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2  Juhtkiri
 Tarbida või loobuda

3  Uudised

6  Debatt
 ViViKA VesKi
 Lõpusirgele jõudva arengukava 

2020 head ja vead
 erametsaomanikule hea, tööstuse 

poole kaldu, säästva metsanduse põhi-
mõtteist eemalduv, üldsust vähekaasav 
või hoopis tasakaalus – milline on met-
sanduse arengukava 2011–2020?

12  mARi KARtAU
 Rahva ootused arengukavale ehk kui-

das lätlased suudavad ja meie mitte
 Ülevaade sellest, mida on tehtud uue 

metsanduse arengukava koostamist 
ette valmistades ja mida arvab rahvas 
eesti metsandusest. 

16  AiN ALVeLA
 Väliskaubandust veab puidutöös-

tus, seda omakorda tehasemajade 
eksport

 eesti mullusesse 12,8 miljardi euro suu-
rusesse eksporttoodangu väärtusahe-
lasse panustas puidutööstus 17% ehk 
ligi 2,2 miljardi euroga. Agaramad piiri 
taha müüjad on puitmajade ehitajad ja 
saematerjali tootjad.

19  AiN ALVeLA
 Tehasemaja tootjad kulgevad
 sujuvas arengus

22  AiN ALVeLA
 Täpne metsatarkvara tuleb 

Maarjamaalt

 eestis on välja töötatud mitmeid 
it-lahendusi, abistamaks metsaomanik-
ku, puidu vedajat ja töötlejat.

28  ViiO AitsAm
 Eestlane linnastub, mets prügistub
 Jäätmekäitlussüsteemist, seadustest ja 

teeme Ära talgutest hoolimata viiakse 
prügi endiselt metsa alla. Piirkonniti 
jõuavad sinna üha suuremad hunnikud.

32  meRLe RiPs
 Maaelu nõuab üksmeelset 
 ja läbimõeldud lähenemist
 teadmistel põhinev, järjekindel ja sääst-

lik suhtumine oma metsa iseloomustab 
tänavust parimat metsamajandajat 
Lauri salumäed. Koos abikaasa margega 
on nad Lääne-Virumaale mäehansule 
rajanud talu, kus kasvatatakse loomi, 
võõrustatakse turiste, tehakse villakä-
sitööd ja kitsejuustu ning viiakse huvi-
lised tutvuma teadaolevalt ainukese 
talumetsa loodud metsarajaga „Kuidas 
mets kasvab”.

38  JÜRGeN KUsmiN
 Kultuuriobjekti mõiste ja 

sisu tekitab segadust

42  Arvamus
 AiN ALVeLA
 Ühtäkki on kõigile tarvis 

vaese mehe kasukat

44  KARL ADAmi
 Ronk ja mänsak – kaks meie metsa-

de suurt ja tumedat lindu

49  tOiVO meiKAR
 Kaoses sündinu – sada aastat oma-

riikliku metsandusorganisatsiooni 
sünnist

54  HeiNO KAsesALU
 80 aastat tagasi hakkas Kehras 

tööle sulfaattselluloositehas
 Praegu jõupaberit tootev tehas rajati 

selleks, et tselluloositootmisega 
kasvatada ekspordist saadavat 

 tulu.

58  Loodusemees pajatab
 VAHUR sePP
 Osav nugis suudab murda 
 metskitsegi
 metsavahi pojana tundsin ja teadsin 

maastmadalast pea kõiki loomade 
jäetud jälgi. erandiks oli nugis – 

 jäljed on, aga omanikku ei suuda 
 leida.

60  Poster
 KAUPO KALDA
 Roheline Tallinn

62  Vahva leid
 KRistiiNA ViiRON
 Üks suur või kaks väikest või 

hoopiski pinksilaud

63 In memoriam
 Ain erik
 14. märts 1932 – 30. juuli 2018

64  Üks küsimus ja üks vastus
 Keskkonnaministeerium ühendab 

keskkonnaameti ja keskkonna -
 i nspektsiooni. Mis muutub sellest 

metsaomaniku jaoks?
 Vastab keskkonnaministeeriumi kantsler 

meelis münt
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Jänes, kellele maitses kangesti 
värske kapsas, kuid kes ei sal
linud sugugi hapukapsaid, väl
jendas oma armastust värske 

kraami vastu nii, et kuulutas hapu
kapsastele sõja. See ei tähendanud 
muud, kui seda, et ta asus agaras
ti hapukapsast sööma – vaenlast 
tuleb ju hävitada. Aga tegelikult 
hoopis armastatakse ju ikka seda, 
millele (või kellele) end pühenda
takse! 

Sellest muinasjutust lähtuvalt 
võiks kõigile neile, kes arvavad, et 
Eesti metsadele tehakse kõvasti 
liiga, soovitada üht – kasutage pui
dust tooteid. Ainult sel moel saate 
nii iseennast kui ka kõiki teisi veen
da, et armastate metsa. 

Võimalusi selleks jagub, 
sest eesti rahvas on nuti
kas puitu väga mitme
külgselt kasutama. 
Prilliraamidest maja
deni välja. Sealjuures 
sünnivad tooted niisu
gusestki materjalist, 
mis kellegi jaoks on 
vaid tootmisülejääk 
või suisa rämps. Nii 
valmistatakse mööbli
tööstuse jääkidest puit
mosaiikplaate, millega 
sobib katta näiteks seina. 
Üraskimustrilisest saarepui
dust tehakse vahvaid lampe. 
Sellised asjad on varem ka 
Eesti Metsa lugejate ees olnud. 

Teine võimalus on muidu
gi oma armastuse näitamiseks 
ka – lõpetada puidust toodete tar
bimine. Tahaks kohe näha, kuidas 
see õnnestuda võiks. Näiteks WCs 
käies, sest eks ole ju paberi val
mistamiselgi kasutatud puitu. 
Mäletan hästi ühte Indiast 
kõnelevat reisisaadet, kus 
reporterile tegi tublisti 
nalja sealses tualetis 
paiknenud veeäm
ber. Ja paberit ei 
olnudki, mis meie 

kultuuriruumis on täiesti tavaline 
asi! Mõelda vaid!

Sellest, mis kodudesse alles 
jääks, kui seal puidust valmista
tu välja visata, ei maksa rääkidagi. 
Sõnades on kõik lihtne, päris elus 
siiski mitte. 

Ja miskipärast kandsid need, 
kes võtsid osa eelmise aasta lõpus 
Meeleavarduse nime kandnud 
meeleavaldusest, puidust, sealhul
gas vineerist valmistatud plakateid. 
Lipuvarredki polnud valmistatud 
muust kui sitkest puust. Eks katsu 
ilma läbi saada ... 

Kristiina Viiron

Tarbida või loobuda

Kaanefoto: 
Sven Začek
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