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Metsamehe tütar Aira Toss küsib põhjendusi
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Kodust kaasa saadud väärtused
ja maailmavaade

3 Metsandusuudiseid
5 Toivo Meikar – 70
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Debatt
VIVIKA VESKI
Rail Baltic hakkab
kulgema läbi metsa
Keegi Rail Balticut oma õuele ei taha,
nõnda rajatakse see suures osas metsa.
Raudteele lisanduvad toiteliinid ja ehitust varustavad kaevandused.

14 VIIO AITSAM
Metsamehe tütar,
kes küsib põhjendusi
Hiiumaal elav Aira Toss on Hiiumaa
metsaseltsi juhatuse esimees ja OÜ
Kinnistu metsaülem. Kui kusagil metsandusest kõneldes esitatakse mingeid
väiteid, mille paikapidavuses võib kahelda, on Aira see, kes sekkub, et küsida,
mis faktidele väitja ütlused toetuvad.
20 VIVIKA VESKI
Linnumäel saab tunda
ürgset vaikust
Linnumäe talu Ohepalu külas on koht,
kus metsainimese suhtlemist loodusega
ei sega miski. Isegi mitte elekter, seda
seal nimelt ei olegi.
24 VIIO AITSAM
Grillsütt tootma on jäänud tulest
ja veest läbi käinud ettevõtted
	Eestlastest on saanud grillija rahvas,
kes suviti aiaolenguil ja pidudel aina
rohkem grillsütt tarbib. Kuid meie söe-
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60
tootjail hästi ei lähe, sest turul tuleb
konkureerida odava importsöega.
28 	MERLE RIPS
Korvipunuja Priit Retsep
kiidab toomingat
Priit teeb korve peamiselt toomingast,
vahel ka pajust. Toomingal on näiteks
paju ees mitmeid eeliseid: kasvab aeglasemalt ja on seega tihedam, ilmastikukindlam ja vastupidavam, puit on
sitke, kannatab hästi painutamist ja on
vaatamata oma tugevusele üsna kerge.
32 	MEELIS TEDER
Institutsionaalse innovatsiooni
mõju Eesti metsasektori arengule
38 	TOIVO MEIKAR
Nõukogude ajal oli kavas asutada
üle 4000 hektari metsakeelualasid
Looduskaitse seadusele toetuvalt oli
kavas rajada ka ulatuslik metsanduslike
kaitsealade ehk tollast kõnepruuki kasutades keelualade võrgustik.
43 Vahva leid
KRISTIINA VIIRON
Puidule kantud pildid
44 HEINO KASESALU
Akadeemilise metsaseltsi
erinevad ettevõtmised läbi
aegade
48 Loodusemees pajatab
VAHUR SEPP
Põder pistab nahka puude võrsed
ja koore ning murrab noorte
puude ladvad
	Metsa harvendamisel tasub seetõttu
olla pigem tagasihoidlik, et süüa jaguks

ka meie metsade suurimale loomale.
50 Arvamus
	MARI KARTAU
Viis põhjust paanika lõpetamiseks
53 Mõtisklus
	TARMO VAARMETS
Laanelase laul
54 Poster
LEMBE AASORG
56 	TOOMAS KELT
Luua metsanduskool arendab
koos välispartneritega
metsamasinistide õpet
59 	MART KELK
Raievõistluste xTREEm CUP
2017 Kevadkarika võitis Gatis
Brencis Lätist
60 	TOOMAS KELT
Luua metsanduskool kutsub
metsandusvaldkonna
kutsevõistlustele
62 	MAIT TALTS
„Puud olid, puud oli hellad velled”
64 Üks küsimus, üks vastus
Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur hindas Eesti maaülikooli metsanduse (bakalaureuseõpe), metsamajanduse (magistriõpe) ja metsatööstuse (magistriõpe)
õppekavasid. Kuidas hindamine
toimus, millised on tulemused?
Vastab maaülikooli metsakasvatuse professor, metsanduslike õppekavade juht
Hardi Tullus
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Kodust kaasa saadud
väärtused ja maailmavaade

„K

as metsamehe geenid
on tegelikkus?” küsib
ajakirjanik Viio Aitsam
Hiiumaa metsaseltsi juhatuse esimehelt Aira Tossult, teades, kuivõrd pika ajalooga metsameeste dünastiast ta pärineb. Metsas
ametis olid juba need eelmiste põlvede sugulased, kelledest Aira vaid
jutte kuulnud on. Ja järjepidevus ei
katke – Aira venna Tõnu Ehrpaisi
poeg Timo on lõpetamas metsatööstuse eriala bakalaureust.
Geenidest säärane järjepidevus
siiski tingitud ei ole, usub Aira, ja
lisab, et olemas on väärtushinnangud ja maailmavaade, mis saadakse
kodust kaasa. Südil naisel on olnud
põhjust oma päritolu üle rõõmu
tunda.
Ega selle üle vist keegi statistikat pidanud ei ole, kuid tundub,
et nii-öelda arstiperekondade kõrval on metsandusperekonnad need,

KÜLJENDUS
RAUL KASK
raul@ww.ee
TRÜKK AS Printall

meie metsade kaalukaim
elanik põder.
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Ajakiri ilmub
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel

kus põlvest põlve samas või sarnases ametis jätkatakse. Need on austust väärt valdkonnad, kus meeleldi astutakse oma ema-isa või teiste
pereliikmete jälgedes.
Paraku on need ka valdkonnad,
mille suunas arvavad paljud polkovniku lesele sarnaselt sõna võtta.
Teate ju küll seda legendaarset
ütlust „arstid ei tea midagi”. Ometi
ravivad meedikud hoolimata sagedasest kriitikatulvast ikka päevast
päeva haigeid ega saa halvasti öeldud sõnadest hoolida. Häda korral on ka need teravalt ütlejad valmis end arstide hoolde usaldama ja
küllap siis unuvad seisukohad, mis
tohtrite teadmised kahtluse alla
panevad.
Sarnased väited, nagu „metsamehed ei tea midagi”, on paraku viimasel poolaastal tabanud ka metsamajandajaid. Ühtegi nendepoolset
selgitust kriitikanooli pilduvad
ütlejad naljalt kuulda ei võta. Miks
ometi, kui tihtipeale ei põhine metsameeste teadmised ja kogemused
ainuüksi koolitarkusel, vaid põlvest põlve edasi antud teadmistel!
Metsa majandatakse põlvest põlve
ja paljut, mis metsas ühel või teise
tegevuse (või ka tegematajätmise)
korral sünnib, nähakse ära oma silmadega. Kui meil poleks metsanduses niivõrd suurt perekondlikku järjepidevust, siis ei pruugiks
Eestis metsa ehk nii palju ollagi.
Oleks näiteks oluliselt rohkem põllumaad. Perekondlik tähendab ka
metsa hoidmist, mis ilmtingimata ei võrdu metsas mitte midagi
tegemisega ja seepärast pole tarvis näpuga viibutada. Ehk nagu
märgib Aira Toss käesolevas
Eesti Metsa numbris: „Oli küps
mets, tegin raie, olen raiesmiku istutamisega uuendanud,
olen valgustusraiet teinud.
Miks selle eest mind sõimatakse?”
Kristiina Viiron

