
metsanduse teemaleht 15. veebruar 2012



15. veebruar 20122

Jüri Saar
jyri.saar@postimees.ee

«Taimetootjatel pole nii pal-
ju müüa, kui vaja oleks, eelkõi-
ge kuuseistikuid,» ütles metsan-
duse Viljandimaa tugiisik Olavi 
Udam, kes on Leedust istikute 
toomise eestvedaja. «Ka männi-
ga on mõnel aastal probleeme, 
sest männile eriomased taimla-
haigused rikuvad mõnikord saa-
gi.»

Keskkonnaameti metsaosa-
konna peaspetsialist Eda Tetlov 
kinnitas, et istikuid ei jagu ke-
vadel kõigile soovijaile ning see 
mõjub metsade uuendamisele – 
raiesmikud jäävad kultiveerima-
ta. Eelmisel aastal müüsid taim-
lad üle 16 miljoni istiku, kui suur 
on puudujääk, ei oska ta nime-
tada.

Seejuures, märkis Tetlov, ei 
läinud sugugi kõik taimed met-
sa uuendamiseks. Levinud on 
jõulukuuseistanduste rajamine, 

kuusetaimi on kasutatud ka 
maanteeäärsete lumetõkkehek-
kide istutamiseks.

Leedust tõid metsaomani-
kud taimi juba mullu, umbes 
300 000 taime. Udam ütles, et 
selle aasta vajadust täpsustatak-
se, kuid ilmselt saab Leedust 
taimi 150–200 metsaomanik-
ku. 

«See on ühistulise koostöö 
projekt ja näitab koostöö tuge-
vust, taimed lähevad üle riigi 
laiali,» lausus Udam. «Väike 
probleem on see, et Leedus saa-
bub kevad varem kui meil, aga 
taimed pannakse külmikusse 
sobivat istutusaega ootama.»

Ületootmise tulemus
Leevendust taimepuudusele 

on otsitud ka Lätist. Välismaalt 
istikute Eestisse toojaid on Uda-
mi teada veel mitmeid. Järgida 
tuleb aga rangeid reegleid.

«Eestisse on lubatud tuua is-
tikuid, mis on kasvatatud Lätist, 
Leedust või Valgevenest kogu-
tud seemnetest,» ütles Udam. 
«Reegel on, et  läänest  itta ja 
põhjast lõunasse ei tohi paljun-
dusmaterjali viia. Mõni aeg ta-
gasi  Rootsist toodud kuusetai-
med olid kasvatatud tegelikult 

Valgevenest  varutud seem-
nest.»

Udam nentis, et istikunap-
puse põhjus on vajaduse ebasta-
biilsus ja taimede istutuskõlbli-
kuks kasvatamise pikk aeg. Pal-
jasjuursed kuusetaimed istuta-
takse üldjuhul  nelja-aastaselt, 
konteinertaimed kaheaastaselt.  
Seega peaksid taimekasvatajad 
suutma turu vajadust aimata 
kaks kuni neli aastat ette. Ehk 
teisisõnu peaksid metsaomani-
kud oma taimevajadust ise pike-
malt planeerima ja tellimuse va-
rakult sisse andma.

«Tõenäoliselt võib Eesti oma 
vajadusest üle jääda hübriid-
haava taimi,» nentis Tetlov. 
«Taimepuudus on põhjustatud 
sellest, et taimekasvatajad neid 
ei kasvata. Taimekasvatajad  
ootavad omakorda tellimusi tai-
metarbijatelt, et teada, kui palju 
taimi vajatakse.»

Sõltuvalt taimeliigist ja -tüü-
bist võib puudusest üle saada 
kuni nelja aastaga, sest taimede 
müügivalmiks kasvamise aeg 
on erinev.

Udam on ka ise metsaistiku-
te kasvataja ja temal saab aastas 
müügikõlblikuks 10 000 kuni  
20 000 taime, kuid ta on varem 
kasvatanud märksa enam.

Paraku on praeguse taime-
nappuse taustaks mõne aasta 
tagune istutusmaterjali ületoot-
mine, kui paljud taimekasvata-
jad pidid taimi hävitama, ja mit-
medki jätsid asja sinnapaika. 
«Üle oli miljon kuuseistikut ja 

nüüd jälle on olnud samas suu-
rusjärgus puudu,» lausus Udam. 
«Üks suur puuduse põhjus tun-
dub olema ka see, et Eesti taimi 
on hakatud müüma Soome ja 
Rootsi. Taimevajadust suuren-
dab kindlasti see, et erametsa-
keskuse kaudu saadakse  istu-
tustoetusi – see on kindlasti üks 
abinõudest, mis metsa istuta-
mist soodustab.»

Teine võimalus
Metsa majandamise seisuko-

hast on oluline põhjus metsa is-
tutada see, et istutades saab 
üheealise ja sobiva puuliigiga 
metsa, millest võib loota suure-
mat tootlust ja hoolduskulud on 
väiksemad kui külvates või 
raielanki looduslikule uuenemi-
sele jättes. Tetlov nentis, et isti-
kunappuse olukorras oleks tei-
ne valik uue metsapõlve saami-
ne külvamise teel, kuid seda ei 
sobi kasutada viljakates kasvu-
kohtades.

Udam lisas, et arvestades is-
tikute hinda on mõtet taimi istu-
tada just parimatele maadele: 
«Kasutatakse talupojatarkust, et 
väeta põldu, mis vilja kannab.»

Oma tarbeks ja ka müügiks 
metsataimede kasvatamine on 
Udami sõnul täiesti mõeldav, 
kui on sobiv maa ja kastmiseks 
vesi sellel olemas. Selleteemali-
si koolitusigi tehakse.

«Keerulisem  on kasvatatu 
turustamine,» märkis Tetlov. 
Defitsiidiaeg võib taas ülejää-
giajaks pöörduda.  

Eda TETlov
Keskkonnaameti peaspetsialist

Kui kevadel uue metsa is-
tutamiseks taimi ei jätku, 
aga tahtmist uut metsa 

rajada on kõvasti, tuleb kaaluda 
muid metsa uuendamise võima-
lusi  – külvamist või loodusliku-
le uuenemisele kaasaaitamist. 
Puuliigiti on selleks mitmeid 
võimalusi.

Toimetamisviisi valikul on 
oluline raiesmiku seisukord ehk 
siis see, kas raie oli planeeritud 
või tuli see teha puistu seisundi 

tõttu (kõrvaldada tormi, putu-
kate või seenhaiguste rüüste ta-
gajärgi).

Kuuseistikute puuduse kor-
ral sobib istutada suuremaid 
seemikuid. Nende juurekava po-
le küll nii tugev kui istikutel ja 
taimgi on väiksem. Seetõttu tu-
leb kuuseseemikute kultiveeri-
misel arvestada hilisema suure-
ma hooldamisvajadusega, ka ei 
pruugi seemik ekstreemsemates 
ilmaoludes olla nii vastupidav 
kui istik. Praktiline kogemus on, 
et väiksem taim põeb peale istu-
tamist vähem kui suurem. Sa-

muti võib mõelda puuliigi vahel-
dusele: kuuseistiku asemel so-
bib istutada kaseseemikut. Kuu-
se puhul looduslikule uuenemi-
sele panust teha ei tasu, sest 
metsakuuskedel on käbisid vä-
ga vähe ja needki kahjuritest 
puretud.

Männiistutuse saab asenda-
da külviga vähem viljakatel 
raiesmikel. Külvata on mõistlik 
koos maapinna ettevalmistami-
sega, et aega ja rahagi kokku 
hoida. Heakvaliteedilist männi-
seemet on laias valikus saada 
nii puistutest kui ka seemlatest. 

Seemne valikul 
tasub lähtuda põ-
himõttest, et pa-
rim seeme on ko-
halikku päritolu. 
Männil oli eelmine 
aasta hea seemneaasta 
ning kui raiesmiku naabru-
ses on kasvamas seemnekand-
vuseas mände, on lootust sealt-
ki lisa saada. 

Arukasel ei ole paar viimast 
aastat olnud head seemneaastat 
ning see annab lootust seemet 
saada hilissuvel. Siis tuleks met-
saomanikul suve teisel poolel 

maapinda mi-
neraliseerida, 
et pudeneval 

seemnel oleks 
võimalikult pal-

ju sobivaid kasvu-
kohti. Arukase kül-

vamine ei pruugi sageli 
anda loodetud tulemust, sest 
kasetõusme kasv sõltub väga 
palju keskkonnast.

Taimedest ilmajääja peab tu-
levikus oma istutustöid paremi-
ni planeerima ja varakult sobi-
vast taimlast taimed ette telli-
ma.

Istutamisest ja külvist 
mets ja puit
Teemalehe toimetaja: 
Jüri Saar,
jyri.saar@postimees.ee
Reklaamitoimetaja: 
Virge Lomp, tel 739 0391
virge.lomp@postimees.ee
Keeletoimetaja:
Ene Nagelmaa
Kujundus ja küljendus: 
Liina Danilson
Väljaandja: AS Postimees
Maakri 23a, Tallinn
tel 666 2202, faks 666 2301

Istikunappus sunnib tooma  
metsataimi Leedust
Eesti taimlates kasvatatud istikutest ei piisa 
siinsete metsaomanike istutusplaanide 
täitmiseks ja nii on kavas puudujäägi 
katteks Leedust taimi juurde tuua.

FOTO: ARVET MägiEelmisel aastal müüdi Eesti taimlatest üle 16 
miljoni metsataime, kuid vajadus oli suurem. 
Pildil on metsa istutamine Virumaal läinud 
kevadel.
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Eesti Metsa- ja Puidutööstuse 
Liidu tegevjuht 

metsamaterjali ja 
puittoodete hin-
nad muutuvad pi-

devalt ja hinnateave vana-
neb kiiresti – tegelikkuses 
on oluline näitaja hoopis li-
sandväärtus, mille loob ko-
gu metsa- ja puidusektor. 
Nii müüjale kui ostjale on 
üldjuhul tähtsad võimali-
kult püsivad ärisuhted, 
efektiivsus ja stabiilsed ma-
hud. 

Ajakirjanikud küsivad 
sageli, kuhu puidu hinnad 
liiguvad. Tahtmata väita, et 
hind pole tähtis, tuleb siis-
ki tõdeda, et hinnad muutu-
vad pidevalt nõudluse ja 
pakkumise vahekorra muu-
tuste tõttu. Seega ei kesken-
duta ettevõtetes liialt selle-
le, kuidas võiks toodete hin-
da muuta või millise hinna-
ga tooret osta, sest hinna 
kujundab eelkõige turg. 

Metsamaterjali hinda-
dele võivad mõju avaldada 
hooajalisus ja ilmastik. Mõ-

jutajaid, mis meist ei sõltu, 
on üsna palju. 

Just seetõttu on tähtis 
keskenduda efektiivsusele 
ja lisandväärtuse loomise-
le. 

Ka ühiskonna ja riigi 
seisukohalt on olulisem see, 
milline on metsa ja puidu-
sektori summaarne lisand-
väärtus, ja vähem tähtis, 
kas puidu hinnad liiguvad 
parasjagu üles või alla. Sa-
muti on tähtis see, kui pal-
ju on sektoris töökohti ning 
milline on sektori areng ja 
selle potentsiaal. 

Aastatepikkune statisti-
ka näitab, et metsa- ja pui-
dutööstuses toodetav  
lisandväärtus on töötleva 
tööstuse suurim. Eriti suurt 
panust kogu SKP kasvu tu-
leb märkida kriisi järel, kui 
metsa- ja puidusektor suu-

tis kiiresti reageerida uuele 
olukorrale, kus nõudlus pa-
ranes ja pakkumine oli väi-
ke. 

Tähtsad on head suh-
ted, kliendi vajaduste järgi-
mine ning väärtusahela tõ-
husus.

Konkurentsis püsimi-
seks püüavad ettevõtted ol-
la paindlikud ja hoida end 
kursis klientide vajaduste-
ga, et säilitada ja kasvatada 
tootmismahte. Võtmekoht 
on teha seda nii, et kulud 
tuludest rohkem kasvaks. 

Suurema lisandväärtu-
sega toodete hinnakõikumi-
sed on tavaliselt väikse-
mad.

Eesti metsa- ja puidu-
sektor annab alla protsendi 
maailma tootmismahtu-
dest, selge see, et me pole 
erilised hinnakujundajad. 

Et suurte konkurentmaade 
seas võistelda, arendavad 
meie tööstusettevõtted häid 
kliendisuhteid, tootlikkust 
ja tooteid. 

Tavapärased puidust 
tooted jäävad, kuid tõenäo-
liselt kasvab Eestis suure-
ma lisandväärtusega toode-
te hulk ja edeneb inseneri-
puidu tootmine.

Meil on arenguvaru 
saematerjali lisaväärinda-
mises ning peenpuidu ka-
sutuses. Samuti näiteks ma-
jade, mööbli ja nende osiste 
tootmises. Perspektiivne 
haru võiks tulevikus olla ka 
komposiitmaterjalide ja 
miks mitte nanotselluloosi 
tootmine.

Mida kõrgemale väärtus- 
ahelas liigume, seda suure-
maks muutub summaarne 
toodetud lisandväärtus. 

VaaTenuRK

Puidu hinna teema on üle võimendatud
rEgina hanSEn
Metsanduse kommunikatsioonijuht

Paberipuuturul on ajad keeru-
lised. Selle müümine võib üksikul 
väikemetsaomanikul olla raske ja 
hind on üsna madal. Kohati saab 
okaspuupaberipuidu eest ainult 
küttepuidu hinna. Viimase hind 
on samuti langenud. 

Oktoobrist langesid okaspuu-
palkide hinnad ning jäid möödu-
nud aasta neljanda kvartali pui-
duturu ülevaate põhjal aastalõ-
puks pidama männipalgil 63,83, 
männipeenpalgil 60,07, kuusepal-
gil 63 ja kuusepeenpalgil 59,36 eu-
role tihumeetrist. 

Seevastu jämedamate lehtpui-
du sortide hinnad kasvasid: kase-
pakk maksis 77 ja kasepalk 61,67 
€/tm. Haavapalgi hind (38,5 €/tm) 
on läbi aasta stabiilne püsinud, le-
papalgil on jõudnud see 40,17 eu-
role tihumeetrist. Lepapeenpalgi 
tihumeetri hind aga kukkus möö-
dunud aasta lõpus 33 eurolt 28 eu-
role. Kasepalgi tihumeetri hind 
püsis eelmise aasta teises pooles 
55 euro ümber. 

Saematerjaliturul ollakse ära-
ootaval seisukohal.

Otseselt sae- ja höövelmaterja-
li turust sõltuval palgiturul on 
hinnad küll langenud, kuid ma-
hud ei ole vähenenud. Palkide 
täiendavat turule toomist võivad 
pidurdama hakata madalad küt-
te- ja paberipuidu hinnad. 

Erametsaomanikel tasub olla 
tähelepanelik, sest tormimurru 
koristamata jätmine võib tähenda-
da lisanduvaid ja juba hoopis ula-

tuslikumaid üraskirüüsteid, mil-
le likvideerimisega saabki ainult 
küttepuitu. Seega, ehkki turuolu-
kord pole just kõige parem, tuleb 
vajalikud raied ikkagi ära teha. 

Küttepuude hind viimase kuu-
ga suurt ei muutunud, kinnitab 
konjunktuurinstituut. 

Soodusmüükide tulemusel 
olid jaanuaris lahtised 30–50 cm 
pikkused küttepuud keskmiselt 
2–5 protsenti odavamad kui eel-
misel kuul ja 3-meetrise saagima-
ta küttepuu hind oli jaanuaris 
keskmiselt protsendi võrra oda-
vam kui detsembris. Võrreldes 
eelmise aasta jaanuari hindadega 
oli hinnatõus siiski 11 protsenti.

Lahtised toored lepahalud 
maksid keskmiselt 37 ja kaseha-
lud 47 €/m³. Konteineris lepapuu-
de hind oli jaanuaris keskmiselt 
50 ja kasepuude oma 60 €/m³.

Kuivade lahtiste lepahalgude 
hind oli keskmiselt 49 €/m³, kon-
teineris müüdavate kuivade lepa-
halgude hind 62-63 €/m³. 

Võrgus müüdava kuiva lepa-
kaminapuu hind oli jaanuaris 70 
ja kase-kaminapuu hind ca 80  
€/m³, lepa-kaminapuu 40-liitrise 
võrgu hind kõikus 2,2 eurost 3,5 
euroni, kasel peamiselt 3-3,5 euro 
vahemikus. 

Metsaomanikul tasub võtta  
kokkuostjatelt mitu hinnapakku-
mist. Metsamaterjali edukamaks 
turustamiseks on metsaühistud 
asutanud keskühistu Eramets. 
Ühistu aitab leida müügiks pari-
ma hinna ja kontrollida metsas 
tehtavate tööde kvaliteeti. 

Vaata lisa www.eramets.ee.

Puiduturul valitseb ebalus

FOTO: ELMO RiigMetsast saab tulu ka pelgalt palke müües, aga tuleks mõelda, 
kuidas anda puidule lisandväärtust.
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«Koprad annavad minu elu-
le mõtte,» alustab metsaomanik 
Toomas Tarve oma kopralugu. 
«Mul on lausa nimekiri kohta-
dest, mida peab pidevalt jälgi-
ma. Viis kohta on, kus koprad 
pidevalt elavad, ja kümmekond, 
kus peab hoolitsema, et nad 
uuesti sisse ei tuleks. No nuht-
lus on.»

Enam kui tuhande hektari 
metsa omanik Tarve räägib, et 
põhilised kohad, kus kobras te-
da kiusab, on Võru- ja Põlva-
maal, aga teeb seda ka Viru- ja 
Pärnumaa maatükkidel. Üks 
Pärnumaa metsatükk muutus 
niisuguseks mülkaks, et polnud 
mõtet üritadagi sealt puitu kät-
te saada.

Suur kahju
Haanja valla metsaomanik 

ja Võrumaa metsanduse tugiisik 
Erki Sok räägib, et kroonides ar-
vutatult on koprad tema maal 
kahju teinud sadade tuhandete 
eest. Koprad paisutasid võitlu-
sest hoolimata veed üles nii, et 
ära kuivas hektar 30-aastast 
kuusikut. Metsapatoloogi otsus 
oli lageraie, ent isegi paberi-

puud sealt ei saanud – kõik läks 
kütteks ja ülestöötamise kulude 
katteks tuli veel viiendikul hek-
taril lageraiet teha.

«Tegime isaga kõike, mida 
iganes oskasime: lõhkusime 
tamme, suhtlesime jahimeeste-
ga, lõpuks küttisime koprad väl-
ja,» ütleb Sok. Aga võidurõõmu 
on tema meelest vara tunda – 
mis sest, et enda maal on tam-
mid lõhutud ja vesi alla lastud. 
Nendelt maadelt, kust kobrast 
pole välja kütitud, tuleb ta tasa-
pisi tagasi.

Kopra elutegevus on loodu-
se poolt määratud: nad ehitavad 
vee paisutamiseks tamme ja 
nende äärde pesakuhilaid. Vee-
kogu ümbrusest langetavad  
koprad ehitusmaterjaliks ja toi-
duks puid. Nii rikutud puud kui 
metsaalade üleujutamine on 
mõlemad suur nuhtlus.

Lihtsalt tammide lammuta-
mine annab metsaomanikule pi-
gem tegevust kui tulemust, sest 
kobras on väle tammi taastama. 
Okstest, tüvedest ja pinnasest 
kokku pandud tamm on aga lõh-
kumiseks sitke.

Metsaomanikele on antud 
nõu veekogude kaldaid puudest 
puhtana hoida, et kopra toidu-
laud oleks ahtam. Selle jutu nae-

rab Sok välja: «Mitte keegi ei lu-
ba metsaomanikul lõigata vee-
kogu kallast lihtsalt lagedaks. 
Pealegi kasvab võsa kiiresti ta-
gasi. Eks see natuke aitab, aga 
kui mina raiun kraavi puhtaks, 
kolib kobras naabri juurde.»

Niisiis aitaks küttimine. 
Kuid nagu Tarve ja Sok on koge-
nud, ei ole jahimehed kobrastest 
eriti huvitatud ja kui kohalik ja-
hiselts või jahimehed võtavadki 
koprad ette, on see rohkem heast 
tahtest. Eripärase maitsega  
kopraliha läheb suuresti koera-
toiduks.

Riik ei hüvita
Tarve räägib, et tal on auto-

kastis pidevalt konks, mille abil 
kopratamme lammutada, ja va-
hel kobras tüdibki, aga jätkab 
mõne aja pärast jälle. Kõige tõ-
husam lahendus on tema mee-
lest ekskavaatoriga tamm eest 
tõsta ja kui veab, siis mudas 
ukerdav loom kinni püüda. 

«Kui rotti tohib püüda, miks 
ei tohiks ma suurt rotti püüda,» 
juhib Tarve jutu sellele, et kop-
rajaht tuleks anda vabaks ja 
kobras kuulutada lindpriiks. 
«Rauad ja püünised võiksid ol-
la lubatud. Praegu ma ei või ise 
raudadega püüda, kui ma pole 
jahiseltsi liige. Nii rikkaks era-
metsaomanik küll kunagi ei saa, 
et võiks roheliste rõõmuks lasta 
kopral levida.»

Koprakahjusid riik ei hüvita.
Sok ütleb, et kopraid tuleks vä-
hemaks küttida sellise mõistli-

Kopranuhtluse vastu aitab üksnes järjekindel  võitlus

ku piirini, mis on vajalik liigi 
säilimiseks. «Mille kuramuse 
pärast ma maksan seda kallist 
maamaksu metsalt ja ainult 
kahju saan,» lausub ta.

Keskkonnateabe keskuse 
ulukiseire osakonna juhataja 
Peep Männil ütleb, et koprajaht 
on praegugi võrdlemisi vaba: ar-
vulist piirangut pole, võib kütti-
da varitsusest või koertega, püü-
da võrkude või kohe surmavate 

raudadega. On vaid ajaline pii-
rang poegimisperioodiks: kütti-
da on lubatud 15. aprillini ja 
uuesti augusti algusest. Kuid ka 
siin on vahel erandeid tehtud.

Männil ütles, et viimaste ras-
kete talvede järel ja kiskjate sur-
vel on kobraste arvukus jahi-
meeste hinnangul pisut vähene-
nud, kopraid on Eestis umbes  
17 000 – loodusele parasjagu, 
aga metsaomanikele ilmselgelt 

liiga palju. Suurtes looduslikes 
veekogudes ei sega ta kedagi, 
aga kiusab just väikestes ojades-
jõgedes ja kuivenduskraavides. 

Liigi püsimiseks vajalik piir 
on 500 isendit ja jahimajandus-
likku piirangut nõudev arv um-
bes 2000 looma. Sinnani on 
maad tublisti. 

Kopranuhtluse vähendami-
seks on Männili sõnutsi kõige 
parem, kui metsaomanik saab 

Eesti looduses elab umbes 17 000 kobrast. Loodusele parasjagu, metsaomanikele liiast.

Metsaomanikud võivad rääkida lõputuid 
lugusid kobraste hävitustööst ja sellest, et 
nende suurte näriliste arvukust tuleb koostöö 
ja leebemate küttimisreeglite toel vähendada.
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soomlasTe VõRdlus

Metsateho võrdles Soomes kolme erinevat harvesterit kolme eri 
langetuspeaga. Valitud olid Timberjack 1070 Timberjack 745 
peaga, Timberjack 870 Timberjack 730  peaga ja Ässä Naarva 
1600-40 (tavalise) peaga.

Eesmärk oli võrrelda tootlikkust esimeses harvenduses kahe 
langi põhjal, ühel männik, teisel segamets. Tööpiirkonnad valiti 
võimalikult võrdsed. Langi 
tihedus oli 3000–7000 puud 
hektaril, eemaldati 2100–5900 
puud hektarilt. Lankidelt saadi 
ka peenpalki, kuid välja toodi 
andmed hakkpuidu toorme 
kohta.

Teistest suurema alusmasina 
ja suurema peaga Timberjack 
745 jõudis ühe mototöötunniga 
üles töötada keskmiselt 10,5 m³ 
hakke tooret, Timberjack 730  
5,5 m³ ja Naarva 1600-40 8,5 m³.

Arvesse võttes ka masinate 
soetushinda ja jooksvaid kulusid 
oleks Ässä Naarva eesotsas.

ÄRISEMINAR 

Why are companies in the trade 
engaging in certification, legality 
assurance, CSR and carbon footprinting? 

JÄTKUSUUTLIK PUIDU TARNEAHEL 
- VÄLJAVAATED JA VÕIMALUSED  
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MIKS ettevõtted osalevad 
sertifitseerimises, panustavad 
toormaterjali seaduslikkuse 
tagamisse, ettevõtte 
sotsiaalse vastutuse (CSR) 
suurendamisse ja süsiniku 
jalajälje jälgimisse? 

Ole esimesena kursis uute 
õigusaktidega ning õpi tundma 
viise, kuidas juhtivad hankijad 
mõjutavad puidukaubandust. 
Ühtlasi kuuled nõuandeid, 
kuidas puit- ja paberitoodete 
müüjad saavad kasu tuntud 
FSC ® ja PEFC brändide 
kasutamisest.

•	Keskkonnasõbralik	puiduturg	–	põhisuundumused	
•	Kuidas	saada	kasu	FSC	või	PEFC	
sertifitseerimisest	

•	Valmos	OÜ:	„meie	FSC	teekond“	
•	FSC	Eestis	
•	Uuendused	FSC	ja	PEFC	tarneahela	nõuetes
•	Ettevalmistus	Euroopa	Liidu	Puidumääruse	
jõustumiseks	(EU	Timber	Regulation)	

•	EMTL:	Jätkusuutlikkus	ja	Eesti	puidukaubandus	
•	Ja	veel	rohkem...

Lisainfot leiate ja üritusele 
saate registreeruda aadressil 
www.nepcon.net/ee/seminar 
või helistades 738 0723 

Tallinnas, 1. märtsil 2012

TÄHTSAMAD TEEMAD 

PEFC/09-44-02

Registreerumise 
tähtaeg on 23. 
veebruar! 

metsanduse maakondli-
kel tugiisikutel paluti 
hinnata ulukite põhjus-

tatud majanduslikku kahju viie-
palliskaalal, null märkis kahju 
puudumist ja neli näitas ulatus-
likku kahju. Hindamine lähtus 
metsas nähtust ja lahendamist 
vajanud probleemide hulgast.

Võrdluses mõne aasta tagu-
se ajaga on kahjusid vähem, 
kuid Viljandimaal on põdrakah-
justused endiselt ulatuslikud.

Veel seitsmes maakonnas 
põhjustavad põdrad suurt ma-
janduslikku kahju, ülejäänutes 
mõõdukat või väikest kahju.

Hirve põhjustatud kahju 
hinnati suureks Saaremaal ja 
Hiiumaal, väikeseks Viljandi-
maal. Mujal hirvemuret pole.

Metskitsekahjustused on 
suureks hinnatud Järva- ja Pär-
numaal, mujal on kitsede põh-
justatud majanduslik kahju 
mõõdukas või väike.

Koprakahjustused on majan-
duslikult suureks hinnatud Võ-

ru-, Viljandi- ja Pärnumaal. Mu-
jal on mõju väiksem, kuid ainult 
Lääne-Virus ei põhjusta kobras 
küsitluse tulemuste järgi enam 
majanduslikku kahju.

Ulukite tekitatud majandus-
lik kahju väljendub mitmeti.

Ulukikahjustuste tagajärg 
on puude mitmeladvalisus, kor-
duval kahjustamisel ka põõsas-
tumine, kuusel tüvemädanikku 
tekitavad seenhaigused.

Metsanoorendike hävimisest 
või puidu kvaliteedi langusest 
põhjustatud kahju jääb metsa-
omaniku kanda.

Metsakonsulent Olavi Udam 
lisas, et ulukikahjustuste taga-
järjel muutub metsade liigiline 
koosseis märkimisväärselt.

«Mändi ja haaba ei ole või-
malik ulatuslike põdrakahjus-
tustega piirkondades üldse kas-
vatada,» ütles Udam. «Need 
alad tuleb vägisi uuendada kuu-
se ja kasega, isegi kui need ei ole 
sobivaimad selles kasvukohas 
kasvatamiseks.»

Põder on metsa suurim kahjur 

alar PalaTu
Hydroline OÜ

vanaisad töötasid metsas 
kirve ja saega, isad moo-
torsaega, aga tänapäeva 

noortel meestel on metsatöödel 
abiks suured erimasinad. Põhi-
lised raietööd saavad Eesti met-
sades tehtud langetusmasinate 
ehk harvesteride ja väljaveoma-
sinate ehk forvarderite abil.

Veel 15 aastat  tagasi ei olnud 
Eestis sõnad hakkpuit, puidu-
hakkur, energiapuu ja roheline 
energia kuigi tuntud, kuid nüüd 
areneb see valdkond kiiresti. 
Fossiilkütuste kallinemine on 
toonud kaasa soovi kasutada 
ära kogu metsast saadav puit ja 
energiapuitu müües suurenda-
da metsamajandamise kasum-
likkust.

Veel kümmekond aastat ta-
gasi saadi hakkpuidu toore põ-
hiliselt väheväärtuslike lankide 
ülestöötamisest, siis hakati võ-
sast puhastama metsa, metsa-
ääri ja kraavikaldaid. Nüüd vee-
takse metsast välja kõik − ka 
mõne sentimeetri jämedused 
noorpuud, tihti oksad ja järjest 
enam ka kännud. 

On ehitatud hakkpuidul töö-
tavaid elektri- ja koostootmis-
jaamu, paljud suured soojatoot-
jad kasutavad energiaallikana 
hakkpuitu.

Algaastatel olid hakkpuidu 
toorme hankimise töövahendi-
teks võsasaag, mootorsaag ja ta-
valise langetuspeaga harvester. 

Ent areng on toimunud siin-
gi. Järjest rohkem võetaks kasu-
tusele spetsiaalseid energiapuu 
langetamise päid, millest ena-
mik teeb lõike uudse, giljotiini 
tüüpi lõiketeraga. Tõhusust lisa-
vad paljud patenditud lahendu-
sed, mille tulemusel suudab üks 
masin teha kümne saemehe 
töö.

Põhjamaades on enim levi-
nud Naarva lõikepead, mille lõi-

Uudne tehnika kiirendab 
energiapuidu varumist

Kopranuhtluse vastu aitab üksnes järjekindel  võitlus
TiiT TimbErg
RMK juhatuse liige

Käes on hea aeg varuda küttepuid. Peale 
metsamaterjali ostmise saab riigimet-
sast küttepuitu varuda ka seda ise üles 

töötades sanitaarraie käigus või varudes lage-
raielankidelt raideid. 

RMK müüb küttepuid kolmemeetriste not-
tidena ja korraldab ka veo. Toome ostjale pui-
du koju suurte metsaveoautodega, mistõttu on 
miinimumkogus 10 kuupmeetrit ehk pool met-
saveoauto koormast. Selline kogus lehtpuuküt-
tepuitu koos kohaletoomisega maksab 44,19 
eurot kuupmeetri eest, täiskoorma ehk 24-kuup-
meetrise puidukoorma hind on 34,31 eurot 
kuupmeetri eest. Okaspuuküttepuidu poolkoo-
rem maksab 48,99 eurot ja täiskoorem 39,11 eu-
rot kuupmeetri kohta.

RMK pakub eraisikutele küttepuidu varu-
miseks ka teisi viise. Kui endal on soovi ja os-
kusi metsa teha, siis tasub kohalikust metskon-
nast uurida lankidelt raiete või kännupakkude 
varumise võimalust. Riigimetsast raiete varu-
mise hind on 7,80 ja kännupakkude hind 11,88 
eurot kuupmeetri kohta. Vastavalt ostja soovi-
le märgitakse müügilepingus eraldi mahu ja 
hinnaga nii raided kui ka kännupakud. Kuna 
lageraiele järgnevad alati metsauuendustööd, 
siis on raiete varumise tähtaeg ostjale lühike, 
maksimaalselt 30 kalendripäeva.

Veel saab riigimetsast küttepuid varuda, 

kui on ostetud sanitaarraieõigus. Metsa üles-
töötamise hinnad on tõusnud, kuid siin on ini-
mestel võimalus kulusid pisut kokku hoida ja 
sanitaarraieõigust omades ise metsa teha. 

Sõltuvalt puuliigist on raieõigust omades 
varutava puidu hinnaks keskmiselt 11,80 eurot 
kuupmeeter. Möödunud aastal kasutas sellist 
võimalust riigimetsast küttepuid teha üle 1800 
inimese kokku rohkem kui 35 000 kuupmeetri 
ulatuses. 

Kasvava metsa sanitaarraie õiguse ostusoo-
vi juures arvestatakse inimeste huve ja kütte-
puidu kõrval on võimalik osta ka väikesi tarbe-
puidu koguseid (kuni 20% üldmahust), et oma 
maamajas väiksemaid korrastustöid teha. Raie-
õiguse kohta lisainfo saamiseks tuleb pöördu-
da RMK metskondadesse ja küsida müügivõi-
malusi. Sobivuse korral valmistatakse raieala 
ette ja sõlmitakse raieõiguse müügileping 
konkreetse langi ülestöötamiseks. RMK toode-
tav puidusortiment on lai ja arvestab ka väike-
tarbijaga. Juhul, kui soovitakse osta väikest ko-
gust tarbepuitu (näiteks kuuselatte aiaposti-
deks), võib alati küsida pakkumise.

 

Sõltuvalt soovitavast materjalist ja kogu-
sest arvutatakse kauba maksumus ja saa-
detakse küsijale pakkumus. Tarbemater-

jali ostusoovidega kirja võib saata e-posti aad-
ressile rmk@rmk.ee.

RMK metsamaterjali müügist moodustab 
küttepuit 11 protsenti. 

RiigimeTsasT saab ise puiTu VaRuda

kohalike jahimeestega hästi lä-
bi. Kui vaja, vahendab metsa-
omanikku ja jahimehi keskkon-
naamet.

Eelmisel sajandil kütiti kop-
rad Eestist täielikult välja, kuid 
taasasustati uuesti sajandi kesk-
paigas. Kopra levikut on soosi-
nud ulatuslik kuivenduskraavi-
de rajamine. Sobivaid elupaiku 
on nüüd rohkem, kui oli sajand 
tagasi.

FOTO: RAigO PAJULA

kevõime on enamiku puiduliiki-
de puhul kuni 40 cm. Töö jõud-
lust suurendab, kui giljotiinpea 
on varustatud kolmanda paari 
haaradega, mis hoiavad juba 
langetatud puitu kinni siis, kui 
ollakse langetamas järgmist 
puud. Nii ei pea iga lõike järel 
puitu kuhugi asetama, vaid se-
da saab koguda ülemiste haara-
de vahele.

giljotiine on mitmes mõõ-
dus. Väiksemad sobivad põllu-
majanduslikele traktoritele, 
keskmised väljaveomasinatele 
ja kõige suuremad ekskavaato-
ritele ning suurtele metsalange-
tusmasinatele.

giljotiinlõikepeal on tavali-
se, ketiga lõikepea ees mitmeid 
eeliseid. Jääb ära keti sage teri-
tamine, giljotiini tera on vaja te-
ritada umbes korra kuus. Ei ole 
ka saeplaadi kulu, pole ketiõli-
kulu ning elektrilisi osi on vä-
hem. 

Kännud on võimalik lõigata 

peaaegu maapinnaga tasa, tera 
ei karda liivast pinnast ega po-
ri.

Väiksemaid ja keskmisi võ-
sagiljotiine saab paigaldada ot-
se haaratsi asemele − giljotiini-
le sobivad haaratsi toitevooli-
kud. Sama peaga on võimalik 
nii lõigata kui ka laadida koor-
masse. 

Kuna energiapuidu langeta-
mise pea hüdraulika õlitarve on 
väike, saab seda kasutada ka 
vananenud langetusmasinatel, 
mis tänapäevase tavalangetus-
peaga töötada ei suuda.

Enamik energiapuu langeta-
mise päid on kergesti paigalda-
tavad ega nõua suurt investee-
ringut. Talvisel ajal oleks ener-
giapuidu lõikamine tõsiselt võe-
tav võimalus ekskavaatorioma-
nikele, kuid tasub veenduda, et 
langetuspea oleks projekteeri-
tud spetsiaalselt selle masina-
tüübi tarbeks ja piisaks tugevus-
varu.

Põder teeb 
enim mee-
lehärmi 
Viljandi-
maa metsa-
omanikele.

FOTO:  
PRiiT SiMSON
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vaiKE PommEr
RMK pärandkultuurispetsialist

metsad hoiavad ja varja-
vad hoolega märke eel-
miste põlvkondade elu-

viisidest. Hüljatud talud ja elu-
kohad jäävad looduse meeleval-
da. Tasapisi haarab võsa või-
must ja katab endise hoovi, aia- 
ja põllumaa, peidab saunatee 
ning keldri ja taluhoonete vun-
damendid. Paljudes küll püsi-
majäänud taluhoonetes on aga 
vahetunud nii põlvkondi kui ka 
omanikke. Neil pole paigaga ot-
sest seost ega ka põlvest põlve 
edasiantavaid teadmisi, mäles-
tusi ja pärimusi – puudub aja-
looline mälu. 

Pärandkultuur on kõik, mis 
talletab meie ajalugu, tavasid ja 
eluviise. Selle tundmine ja hoid-
mine lisab maale väärtust ja 
maaomanikule väärikust. Ras-
ke, kui mitte võimatu on hoida 
seda, mida sa ei tunne või mille 
kohta puudub teave.

2005. aasta sügisel algas Eu-
roopa Liidu rahastamisel ja RMK 
initsiatiivil metsandusliku pä-
randkultuuri kaardistamine. 
Koostöös kohalike elanike, oma-
valitsuste, metsaomanike ja teis-

te huvirühmadega kaardistati 
kolme aastaga neljas maakon-
nas (Harju, Järva, Lääne, Rapla) 
esimesed 5000 pärandkultuuri 
objekti. Saadud kogemus julgus-
tas inventeerimisega edasi mi-
nema, aga kinnitas ka suurt va-
jadust lihtsa pärandkultuuritea-
be järele.

Muinsuskaitseameti regist-
ris on riigi kaitse all 27 835 mä-
lestist, mille kohta tehakse maa-
omanikule konkreetsed ettekir-
jutused objekti kaitseks.

Pärandkultuuri objektide 
säilimine on aga rajatud omani-
kuhoiule ja tulemus sõltub oma-
niku teadlikkusest, suhtumisest 
oma metsas paiknevatesse kul-
tuuriväärtustesse. Teadmiste li-
sandumine muudab aga ka suh-
tumist.

2007. aastal anti välja lihtsas 
ja arusaadavas keeles käsiraa-
mat, mis käsitleb pärandkultuu-
ri mõistet, tähtsust ja selle prae-
gust olukorda. Lisaks aitab see 
näidete abil metsaomanikul pä-
randkultuuri objekte ära tunda 
ning antakse lihtsad käitumis-
juhised nende säilitamiseks ja 
hooldamiseks. 

Väikest pärandkultuuri kä-
siraamatut on nüüdseks ilmu-

nud ligi 10 000 eksemplari ja li-
saks raamatukogudele on see 
kättesaadav ka RMK kodulehel 
www.rmk.ee. Samast on võima-
lik leida kõigi maakondade pä-
randkultuuriraamatud.

Praeguseks on pärandkul-
tuuri inventuur lõpetatud kõigis 
maakondades. Kaardistatud on 
üle 35 000 objekti. Viimase viie 
maakonna kaardistatud objek-
tide andmed jõuavad tasuta ka-
sutatavasse avalikku andme-
baasi maa-ameti kaardiserveris 
veel sel kuul.

Kuigi kaardistamisel olid 
suurema tähelepanu all metsa-
maal leiduvad inimtegevuse 
märgid, tehti tööd sõltumata 
kõlviku tüübist ja omandivor-
mist. 

Kaardistamisel eelistati ob-
jekte, mille kohta oli enam taus-
tateavet, millel oli suurem tä-
hendus kohalikule kogukonna-
le või mis iseloomustasid pare-
mini piirkonda. 

Kaardistaja valikud olid kee-
rulised: tal tuli piiratud aja jook-
sul püüda kirjeldada kõige tähe-
lepanuväärsemat. Seepärast on 
jätkuvalt kõigi panus teretul-
nud. Võimalus selleks on loo-
dud RMK kodulehel oleva teata-

Pärandkultuur lisab maale väärtust ja maaomanikule väärikust
Ajaloolised piirimärgid omasid lisaks kindla ala piiritlemisele tähtsust ka kokkusaamise ja teadete jätmise kohtadena. Paljud piirikivid võiksid olla lausa raidkunstinäidised.

roman PolJaTšEnKo
OÜ NEPCon 

välisettevõtted on näida-
nud kasvavat huvi osta 
serditud puitu jätkusuut-

likult majandatud Eesti metsa-
dest. Kas Eesti metsaomanikud 
on valmis sellest tulu võitma?

Selleks, et rahuldada mere-
taguste ostjate nõudlust kesk-
konnahoidlikult ja vastutus-
tundlikult majandatud metsa-
dest pärit serditud puidu järele, 
hakkab seniste FSC või PEFC 
sertifikaadi omanike toodan-
gust väheks jääma.

Nii FSC kui PEFC mõte on 
sarnane, kuid FSC reeglid on 
rangemad ja detailsemad, näi-
teks välistavad suurte lageraie-
te tegemise majandatavas met-
sas. FSC seljataha on koondu-

nud suured keskkonnakaitse- 
organisatsioonid, nagu WWF ja 
greenpeace. PEFC reeglid on lee-
bemad ja mitmetes maades on 
erametsanduses levinum just 
see sertifikaat. Kumba eelista-
da, paneb paika turunõudlus.

Eesti riigimetsad on FSC ja 
PEFC sertifikaadi saanud, kuid 

ka umbes miljon hektarit serdi-
tud riigimetsa jääb nõudluse ra-
huldamisel väheks.

Kaks kolmandikku kogu 
Eestis raiutavast puidust tuleb 
erametsast. Eesti metsandus-
sektor võib kaotada konkurent-
sieelise, kui erametsaomanikud 
jäävad kõrvale sertimisprotses-

Nõudlus serditud puidu järele kasvab

Kahe lausega 

FSC (Forest Stewardship Council) sertifikaat tõendab •	

metsamajandamist viisil, mis on keskkonnasäästlik, sotsiaalselt 

õiglane ja majanduslikult elujõuline, puidu päritolu on tõendatav 

tarneahela igas etapis – www.fsc.ee.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) •	

sertifikaat tõendab, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast, 

ning kinnitab, et puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik 

tõendada tarneahela igas etapis – www.eramets.ee/pefc-eesti.
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Pärandkultuur lisab maale väärtust ja maaomanikule väärikust
misvormi «Anna teada pärand-
kultuuri objektist» abil.

Koostöös kaardistati pärand-
kultuuri ka Soome erametsades. 
Mahud olid väga väiksed ja tu-
lemused suuri üldistusi ei luba, 
aga enim kaardistatud objekti-
tüüp oli ka seal põlised taluko-
had. Soome metsaomanikud 
tähtsustasid kaardistamist kui 
metsaomanikule ülimalt vaja-
likku teavet objektide olemasolu 
ja täpse asukoha kohta. Jätkute-
gevusena oodatakse pärandkul-
tuuri algõpetuse lülitamist met-

saomanike väljaõppesse, hool-
dus- ja taastamismeetmete ra-
kendamist ja pärandkultuuri 
teabe jõudmist metsamajandus-
kavadesse. 

Eestis on need probleemid 
leidnud metsaomaniku jaoks 
valdavalt juba lahenduse. Pä-
randkultuuri hoidmiseks ei saa 
teha aga kunagi liiga palju, sest 
see on nii paljutahuline vald-
kond. Alati saab teha rohkem ja 
paremini, ja seda nii metsaoma-
nik kui ka tema toetamiseks loo-
dud organisatsioonid.

                                  Metsamaa   Looduslik   Elamumaa   Põllumaa      Muud                      
   rohumaa   

Põlistalu kohad    1883       1711              1622                234                      93 

Kohanimed     1199      343                 156                278                     512

Metsavahikohad      253       198                766                   10                      34

Tuuleveskid      265      382                180               240                       52

Koolihooned       122       144                737                   36                      56

Mõisahooned        178       148              600                   26                      70

Nõukogudeaja      

pärand         139       313                269                   73                     191

Asundustalud       377      272                  211                   63                      29

Popsitalud       325       316                150                  50                       14

Vesiveskid      203       143                283                      3                      151

Muud 143 tüüpi    7992    3465             4245                778                 2423

Kokku  12 936    7435              9219               1791                3625

Mitmekesine pärandkultuur

Vaigutuspuu − männivaik oli 
keemiatööstuses oluline toor-
aine värvide, lakkide ja la-
hustite tootmisel.

Ajaloolised piirimärgid omasid lisaks kindla ala piiritlemisele tähtsust ka kokkusaamise ja teadete jätmise kohtadena. Paljud piirikivid võiksid olla lausa raidkunstinäidised. FOTO: MEHiS MAiPUU

sist. Mida rohkem on metsaoma-
nikud turuolukorraga kursis, se-
da rohkem metsi saab serditud.

Tarbijad kõikjal maailmas 
saavad aru vastutustundliku 
metsamajandamise tähtsusest 
ja eelistavad FSC ja PEFC märki 
kandvaid tooteid. Tunda on, et 
serditud toodete vastu tunnevad 
suurt huvi suured ettevõtted. Nii 
tegid Lego, McDonald’s ja barbi-
de tootja Mattel läinud aastal ot-
suse kasutada tselluloosil põhi-
nevaid pakkematerjale, mis on 
valmistatud serditud toormest.

Mõned Lääne-Euroopa rii-
gid, näiteks inglismaa, on otsus-
tanud, et riigihangetel kasuta-
tud puit peab olema serditud.

Metsanduse tippettevõtetel 
on nüüdseks need sertifikaadid 
olemas, ent väiksematel metsa-
omanikel pigem mitte. 

Väikemetsaomanikel tuleb 
sertimisel ette mõningaid rasku-
si ja majanduslikku võitu ei 
pruugi kohe tajuda, sest Eestis 
see puidu eest saadavat hinda ei 
tõsta, Rootsis aga makstakse 
serditud puidu eest rohkem. 

Kuid on teada, et kui kriisi 
ajal oli puiduturg madalseisus, 
aitas just sertifikaadi olemasolu 
mõnel metsaomanikul siiski 
oma metsa müüa, samal ajal kui 
teised pidid kannatlikult oota-
ma turu paranemist.

On aga lahendusi, mis muu-
davad sertimise ka väikemetsa-
omanikele tulusaks.

Enam kui 50 väikemetsa-
omanikku tõestasid seda, saa-
des aastal 2009 Stora Enso juh-
timisel FSC grupisertifikaadi 
omanikuks. Selleks kasutati 
uuenduslikku kontseptsiooni, 

mis hõlmas ka serditud alltöö-
võtjaid. 

Eesti riigimets oli üks maail-
ma esimesi suuremaid metsa-
alasid, mis sai FSC sertifikaadi 
10 aastat tagasi. Nende varajane 
sertimine on aidanud Eesti pui-
dutööstusel viimastel aastatel 
kanda kinnitada keskkonna-
säästlike puidutoodete kasvaval 
turul. 

Praegu kujutavad meie  
erametsad endast tohutut alaka-
sutatud ressurssi. Neis peitub 
Eesti metsandussektori jätkuva 
edu võti, kuna nende abil on 
võimalik tunduvalt suurendada 
serditud puidu tootmist.

NEPCon korraldab seminari 
säästlikult varutud puidu tarne-
ahela teemal 1. märtsil. Rohkem 
teavet aadressilt www.nepcon.
net/ee/seminar.
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«Ostjal on õigus raiduda 
metsa 20,7 hektarit nii nagu ta-
hap, aga peab selle eest tooma 
metsa omanikule 1980. a. Opel 
Rekordi ise Saksa maalt.» Selli-
ne kokkulepe oli vormistatud 
üheksakümnendate keskpaigas 
käsikirjalisel lepingul ühe Jär-
vamaa metsaomaniku ja pui-
duostja vahel. Kehvavõitu le-
ping? Kehv muidugi, aga mitte 
kõige hullem – selles lepingus 
oli ostjal siiski varaline kohus-
tus. Paraku olid sel ajal rohkem-
gi levinud sellised lepingud, kus 
metsaostja pidi maksma täpselt 
null krooni. 

Üheksakümnendate aastate 
metsikused on Eesti metsas 
möödanik. Julgen väita, et täna-
päeval käitub suur osa metsan-
dusteenuseid pakkuvaid ette-
võtjaid metsaomanike suhtes 
soliidselt. Suur osa kindlasti, 
aga kardetavasti mitte kõik. Jät-
kuvalt on kuulda, et siin-seal 
pakutakse võimalusi müüa met-
sa mustalt või et suuline kokku-
lepe metsaomaniku ja ostja va-
hel oli ühesugune, aga tulemus 
hoopis midagi muud. 

Häda on selles, et kui metsa-
omanik on liimile läinud ja hil-
jem mõistnud, et on tehinguga 
petta saanud, on tagantjärele 
väga raske midagi paremaks 
sättida. Seetõttu tasub metsa-
müügil ka ohtudele mõelda. All-
pool on antud mõned näpunäi-
ted, mida võiks jälgida kasvava 
metsa raieõiguse (ehk tavamõis-
tes raielangi) ja metsamaterjali 
müümisel.

Metsamüügi leping olgu 
kirjalikult vormistatud!

Seadus nõuab kasvava met-
sa raieõiguse müügil, aga ka 
metsamaterjali võõrandamisel 
kirjaliku lepingu või akti koos-
tamist. Hullemgi kui seaduse-
nõude täitmata jätmisele järgne-
da võiv sanktsioon on suulise le-
pingu alusel puidu müümisel 
see, et teise poolega erimeelsus-
te tekkimisel ei õnnestu hiljem 
tegeliku kokkuleppe sisu tõen-
dada. Metsamüügi kokkulepped 
olgu ikkagi kirjalikult vormista-
tud. Tähtis on ka teada, et kui le-
pingu täitmise käigus lepivad 
pooled midagi teistmoodi 
kokku, kui oli lepingus mär-
gitud, tuleb ka muudatused 
kirjalikult fikseerida.

 
Õigused-kohustused 
lepingusse kirja!

Kuna raieõiguse ostja on 
üldjuhul selles valdkonnas te-
gutsev professionaal, on temal 
tavaliselt omalt poolt ka ette 
valmistatud lepingublankett 
lauale panna. Loomulikult võib 
teise poole koostatud lepingut 
kasutada, aga metsaomanik 
peaks selle põhjalikult läbi töö-
tama ja veenduma, et ka tema 
õigused on arvesse võetud: hind 
fikseeritud, viivised kirjas (ju-
huks, kui maksmine ei toimu 
kohe), lisaks raieala ja raieliik, 
aga ka raieaeg täpselt määratle-
tud, langi koristamise viis ja 
tähtaeg paigas, leppetrahvina 
sanktsioon, kui lepingut peaks 
rikutama jne. Kõiki lepingus va-
jalikke punkte ei jõua artiklis 
avaldada, aga kel metsamüük 

ees, võiks snitti võtta erametsa-
portaalis olevast näidislepin-
gust aadressil http://www. 
eramets.ee/puidu-muuk. 

Maksuvaba tehing ei ole 
parim tehing!

Eks igaüks taha, et vara 
müües võimalikult palju raha 
enda kätte jääks. Kuuldavasti on 
turul siiamaani pakkumisi, kus 
raielangi eest lubatakse maksta 
mustalt või siis tehakse ettepa-
nek teatud osas ametlikult ar-
veldada ning mingi osa tasuda 
sula-

rahas, pabereid määrimata. Met-
saomanikule oleks ostja sõnul 
kõik muidugi väga kasulik – rii-
gimaksude pealt saaks ju kokku 
hoida.

Kuigi esmapilgul võibki pak-
kumine tunduda soodne, kät-
keb selline tehing endas suuri 
riske. Kuna mustalt makstavat 
osa paberile kirja ei panda ja see 
lubatakse tihtipeale tasuda al-

les pärast raie lõppu, võibki see 
lubatud osa jääda müüjale üle 
andmata.

Kasutatakse ka kavalamaid 
võtteid: näiteks ei lepita raieala 
piire täpselt kokku ja raiet te-
hakse suuremas ulatuses, har-
vendusraie käigus raiutakse 
puitu lubatust rohkem või oma-
niku piisava järelevalve puudu-
mise korral näidatakse metsa-
omanikule raiest saadud puidu 
kogust tegelikust väiksemana. 
Ei tohi unustada, et kui met-
saostja on valmis pakkuma rii-
ki 

petvat 
lahendust, on ta valmis petma 
ka metsaomanikku! Kes pettu-
sega algusest peale kaasa läheb, 
on petta saamise korral hiljem 
ka ise õigusliku kaitseta.

Kasutusvalduslepingusse 
suhtu põhjalikult!

Viimasel ajal on aktiivse-
malt pakutud metsa majanda-
miseks võtmist kasutusvalduse 

lepingu alusel. Esmapilgul tun-
dub see turvaline lahendus, ku-
na leping sõlmitakse notari juu-
res. Paraku on esinenud juhtu-
meid, kus poolte vahel kokkule-
pitud hind fikseeritakse küll ke-
nasti kasutusvalduslepingus 
ning metsaomanik on teadmi-
ses, et kasutusvaldaja kasutab 

r a i e -
mahtu metsa-

majandamiskavas 
näidatud ulatuses, 
kuid metsaomanik 

ei ole teadlik, et ka-
sutusvalduslepinguga on 
kasutusvaldajale antud 
ka õigus tellida uus met-
samajandamiskava.

Nii on kasutusvalda-
ja metsaomaniku tead-
mata tellinud uue kava, 
kus aga raiemaht on 
näidatud esialgsest 
suuremas ulatuses. Ka-
sutusvaldaja teeb raie 

uue kava alusel, raiudes seega 
rohkem, kui metsaomanik esial-
gu raiemahuks planeeris. Raha 
on aga metsaomanikule maks-
tud väiksema raiemahu alusel. 
Eelnevaga ei taha ma väita, et 
kasutusvaldusleping oleks le-
pingu liigina halb, pigem see le-
ping just sobibki metsa pikaks 
ajaks majandada andmiseks, 
kuid lepingus tuleb väga täpselt 
lahti kirjutada, millised õigused 
kasutusvaldajale üle antakse.

Kasuta spetsialistide abi!
Varem on metsaomanikud 

saanud metsaühistutelt peami-
selt nn pehmeid teenuseid – 
nende tegevuse põhiolemus on 
olnud teave, nõustamine ja selts-
kondlik metsaasjade arutamine 
–, viimaste aastate suundumus 
on, et ühistud pakuvad metsa-

majandamise 

teenust. Ühistust peab metsa-
omanik abi saama ka siis, kui 
tahab puid turule viia või ka uut 
metsa rajada. Ühistu kaudu – 
liites ühte protsessi väikeste 
metsatükkide majandamise – 
on ju võimalik soodsamalt saa-
da metsa kasvatamiseks vajami-
nevaid teenuseid, aga ka müü-
davate puude eest paremat hin-
da. Metsaühistutel on ka lepin-
gud konsulentidega, kes anna-
vad metsaomanikule vajalikku 
nõu. 

Metsaühistute kontaktid 
leiad: http://www.eramets.ee/
metsauhistud.

Lõpetuseks: metsamüüki ei 
pea kartma, küll tuleb aga sel-
lesse tõsiselt suhtuda. Metsan-
dus on spetsiifiline tegevus, 
mistõttu tasub omada abistajat 
enda poolel. Muidu võib minna 
nii, et metsa eest lubatud Opel 
Rekord jääbki Saksamaalt met-
saomanikule toomata …

Mets kasvab aeglaselt, 
nõuab hoolt ja läbimõeldud te-
gutsemist. ära häbene abi küsi-
da!

Viis nippi, et ära hoida pettusi metsa müügil

argo TEral
Renlog Eesti OÜ

Metsa omatakse erinevatel 
eesmärkidel, kuid üks pea-
misi on ikkagi metsa efektiiv-
selt majandada ning sellest 
tulu saada. 

Metsa majandamise lahuta-
matu osa on müük. Eramet-
saomanikul on metsa võima-
lik võõrandada kolmel pea-
misel viisil. 

meTsamüügi Kolm Viisi

Metsamaterjali müük

Metsamaterjali müügil määratakse igale 
puidusordile kindel hind. Üldjuhul müüakse 
metsamaterjal omaniku vahelaost ning hinnas ei 
kajastu veokulu. Metsa ülestöötamiseks on sel juhul 
kaks võimalust: metsaomanik korraldab selle ise või 
tellib metsamaterjali ostjalt. Viimane võib tõhusamgi 
olla, sest metsaettevõtted suudavad metsast välja 
lõigata maksimaalselt likviidset sortimenti. 

Kui metsaomanik soovib ise korralda ülestöötamise, 
siis on kasulik enne ostjaga kokku leppida 
metsamaterjali sortimendis (läbimõõt, pikkus). 
(Mõistlik on juba müügikokkuleppe sõlmimisel kirja 
panna ka metsamaterjali mõõtmise 
kontrollimehhanismid.)

Raieõiguse müük

Müüakse kasvavat metsa, kuid maa jääb ikka metsaomaniku omandisse. Jäävad 
ka raiesmiku uuendamisega seotud kohustused. Kasvava metsa müügist saadav tulu 
sõltub lubatud metsamajanduslikest töödest. Seega eeldab raieõiguse võõrandamine 
kehtiva metsamajanduskava ning metsateatise olemasolu. Kui metsamajanduskava 
pole, tuleb see tellida metsakorraldajalt ning seejärel esitada keskkonnaametile 
metsateatis.

Kasvava metsa raieõiguse müük toimub n-ö komplektina ehk ostja ja müüja 
lepivad kokku metsa osade (eraldiste) raie hinna vastavalt hinnangulisele 
metsamaterjali kogusele müügiobjektiks olevatel eraldistel. Hea tava kohaselt peaks 
ostja tasuma ostu-müügihinna enne raietööde alustamist.

Alternatiivina on võimalik raieõiguse hind määrata raiest saadud metsamaterjali 
järgi, kuid see eeldab usaldust ostja ja müüja vahel. Raieõiguse võõrandamine sobib 
kõige paremini lageraiete puhul, pole riski valesti raiuda. Hooldusraiete (sh 
harvendusraie) korral võib ostjal tekkida kiusatus raiuda jämedamat ja ilusamat 
materjali, mis peaks aga kasvama jääma. 

Metsamaa müük

Metsa võib müüa ka koos maaga. 
Kohustused (maamaks, metsa 
uuendamine jne) ja majandamisest 
tulenevad riskid kanduvad üle uuele 
omanikule. Loota võib suuremat 
tulu kui metsamaterjali või 
raieõiguse müügist. Metsamaa 
võõrandamisel ei ole 
metsamajanduskava ja metsateatise 
olemasolu kohustuslik, küll aga 
soovitatav.

Metsamaa võõrandamine sobib 
metsaomanikule, kellel ei ole 
piisavalt aega, tahtmist ega 
kogemusi metsa majandada.
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«Mida vanemaks puu saab, se-
da vähem on tal jõudu suurte haa-
vadega toime tulla,» selgitab Han-
so, miks vanade ilupuude võra 
kärpimisel tuleb olla ettevaatlik. 
Hea tulemuse saamiseks pole kõi-
ge tähtsam, et saag lõikaks, vaid 
et mõistus lõikaks, ja meeles tu-
leks hoida mitmeid tõdesid.

Hanso õpetab, et puu kujun-
damiseks on parim aeg  25 esimest 
aastat, siis on tema suurus veel 
selline, et ei ole vaja suuri lõikeid 
teha, ja haavad paranevad. Selle 
ajaga tuleks anda puu võrale soo-
vitud kuju.

Muidugi tuleb juba istutamisel 
teha õigeid otsuseid ja rehkenda-
da, kui suureks on vitsamõõtu 
puu võimeline kasvama, kas puu 
ära mahub ja kas ka päike aeda 
või tuppa paistma mahub.

Õige puu õigesse kohta
«Suure kastani varjus ei kasva 

isegi mitte muru,» lausub Hanso. 
«Mõelda tuleb 50 aastat ette. See 
on moodsa arboristika põhiprint-
siip, et õige puuliik tuleb istutada 
õigesse kohta.»

Veel tuleb silmas pidada, et 
mõned puuliigid taluvad kärpi-
mist halvasti. Pärnad paremini, 
vahtrad ja kastanid mitte eriti, 
sest nende suuremad lõikehaavad 
on haigustele vastuvõtlikud. Ja 
kui valitakse Eestis endiselt levi-
nud tulbastamine, oleks Hanso 
meelest puu suhtes ausam ta liht-
salt maha saagida. Tulbastamine 
määrab puu piinarikkalt surema.

Hanso õpetab, et puude lõika-
miseks on hea aeg sügis ja talv. 
Kevadel, kui puud tärkavad, pole 
õige lõigata. Okstel on suured pun-
gad, okstes rabistamine lõhuks 
need ära, ei saa areneda lehed ega 

viljad. Kui puud on lehes, võib jäl-
le lõigata ja juunis-juulis paistab 
ka surnud puit hästi kätte.

Meeles tasub hoida, et puitu 
lagundavate seenhaiguste põhili-
ne levimisaeg on hiliskevad ja hi-
lissügis. «Kui on jäämas suure-
mad lõikehaavad, on targem töid 
neisse perioodidesse mitte kavan-
dada,» ütleb Hanso.

Hanso räägib, et Eestis ringi 
liikudes näeb ta alailma, kuidas 
puid hooldades on eksitud põhitõ-
dede vastu. Näiteks on kastanil 
või pärnal korraga maha lõigatud 
suur haru, vaat et pool puud. Kui 
võra kärpimine on vajalik, on õi-
gem teha seda aegamisi: aastas 
mitte üle kümnendiku võrast kor-
raga. Tõsi, puu kujundamine võib 
nii aega võtta kümme-viisteist 
aastat. Ja selge see, et lihtsam on 
redelilt saagida üks jäme mada-
lam haru kui hakata kärpima lad-
vaoksi. Enam kui kümnesenti-
meetrise läbimõõduga lõikepinda 
tekitada pole soovitatav.

Hanso õpetab, kuidas oleks õi-
ge toimetada (kuigi kõrge puu pu-
hul see igaüht praktikas ei aita, 
sest töö kõrgustes nõuab eriosku-
si ja -vahendeid). Ladvaoks lõiga-
takse tagasi esimese sobiva külg-
oksani, seejuures peab selle külg-
oksa läbimõõt olema vähemalt 
kolmandik, äärmisel juhul neljan-
dik lõigatava oksa läbimõõdust. 
See on oluline, et oksale jääks te-
ma eluks piisavalt lehepinda.

Järsk võra kärpimine soodus-
taks tüvemädaniku teket, aga sa-
mavõrd juurestiku kahjustumist, 
sest see ei suuda väiksema võraga 
kohaneda.

Tagajärjeks on, et tüve sees 
olev toetava funktsiooniga lülipuit 
pehkib ja puu kaotab tugevust. 
«Kui me seda saatuslikku lõiget ei 
tee, elab puu kauem,» lausub Han-
so.

Tulbastamine on aga Hanso 
meelest õige hull asi: postiks sae-
tud puudele kasvavad kiiresti ve-
sivõsud, mis ei suuda tüve külge 
lukustuda nagu oksad ja hakka-
vad peagi laiali murduma, tüvi 
aga pehkib.

Teine hull asi, mida Eestis 
praktiseeritud, on vanade puude 
plommimine, kus õõnsus lüüakse 
segu ja kive täis. Puu eluiga piken-
dada selline võte ei aita.

Ükski puu pole igavene
Hanso ütleb, et inimestel tuleb 

leppida, et puud on küll pikaeali-
sed, kuid mitte igavesed. Kui allee 
on oma aja ära elanud, tuleb see 
maha võtta ja uued puud asemele 
istutada. Põdurate puudega allee 
on ohtlik. Niisamuti tuleb vahel 
surmaotsus langetada esivanema-
te istutatud sentimentaalse väär-
tusega puule. «Võib-olla saab sel-
lele teise elu anda mälestuseseme-
na või teha sellest puidust näiteks 
pingi,» soovitab Hanso.

Arboristi ehk puuhooldusspet-
sialistina on Hanso pidanud nõu-
küsijaid mõnigi kord puuga käitu-
mise suhtes ümber veenma. On 
tulnud ette olukordi, kus ta on 
soovitanud käest lastud ja hoolda-
mata, sentimentaalse väärtusega, 
kuid selgelt ohtliku puu maha võt-
ta, ehkki arboristika esimene 
püüdlus on puu säilitada.

Aga ka selliseid olukordi, kus 
ta küsija meelest ohtliku ja võib-
olla näiteks tüütult palju lehti 
puistava puu on soovitanud alles 
jätta, sest see on suure tõenäosu-
sega veel tükk aega ohutu – täie-
likku garantiid muidugi pole. Suu-
red puud, mille kasvamiseks on 
kulunud aastaid, suurendavad 
aga paljude silmis kinnistu väär-
tust. Peame arvestama puu asuko-
haga ning kõikide muude asjaolu-
dega, määrama vastavalt sellele 
riskide suuruse ja tuginedes kõi-
kidele faktoritele otsustama raie 
või muude tööde kasuks. Hoolda-
ma ja kujundama peame kõiki 
meiega kõrvuti elavaid puid − 
metsas elavad puud oma elu.

Hanso lisab, et oma väärtus on 

ka vanadel seest tühjaks pehki-
nud puudel, sest vana puuga käi-
vad kokku näiteks putukad, ka-
kud, nahkhiired. Kui sellised 
puud on pargisügavuses või muis 
kohtades, kus nad inimesi või ma-
ju ei ohusta, pole vaja kiirustada 
neid maha võtma. «inglise parki-
des jäetakse mõnikord alles ka ja-
la peal kuivanud tammed,» ütleb 
Hanso. 

Enne sae käima tõmbamist 
soovitab Hanso aga võimalusel ar-
boristiga nõu pidada või ta appi 
kutsuda. «Puu on sada aastat kas-
vanud, aga tunni ajaga võib selle 
saja-aastase graatsia ja ilu lootu-
setult nässu keerata,» nendib ta. 

Uisapäisa saagimine teeb eakast graatsiast sandi
Taluõue põlispuude ja vanade pargipuude 
võra tugev kärpimine nende tervist paremaks 
ei tee, aga õiged hooldusvõtted aitavad puul 
pikalt elada, õpetab arborist Heiki Hanso.

Isegi kui puu selle üle 
elab, peab arvestama 
järgmisega: 

Puu jääb nälga (puudub •	
lehepind toiteainete 
tootmiseks)

Lõiked soodustavad •	
mädaniku teket.

Mädaneva puidu •	
hõivavad kahjurid. 

Koor saab tugevad •	
päikesekahjustused.

Puu ilu on jäädavalt •	
rikutud.

Vesivõsude kontrolliall •	
hoidmine on kulukas.

Miks on tulbastamine 
halb

Arborist Heiki Hanso on harjunud 
töötama puulatvades.

FOTO: MARgUS ANSU
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gETTEr rEnEl
Rakvere linna metsnik

Rohelus, olgu see siis linna-
des parkide või metsatukkade-
na, tekitab turvatunnet ning pa-
kub paika lõõgastumiseks ja va-
ba aja veetmiseks. 

Puud ja põõsad peatavad 
müra ja püüavad kinni osa saas-
test. Et linnarahval oleks, kus 
aega veeta, tuleb rohealasid ja 
metsa majandada. 

inimeste arvamus jaguneb 
linnametsade puhul kaheks: 
üks osa eelistab näha n-ö loo-
dusliku välimusega metsa, mi-
da ei majandata üldse, kuid ena-
mik linlasi eelistab metsa, kus 
pole põõsarinnet, kus maas ei 
vedele oksaraasugi, rääkimata 
mahalangenud puudest. 

Sellele osale meeldib, kui 
valgusküllases metsas on ava-
rad rajad ja siin-seal leidub la-
gendikke.

 Nad leiavad, et linnametsad 
peaksid olema osa planeerin-

gust ja väga täpselt  majanda-
tud.

Nagu elus ikka, tuleb leida 
kuldne kesktee. 

Ka linnametsas 
tuleb raiuda

Linnametsade majandamine 
erineb toimetamisest tavalises 
majandusmetsas. Tuleb lähtuda 
püsimetsanduse tavadest, tei-
salt arvestada ka linnakodani-
ke vajadusi.

Linnametsas lageraiet teha 
on keeruline isegi siis, kui seda 
on vaja puude haiguse või muu 
kahjustuse tõttu, sest linlastel 
on nende koduse metsatukaga 
seotud tugevad tunded.

Kui puud, mida inimene oli 
iga päev harjunud nägema, on 
maha võetud, tundub see ärri-
tav.

Tavaliselt ei mõelda, et igale 
raielangile istutatakse terved ja 
noored elujõus puud, mis alus-
tavad uut eluringi.

ikka meenutab linlane, et 
kui tema oli noor, silkas ta ringi 
juba parajas noores metsas, aga 
ta ei saagi mäletada oma vana-
isa nooruspõlve, mil samal maa-
alal kasvasid alles põlvepikku-
sed puukesed.

Ennetamaks ohte, mida või-
vad halva tervisega puud põh-
justada kergliiklusteel liikujai-
le, elamutele või elektriliinide-
le, tuleb linnametsadeski vahel 
raiuda.

Mahakukkunud puu ei pruu-
gi olla lohakus

Kesk-Euroopas on püsimet-
sandus ning häil- või veerraied 
ka tulundusmetsas peamine 
majandamisviis.

Eesti majandusmetsades ei 
ole see otstarbekas, sest meie 
tingimustes pole võimalik kas-
vatada Kesk-Euroopale omaselt 
suure diameetriga väärisleht-
puid.

Eestis on  püsimetsandus 
väiksema talumetsa omaniku 
lõbu, kes teeb vaid väiksemahu-

KiiRpilK RaKVeRe linnameTsadesse

Rakveres on arvukalt parke, rohe- ja haljasalasid, lausa viiendik 
linna alast on metsa all. Sellest 23 hektarit on iidne ja linnarahva 
seas populaarne Rakvere tammik. Tervise- ja suusarajad on 
Palermo metsas. Vaba aega veedetakse, sporditakse ja jalutatakse 
Lilleoru või Seminari metsas. 

Rakvere valmistub tänavu saama metsapealinna tiitlit. Eesti 
Metsaselts on otsustanud selle tiitliga väärtustada Rakvere 
linnarahva tegevust looduse hoidmisel ja puidu kui keskkonda 
säästva materjali kasutamisel linnaruumis. 

ohoo!

Tallinnas on 3672 hektarit metsi, neist lehtmetsi 804 hektarit, 
segametsi 1071 hektarit ja okasmetsi 1793 hektarit.

Tartus on 104 hektarit parkmetsi.

pärnus on metsi 279 hektarit, neist 27,9 hektarit metsaparke.

Allikad: Tallinna, Tartu ja Pärnu linnavalitsus

Linnamets – midagi hingele

Mõiste pärineb Ameerikast ja 
levis hiljem Euroopasse. 
Linnametsandus peab 
teenima linnarahva 
psühholoogilisi, 
sotsioloogilisi, esteetilisi, aga 
ka majanduslikke vajadusi 
linnas ning seda 
ümbritsevates metsades ja 
teistel rohealadel, selleks 
kasutatakse vastavaid 
majandamisviise. 

Enim teadustööd ja aega on 
linnametsandusele 
pühendatud Taanis. Et aga 
metsa on Taanis mitu korda 
vähem kui Eestis, on sealne 
linnametsandus keskendunud 
eeskätt parkide ja 
parkmetsade majandamisele. 

Mitmes Eesti linnas on metsa 
all märkimisväärsed alad. 

Mis on linnametsandus

lisi raieid ja on seadnud eesmär-
giks pigem oma metsast kütte-
puid soetada kui jämepalki kas-
vatada. 

Küll aga sobib püsimetsan-
dus ideaalselt majandamaks lin-
nametsi, kus suuremahulisi rai-
eid teha ei saa, kuid üleküpsete 
puude eemaldamine on vältima-
tu. 

Väikese tulu saab 
linnametsastki

Linnametsa majandamisel 
püsimetsana tehakse raieid väi-
keste häilude kaupa,  sinna aga 
istutatakse looduslikele lisaks 
noori puid. Selliselt tagatakse 
linnametsa liigirikkus, seal lei-
dub nii igihaljaid okas- kui ka 
lopsakaid lehtpuid.

Püsimetsad pole kunagi 
ühevanused, see hoiab ära suu-
remad tormikahjustused. Eriil-
meline mets pakub lisaks silma-
ilule elupaika arvukatele metsa-
asukatele.

Liigirohkust lisavad säilik-
puud, samuti mahalangenud 
puud, olgugi et esmapilgul võib 
see jätta mulje korratusest ja lo-
hakusest. 

Selge, et linnametsast saa-
dav tulu pole võrdne majandus-
metsast saadavaga, kuid väike 
tulu on linnametsa püsimetsa-
na majandades võimalik. 

Häiludes raieid korraldades 
ning palke või küttepuid müües 
saab vähemasti selle raha, mil-
le eest raiutud puud noortega 
asendada. Jagub ka metsarada-
de hoolduseks ja prügikoristu-
seks.

Kutsun üles metsades tehta-
vatesse majandustöödesse ja 
paarile pikaliolevale mädaneva-
le notile vaatama senisest veidi 
teise pilguga. Nähkem ja tund-
kem rõõmu ka raiesmikul kas-
vavatest maasikatest. Uurigem, 
mida toimetavad mädaneva puu 
koore all elavad putukad ja puu-
õõnsustes elavad linnud, kes 
teevad oma lauluga meie olemi-
se linnametsas eriti mõnusaks.
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Puitmajade puhul 
räägitakse sageli 
tuleohtlikkusest 
kui ühest kriitilisest 
omadusest, kuid 
tegelikkuses ei ole 
see küll põhjus, 
mille pärast jätta 
mõnusast materjalist 
maja ehitamata. 

Triin ahonEn
Eesti Puitmajaliit

rootsi tehnilise uurimis-
instituudi SP Wood Tech-
nology ning Tallinna Teh-

nikaülikooli vanemteaduri Alar 
Justi sõnul tuleb nüüdisaegse 
projekteerimise ja ehitamise 
juures tuleriskiga arvestada sa-
mamoodi kui terase roostetami-
se või kivimüüri pragunemise 
võimalusega.

«Kui aga vaadata uusi täna-
päevaste teadmiste järgi projek-
teeritud ja ehitatud hooneid, sel-
gub, et tulekahju puhkemine ja 
ka muud kahjustused ei sõltu 
üldse sellest, millest on ehitatud 
hoone konstruktsioonid,» sõnas 
Just.

Sama kinnitas ka ehitusin-
sener illimar Kalk, kelle sõnul 
süttivad tavaliselt esmalt hoone 
sisustus ja kattekonstruktsioo-
nid, alles seejärel  kandekonst-
ruktsioonid. Enamasti pole vii-
mased tulele ja kuumusele otse 
avatud. 

Süsi pidurdab põlemist 
Puit küll põleb, ent Kalk toob 

näiteks, et isegi küttekoldes ei 
taha puude süütamine alati õn-
nestuda. Paber või muud kerge-
mini süttivad materjalid aitavad 
tule läitmisele kaasa. 

Justi sõnul on puidu käitu-
mine tules hästi teada ja mõned 
puidu omadused võivad õnne-
tuse korral kasuks olla. Puidu 
söestumispiir on üldjuhul  
300 °C, sellel temperatuuri tekib 
puidule 20–25-millimeetrine 
söekiht, mis takistab puidu põ-
lemist. 

«Suurtel massiivsetel puit-
pindadel toimub põlemine ühest 
küljest ning aeglaselt,» ütles 
Just. «Palkmaja  ei ole tulele kii-
re ja lihtne saak just tänu aegla-
sele põlemiskiirusele. Palksein-
te puhul pole ka ohtu kiireks 
kandevõime kadumiseks, kuna 
söekihi taga olev terve puit säi-
litab oma tugevuse ja kandevõi-

me tulekahjuolukorra koormus-
te vastuvõtmiseks veel tunniks-
paariks.» 

Kiiremini põlevad väikese 
ristlõikega puitelementidest kar-
kass-seinad ja palkidest vahe-
laed, kuna tuli ja kuumus pää-
sevad neile ligi mitmelt poolt. 
Karkass-seinad ja vahelaed kae-
takse tavaliselt plaatidega, mis 
takistavad kiiret söekihi tekki-
mist puidu pinnal. Seetõttu või-
vad väikese ristlõikega puitpos-
tid või -talad läbi kuumenedes 
kaotada tulekahju ajal palju 
oma tugevusest. Sellega peab 
hoone tulepüsivuse projekteeri-
misel arvestama. Samas tuleb 
silmas pidada, et tulepüsivuse 
seisukohast kõige tähtsam on 
esimene tulepoolne tõke.

Hoolsus suurendab 
turvalisust

Justi sõnul peab puitmajas, 
aga mõistagi igal pool mujalgi 
hoolsalt jälgima tuleohutusnõu-
deid. Näiteks kamina- või plii-
diesine ei tohi olla puitpinnaga 
põrand, plekist või kividest ka-
minaesine hoiab ära põranda 
sädemest süttimise ohu.

Vahelaest läbiminekul ei või 
ehitada vahetult korstna ümber 
puitkonstruktsioone. Suitsulõõ-
ri sisepinnast puitpinnani peaks 
vahe olema vähemalt 25 cm.

Tule levikut aitab illimar 
Kalgi sõnul pidurdada see, kui 
kodust lahkudes sulgeda tuba-
de uksed, sedasi on mõneks 
ajaks takistatud otsene leekide 
ja kuumuse levik põlevast ruu-
mist järgmisse. Ka takistavad 
suletud uksed hapniku juurde-
pääsu tulekoldele. Näiteks suu-
dab hästi tihendatud umbes 12 
mm paksune puituks takistada 
tule levikut ligikaudu 15 minu-
tit, mis võib mõnikord olla pii-
sav hullema ärahoidmiseks.  

Kokkuvõttes ei ole puitmaja 
kindlasti teistest majadest tule-
ohtlikum, kui seda projekteeri-
da, ehitada ja kasutada õigesti. 

Müüt tuleohtlikest puitmajadest

Professionaalsed puitmajatootjad kontrollivad konstruktsioonide tulepüsivust nii arvutuste kui ka katsetus-
te teel. Fotol on puitkonstruktsioonide euroklassifikatsiooni täiemahulised tuletestid Kodumaja tulelaboris. 

Möödunud aastal 
sai küttekolletest 
alguse 255 tule-
kahju. Enamiku 
neist põhjustasid 
valed kütmisvõt-
ted ning pikalt  
puhastamata 
korstnate pigi- 
põlengud.

KommenTaaR 

Elar vilT,  
AS-i Kodumaja arendusdirektor

Puitmajade populaarsus Põhjamaades on viimasel ajal kiiresti •	

kasvanud ning paljud riigid on loobunud nende puhul varem 

kehtestatud kunstlikust korruste arvu piirangust. 

Kas hoone kandekonstruktsioon on puidust, kivist või metallist, see •	

sõltub juba konstruktorite ja ehitajate valikust, tähtis on tagada 

nõutud tulepüsivusaeg.

Kodumaja on olnud aastaid Skandinaavia turul ning püstitanud nii •	

Norras kui ka Taanis 4-5-korruselisi puitelamuid, mille ehitamine 

Eestis ei oleks aga ilmselt lubatud.

FOTO: KODUMAJA AS
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«Lühike vastus oleks: 
minge õppima Luuale!» 
vastas Taavi Ehrpais, 
maailma parimate sekka 
kuuluv raiemeister. 

rEgina hanSEn
Metsanduse kommunikatsioonijuht

raievõistlustel osalemine on 
Vardi Erametsaseltsi juhatuse 
esimehele mõnus hobi. «Füü-

siline pingutus on mulle eluaeg meel-
dinud. Talvel teen suuskadel metsas 
tiiru, aga veelgi parema meelega 
saen, sest siis on sel pingutusel näh-
tav tulemus ka,» ütles Ehrpais ega 
ajanud tagasi, et on oma ala fanaatik. 
«Nipid tulevad ikka metsas rassides. 
ikka igal õhtul teen mõne paagitäie 
jagu metsas tööd, muidu ei saa ma-
gamagi jääda.»

Luua Metsanduskoolist on aasta-
te jooksul palju raiemeistreid sirgu-
nud ja see pole juhus. Luual metsa-
tehniku erialal õppinud Ehrpais üt-
les, et selles koolis on käinud kõik 
Eesti koondisesse kuuluvad raie-
meistrid. Osavuse taga on omaaegne 
kõva praktika kooli metsades: «Mina 
õppisin Luual võtted selgeks ja hak-
kasin siis kohe nädalavahetustel kõr-
valt tööd tegema. Paari aasta jooksul 
sain ikka kõvasti kätt harjutada.»

Stiimul oli seegi, et helgemaid 
õpilasi saadeti võistlustele kooli au 
kaitsma. Käidi  Soomes ja Saksamaal 
– ning Eesti ühest väärikaimast met-
sandusdünastiast pärit Taavi ei saa-
nud ometi peret ega oma kooli met-

sanduslikel jõukatsumistel häbisse 
jätta. 

Praegu, mil Ehrpais on maailma 
parimate sekka jõudnud, on võistlus-
tel suurimaid konkurente tema sõber 
Andres Olesk. Tema ja teiste Eesti 
raiekoondisesse kuuluvate meestega 
harjutatakse võistluste eel 2–3-päe-
vastes laagrites. «Ühel meist on üks, 

teisel teine ala tugevam, jagame vas-
tastikku näpunäiteid,» jutustas  
Ehrpais.

Raiealad on üpris ohtlikud: ühe-
aegselt kiiretel pööretel undava sae 
ja sekunditega toimetulek nõuab 
võistlejatelt täpsust, rahulikku närvi 
ja ranget ohutusreeglitest kinnipida-
mist. Ent kui aeg-ajalt tulevad taha-

poole jäänud konkurendid võistlus-
tel jälle edu valemit küsima ja oleta-
vad, et selleks on meeletu harjutami-
ne, siis Ehrpais kinnitas, et nii see ik-
ka ei ole. «Kätt soojas hoidma peab 
küll pidevalt, kuid liiga tõsiselt ei saa 
asja ka võtta – arvan, et hästi läheb-
ki seni, kuni treenimine on lõbu,» 
mõtiskles ta.

Kuidas saada heaks raiemeistriks?
eesTi RaiemeisTRiTe  saaVuTusi 

Mullu septembris Valgevenes Raubichis •	
toimunud raie maailmameistrivõistluste 
eelselt katsevõistluselt tõi Eesti koondis 
koju esikoha ja meeskonnakarika. 
Meeskond, kuhu kuulusid Taavi Ehrpais, 
Andres Olesk ja Sulev Tooming, osutus 
parimaks 21 võistkonna ja 83 saemehe 
seas.

Taavi Ehrpais sai individuaalse pronksi, 
Andres Olesk neljanda koha, juunioride 
parim oli Helvis Koort.

Eesti meistrivõistlustel eelmise aasta juulis •	
suutis maailmameister Andres Olesk 
kaitsta oma liidrikohta põhjanaabri Jukka 
Peramäki ees. Ketivahetusest oli Oleskist 
veelgi käbedam Luua koolis õppiv Helvis 
Koort. Kombineeritud järkamises oli 
täpseim Anto Laas. 

Parimad Luua Metsanduskooli õpilased olid 
Aigar Tiho, kes lõpetas võistluse 
kaheksandana, ja Kuldar Kübarsepp, kes oli 
koondtabelis üheksandal kohal. 

Ainukese naisena võistlustules olnud •	
Kreedera Arula sai Eesti meistrivõistlustel 
kokkuvõttes eelviimase koha. 

Poolas Europea X metsanduslikel •	
kutsealavõistlustel peetud raievõistlustel 
sai Luua Metsanduskool 64 osalenud 
võistkonna seas teise koha, üldarvestuses 
tuli Eesti 16 riigi seas kuuendaks. Balti 
riikide võistlustel on Luua kool saanud 
raievõistlustel ülekaalukalt parimaid kohti.

Eesti parimate raiemeistrite esinemisele •	
võib kaasa elada tänavu aprillis maamessil 
Kevadkarika võistlustel. Septembris 
osalevad meie parimad raiemeistrid taas 
maailmameistrivõistlustel Valgevenes.

Eelmisel aastal võistles Taavi Ehrpais Eesti raiemeistrivõistlustel Luual. FOTO: SiLLE ANNUK


