maa . FOTO: ERIK PROZES
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LIIS KÄNGSEPP
kaasautor

Senised ennustused kliimamuutuse 
osas viitavad, et kui Maa temperatuur 
tõuseb, tähendab see meie laiuskraa-
dil rohkem sademeid ja seega on ooda-
ta ka õhuniiskuse kasvu. Tartu Ülikooli 
teadlase Priit Kupperi sõnul võiks suure-

neda ka ekstreemsete ilmastikunähtus-
te osakaal, meid võivad kimbutada nii 
põuad, kuumalained kui ka üleujutused. 
“Üks ei välista paraku teist. Kliima muu-
tub niiskemaks, aga ekstreemsemaks,” 
ütles Kupper. 

Kupper on üks teadlastest, kes viib Järv-
seljal läbi eksperimenti nimega FAHM (lü-
hend ingliskeelsest väljendist Free Air Hu-
midity Manipulation ehk Metsaökosüstee-
mi Õhuniiskusega Manipuleerimise Eks-
periment). Tegemist on maailma mas-
taabis erakordse eksperimendiga – palju 

  Soojenev 
kliima mõjutab 
 ka meie metsi
Kuigi võiks arvata, et 
soojem ja niiskem kliima 
paneb metsad Eestis 
lopsakamalt ja kiiremini 
kasvama, võib reaalsus olla 
hoopis teine. Kuidas suurem 
õhuniiskus meie puid 
võiks mõjutada, uurivad 
teadlased praegu Järvseljal 
asuval katsealal.
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 ÕHU niisutamine Järvseljal, 

et teada saada, kuidas puud 

niiskemat kliimat taluvad.
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on uuritud, kuidas võiks taimi mõjutada 
temperatuuri ja süsihappegaasi osakaa-
lu tõus atmosfääris, ent sellega, kuidas 
võiks puid mõjutada õhuniiskuse tõus, 
pole tegeletud. 

Alates 2008. aasta kevadest on Järvsel-
jal kolme hektari suurusel maa-alal aru-
kaskedele ja hübriidhaabadele kunstli-
kult loodud keskkond, kus õhuniiskus on 
suurem kui tavalises metsas. Kupper möö-
nis, et katset alustades oli teadlastel arva-
mus, et kui keskkond on niiske, siis puud 
kasvavad paremini. 

“Oleme näinud vastupidist. Õhuniis-
kusega manipuleerimine on neile olnud 
stressifaktoriks,” ütles Kupper. Ta selgitas, 
et suurem õhuniiskus põhjustas puude-
le stressi eeskätt seetõttu, et mängu tuli 
mulla liigniiskuse mõju. “Väga sademe-
terohketel suvedel oli märgata, et mullas 
tekkis hapniku defitsiit ja toitainete kät-
tesaamine oli kehvem, samuti oli seen-
kahjustusi rohkem,” ütles Kupper. “Puud 
püüavad ümbritsevale reageerida, kuigi 
eelneva elu jooksul kogetud stress on neil 
struktuurselt sees – kui nad on varem keh-
vasti kasvanud, siis on väga raske kähku 
ümber orienteeruda kiiremale kasvule.” 

Ta sõnas, et oma rolli võis mängida ka 
see, et katse esimestel aastatel, 2008–2009 
olid Eestis keskmisest sademeterikkamad 
suved ning rõhutas, et kuna selline õhu-
niiskusega ökosüsteemi taseme manipu-
leerimine on esmakordne projekt maa-
ilmas, pole praegu väga palju infot, kui-
das õhuniiskuse suurenemine võiks met-
si mõjutada. 

Selge on siiski, et kuna puud on pi-
kaealised, pole nad muutustele reageeri-
des sama kiired kui lühema elueaga roht-
taimed. Samas võib FAHMi katsetulemusi 
vaadates nüüd juba öelda, et mingil mää-
ral on puud siiski võimelised kohanema. 
Kupperi kolleegi Arvo Tulluse sõnul võis 
katsest välja lugeda, et arukased koha-
nesid uute kliimatingimustega paremi-
ni kui haavad.  

“Kase puhul tuli välja, et esialgne stres-
sis olek läks üle ja viimasel katseaastal 
kasvasid nad niiskes õhus isegi pisut pa-
remini. Haabadel jäi lõpuni selline vei-
di aeglasem kasv,” ütles Tullus ja lisas, et 
edaspidi tuleks püüda selgitada, miks 
see nii võis olla. Haabade kiduram kasv 
võis olla seotud sellega, et katses kasuta-
ti kloonhaabasid, samas kui kased olid 

  Mis on mis
FAHM 

Free Air Humidity Manipulation ehk 

Metsaökosüsteemi Õhuniiskusega 

Manipuleerimise Eksperiment. 

Välieksperiment, mis uurib puude ja met-

saökosüsteemi kohanemist ning talitlust 

suurenenud õhuniiskusel. Puudele pihusta-

takse kõrgsurve all veeosakesi. Selle taga-

järjel tekkiv udu aurustub kiiresti ja õhuniis-

kus tõuseb umbes 7%. Õhku niisutatakse 

maist septembri lõpuni ehk öökülmade lõp-

pemisest järgmiste öökülmadeni.  

Katseala Tartus Järvseljal rajas 10 aas-

tat tagasi Tartu Ülikooli ökofüsioloogia ja 

rakendusökoloogia töörühm. Niisutamist 

alustati 2008. aasta mais.

Puuliigid arukask ja hübriidhaab valiti selle 

järgi, et nad kasvaksid suhteliselt kiiresti ja 

nende vastu oleks ka metsatööstuslik huvi. 

Esimene ja ainulaadne uuring kogu 

maailmas — palju on uuritud, kuidas mõju-

tab ökosüsteemi temperatuuri või süsihap-

pegaasi tõus atmosfääris, kuid seda, kuidas 

mõjutab taimestikku õhuniiskuse kasv, pole 

eksperimentaalselt uuritud. 

VEELGI SUUREM 
TÕHUSUS VEELGI 
PAREMA HINNAGA

IVECO STRALIS HI-WAY  
440S46 T/P AUTOMAAT  

Näidispakkumise lisavarustus:

Xenon tuled

Retarder

Kliima automaat

Sillakaalude indikaator jne

Pakume finantseerimise lahendusi ja 

head tagasiostu väärtust.

Tutvu veokitega meie kodulehel: 

www.ivpluss.ee.

Iv Pluss AS   Pärnu mnt 556, Laagri  

677 9060   myyk@ivpluss.ee

alates 71 900€
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NÜÜD KA 
RENDIVÕIMALUS

20 AASTAT HEA TAVA METSAMAJANDAMIST

Tel 5069966; 4890696
E-post priimo.mets@priimo.ee

Tel 5069966; 4890696
E-post priimo.mets@priimo.ee

OÜ Priimo Mets
• ostab metsakinnistuid, raieõigust, kase palki

• pakub kase saematerjali
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• pakub kase saematerjali• pakub kase saematerjali
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seemnetekkelised ehk nende geneetiline 
baas oli mitmekesisem. 

Esimene katseperiood Järvseljal kestis 
kuus aastat ning kui puud maha lõigati, 
olid arukased umbes 30 cm, hübriidhaa-
vad aga umbes 40 cm lühemad kui need 
katses osalenud puud, mida kunstlikult 
ei niisutatud. Diameetris oli erinevus alla 
0,5 cm. Ehk siis puud suutsid kiiresti kas-
vada ka niiskes õhus, aga keskmiselt jäi 
nende kasv natuke väiksemaks. Samas ei 
ole praegu teada, kas niiskemas õhus sir-
gunud puud oleksid võinud vanemas eas 
kiiremini kasvama hakata, sest pikema-
tele kui 5–6meetristele puudele ei ole või-
malik Järvseljal kunstlikult niiskemaid 
kasvutingimusi pakkuda.  

“Puud võtsid midagi ette – kujunda-
sid ümber oma juurte morfoloogiat, le-
hestiku eluiga pikenes. Ei saagi oodata, 
et kasvu poolest taastumine toimuks ko-
he, sest alguses oli niiskemas õhus kasva-
nud puudel selge kasvustress,” ütles Tul-
lus. “Kahju, et pidime katse lõpetama hu-
vitavas faasis, kui kaskedel hakkas asi pa-
remuse poole minema. Kokkuvõttes oli 
rohkem selliseid aastaid, kus niisutatud 
puud kasvasid vähem.” 

www.logset.com

S I M P L Y  B E T T E R

Meid leiad :

AUTRA OÜ
Männiku tee 104, Tallinn 11218
Tel.: +372 6755 440, Fax: +372 6755 443
www.autra.ee
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Lehtmetsade osakaal on vii-
mase 20–30 aasta jooksul 
Eestis suurenenud ning Ar-
vo Tulluse hinnangul kasvab 
kliima soojenedes nende osa-
kaal veelgi. 

“Me oleme üleminekuvöön-
dis – põhjas kasvavad rohkem 
okaspuud, lõunas lehtpuud – 
ja meie metsad võiksid muutu-
da rohkem selles suunas, mis 
jääb meist lõuna poole. Leht-
metsa osakaal võiks suurene-
da nii looduslikult kui ka met-
sa majandades ja kasvatades,” 
ütles Arvo Tullus. 

“Lehtpuude osakaalule 
võiks rohkem rõhku panna. 
Ka mõned muud uuringud, 
mis võrdlevad meie põhilis-
te okaspuu- ja lehtpuuliikide 
vastuvõtlikkust kliimamuutu-

sele, on välja toonud, et okas-
puud on rohkem haavatavad, 
lehtpuud saavad muutuvates 
oludes paremini hakkama,” 
lisas ta.

Vähem aega raiuda, rohkem 
haigusi. Lehtpuumetsade osa-
kaalu on suurendanud ühelt 
poolt metsatööstuse vajadus: 
Kundas toodab haava puit-
massi Estonian Cell, kasepuitu 
kasutab paberi- ja mööblitöös-
tus. Teisalt on lehtmetsi tulnud 
juurde kasutusest väljajäänud 
põllumaade tõttu, mis on ha-
kanud metsastuma. Tulluse sõ-
nul on just kased, haavad ja le-
pad pioneerliigid, mis esime-
sena mahajäetud põllumaal 
kasvama hakkavad. 

Tullus usub, et meie põlised 

lehtpuud saavad kliimamuu-
tustega kohanemisega hak-
kama, kuid metsatööstust võib 
rohkem mõjutada hoopis see, 
et temperatuuri tõus tähendab 
ka lühemaid talvi. Ehk siis aeg, 
mil saab metsas raietöid teha, 
lüheneb. Sademete kasv võib 
kaasa tuua ka lisakulud met-
sateede ja kuivendusvõrkude 
hooldamisele.  

“Mitmed kliimategurid 
võivad siiski omada negatiiv-
set mõju puudele – näiteks 
võib ekstreemsete ilmadega, 
mis nõrgestavad puude vas-
tupanu, kaasneda kahjurite ja 
seenhaiguste laialdasem levik, 
peame olema valmis selleks, 
et kliimamuutuse võimalikke 
häid ja halbu tagajärgi on pä-
ris palju,” ütles Tullus.

Rohkem lehtmetsi ja lühemad talved

 ROHKEM võiks kliima muutudes panustada lehtpuude levikule. FOTO: KADRIN KARNER

OSTAME 
  METSAKINNISTUID 
    ja KASVAVAT METSA
        ning PÕLLUMAAD. 

Info tel 434 2330, 505 7355   |   e-post apmets@apmets.ee
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Üldiselt saab kal-
lima-võimsama 
tööriistaga tehtud ka 
kõik vähemnõudli-
kud tööd, kasutades 
võsasae asemel ro-
hunuga või trimmi-
pead – vastupidine ei 
ole kahjuks võima-
lik või võtab meeletu 
aja ja lõhub masinat.

TANEL JAANIMÄE
kaasautor

Võsalõikur on efektiine töö-
riist, mis õigesti kasutades 
aitab metsas oluliselt liht-
sustada hooldustöid. Met-
saomanikule, kes tulevikus 
tahab suuremat tulu pal-
gi müügilt, ei teeks paha ka 
ise võsatöödesse panustada. 
Korralik riist on abiks ka näi-
teks rohumaade puhastami-
sel. Võsalõikur on peenikeste 
puude langetamisel oluliselt 
ergonoomilisem saetööst.

Kas võsalõikurit on vaja?  
Maamajapidamises aiaäärte 
niitmiseks piisab ehk elektri-
jõul töötavast väikesest trim-
merist ning aiatagusest võ-
sastunud hekist saaks ka ehk 
oksakääride, kiini ja mootor-
sae abil jagu. Või on mõttekas 
ühekordseks kasutuseks sea-

det rentida. Võsalõikaja ost-
misel on mõtet siis, kui on 
plaan sellega metsa minna.

Milline lõikur valida? Oma 
metsas vaikselt nokitsemi-
seks kõlbab pisut soodsam ja 
väiksema jõudlusega riist, lei-
vateenimiseks on parem va-
lida kallim ja tootlikum apa-
raat. Oma osa on siinkohal 
valiku tegemisel juba kaasa 
rääkida ka metsal, kuhu võ-
salõikajaga minna kavatse-
takse. 

Alusmetsa ja võsa lange-
tamisel on mõttekam vali-
da pigem lühema varre ja kit-
samate käepidemetega ma-
sin. Sellega on lihtsam-muga-
vam kitsastes oludes manöö-
verdada.  

Metsakultuuride hool-
damiseks ja ka näiteks sihti-
de-kraavide puhastamiseks, 

kus ruumi rohkem ja lõpptu-
lemuseks nn puhas plats, on 
mugavam võtta pikema var-
rega võsalõikaja – töörinne 
on laiem ja jõudlus suurem. 

Üldiselt saab kallima-
võimsama tööriistaga teh-
tud ka kõik vähemnõudlikud 
tööd, kasutades võsasae ase-
mel rohunuga või trimmi-
pead – vastupidine ei ole kah-
juks võimalik või võtab mee-
letu aja ja lõhub masinat.

Ergonoomika ja kasutusmu-
gavus. Võimsama riistaga 
on ka tööviljakus kahtlema-
ta suurem – jõuab ju selline 
masin kiiremini lõigata. Aga 
võimsam masin ka kaalub 
reeglina rohkem. Pika töö-
päeva peale annab juba päris 
korralikult tunda, kui pide-
valt tuleb paari rohkemat ki-
lo kaasas kanda. 

Võsalõikur vali metsa järgi. 
Pööra tähelepanu ohutusele

 METSAALUSE võsast puhastamisel on parim abimees võsalõikur. FOTO: ERAMETSAKESKUS
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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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Võsalõikaja kasutusmuga-
vuses ja selle raskuse kand-
misel mängivad olulist rolli 
ka rakmed. Need peavad mu-
gavalt selga istuma. Eelistada 
tasub puusavööga “trakse”, 
kus enamus masina kaalust 
langeb operaatori puusadele, 
mitte õlgadele. Rakmete sobi-
vus ja mugavus on mõistagi 
individuaalne, olenedes ka-
sutaja kasvust ja kehakujust. 

Osad metsamehed on läi-
nud ka seda teed, et kasuta-
vad ühe tootja rakmeid, mis 
neile paremini sobivad, koos 
teise tootja võsasaega. Sellisel 
juhul peab jälgima, et kinni-
tused omavahel sobiksid. 

Ergonoomika ja isikliku 
kasutusmugavuse juures on 
veel mõned detailid, mille-
le tuleks tähelepanu pöörata. 
Käepidemete laius ja masina 
pikkus on lisaks eespool mai-
nitud töö iseloomule sõltuvu-
ses ka kasutaja kasvuga. 

Isegi sellise pisiasja osas, 
nagu gaasihoova asukoht 
käepidemel, lähevad kasuta-
jate arvamused lahku – mõ-
ned eelistavad varianti, millel 
gaasihoob asub “päästikuna” 
nimetissõrme all, teised pea-
vad seda ebamugavaks ning 
eelistavad masinat, millel 
gaasihoob on pöidla all. 

Üks oluline näitaja võsa-
lõikajate, nagu teistegi met-
satööriistade puhul, on vib-
ratsioon. Mida paremini on 
seadmel seda suudetud lee-
vendada, seda parem ka töö-
mehe kätele. Kui on vähegi et-
te näha vajadust teha tööd 
talvel, tasub soetada mudel, 
millel on käepidemete soo-
jendus.

Järelteenindus. Eelistatud 
on tuntumad metsatööriista-
de tootjad, kellel on teenin-
duspunktid üle Eesti. Nende 
võimekuses seadmeid hool-
dada ja remontida ning va-
jalike varuosade olemasolus. 
Soetades mõne eksootilise-
ma või suisa tundmatu toot-
ja tööriista, võib juhtuda, et 
selle remonti teostakse vaid 
ühes asukohas ning varuosi 
tellitakse ükshaaval.

Kasuta turvavarustust
Elukutselisel metsamehel on see ilmselt 

olemas, aga ka pühapäevasaagija ei tohiks 

ilma korraliku turvavarustuseta metsa min-

na. Kahjuks on just viimaste seas liigagi pal-

ju näha pilti, kus mees töötab trimmeri või 

võsalõikajaga, ainsateks ihukateteks san-

daalid, šortsid ja päikeseprillid. 

Turvajalatsid ja püksid. Kaitsevad ope-

raatorit lõikeketta alt lenduda võivate kivide 

või oksajuppide eest. 

Kaitsekiiver ja võrkmask. Kaitsevad sa-

muti lenduvate kivide eest. Kiiver kaitseb ka 

okste eest, mis eriti kuivanud puid langeta-

des võivad ülevalt kukkuda. 

Kõrvaklapid. Oluline lisa kiivri juures, pi-

dev mootorimüra ei mõju kõrvakuulmise-

le hästi. 

Korralikud töökindad. Aitavad samuti 

vibratsiooni summutada ning kaitsevad ka 

sõrmi ja peopesi, kui on vaja näiteks mõn-

da langevat puud suunata.

Hoia lõikepea terav
Vähendab õnnetuseohtu. Et ei juhtuks 

midagi operaatoriga ning et masinad kes-

taksid, peab lõikeriist olema terav! Üritades 

nüri lõiketeraga lõigata, surutakse sead-

mele peale ning lõpuks võib nüri tera koos 

võimsa mootoriga võtta väga ootamatu 

suuna või hoopis puruneda. Tera, mis on lii-

ga nüri lõikamaks puitu, suudab inimesele 

siiski haiget teha. 

Väiksem kulu. Nüri lõikekettaga nüsimine 

tähendab ka suurt bensiini- ja ajakulu ning 

vähest töötulemust. 

Terita pidevalt. Paremini püsivad teravad 

kõvasulamhammastega lõikekettad, tavali-

selt tasub iga tankimispausi ajal kettad vii-

liga kergelt üle lükata, mitte oodata kuni 

need on lootusetult nürinenud.

Jälgi ümbrust
Lõiketera raadius. Lõiketera võimalik liiku-

misraadius on oluliselt suurem kui näiteks 

mootorsael, tuleb tähelepanelikult jälgida, 

et keegi või miski ette ei jääks. Seda veel 

eriti näiteks suurematel ja lagedatel aladel 

hoogsalt suuri kaari tõmmates. Mitmekesi 

töötades tuleb ka kaaslastele selgeks teha, 

et nood ootamatult tera ette ei satuks. 

Oma jalgealune. Seista tuleb kindlalt kahe 

jalaga maa peal ning mitte takerduda ma-

halõigatud risusse või töötada selle peal 

kuidagimoodi tasakaalu hoides.

Vale kasutus
“Raiumine” Viga, mida ka üsna palju te-

hakse – võsalõikaja tera liigutatakse läbi 

puude kiiremini, kui selle ketas lõigata 

jõuab. Tulemuseks võib olla kõveraks pain-

dunud (ja kinni kiilunud) veovõll ja vars, pu-

runenud käepideme kinnitus või reduktor.

Vale tera valeks tööks või ülemõõdulis-

te lõikurite kasutamine. Rohunuga ei ole 

mõeldud puude langetamiseks. Ingliskeel-

ses erialakirjanduses kasutatakse selle koh-

ta väljendit “thumb rule” – kui see, mida lõi-

kad, on pöidlast jämedam, kasuta saeke-

tast.

Ettenähtust suurema diameetriga lõi-
ketera. Kasutatakse mõnikord tööjõudlu-

se suurendamiseks. Eriti halval juhul on sel-

lise tera äramahutamiseks eemaldatud ka 

lõikepea kaitse, mis tähendab seda, et tera 

alt lenduvate kivide jm prahi, halval juhul ka 

terast pärineva metallitüki eest ei kaitse ka-

sutajat enam mitte miski. Lisaks sellele kur-

nab ettenähtust suurem ja raskem lõiketera 

ka mootorit ning reduktorit.

Töö tulemus
Kui kõrgelt lõigata. Kardetakse, et kui jät-

ta järele kõrged tüükad, võivad need hiljem 

metsamasinate rehve lõhkuda. Siiski on pi-

kemate tüügaste jätmine mõistlikum – selli-

sed murrab traktoriratas maapinnale maha, 

lühemate puhul on torkamise oht suurem. 

Lisaks on istanduste hooldamisel sellis-

test kõrgematest tüügastest ka kasu – need 

muudavad põtradele ja kitsedele noorendi-

kesse söömatuleku ja istutatud metsa laas-

tamise ebamugavamaks.

Erandiks on selliste kohtade võsast puhas-

tamine, kus hiljem inimesed jalgsi liiguvad 

– seal tasuks nimelt võtta võsa võimalikult 

maatasa maha, et oleks mugavam ja ohu-

tum käia.

T Ö Ö V A H E N D

  Pane tähele
Võsalõikuri ohutuse ABC

 VÕSALÕIKURIT valesti kasutades 

võib nii endale kui masinale viga teha. 

FOTO: ECHO EESTI
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30 Metsamajandus

MARILIIS PINN
Metsamajanduse toimetaja

Keskkonnaministeeriumi tel-
litud uuringu “Eesti eramet-
saomandi struktuur ja met-
sade kasutamine 2015. aastal” 
tulemuste kohaselt on met-
saühistusse kuulumisel ning 
toetuste saamisel tugev seos 
raiete kavandamisega. 

“Eesti füüsilisest isikust 
metsaomanikud on juriidi-
listest omanikest ligikaudu 
kaks korda vähemaktiivsed 
oma metsi majandama. Seelä-
bi jääb igal aastal kasutama-
ta arvestatavas koguses pui-
tu, saamata omanikutulu, ka-
sutamata võimalusi tööhõi-
veks nii metsas, puidutööstu-
ses kui transpordis ning riigil 
saamata sellega seotud erine-
vad maksud,” kommenteeris 
analüüsi tulemusi keskkon-
naministeeriumi asekantsler 
Marku Lamp.

Asekantsleri sõnul on see 
selge signaal, et füüsilisest isi-
kust metsaomanike konku-
rentsikeskkonda on tarvis pa-
randada. “Pikk samm selles 
suunas on juba tehtud. Toe-
tuste suunamine läbi ühistute 
ja väikemetsaomanike eelista-
mine on aidanud kaasa metsa-
de tõhusamale kasutamisele, 
mis on metsanduse arengu-
kava üks põhieesmärke aasta-
ni 2020. Metsaomanikel tasub 
kindlasti kaaluda metsaühis-
tutega liitumist, kuna ühis-
tud pakuvad oma liikmetele 
metsanduslikku nõustamist, 
abi toetuste taotlemisel, või-
malust ühiselt majandustege-
vust korraldada ja abi puidu 
müügil,” märkis ta. 

Metsaühistutesse kuulumi-
se kasulikkust näitavad ka uu-
ringu tulemused. 

Metsaühistuga liitumine 
soodustab metsade 
tõhusamat kasutamist

30%
KOGU metsamaast kuulub Eestis füüsi-

listele isikutele, trend on langev. Rootsis 

on see protsent 58 ja Soomes 45.

8100
METSAOMANIKKU kuulus 2015. aastal 

metsaühistutesse – võrreldes 2010. aas-

taga on metsaühistu liikmete arv enam 

kui kolmekordistunud ning ühistuliik-

mete metsamaa pindala kahekordistu-

nud. Ühistuliikmetest kuulub füüsilis-

tele isikutele 155 160 ha ja juriidilistele 

isikutele 300 723 ha metsamaad.

85,2%
METSADE inventeerimise ja metsama-

jandamiskavade koostamise toetusest, 

70,7% metsa uuendamise toetusest ja 

94,2% erametsaomanike nõustamise 

toetusest said mullu füüsilised isikud. 

Füüsilisest isikust siseriiklike metsan-

dustoetuste saajate arv on arvestatavalt 

suurenenud.

6,9 ha
OLI keskmine raie pindalatoetust saanud 

erametsaomanikel (raiemaht 827 m3), 

toetust mitte saanud omanikel oli see 

0,3 ha (maht 35 m3). Toetuste saamisel ja 

ühistutesse kuulumisel on seega tugev 

seos raiete kavandamisega.

  Tasub teada
Metsamaa fragmenteerub

Metsamaad kokku on Eestis 2,25 mln ha, sellest era-

kätes 1,06 mln ha ehk 47%.

Majandustegevusi kavandati erametsamaal 81 352 

ha ulatuses ehk 7,6%-l erametsade kogupindalast. 

Erametsaomanikke oli 2015. aastal maakatastri ja 

kinnisturegistri andmetel 107 170 füüsilist ja 5752 juriidi-

list isikut. Võrreldes 2010. aastaga oli füüsilisi isikuid 13 

899 ning juriidilisi isikuid 1751 võrra rohkem. 

Viie aastaga on füüsilistest isikutest erametsaomani-

ke arv küll kasvanud, kuid üldise suundumusena on 

toimunud füüsilistele isikutele kuuluva metsaomandi 

keskmise ja kogupindala vähenemine ehk fragmentee-

rumine ning juriidilistele isikutele kuuluva metsaoman-

di suurenemine ehk kontsentreerumine.

Füüsilisest isikust metsaomanikud
Meeste osakaal 55%.

Omasid 65% erametsamaast, 2010. a 74%.

Keskmine metsamaa pindala 6,42 ha, 2010. a 8,02 ha.

Juriidilisest isikust metsaomanikud
Omasid 35% erametsamaast, 2010. a 26%.

Keskmine metsamaa pindala 65,7 ha, 2010. a 65,7 ha.

Kavandasid oma metsades tegevusi pindalaühiku koh-

ta 1,8 korda enam kui füüsilised isikud.

  Võrdlus
Eraisikutel rohkem väiksemaid 
metsamaatükke
Erametsaomanike jagunemine metsaomandi suuruse järgi, 

protsentides

juriidilised isikud

füüsilised isikud

alla 1 ha 1–5 ha 5–20 ha

30 29 25

28

16

7

üle 20 ha

32 33
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TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 1; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, 
Turu 47. PÄRNU: United Motors Pärnu, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors 
Kohtla-Järve, Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. VILJANDI: 
Rael Autokeskus, Tallinna 97. KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Tartu, Pihlaka 2.

Kõrvalsõitjad imetlevad, 
sõitjad armastavad

Vau-efektiga Kia Sportage üllatab nii seest kui ka väljast

Uus Kia Sportage ei ole loodud selleks, et vastata sinu ootustele, vaid et su ootusi ületada. Silmatorkavam disain pluss veelgi rohkem 
tipptehnoloogiat, näiteks juhtmevaba laadija ja äkkpidurdussüsteem, muudavad iga sõidu unustamatuks reisiks. Ehk siis – Kia Sportage’il on 
veelgi enam omadusi, millega sind üllatada!

Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks veel Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) vastavalt kohalikele eritingimustele. 
Kütusekulu (l/100 km)/CO2 (g/km): linnas alates 5,7/149 kuni 10,0/237, maanteel alates 4,2/110 kuni 6,2/144, keskmine alates 4,7/124 kuni 7,6/177.

www.kia.ee

Uhiuus
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