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3  Uudised

6  Metsastatistika 

8  Intervjuu
 ANDRes ReimeR
 Jüri Külvik: Puidutööstused 

saavad maailma kriisidega 
hakkama, asi läheb käest ära 
sisepoliitikas

 eesti metsa- ja puidutööstust 
on viimastel aastatel tabanud 
justkui egiptuse nuhtluste laviin, 
tõdeb Lemeks Grupi juht Jüri 
Külvik.

14  Tööjõud
 ANDRes ReimeR
 Ürask ravis metsatöölised 

rahutute jalgade sündroomist 
terveks

 Kui veel aasta alguses otsisid met-
sandusfirmad töötajaid tikutulega 
taga, siis nüüd on olukord muu-
tunud, sest tormi- ja üraskikahjus-
tusega puidust üle ujutatud turg 
tõmbab metsaärile pidurit.

18 Metsandus
 sANDeR siLm

 Metsast saab raha välja 
tuua mitmel erineval 
moel
mittepuidulise tuluga 

võib teenida arvestatava raha ja 
sellest on juba ka aru saadud.

24  AiN ALVeLA
 Lehtpuu saepalk läheb Eesti 

puidutööstuse jaoks üha roh-
kem hinda

28  Probleem
 AiN ALVeLA
 Aastaid kaitsealal spordirada 

hooldanud mees tunneb, et 
RMK ajab temaga kiusu

 Riigimetsa majandamise keskus 
ei luba enam Keava mägedesse 
rattakrossiraja teinud ja seda 
hooldanud illar Oleskil maasti-
kukaitsealal üraskikahjustusega 
puid raiuda.   

34  Metsafirma
 meRLe RiPs
 Roger Puit – suuruselt teine 

erametsaomanik Eestis

40  Metsandus
 tOiVO meiKAR, JÜRi eHRPAis, 

JÜRGeN KUsmiN
 Vardi loomets on saanud 

200aastaseks

46  Ajalugu
 HeiNO KAsesALU
 balti Metsaselts kui metsa-

majanduslike teadmiste koon-
daja ja levitaja

50  Olid ajad 
 Liisi seiL
 Märkidega puud räägivad 
 loo vaigukogujatest
 saarjõe maastikukaitsealal kas-

vavad männid, mille tüvedel 
on mõistatuslikud lõikejäljed – 
just nagu oleks seal läbi viidud 
salarituaale. tegelikult on need 
mälestused ajast, mil eesti met-
sades käis hoogne vaigukogu-
mine.

55  Metsastatistika 

56  Loodusvaatlus
 KARL ADAmi
 Lindude toidulaud 

ei jää metsas talvelgi 
päris tühjaks

62  Loodusemees pajatab
 VAHUR sePP
 Punarebase kavalus tähendab, 

et ta on osav kohaneja 

64  Üks küsimus ja üks vastus
 Eestis on statistilist metsahin-

damist tehtud 20 aastat. Kui 
palju tööd on selle ajaga teh-
tud?

Metsast saab raha välja 

ei jää metsas talvelgi 

Loodusemees pajatab
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Mõned aastad tagasi helis-
tas mulle üks mees, kes 
kurtis, kuidas pärast 

raiet jäävad kõik oksad langile 
maha. „Miks neid ära ei koristata?” 
tõreles ta. „Kuidas kitsekesed siin 
kõndida saavad?”

„Ega mets peagi ju sile nagu bul-
var olema, küllap nad kõnnitud saa-
vad,” lohutasin meest ja tsiteerisin 
staažika metsamehe Jüri Ehrpaisi 
ütlust: „Mida koledam inimsilma-
le, seda ilusam linnule ja liblikale.” 
Pealgi oksad ju kõdunevad ja anna-
vad uutele puudele rammu. 

Lugedes käesolevast ajakirja-
numbrist lugu sellest, kuidas Illar 
Oleskil ei lubatud sanitaarraiega 
varuda kaitsealalt üraskite järatud 
puid, mis hiljem ikkagi maha raiu-
ti ja sinnasamasse vedelema jäeti, 
meenus see lugu ja Jüri Ehrpaisi 
ütlus mulle taas. 

Kui helistaja kurtis raidmete 
koristama jätmise üle, siis Oleskile 
teevad muret terved tüved, mis 
nüüd metsa all risti-rästi lebavad 
ning lindu, liblikat ja väga tõe-
näoliselt ka üraskit rõõmustavad. 

Sarnast lugu, kus looduskait-
seliste piirangute tõttu ei tohti-
nud koristada Tudu tormis mur-
dunud puid, rääkis kunagi ka 
endine Paasvere metsaülem Erkki 
Etverk. Tegemist oli Vassivere 
kandi vaigutatud männikuga, mis 
oli kantud põlismetsa nimekirja ja 
mis pidigi pärast tormi maha leba-
ma jääma. 

Kulus kolm aastat ning siis äkki 
võeti külili langenud mets põlis-
metsa nimekirjast maha ja 
lubati ära koristada. 
Ainult et siis kõlbas 
see üksnes kütteks, 

ehkki varem saanuks neist mändi-
dest ka palki lõigata. 

On üsna ilmne, et eks inimene 
vaatab asju oma mätta otsast ja nii 
tilgubki metsamajandaja süda verd, 
kui tema silmis väärt materjal nii-
nimetatud elustikepuudena lihtsalt 
maha vedelema jääb. Iseäranis veel 
siis, kui neid elustikupuid on ümb-
ruskond niigi täis. 

Sellisel juhul teadmine, et see 
rõõmustab ehk lindu ja liblikat 
(seda ütlust kasutas Jüri Ehrpais 
minu mäletamist mööda raidmete, 
mitte tüvede langile jätmise kohta), 
väga ei lohuta ka. Eriti veel siis, kui 
äkki kolme aasta möödudes muu-
detakse meelt ja leitakse, et enam 
need murdunud või maha saetud 
tüved ei peagi elurikkust pakkuma.

Kristiina Viiron 

Mida koledam 
inimsilmale, seda ilusam 
linnule ja liblikale.
Aga on see mõistlik?
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ti ja sinnasamasse vedelema jäeti, 
meenus see lugu ja Jüri Ehrpaisi 
ütlus mulle taas. 

Kui helistaja kurtis raidmete 
koristama jätmise üle, siis Oleskile 
teevad muret terved tüved, mis 
nüüd metsa all risti-rästi lebavad 
ning lindu, liblikat ja väga tõe-
näoliselt ka üraskit rõõmustavad. 

Sarnast lugu, kus looduskait-
seliste piirangute tõttu ei tohti-
nud koristada Tudu tormis mur-
dunud puid, rääkis kunagi ka 
endine Paasvere metsaülem Erkki 
Etverk. Tegemist oli Vassivere 
kandi vaigutatud männikuga, mis 
oli kantud põlismetsa nimekirja ja 
mis pidigi pärast tormi maha leba-
ma jääma. 

Kulus kolm aastat ning siis äkki 
võeti külili langenud mets põlis-
metsa nimekirjast maha ja 
lubati ära koristada. 
Ainult et siis kõlbas 
see üksnes kütteks, 

Kristiina Viiron 
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