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EESTI  
TEADUSTE AKADEEMIA

Mets ja sellest saadav puit on üks Eesti tähtsamaid rahvuslikke rikkusi. Tra-
ditsiooniliselt seostub puit meile ehituse, mööblitootmise ja ka küttega. 
Pole ju paremat hubasusetunde tekitajat kui ahjus, pliidi all, kaminas või 
lõkkes praksuvad puud! Samas otsivad teadlased puidule kui rohepöörde 
ühele kesksemale osalisele üha innukamalt uusi kasutusalasid. Iidamast ja 
aadamast teame, et puidust saab paberit. Ent selle peale, et tänu uutele 
arenevatele tehnoloogiatele on võimalik puidust riiete tarvis kangast 
kududa, sellest keemiatööstuse jaoks väärtuslikku tooret või ka plasti ja 
kilepakendeid toota, me enamasti ei tule. Rääkimata sellest, kuidas osatak-
se isegi baktereid puidu või puidutööstuste jääkide väärindamiseks tööle 
panna.   
     Nagu Tallinna tehnikaülikooli puidutehnoloogia labori juht Jaan Kers 
Horisondile antud intervjuus mainib, on puit tulevikumaterjal, mis kätkeb 
endas rohkesti võimalusi. Ka meie teadlased uurivad neid uusi võimalusi 
agaralt. Tõsi, puit pakub toormeallikana alternatiivi fossiilsetel kütustel 
põhinevatele lahendustele, kuid nagu Kers märgib, tuleks pöörata rohkem 
tähelepanu selle tänuväärse materjali taaskasutusele. Selle asemel et vana-
puitu kergel käel kütteks kasutada, peaksime vanade hoonete lammutami-
sest järele jäänud puitu nii palju kui vähegi võimalik uuesti ehituses või 
mööbli meisterdamisel ära kasutama. 
     Puidust rääkides ei saa samas üle ega ümber kummastavast tõsiasjast, 
kui rumalalt me tegelikult oma puidurikkusega ümber käime. Selmet meie 
metsadest tulevat puitu targalt siinsamas Eestis viimase võimaluseni väärin-
dada, veetakse suur osa paberipuidust niisama üle mere Põhjamaade rafi-
neerimistehastesse. Nende rõõmuks. 
     Jätkates tehnikaülikooli teadlaste põnevatel radadel, millest on selles 
numbris lähemalt juttu, tõstaksin esile Madis Ratassepa ja Martin Lintsi 
artikli. Nimelt tutvustavad nad arendatavat uudset ja ainulaadset tehno-
loogiat, mis võimaldab ultraheli abil vaadata metalli sisse. Sel moel saab 
paljastada muidu silmale nähtamatuid pisivigastusi ja hinnata näiteks len-
nuki- ja raketiosade ning gaasi- ja kütusetorude töökindlust.  
     Etnoloog Aimar Ventseli saatel rändame Siberi väikerahvaste juurde. 
Nende peatsest väljasuremisest on räägitud juba peaaegu sajandi vältel, 
aga ometi pole seda nendega veel juhtunud ning nad on kõigest hoolima-
ta suutnud oma identiteeti hoida. Seejuures on huvitav teada saada, et 
kuigi nende identiteet ei pruugigi enam otseselt toetuda emakeelele             
ega traditsioonilisele kultuurile, ei ole mõned rahvusi eristavad omapärad 
tänini kadunud. 
     Aga nagu ikka, saab sellestki ajakirjanumbrist lugeda veel paljust muust 
huvitavast. 
     Head lugemist ja olge ikka meiega! 
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