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Naine silmitses ümbrust: siin mägi, 
seal mägi, kaugemal kolmas, pahe-
mat kätt neljas, paremat viies ja 
nende taga kuues, seitsmes ja veel 
rohkemgi. Mägedel põllud ja hoo-
ned, mägede ümber, nende vahel 
aina soo, tükati raba, kaetud kidu-
ra võserikuga. [...] 

Tänini oli ta kodu all mõistnud 
ikka põldu ja metsa – suurt metsa, 
mis õhtuti heliseb, kui huigatakse 
või aetakse pasunat. Aga mis 
heliseks siin, kui tuleks lust lõõrita-
da? Hüüavad siis sood vastu, hak-
kavad rabad rõkkama?

Tema mees Andres lubas, et nii 
see ei jää – küll ta peagi kraavid 
kaevab, nii et maa kandma ja kas-
vatama hakkab.

Siinne tsitaat on laen. Võetud 
Anton Hansen Tammsaare 
romaanist „Tõde ja õigus” ja 

ühtlasi selle ajakirjanumbri deba-
tiloost, mis kõneleb kuivendatud 
metsa uuesti sooks muutmisest. 
Selle, mida aegu tagasi peeti äärmi-
selt vajalikuks, tagasipööramisest. 

Aasta  tagasi seisin ma Soomaal 
Öördi raba serval ja jälgisin, kuidas 
ekskavaator pinnast koorib ja 
kooritud pinnasega kuivendus-
kraave suleb. Edaspidi peab seal 
vesi juba üsna kõrgeks sirgunud 
mändide üle taas võimust võtma. 

Niisamuti käisin Kuresoos, kus 
vesi, mida suletud kuivendus-
kraavid enam ära ei juhtinud, oli 
juba männimetsa alla tunginud 
ja alusmetsas kasvavad kuused 
hukutanud. Männid, märksa 
sihvakamad kui Öördi rabas, pida-
sid veel vastu. 

Selleks hetkeks polnud aastatki 
möödunud ajast, mil Soomaa ela-
nikud olid valjuhäälselt protesteeri-
nud harvendusraie vastu loodus-
kaitsealuses lammimetsas. Lausa 
nii valjusti, et RMK raied peatas, 
kuniks keskkonnaspetsialistid täp-
sustavad, millised loodusväärtused 
seal leiduvad. Need ei olnud met-
sad, mida kirves polnuks varem 
puutunud – 1950. aastatel raiuti 
seal tublisti ja metsamajandajate 
hinnangul vajanuks need nüüdki 
inimese kätt. 

Kui harvendusraie tundus koha-
likele elanikele nii loodusvaenuliku 

teona, et algatati Facebookis lausa 
üleskutse SaveOurSoomaa, siis 
metsale „vee peale tõmbamine” 
emotsioone ei tekitanud. 
Vähemalt mitte selliseid, mis 
avalikkuseni jõudnuks. 

Kas siis see, kui vesi aegamöö-
da metsa pikali kukutab, tundub 

mõistlik? Mõistlikum kui raie, 
ehkki mõlemal juhul on tegemist 

inimtegevuse tulemusega? 
Neile küsimustele ei söanda 

mina vastust anda. On palju asju 
siin ilmas, mida algul vaatad võõris-
tusega, kuid hiljem võtad omaks. 
Omad argumendid on öelda nii 
neil, kes soode taastamise ette on 
võtnud, kui ka neil, kes suhtuvad 

austusega metsakuivendust 
vedanud metsameestesse. 
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selt vajalikuks, tagasipööramisest. hinnangul vajanuks need nüüdki 
inimese kätt. 

Kui harvendusraie tundus koha-
likele elanikele nii loodusvaenuliku 

teona, et algatati Facebookis lausa 
üleskutse SaveOurSoomaa, siis 
metsale „vee peale tõmbamine” 
emotsioone ei tekitanud. 
Vähemalt mitte selliseid, mis 
avalikkuseni jõudnuks. 

Kas siis see, kui vesi aegamöö-
da metsa pikali kukutab, tundub 

mõistlik? Mõistlikum kui raie, 
ehkki mõlemal juhul on tegemist 

inimtegevuse tulemusega? 
Neile küsimustele ei söanda 

mina vastust anda. On palju asju 
siin ilmas, mida algul vaatad võõris-
tusega, kuid hiljem võtad omaks. 
Omad argumendid on öelda nii 
neil, kes soode taastamise ette on 
võtnud, kui ka neil, kes suhtuvad 

austusega metsakuivendust 
vedanud metsameestesse. 
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