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Kas omavalitsusel 
peaks olema õigus 

oma territooriumile jäävas metsas 
raieid keelata või piirata?

Andres Tõnisson 
paneb põhjalikult kirja, 
mis ta metsas oli ja on 

Võtmeametid metsanduses

Kullenga käbikuivati 
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 2  Juhtkiri
 Eesti Metsa sünnipäeva-aasta
 
3  Metsandusuudised Eestist

6  Debatt
 VIVIKA VESKI
 Kas omavalitsusel peaks olema õigus 

oma territooriumile jäävas metsas 
raieid keelata või piirata?

 Viimasel ajal mitmel pool asulates tehtud 
raied on sealseid elanikke pahandanud. See 
ärgitab küsima, kas kohalikul omavalitsusel 
peaks olema õigus oma territooriumile 
jäävas metsas raieid keelata või piirata. 

12  VIIO AITSAM
 Eesti kui metsariik: Kohila vald
 Läbi aasta kestvates kirjutistes valib ajakir-

janik ühe omavalitsuse ja püüab inimese 
või ettevõtte haaval kõik metsa või pui-
duga tegelejad üles leida. Esimesena on 
vaatluse all Kohila vald Raplamaal. 

18  KRISTIINA VIIRON
 Käbisaak lüditakse ja pannakse salve 

Kullengal
 Kui enamikke metsaande varutakse peami-

selt suvisel-varasügisesel ajal, siis käbikorje 
hooaeg algab novembris ja kestab märtsini 
välja. Kogutud käbid lüditakse, puhastatak-
se ja sorteeritakse Eesti ainsas riigimetsa 
majandajale kuuluvas käbikuivatis Kullengal.

22  AIN ALVELA
 Võimalus, et Narva elektrijaamades 

hakatakse toetuse eest puitu põleta-
ma, kütab kirgi

 Valitsuse otsus võimaldada Eestil müüa taas-
tuvatest allikatest toodetud energia statisti-
kat teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele, on 
puidu asemel hoopis kired lõõmama pan-

nud. Arvatakse, et see elavdab puiduturgu, 
kuid peljatakse ühtlasi, et ahju võib rännata 
puidutöösturitele vajalik tooraine. 

28  MERLE RIPS
 Andres Tõnisson paneb põhjalikult 

kirja, mis ta metsas oli ja on
 Metsaeraldiste lõikes on Värska vallas 

asuva metsamaa peremees kirja pannud 
kõikide tööde tegemise aja, raiutud puidu-
mahu puuliigiti ning rahalise tulu ja kulu. 
Seetõttu on võimalik teha kokkuvõtteid 
majandamise tulemustest, saada teada, 
milliseks on kujunenud üldine puidutook 
ja lõppraie puidusortimentide vahekord.

36  AGNE NARUSK
 Metsa- ja puidutööstus vajab aina 

rohkem ja paremaid oskustöötajaid
 Kutsekoja juurde loodud prognoosisüs-

teem OSKA otsib vastuseid küsimustele, 
kui palju ja milliste oskustega inimesi 
on meie tööturul vaja täna ja homme. 
Millised on võtmeametid metsanduses?

41  Vahva leid
 KRISTIINA VIIRON
 Mööblitööstuse jääkidest valmivad 

efektsed mosaiikplaadid

42  PEEP PITK, KAIRI OTS
 Puutuhk pole tülikas jääde, vaid toit-

ainerikas väetis põllule ja metsale
 Bioenergia kasutuselevõtt tähendab ka suure-

nenud tuhakoguseid, mille prügilasse ladesta-
mine on põhjendamatu raiskamine. Puutuhk 
sobib hästi turvasmuldade väetamiseks. 

46  HEINO KASESALU, URMAS ROHT
 Võõrsilt pärit kuused 
 Eestis ei edene 
 Endise Kilingi-Nõmme näi-

dismetsamajandi Jäärja metskonnas rajati 
1980ndate algul kuuse võõrliikide kultuur. 
Osa neist pole Eesti oludes üldse vastu 
pidanud, osa kasvab rahuldavalt, kuid meie 
metsade tootlikkust nendega suurendada 
ei ole võimalik.

51  Metsamehe terviserubriik
 KRISTIINA VIIRON
 Töö võnkuval masinal võib päädida 

vibratsioontõvega

52  Poster
 ALAR SÜDA
 Kevadetervitus Luitemaal

54  TOIVO MEIKAR
 Eesti linnadele on metsad kuulunud 

ammusest ajast peale
 Eesti linnad on metsaomanikuks olnud 

kohati kauem kui 700 aastat. 

60  Loodusemees pajatab
 VAHUR SEPP 
 Mägra tähtsust metsa tervendamisel 

ei maksa alahinnata
 Kuna mäger toitub erinevatest vastse-

test, nukkudest ja valmikutest, hävitab ta 
päratul hulgal metsapuudele kahjulikke 
tegelasi.

62  Arvamus
 SILVIA LOTMAN
 ELF seisab Eesti metsa looduskaitses 

paljude väljakutsete eest

64 Üks küsimus, üks vastus
 Miks tuleks alandada kuuse uuendus-

raiet lubavat küpsusvanust? 
 Vastab riigimetsa majandamise keskuse 

metsakorraldustalituse juhataja Veiko 
Eltermann
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Toimetus:

PEATOIMETAJA 
KRISTIINA VIIRON

tel 5199 1549
faks 610 4109

kristiina@loodusajakiri.ee

VASTUTAV VÄLJAANDJA

TRIINU RAIGNA
triinu@loodusajakiri.ee

KEELETOIMETAJA

MERLE RIPS
merlerips@hot.ee

VÄLJAANDJA:
MTÜ Loodusajakiri

Endla 3, 10122 Tallinn
www.loodusajakiri.ee

TELLIMINE

610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee

www.loodusajakiri.ee

REKLAAMIJUHT 
HELEN LEHISMETS

tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee

KÜLJENDUS

RAUL KASK
raul@ww.ee

TRÜKK AS Printall

Ajakiri ilmub 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

toetusel

Kaanefoto: Rasmus Jurkatam
RMK männiseemla Kullengal.
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Hea Eesti Metsa luge-
ja! Sa hoiad käes ajakir-
ja 95. sünnipäeva-aasta 

ja 50. aastakäigu esimest numb-
rit. Mõneti muutunud välisilmelt ja 
pisut ka sisult, kuid ometi sama tut-
tav nagu varasemadki numbrid. Nii 
nagu metsandus on oma olemuselt 
väga püsiv, nii on ka metsandusaja-
kirjaga. Ei ole nii, et uus luud uue 
peatoimetaja näol pühib toa täiesti 
puhtaks, minetades kõik selle, mis 
varasemalt lugejale teada ja ootus-
pärane. 

Mõningad uued suunad siiski 
leiab. Võimalused puitu kasutada 
näivad ammendamatud. Ikka ja jälle 
tuleb keegi välja omapärase tootega 
ja neid soovimegi oma lugejatega 
jagada rubriigis „Vahva leid”. 

Rubriigis „Loodusemees pajatab” 
kõneleme metsaelanikest, kelle rolli 
metsa käekäiguga esmalt ei osatagi 
seostada. Ometi on kõik omava-
hel õhkõrna niidiga seotud, teab 
rubriigi autor, staažikas looduse-, 
metsa- ja jahimees Vahur Sepp. 

Mõnevõrra üllatav on metsan-
dusajakirjast leida ehk tervisetee-
malist kirjutist, kuid sel on oma 
kindel eesmärk – jõuda tervise-
teemadega meesteni, keda eel-
datavasti on ajakirja lugejate seas 
enamik. Esialgu on jutuks need ter-
visehädad, mis võivad ilmneda aas-
tatepikkuse metsatööga. 

Metsandusajakirjanik Viio 
Aitsam alustab aasta läbi kestvat 
sarja, kus ta vaatleb kindla 
omavalitsuse seotust met-
sandusvaldkonnaga. 

Jätkuvad senised tut-
tavad rubriigid, nagu 
„Arvamus”, „Üks 
küsimus ja üks vas-
tus”, „Debatt” ja lood 
erametsa majan-
dajatest, riigimet-
sa majandamise kesku-
sest, päevakorras olevatest 

teemadest, teadusuuringutest, 
metsaajaloost. 

Eks juba  asjaolu, et üks met-
sandusajakiri on nii pikalt ilmu-
nud, näitab valdkonna olulisust. Ei 
oleks ju millestki kirjutada, kui sel-
les toimuv meile korda ei läheks. 

Eesti on asunud ka uue märgi 
otsingutele „Welcome to Estonia” 
asemele. Ja kuigi finaali metsaga 
seotud märke ei pääsenud, leidus 
neid, kus kujutatakse meie visiit-
kaardina metsa, konkursile esitat-
ute seas mitmeid: Puukiri, Puusüda, 
Puude taga on mets ... 

Tegelikult on kunstiakadeemia 
professor Hannes Praks ja Eestimaa 
Looduse Fondi nõukogu liige 
Henri Laupmaa uue Eesti märgi 
juba konkursitagi leidnud – see on 
ForEest. ForestEstonia!

Kristiina 
Viiron
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