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Väratist pääseb jälle suurele merele

T

õstamaa osavallas valmis kunagise Värati kalatöös tu se ak vatoo riumi alal uus väikelaevasadam.
Pärnu linnale kuuluv külalissadam suudab vastu võtta jahte
ja merekaatreid, mille süvis on
alla 2,4 meetri.
Nüüdisaeg se mere värava
kavandamist Väratisse alustas
Tõstamaa vallavalitsus, haldusreformi järel jätkas ettevõtmisega Pärnu linn.
Sadama-ala ja akvatooriumi uuendustööd algasid mullu ja lõppesid tänavu märtsis.
Rekonstrueerimistöö de käigus tõsteti merest välja üle 9500
kuupmeetri setteid.
Täiesti uute muulide rajamiseks kulus üle 2300 kuupmeetri

“Vaidlemist oli,
aga valmis ta
sai,” ohkab Alo
rahulolevalt.
Just Tomson veenis kõiki
sadama vajalikkuses ja ei kaotanud hetkekski usku edusse.
Avatud merevärav toetab
kindlasti kohalikku turismi ja
ettevõtlust, on mees veendunud.

maakive ning 1300 kuupmeetrit
kivist täidet.
Ehitati uued kaid, paatide
vettelaskmise koht, vee-, elektri-, ja reoveesüsteemid, ning
tähistati laevajoom. Sadamas on

nüüd kohti kuni 20-le jahile ja
kaheksale paadile.
Varem ei olnud väikelaevadel
võimalik Värati mereväravasse
siseneda, kuna sadama ja faarvaatri sügavus oli kohati isegi

vähem kui üks meeter.
Väiksemate paatidega oskavad end sadamasse navigeerida
vaid kohalikud, kes olusid hästi
tunnevad. Meri Tõstamaa ranna ääres on väga kivine ja ette-
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Juhtkiri

P

ulbitsev energia, käratsemine, sebimine, tõuklemised ja nügimised,
vaiksed nurgas sosistamised, süvenenult nohistamine koolipingis, kutsuv koolikell – hell, hell on sellest suurest
roosast majast kadunud. Hommikused
uniste nägudega tõttajad mõisa suunal ja
rõõmsameelsed seltskonnad peale tunde
kodude poole valgumas on pildilt kadunud. Mõnusate kontsertide ja kinoﬁlmide
nautijad mudivad kodus telekapulti ja nii
mõnigi kord võib arvamuste paljusus käivitada pulbitseva peretüli.
Mõisa süda oleks justkui seiskunud.
Vaikus majas, õues, tallis, pargis. Üksikud
naginad treppidel annavad teada, et keegi
siiski liigub. Lootuste ja ootustega rõõmsamate aegade suunas tehakse majale värskendavat remondikuuri. Saali põrandat
premeeritakse päris parketiga, ju ta on selle ka ära teeninud. Suvi tõotab tulla kurvapoolsem, sest paljud tellijad on oma üritustest loobunud. Ei pruudilooride kahinat
ega pruudikimpude lende.
Tasahiljukesi – ei, pikisilmi ootame
teatri tagasitulekut. Ümber maja patseerivaid külastajaid lavendli sinitriipudest joobunud ja roosipõõsaste ilust lummatult.
Malevlased on igatahes hakkamas, näitavad ja räägivad selle maja päris- ja salaelust.
Mõisa süda peab tuksuma, sest kodus
nelja seina vahel vangistuses olles mõistame, kui tore oleks minna teatrisse, kinno,
kontserdile. Sa lihtsalt tõmbad selja sirgu, lähed mõisa trepist üles ning juba ongi
pidulik ja väärikas tunne.
See on siis kevad, mis tuli tänavu teisiti. Toomingad lehkavad endiselt, sirelid
jagavad juba õnne, konnad röögivad nagu
muiste. Ainult meie ise käitume teisiti,
vaguramalt, nähtamatult ja üksikute uitajatena. Mida küll mõtlevad mõisaümbruse
vanad pärnad kogu seda jampsi vaadates?
Ülle Tamm, toimetaja
TOIMETUS
Toimetaja: Ülle Tamm tel 505 5340,
küljendaja: p2
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Tõstamaa osavallakeskus
Internet: www.tostamaa.ee
Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu,
Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda: OÜ Hansaprint
Tiraaž: 500 tk
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil
leht@tostamaa.ee

aimamatu.
Peale külaliste saavad kasu ka kohalikud
kalamehed, kes on aastaid Väratist merele käinud. Nüüd on neil palju mugavam
ja turvalisem sadamat kasutada. Laiemas
plaanis oli parandada Eesti ja Läti rannikualal mereturismi tingimusi ja mereohutust.
Mida rohkem on Eesti rannikul sadamaid, seda lihtsam on mööda merd Tõstamaa kant üles leida. Ühe päevaga jõuab
keskmiselt sõita 40 meremiili, tore kui
sadam ees ootab.
Värati jahisadama rekonstrueerimine
läks maksma 572 532 eurot. Sellest summast 346 730,30 eurot tuli Interreg EestiLäti väikesadamate programmist, ülejäänud oli Pärnu linna omaosalus.
Suurim osa investeeringust kulus muulide ja kaldakindlustuse ehitusele ning
süvendamisele. Interreg Eesti-Läti väike-

saarte programmi abil on viimastel aastatel
Pärnumaal välja ehitatud ka jahisadamad
Kihnus, Munalaius ja Varblas.
Värati merevärava ajalugu ulatub üleeelmisse sajandisse, kui siit mindi merele
ja siin ehitati valmis teadaolevalt vähemalt
kolm purjelaeva. Oma tänasesse asukohta
ehitati Värati sadam 1950ndatel.
Nõukogude perioodil kuulus sadam
pikalt Värati kalatööstusele, kus suitsutati
räime ja veeti seda laiali üle Nõukogude Liidu. Kalatööstus lõpetas tegevuse 1990ndatel ja Värati sadam läks üle Tõstamaa vallale. Pärast seda on see olnud kasutusel avaliku sadamana.
Uuenduskuuri läbinud Värati sadamat
hakkab haldama operaator.
Alo Tomson
Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse
projektijuht

Pärnu linn annab erateede omanikele kruusa
 Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavate erateede omanikud saavad teede parandamiseks Pärnu linnavalitsuselt
kruusa taotleda. Taotlusi kruusa saamiseks
saab esitada kuni 15. juunini (kaasa arvatud).
Ühele eratee omanikule antakse kruusa
üks kord kolme aasta jooksul. Kruusa eraldatakse 20 tonni sajameetrise eratee lõigu
kohta, kuid mitte rohkem kui sada tonni
ühe taotleja ja ühe eratee kohta.
Kruusaveo ja teele laotamise korraldab
taotleja, kattes kõik töödega seotud kulud.
Eelnevalt peab tee äärest olema eemaldatud

seal kasvav ning liiklemist ja kruusa laotamist takistav võsa või muu taimestik.
Kruusatoetuse taotlemiseks tuleb täita
vastav taotlus ja saata see digiallkirjastatult
hiljemalt 15. juuniks e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee.
Kes eelistab taotluse ise kohale toimetada, võib selle allkirjastada ja viia linnavalitsuse (Suur-Sepa 16) või Tõstamaa (Sadama
tee 2) osavallakeskuse postkasti.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist

Noortekeskus ootab taas oma fänne
R

iigi poolt tuli väga hea uudis, et noortekeskused võib avada. Loomulikult
tuleb jälgida kehtestatud juhiseid. Seega
oleme avatud esmaspäevast reedeni kell
12.00 kuni 16.00.
Meil on olemas desinﬁtseerimisvahendid, kindad ja maskid. Igapäevaselt hoiame
lahti uksi aknaid, et värske õhk oleks majas.
Soovime, et noored annaksid eelnevalt
teada, kui soovivad noortekeskust külastada, sest korraga võib viibida kuni 10 noort
ja sellisel juhul on meil umbkaudselt teada,
kas kõik soovijad siia ära mahuvad või peab
hakkama ajaliselt sättima, kes mis kellast.
Senini on kõik sujunud, ruumides olnud
alla kümne lapse ning kõik mõistavad reegleid ja nõudeid. Tullakse juttu ajama, playstationi või piljardit mängima .
Ühel reedel küpsetas üks noormees kõi-

gile pannkooke, mida sai koos maasikamoosiga süüa – küll oli hea.
Kurb on kogu selle asja juures see, et
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Kampaania “Värvid linna!” 2020
in na va lit sus hü vi tab
kampaanias osalenud
ja tähtajaks vär vimistööd lõpetanud isikule osa
värviostuga seotud kuludest.

L

parnu.ee.
Avaldusi saab täita/esitada
ka linnavalitsuse infolauas ning
osavallakeskustes E - N 8.00 17.00, R 8.00 - 16.00.

Kampaania tingimustega
ei piirata ega suunata osaleja
eelistusi värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul
rakenduvad tavapärased, kaupluste vm edasimüüjate poolt
korraldatavad allahindlused,
kliendikaardi soodustused jne.
Osaleda võivad kõik Pärnu linnas ja osavaldades ehitisi
omavad füüsilised ja juriidilised
isikud.
Osalemiseks esitab ehitise
omanik Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduse
võib esitada ka omaniku volitatud esindaja.
Avaldusi saab esitada 18.
maist 16. oktoobrini 2020.

Kui avaldus esitatakse enne
tööde alustamist, siis tuleb seisukorra fikseerimiseks lisada avaldusele fotod vär vitavast ehitisest enne värvimistöid. Kuludokumendid ning
fotod tehtud töödest esitatakse
pärast tööde lõppu.
Kui avaldus esitatakse pärast
värvimistöid, siis tuleb esitada
kõik dokumendid koos - avaldus, fotod enne ja pärast värvimistöid ning kuludokumendid.
Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peab lõpetatama hiljemalt 25. oktoobriks.
Linnavalitsus hindab kampaanias osalenud ehitisi 26.
oktoobrist kuni 8. novembrini.

Avalduse e-vorm
iseteeninduses

Kulude hüvitamine

Avalduse blankett väljaprindiks või arvutis täitmiseks.
Täidetud ja (digi)allkirjastatud
avaldus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
või e-postile linnavalitsus[at]

Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise
renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse)
suurusest.
Ehitise omanik peab linnavalitsusele esitama kampaania-

Aega pole raisata

ga seotud värviostu kuludokumendid ning fotod ehitisest
pärast värvimistöid.
Linnavalit sus kontrollib
kuludokumentide õigsust ja
värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused.
Rahalised kuluhüvitised ja
eripreemiad makstakse välja
pärast kampaania lõppu.
Kuluhüvitised füüsilistele
isikutele ja korteriühistutele:
9 - 120 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa
50% värvi maksumusest;
121 ja rohkema liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa 40% värvi maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 2000
eurot.
Kuluhüvitised teistele juriidilistele isikutele:
9 - 150 liitri omaosaluse puhul on hüvitatav summa
40% värvi maksumusest;
151 ja rohkema liitri värvikoguse (omaosaluse) puhul on
hüvitatav summa 30% vär vi
maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse
kommunikatsioonispetsialist

e mõnusalt aega veetma
on võimalus uus projekt kirjutada. Kuna eriolukord on oluliselt mõjutanud ja muutnud
avatud noorsootöö teenuse
pakkumist, siis avati uus toetusmeede kohaliku tasandi avatud noorsootöö toetamiseks,
mille fookus on toetada teenuse taastamist ja pakkumist
eriolukorrast väljumise perioodil. Meie noortekeskus kindlasti osaleb ja vaatame, kas saame
need vahendid, mida soovime,
et noored saaksid kontaktivabalt aega veeta noortekeskuses
ja värskes õhus.
projekt, mis sai avatud noortekeskuste projektikonkursile
kirjutatud tühistati, aga nüüd

Küsisin noortelt, et millest
tunnete puudust kõige rohkem

 Koroona peletas küll koolist
õppetöö, aga karantiiniaeg sai
remondi korraldamiseks parasjagu ära kasutatud.
Pärnu linnavalitsuse koolide remondi eelarvest eraldati
Tõstamaa koolile19 tuhat eurot.
I ja II korruse fuajeed said uued
põrandakatted. Järgmisena
läheb vahetusse saali põrandakate.
Sügiseks peaks uue katuse
peale saama tallide madalam
osa.

Kuur sai uuenduskuuri
 Lasteaia väliinventari hoidmise kuur ootas juba ammugi
remondiabi.
Tänaseks on hoone läbinud
uuenduskuuri.
Hooneke sai uued aknad-uksed, korraliku voodri ja katuse.
Sedakorda võttist töö ette Raido
Salga brigaad.

Teed tolmuvabaks!
 Alates 25ndast maist alustatakse osavalla teede pindamisega.
Alused on ette valmistatud ja
raha 200467,20 valmis pandud.
Ilusa ilma korral peaks töö tehtud saama paari nädalaga.
Musta katte saavad Kaapre,
Vihakse, Puti, Murru ja KastnaPoolu teed.
Ülepindamisele läheb Karbiküla tee.
Alo Tomson

ja enamus vastasid, et Raba
5-st ja sõpradega hängimisest.
Kinost ei arva nad väga midagi, sest kino võib kodus ka teha,
aga sõbrad on need, keda igatsetakse kõige rohkem. Oluline
on just sõpradega vabalt hängimine.
Meil on väga hea meel, et
saime avada noortekeskuse
uksed ja kohtasime taas oma
vingeid noori, kellega koos
jutustada, mängida, mõelda
uusi ideid ja palju, palju mud!
Ootame teid alati noortekeskusesse tagasi!
Teie noorsootöötajad
Karoliine ja Ene

Pärnu linnavalitsuse taristu- ja
ehitusteenistuse projektijuht

Pärnu linn ei võta tänavu
linna osalusega
äriühingutest dividende
 Tõstamaa osavalla kommunaalettevõte OÜ SuFe kasum
oli eelmisel aastal 75 920 eurot,
millest 3796 eurot suunati
reservkapitali ja 72 124 eurot
eelmiste perioodide jaotamata
kasumisse.
OÜ SuFe jaotamata kasumi jääk on pärast 2019. aasta
majandusaasta aruande kinnitamist on 519 606 eurot.
TT
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Kui Värat
T

Pakendikonteineritest ning jäätmete
sorteerimisest
Miks ja kuidas sorteerida
pakendeid?
Pakendikonteinerid ning
vanapaberi konteinerid on avalikud. Kuid selleks, et üle täitunud konteinerid ei riivaks silma
tuleb meeles pidada, mida võib
pakendikonteineritesse panna
ning ruumi aitab kokku hoida,
kui pakendid enne konteinerisse panekut kokku pressida.
Pakendijäätmed on tooraineks erinevate toodete tootmisel ning pakendite taaskasutamine aitab säästa loodust.
Tänu sorteerimisele antakse
liigiti kogutud prügile uus elu
uue toote näol, mis on vähem
ressursi kulukam, kui toota
uus toode. Segaolmejäätmed
ladustatakse prügimäele, mille tõttu on eriti oluline sorteerida jäätmeid eraldi, et rohkem
jäätmeid saaks suunata ümbertöötluseks uuteks toodeteks.
Lisaks vähendab jäätmete liigiti sorteerimine kulusid
Teie olmejäätmete veole kuna
näiteks ainult pakendeid sorteerides ja avalikesse pakendikonteineritesse viies väheneb
märgatavalt ka olmejäätmete
kogus. Mis toob kaasa selle, et
saate soetada väiksema konteineri, mille tühjendamine on
odavam.
Millised pakendid sobivad
segapakendikonteinerisse?
PLASTPAKENDID: plastist
joogipudelid ja kanistrid, jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad
õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid), plastkarbid (nt sala-

tikarbid), kilekotid ning muud
plastkotid (nt suured suhkrukotid).
KLAASPAKENDID: värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh siirupi- ja õlipudelid) ning muud klaaspakendid. NB! Klaastaaralt tuleb
eemaldada metallkorgid ja
kraed.
METALLPAKENDID: alumiiniumist ja muust metallist
joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning
metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud metallpakendid.
PABER- ja KARTONGPAKENDID: (pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberkotid,
puhtad paberpakendid – nt.
hambapastatuube ja kosmeetikatooteid ümbritsevad paberpakendid).
JOOGIKARTONG: tühjad
ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid).
Millised jäätmed kindlasti ei sobi segapakendikonteinerisse?
Ohtli kud jäät med: (kui
pakendi peal on oranž märk
pealuu või leekidega), akud,
patareid, elavhõbedaga valmistatud tooted (näiteks säästulambid, kraadiklaas), ravimid,
süstlad, vana õli, värvi-, laki-,
liimi- ja lahustijäägid, rotimürk,
biotsiidid, väetised jms.
Elektroonika jäätmed: rösterid, keedukannud, telekad jms.
Suurjäätmed: WC potid,
kraanikausid, segistid, erinevad
plastikust ja metallist mahutid,

tünnid ja konteinerid, mööbel.
Segaolmejäätmed: määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad
suured kondid, toidulisandid ja
vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, hügieenisidemed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid,
jahtunud tuhk, suitsukonid,
kasutatud pabernõud, peeglija klaasikillud, katkised nõud
(kastrulid, pannid, taldrikud
jne), määrdunud pakendid ja
paber.
Biolagunevad jäätmed: toidu jäätmed, haljastusjäätmed
(muru, lehed), saepuru. NB!
biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada (näiteks
valmistada kompostmulda).
Ehi tus jäät med: tel li sed,
betoon, krohv, võivad sisaldada
asbesti jms
Lühidalt pakendikonteineritesse ei tohi panna jäätmeid,
mis ei ole olnud pakend.
NB! Palun tooge pakendijäätmed konteinerisse tühjalt,
puhtalt (piisab loputamisest) ja
kokkupressitult.
Eraisikud saavad kodumajapidamises tekkinud ohtlikest
jäätmetest ja elektroonikast
vabaneda TASUTA, viies need
Tõstamaa jäätmejaama, mis on
avatud igal laupäeval kell 9.00
- 13.00.
Hoolime koos keskkonnast
ning sorteerime prügi!
TOV

õstamaa rannas on teadaolevalt ehitatud ja vette lastud viis laeva: Ella,
Vellamo, Margareta, Venura ja
Frieda. Peale suuremate laevade, ehitati ise ka kõik väiksemad
kakuamipaadid ja sõudepaadid.
Lisaks ise ehitatud laevadele ostsid kohalikud mehed ka teistelt
meresõidukeid. Purjekaid kasutati peamiselt kivide veoks, sest
siinne rand on kivine ning nii
Pärnu kui Riia, aga ka teised kasvavad linnad, vajasid ehitustöödeks hulgaliselt kive. Peamisteks
sihtkohtadeks jäid Pärnu ja Riia.

Tõstamaa kandis ehitatud
purjelaevad
Ella
Kõige vanemaks laevaks Tõstamaa rannas võib pidada kahemastilist kaljast (puust purjelaev) Ella, mis ehitati Värati
küla all 1894. aastal. Laevaomanikuks oli Mart Kurul ja tema
16-aastane poeg Jüri Kurul. Jüri
Kurul (1878 - 1937) sõitis sellel
ja ka järgmistel laevadel kipperina, vanemas eas ka kaptenina.
Kaljas mahutas kolm sülda raudkive ehk 3000 puuda
(umbes 50 tonni). Kaljas müüdi
1898. aastal.

Vellamo
Laeva Vellamo ehitas Jüri
Kurul. Selle aluse eelkäijaks oli
Lätist 1898. aastal ostetud Julius
Triine, mis oli juba vana kaljas.
Mõne aastase sõidu järel lammutati laev Tõstamaa rannas.
Julius Triine emapuu sai uue
laeva Vellamo emapuuks. Uut
kaljast ehitas Jüri Kurul üksi, sest
tema isa Mart Kurul oli uppunud Pärnu lahel, kui käis Tõstamaa parunile paati toomas.
Vellamo ehitamist alustati
1903. aastal ja ehitati kuni 1905.
aastani. Kui kaua Tõstamaa
mehed laevaga sõitsid, ei ole teada, kuid hiljem müüdi see edasi
hiidlastele.

Margareta
Tõstamaal Murumardi ran-
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tis ehitati veel laevu

Purjelaev Frieda ehitamine, pildistatud ehitamise teisel aastal 1913.a. Foto: Eesti Meremuuseum SA

nas ehitati 1904. aastal (V. Randmäe kirjapandud märkmed, A.
Pärna raamatu “Meri ja mehed”
järgi aga ehitati 1902-1903.) kolmemastiline purjelaev Margareta, mis oli suur laev.
Laev oli 181,18 brutoregistertonni ning selle ehitamine läks
kokku maksma 2116,96 rubla,
mis tollal oli väga suur raha. Sellest rahast 1146,89 rubla kulus
ehitusmaterjalide muretsemiseks, mitmesugusteks lisatöödeks läks 191,4 rubla, asjaajamiskuludeks 166,72 rubla ja töömeeste palgaks 611,95 rubla.
Palgakuludest oli laevameister Laasenile makstud 103,3
rubla ja sepale Tappu makstud
palk olnud 102,99 rubla. Kajutitegijale Oadile maksti 79 rubla. Eri ajavahemikul ja erisugustel töödel tegeles laeva juures ehituse ajal peale nende veel
27 meest, kellele kokku maksti 326,93 rubla. Kõige suurem
töötasu ei ületanud kolmekümmend rubla. Kohe töö algul sai
üks töömees viga ja talle maksti
“jala põetamiseks” 15,5 rubla.
Ehituse ajal olevat mehed
tarvitanud kõvasti piiritust ning
sõites Murumardilt Kihnu, ajasid purjelaeva ümber. Kolm
meest olevat ka uppunud. Laeva

vetteajamisel saanud üks meestest nii palju viga, et jalaluu läinud pooleks. Pärast olnud mees
hulk aega Murumardi ahju peal.
Purjekal Margareta oli viis
osanikku, kes maksid ehituskulud võrdselt. Kahe aastaga teenis laev end tasa: 1904. aastal
tõi ta omanikele sisse 4279,11
ja 1905. aastal 4104,1 rubla. Sellest puhastulu, mis jaotati omanike vahel, oli vastavalt 1539,77
ja 575 rubla.
Margareta hukkus kaheksa
mehe ja raualaadungiga Soome
lahes. Ühtegi märki laevast ega
meestest ei leitud.

Venura
Venura ehitati Tõstamaal,
Värati all ning merre aeti laev
1904. aasta kevadel. Tegemist
oli kahemastilise kaljasega, mis
mahutas umbes 9000 puuda ehk
150 tonni. Venura kuulus Värati küla meestele, kellest üks oli
Kanistu talust Karlsbach ja teised Rein ja Jüri Kurul Rannalt.
Reinu vend, Jüri Kurul pidas
talu, samas kui Rein merd sõitis.
Venura ehitasid valmis kihnlased, kaks hiidlast, plangusaagijad, osanikud ise ja mõned kohalikud Värati küla mehed. Laev
ise oli tugeva ehitusega, tam-

mest kaartega ning hea purje- ja
merelaev. Venura olevat müüdud Kihnu meestele, kuid mis
aastal ja milline oli laeva edasine
saatus, seda ei teata.
Venural sõitis poolteist suve
ka Tõstamaa ranna meresõitja Juhan Rand (28.02.1891 –
13.04.1971), kes oli küll ilma erilise koolihariduseta, kuid meredel sõites omandas mitmed
võõrkeeled, oli hea lõõtspillimängija ja jutupuhuja.

Frieda
Frieda ehitamist alustati Tõstamaal Värati rannas 1912. aastal. Tegemist oli kolmemastilise kahveltaglasega purjelaevaga, mille ehitamisse oli kaasatud
suur hulk mehi.
Ehitajate eesotsas oli Heinrich Nukk, edasi aga Jüri Kurul,
Rein Otmann (omaaegse Rang,
Otmann-Kurgo kompanii reederi Georg Otmanni vend –
Georg Otmann pidi saama
uuele laevale kapteniks), Kanistu talu Andres Karlsbach, Ranna talu Jüri ja Rein Kurul ning
Jaan Uuetoa (Kihnu Jõnni vend).
Laeva ehitamise alguses olid
meestel suured plaanid. Näiteks
oli laevale ka nimi valitud Nukka
vanima tütre järgi – Frieda.

Laeva esimene reis pidi olema Murmanskist Peterburi soolaturska viima. Peaaegu üheaegselt hakati ka teist laeva ehitama,
mis pidi tulema väiksem ning
mille töödega jõuti nii kaugele,
et kaared olid valmis raiutud ja
osa planke saetud.
Ehitusmeistriks oli Hiiumaa
mees Sõel, ka sepad olid hiidlased, plangusaagijad olid saarlased ning lisaks ka kohalikud
Tõstamaa rannamehed. 1914.
aasta kevadel, kui jää sulas, algas
juba vees ujuval alusel (Frieda)
kibekiire töö – mastide püstiajamine, poomide paigaldamine
ning kõige seisva taglase kinnitamine.
Kuid 1914. aasta augustis
algas I maailmasõda ja laevaehitus jäi seisma. Frieda jäi Värati sadamasse seisma. Värvilt oli
alus sinakashall, reeling ja kajutid valged. 1915. aasta kevadel,
kui meri oli jäävaba, viidi alus
Pärnusse Vallikraavi varjule, kus
see seisis kolm aastat ning 1918.
aastal uuesti Väratisse toodi.
Frieda jäi seal ühe ankru peale ja
sügisel suure tormi ajal, kas katkes kett või võttis ankru loha –
läks laev kivide otsa ning vajus
tekist saati vette. Üks kivi oli
põhjast augu läbi löönud ja ise
kaarte vahele kinni jäänud.
1919. aastal müüs Nukka
emand Frieda kahele soomlasele, sest Heinrich Nukk oli surnud ning teised osanikud kadunud. Friedast pumbati vesi välja
ja veeti puksiiride Vilma ja Triksi
abil Tallinna.
Seal kohendati „plaastrit”
ja alustati sõitu Taani, laadungiks plangud, mille eest saadud
nii palju raha, et teinud tasa nii
kogu laevaostu kui puksiiride
kulud. Taanis tehti laevale korralik remont, pandi uus tugev
mootor ja uus nimigi – Mootorkotka.
Laeva edaspidine saatus on
teadmata, kuigi alust olevat nähtud 1927 või 1928. aasta paiku
Tallinnas.
http://mois.tostamaa.ee
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Kas puude taga on veel metsa?
T

õstamaa, mis on juba
mõnda aega olnud osake
Pärnu linnast, on endiselt maa-asula, mida selle elanikud hindavad ilusa ja mitmekesise looduse pärast. Tõstamaal
on meri, järved, põllud, niidud
ja metsad, kuid üha rohkem on
hakanud tekkima küsimus, kas
ja kui kauaks meil metsa veel on.
Mulle tundub, et järjest rohkem on tee äärde ning erinevatesse metsamassiividesse tekkinud lagedaks raiutud lanke, kus
on püsti tüüakil kännud, vaheldumisi rinnuni rattarööpmete ja
oksarisuga. Paistab, et kodukandis pole enam metsakohta, kuhu
kirvest poleks sisse löödud. Raietööde tõttu on kaduma hakanud
mitmed traditsioonilised seeneja marjakohad ning mõnusad
metsarajad, kus käia end laadimas või lihtsalt saunavihta tegemas. Võibolla on tegemist minu
isikliku mure ja tunnetusega, et
raietööd on tulnud liiga ligidale
kodumetsa. Samas olen kindel,
et intensiivne metsamajandamine läbi raietööde pole märkamata jäänud kellelegi.
Andis teema aktuaalsusest
märku seegi, kui minu vastavasisulisele Facebooki postitusele
järgnes aktiivne ja äge arutelu.
Sellest arutelust ajendatult võtsin ette ka käesoleva kirjatüki,
mille peamiseks eesmärgiks on
anda Tõstamaa kandi rahvale
infot selle kohta, mismoodi Riigimetsa Majandamise Keskus
(edaspidi RMK) siinkandis oma
töid planeerib ja teostab.
Kuna minu jaoks on mets osa
kodust ja traditsioonidest, elustiilist ja püsiväärtusest, siis soovisin saada täpsemat infot, mis
Tõstamaa osavallas RMK aladel
toimub. Kuidas toimub metsade majandamine, hoidmine ja
kaitsmine? Miks on siinkandis
järsku nii palju lageraieid, miks
tehakse raieid just raierahu ajal,
kui lindudel on pesitsusaeg ning
kui palju reaalselt kaitstakse liigirikkust, mille üle me Tõstamaal kangesti uhked oleme.
Selleks pöördusin ma Vändra

Metskonna metsaülema Aliis
Kevvai poole rea küsimustega,
millele ka vastused sain.
Kõigepealt uurisin kui suurt
ala RMK üldse haldab. Selgus,
et Tõstamaa osavallas on 11728
ha (osavalla kogupindala on
261km²) riigimaad, millest 5478
ha on tulundusmetsa ja 5491 ha
on looduskaitseliste piirangutega metsa, millest omakorda 36%
on range kaitse all, kus metsamajandamist ei toimu. Vaadates RMK kaardirakendust, jäävad need alad näiteks Ermistu
ja Tõhela järve ümbrusse, luidete pealsed Tõstamaa-Pärnu tee
ääres jne.
Edasi uurisin juba täpsemalt
kuidas Tõstamaa osavalla metsi inventeeritakse ning olukorda
hinnatakse. Kuidas üldse tagatakse kohapealne metsa hoidmine ja kaitse, sh kogu liigirikkus. Kuna piirkonnas on pool
riigimaad looduskaitseliste piirangutega, siis on ilmselge, et
Keskkonnaametiga tuleb koostööd teha. Seda kinnitas ka metsaülem.
Looduskaitseliste piirangutega metsas tuleb kõik tööd kooskõlastada Keskkonnaametiga ja
tööde teostamisel tuleb järgida
seadustega pandud piiranguid.
RMK on endale väljatöötanud
infosüsteemid ja kaardirakenduse, kus on näha info looduskaitseliste piirangute kohta (kas
on tegemist sihtkaitsevööndiga,
pärandkultuuriobjektiga, vääriselupaigaga, liikide leiukoha või
elupaigaga, veekaitsevööndiga
jne). Kõikide tööde korraldamisel lähtub RMK seadusega sätestatud piirangutest.
Lisaks olemasolevatele kaitsealadele määravad RMK metsakorraldajad metsa inventeerides (kirjeldades) juurde ka vääriselupaiku (alasid, kus suure
tõenäosusega esineb ohustatud,
ohualteid või haruldasi liike).
Vääriselupaigad on range kaitse all ja seal metsamajandamist
ei toimu. Tõstamaa osavallas on

ca 300 ha vääriselupaiku. Looduse elurikkuse hoidmiseks on
kohati vaja ka parandada ja
regulaarselt hooldada ohustatud ja ebasoodsas seisundis olevate liikide elupaiku. Peamised
ohustatud ja ebasoodsas seisundis olevad elupaigad on poollooduslikud kooslused, sooelupaigad ning avatud luite- ja nõmmekooslused. Nende seisundi
parandamisse panustab RMK
aktiivselt.
Viimastel aastatel ei ole
olnud Tõstamaa osavallas vaja
teostada looduskaitselisi töid.
Kuid kogu Pärnu maakonnas
teostatakse mitmeid looduskaitselisi töid, nt praegu hooldatakse poollooduslike kooslusi NätsiVõlla looduskaitsealal.
Kuigi RMK süsteem võib kõrvaltvaatajale tunduda arvutipõhine, siis metsa saab kasvatada ainult loodust ja piirkonda tundes. Selleks käivad RMK
töötajad (varumisjuhid, praakerid, metsakasvatajad, metsakorraldajad jne) töid planeerides ja
teostades metsas ning võimaluse piires arvestavad piirkondlike
eripäradega.

Konkreetselt metsatöid teostavad küll riigihanke võitnud
koostööpartnerid, kuid tihe suhtlus RMK töötajate ja koostööpartnerite vahel tagab kindluse,
et töid tehakse võimalikult hästi.
RMK ei pea täpset arvestust,
kui palju töötajaid ja kui tihti
nad Tõstamaa osavallas viibivad. Töötajate tööpiirkonnad ei
kattu osavalla piiridega.
Hiljuti ar vati Pärakülas ca
25ha uuendamata kaitsekorraga liigikaitseala kaitse alt välja (vt täpsemalt siit https://
www.keskkonnaamet.ee/sites/
default/ﬁles/kaitse_planeerimine/parnu_maakonna_uuendamata_valjaarvamine_seletuskiri.
pdf. Uurisin, mis plaanid RMK-l
seal on.
Tõstamaa liigikaitseala kaitse alt väljaarvamise otsus ei ole
RMK’le teada olevalt veel jõustunud ehk veel kehtib kaitsealal
kaitsekord. RMK on määranud
samale kinnistuosale, kus on
Tõstamaa liigikaitseala, suures
osas vääriselupaiga. Vääriselupaigas on metsamajandamine
keelatud ja vääriselupaik jääb
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nõudlus metsaga seotud avalike
teenuste järele, pakub RMK ka
selliseid tooteid nagu – nt küttepuud, energiapuit, jõulukuuse
metsast toomise võimalus.

antud kinnistu osale kehtima
ka peale Tõstamaa liigikaitseala
kaitse alt välja arvamist. Vääriselupaigast välja jäävatele aladele
ei ole RMK praegu edasisi plaane koostanud.
Artikli autorina uurisin edasi, milliseid raieid ja kui suurel
pindalal sel aastal teostatakse.
Samuti seda, mis saab raiejääkidest. Tuleb välja, et töid tehakse
üpris suurel pindalal ning raiejäätmete käitlemine sõltub tihti
ilmast.
2020. aastal on RMK planeerinud Tõstamaa osavalda 146
ha uuendusraied (millest 52 ha
on teostatud) ja 117 ha harvendusraieid (millest 50 ha on tehtud). 2020. aastal plaanitud
uuendusraied hõlmavad kõigest
ca 1% kogu RMK hallatavast
metsast Tõstamaa osavallas.
Enamus raieid asuvad Rammuka, Seliste, Lõuka, Päraküla ja
Kõpu piirkonnas. Lisaks eelpool
toodud raietele teostatakse ka
sanitaarraieid metsade hea tervisliku seisundi tagamiseks.
Kindlasti peab looduses liikudes arvestama, et raieid teostavad ka eraomanikud, mitte

ainult RMK.
Uuendusraie langile võivad
jääda raiejäätmed, mis on kokku
koondatud, kas veoteedele või
vallidesse. Üldiselt jäetakse raiejäätmed liigniisketele lankidele
kokkuveoteede tugevdamiseks.
Viimasel talvel ei külmunud pinnas korralikult ära, seega võib
raiejäätmeid leida ka rohkematelt lankidelt. Metsa jäetud raiejäätmed ei kujuta endast ohtu, ei
elustikule ega takista ka metsa
uuenemist.
Igasuguse metsamajandamise eesmärgiks on kasu saamine
ning ka RMK peab metsamajandades arvestama ilmselt sellega,
et kahjumiga töötamine pole riigile tulus. Sestap uurisingi, kuidas ja kuhu toimub puidu turustamine. Hindu uurimise alla ei
võetud.
RMK turustab raiest saadava puidu enamjaolt Eestis, kuid
osa sellest ka eksporditakse, peamiselt Skandinaaviamaadesse.
Kohalikul turul on suur nõudlus kõrge väärtusega ja väga
madala väärtusega puidu järele. Kuna ühiskonnas suureneb

Oluliseks teemaks kujunes ka
metsauuendamine. On arusaadav, et puit on oluline ressurss
ning puitu vajame paljudes valdkondades: kütteks, mööbliks
jne. Samas ei saa unustada, et
kui midagi võetakse maha, siis
pideva nõudluse rahuldamiseks
tuleb ressursse ka taastoota ehk
mida teeb RMK metsade taastootmiseks. Metsaülema vastus
oli järgmine:
RMK tagab kõikidel lankidel
metsa uuenemise. Ca 70% lankidest uuendatakse istutamise
või seemnete külvamisega ja ca
30% jäetakse mets looduslikule
uuenemisele. Looduslikule uuenemisele jäetakse alad, mis suudavad ise tagada metsa uuenemise, enamasti on need kaasikud, haavikud ja lepikud.
Peale uuendusraiet on langil järgmiseks tööks maapinna
ettevalmistamine, selleks tehakse adraga maapinnale vaod.
Maapinna ettevalmistamine on
mõeldud, olenevalt langist, kas
istutamise lihtsustamiseks või
siis loodusliku uuenduse kasvama hakkamise soodustamiseks. Uuendamiseks sobiliku
puuliigi valikul lähtutakse kasvutingimustest ja eelneva puistu koosseisust. Näiteks männikud uuendatakse männiga. Uus
mets istutatakse lankidele kuni
2 aasta jooksul peale raiet, olenevalt kasvukohast ja puuliigist.
Seega ei tasu ehmuda, kui vahetult pärast raiet metsa asemele
ei istutata. Peale langi uuendamist järgneval 4. - 5. aastal jätkatakse noorte puude hooldamisega, et ümbritsev taimestik
noori puid ei lämmataks. Meie
eesmärgiks on tagada uuenenud
mets viie aastaga, nagu määrab
ka metsaseadus. Kui mets on
uuenenud ehk saavutanud metsaseadusega määratud kõrguse ja arvukuse, teostatakse kuni

puistu latimetsaks (ca 20.aastaseks) saamiseni veel 2 - 3 korda
noorendiku hooldamist.
Käesoleval kevadel uuendab
RMK Tõstamaa osavallas 64 ha
raiesmikke, millele istutatakse
125 000 taime, lisaks täiendatakse 10 ha juba olemasolevat
metsauuendust, mis ei läinud
eelnevatel aastatel peale istutamist kohe kasvama. Kokku istutatakse sellel kevadel koos varasemate kultuuride täiendamisega Tõstamaa osavalda ligemale 140 000 taime, millest 45%
kased, 39 % on kuused, ja 16%
männid. Sügisel plaanib RMK
istutada kuuse avajuurseid taimi, kuid veel ei ole teada täpset
mahtu, mis Tõstamaa osavalda
istutatakse.
Kogu Edela regiooni on sügisel plaanis istutada 250 000
avajuurset kuuse taime. Kuigi
RMK istutab lankidele vaid ühte
puuliiki, siis tegelikult kasvab
sellistele aladele ikkagi segapuistu. Alati tuleb istutatud puudele
lisaks looduslikult teisi puuliike.
Eraldi teema on sel aastal
olnud kuuse-kooreüraski levik,
mille tõttu tehakse raieid üle
Eesti ning mis on olnud mitmete
süüdistuste ja vaidluste aluseks
RMK ning erinevate metsaaktivistide vahel. Seetõttu esitasin
küsimuse ka Vändra metsaülemale. Tema ülevaade on alljärgnev:
Sellel aastal ohustab Eesti metsi kuuse-kooreürask, kelle paljunemist on soodustanud
kaks viimast põuast suve ja sooja talve. Üraski kahjustusi tuleb
lik videerida ke vadel, millal
putukate asustatud puid on võimalik märgata, kuid uus põlvkond ei ole veel puudelt lahkunud. Kuuse-kooreüraskid talvituvad pinnases ja väljuvad
mullast, kui õhutemperatuur
tõuseb 18–20 kraadini ja pinnas
soojeneb 10 kraadini. RMK jälgib üraskite lendlust seirealadel
ja koheselt, kui üraskid ärkavad
talveunest, likvideeritakse nende kolded. Kõige efektiivsemalt
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vähendatakse üraskite levikut
püünispuudega ja värskelt üraskite poolt asustatud puude langetamisega ning nende kiire metsast äraviimisega, et vähendada
kahjurite levikut veel tervetele
puudele.
RMK on kaardistanud Tõstamaa osavallas üraskikahjustusi kokku 77 ha, kus 48 ha tuli
teha lageraie Keskkonnaameti poolt koostatud metsakaitseekspertiisi akti alusel. Enamus
üraskikahjustusega aladest jäid
Päraküla, Seliste ja Kõpu külade
metsamassiivi ning mõned väiksemad alad ka Lõuka piirkonda. Üraskikahjustusega langid
olid raiutud mai alguseks. Metsamaterjali kokkuvedu on planeeritud mai teises pooles, kui
ilmad on soojad ja ürask on langetatud puud asustanud. Mais
toimuvad veel tormikahjustuste
likvideerimised, mis on muidu
samuti üraskitele meelepärased.
Kuna üraskikahjustusi likvideeritakse üle Eesti, lühikese
perioodi jooksul, siis täiendavad
infotahvlid tegevuse kohta pandi
ülesse suuremate asulate lähedusse või tiheda liiklusega teede
äärde, nt Tõstamaa osavallas on
vastav infotahvel Kõima-Seliste
tee ääres.
Kuna üraskite kahjustused
on praegu laialdaselt levinud,
peaksid ka erametsaomanikud
oma metsa jälgima ja püüdma
avastada üraski kahjustusi. Erametsaomanikud saavad oma
küsimuste ja muredega pöörduda, kas piirkonnas tegutseva
metsaühistu või Erametsakeskuse poole. Erametsakeskuse kodulehelt leiab ka Keskkonnaministeeriumi koostatud üraskitõrje
juhendi eraomanikele: https://
www.eramets.ee/metsandusuudised/valmis-uraskikahjustuste-arahoidmise-kava-ja-juhendmaterjal/.
Mets ei koosne ainult puudest, seal on alustaimestik, linnud, loomad, putukad. Aga
metsast võib leida ka pärandkultuuri, mille vastu huvi tundsin.
Küsisin kuidas RMK pärandkultuuri ja traditsiooniliste marjaseente kohtadega tegeleb.
Pärandkultuur on eelmiste

põlvkondade tegutsemise jäljed
maastikul (taluhoonete asukohad, kiviaiad, vanad metsateed ja kohanimed). RMK teostas aastatel 2005 - 2011 esmast
pärandkultuuri objektide kaardistamist kogu Eestis, sõltumata selle maa- ja omandivormist.
2019. aasta alguse seisuga on
kaardistatud 38 679 objekti.
RMK kaardistab jätkuvalt
kõigi heade inimeste abiga Eesti looduses leiduvat pärandkultuuri. Kui looduses liikuja leiab
mõne pärandkultuuri objekti (ka riigimetsas), mis väärib
oma ajaloo tõttu tähelepanu ja
mida veel ei ole kaardile kantud,
siis saab sellest teada anda läbi
RMK kodulehel oleva vormi või
läbi Maa-ameti maainfo kaardirakenduse.
Tõstamaa osavallas teavitab
RMK kindlasti raietöödest Kastna kalmistu ümbruses ja Tõstamaa asula ümbruses. 2018. aastal viidi läbi koosolek koos kohaliku omavalitsuse ja kogukonnaga, kus teavitati raietest Kastna
kalmistu ümbruses ja lepiti kokku tingimustes.
Pärandkultuuriobjektide loetelust jäävad välja traditsioonilised marja- ja seenekohad. Sellised kõrge avaliku huviga alad
on RMK kaardistanud. Antud
aladel teavitame planeeritud
töödest seotud huvirühmasid.
Teavitamise ja infovahetamise käigus selgitame välja, kas
neil aladel on vaja rakendada
tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid. Kuid siiski peab
ar vestama, et kõik inimestele
olulised marja- ja seenemetsad
ei jää kõrgendatud huviga aladele ning sellistel aladel RMK
täiendavat teavitustööd ei tee.
Looduses liikudes peab meeles
pidama, et mets on ajas muutuv
organism ehk marja- ja seenekohti tekib juurde ja kaob metsas pidevalt. Seega tasub looduses liikudes hoida meel avar ja
avastada uusi lemmikkohti.
Metsata ei saa keegi hakkama, sest lisaks ökoloogilisele,
majanduslikule, sotsiaalsele rollile on metsal koht meie identiteedis. Aastasadade kestel on
mets olnud eestlaste jaoks koht,

kust saab toitu, kuhu minnakse
peitu hädade korral, kus käiakse
otsimas hingerahu. Eestlasele on
mets püha. Seetõttu on olulised
ka eetika ja metsakaitse teemad.
Meile kõigile on oluline, et
meie metsad oleksid elujõulised,
erinevas vanuses, mitmekesised
ja terved. Selline seisund saavutatakse metsa kasvatades, kasutades, uuendades ja kaitstes.
Nõnda tagame, et igal järgmisel põlvkonnal on samaväärselt
meiega noort metsa, keskealist
metsa ja raieküpset metsa ning
võimalus kasutada nende metsadega kaasnevaid hüvesid.
Me oleme eelmiselt metsameeste põlvkonnalt saanud hästi hoitud riigimetsa, kus kõrvuti metsa majandamise ja puidu tootmisega on alati tähtsaks
peetud looduskaitset. Me soovime ka praegu majandada metsa
selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi
hoitud ja mitmekesine mets.
Teostame oma soovi läbi
säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestades töös
eetiliste, ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Metsamajanduslikus tegevuses lähtume sellest, mis on tehniliselt võimalik, majanduslikult
läbiviidav, ökoloogiliselt põhjendatud ning sealjuures lähtume RMK põhikirjast, erinevatest seadustest (metsaseadus,
looduskaitseseadus jne), sertiﬁkaatidest (FSC, PEFSC) ja metsa
majandamise heast tavast.
Üheks metsamajandamise
heaks tavaks ja eetiliseks metsamajandmi se aspektiks on
kevadine raierahu, mis algab
15. aprillil ja kestab 15. juunini.
RMK on pidanud raierahu alates 2002 aastast. Käesoleval aastal oli RMK osadel aladel (mitte
kogu riigimetsas) sunnitud raierahu ajal teostama üraskitõrje
töid vältimaks ulatuslikumaid
üraskikahjustusi. Ülejäänud
aladel oli pesitsusaegne rahu jätkuvalt tagatud.
Saadud vastused annavad
üsna täpse ülevaate sellest, mis
meil toimub riigimetsas. On selge, et RMK vastutab oma töödega kogu riigi ehk siis meie kõigi

ees ning on äärmiselt positiivne,
et Vändra metsaülem on minu
päringule vastanud. RMK lähtub oma tegemistes selgelt seadustest ja määrustest, mis annavad talle metsas piirangud või
vabadused tegutseda. Kui need
tekitavad küsimusi, segadust ja
nõutust, siis on see märk sellest,
et meie seadused on viletsad ja
vajavad hädasti parandamist.
Artikli autorina sain ma palju parema ülevaate sellest, mis
minu majataguses metsas toimub. Ma ei ütle, et see mulle meeldib, sest isiklikult minu
arvates võetakse metsa liiga kiiresti ja liiga palju maha.
Ma ei eita, et mets on oluline majandusüksus ning kindlasti on selle majandamine oluline, kuid paremini mõistetavamaks teeks selle tõhusam kommunikatsioon RMK ja kohalike kogukondade vahel. Kuigi
RMK jagab üsna hästi teavet
oma kodulehel, ei jõua see paljude kohalike elanikeni. Seepärast
tasuks rohkem mõelda sellele, et
jagada infot kogukonna lehtedes, paigaldada ajutisi silte, mis
selgitavad tehtavaid töid jms.
Käesolevas artiklis jäi käsitlemata kõik see, mis puudutab erametsades toimuvat ning
mis on sellega seotud rõõmud
ja probleemid meie enda kodukandis. Tänu COVID-19 levikule ja sellest tulenevatele majandusraskustele on mitmed metsatöösturid teinud ettepanekuid, mis lähtuvad ettevõtluskasumist, kuid mõjuvad hävitavalt
metsale ja selle liigirikkusele.
Seetõttu on äärmiselt oluline, et
igaüks meist mõistaks, mis metsas toimub ning kuidas saame
panustada metsa pikaaegsesse
säilimisse Eestis.
Liina Käär

* Kõigil inimestel on võimalik
tutvuda RMK planeeritud ja
teostavate töödega RMK metsatööde rakenduses - https://
rmk.ee/metsatoode-kaart.
Rakenduses on näha RMK valduses olevad maad ning tööde
info (uue metsapõlve rajamine,
kasvatamine, hooldamine kui
ka raiumine).
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Räägime paar sõna murust
Ilus ja hooldatud muruvaip
on ju iga aiaomaniku unistus, kuid see vajab omajagu tööd – soojal kevadel ja
suvel tuleb seda niita koguni
igal nädalal. Aga ka raske ja
rutiinne töö muutub lihtsamaks, kui seda teha sobivate
tööriistadega! Milliseid muruniidukeid on üldse olemas
ning kuidas valida endale see
kõige sobivam, selgitab Tanni
kauplusest Eero Post.

vajab suurem maa-ala, tasub
kaaluda suuremat ja võimsamat
masinat. Suurte niitmispindadega saavad hästi hakkama murutraktorid ja raiderid. Nende
vahel valimiseks tasub jällegi
hinnata, kui liigendatud aiaga
on tegemist.
Raideril on oluliselt parem
manööverdamisvõime, sellega saab hõlpsalt puude lähedal
ja vahel niita. Liigendatud aia
puhul tasuks eelistada raiderit.
Kui aias on rohkem lihtsalt murupinda, tasub kaaluda raiderist hinnalt soodsamat
murutraktorit, mille oluliselt
suurem pöörderaadius ei ole
rohkete peenarde, puude, põõsaste puudumisel takistuseks.
Kuigi automaatne murutraktor
on mõnevõrra kallim, on selle
käsitsemine ja manööverdamine jällegi palju lihtsamad.

Kui Sul on tavapärases
suuruses koduaed
Väiksemates koduaedades
saab niitmisega suurepäraselt
hakkama enamikele tuttav, tavaline muruniiduk. Aga neidki
masinaid on erinevates mudelites erinevate omadustega. Sobiva niiduki valimisel peaks alati hindama aia liigendatust ehk
kui palju on aias puid, põõsaid,
peenraid ning kui tihedalt need
paiknevad.
Kui aias on mitmeid kitsaid
läbikäike, ei tasu osta laia lõikelaiusega niidukit, mis ei mahu
vahelt läbi.
Niitmist lihtsustab edasiveo
võimega niiduk, tänu millele ei
pea masinat ise edasi lükkama.
See omadus tasub eriti ära veidi suuremates koduaedades, kus
niitmine muutuks muidu füüsiliselt raskeks ja väsitavaks.
Niitja isiklikest eelistustest sõltub, kas valida masin,
mis kogub niidetud muru kasti
või niiduk, mis viskab niidetud
muru küljepealt välja. Külgväljaviske lahendusega muruniiduki
korral peaks niitmisjäägid koguma inimene ise.
„Vanematele inimestele sobib
paremini muruniiduk, millel
on elektristarter – sellise niiduki käivitamiseks piisab nupule
vajutamisest.
Bensiinimootoriga muruniidukist on lihtsam käivitada
akutoitel töötavat muruniidukit, millega ei ole vaja üldse jõudu rakendada. Akutoitel niidukid on üldiselt ka kergemad ja
neid on lihtsam lükata,“ soovitab
Eero.

Kui Sulle ei meeldi niita
Muruniiduki valimisel tasuks
läbi mõelda ka see, kas niitmine on aiaomaniku jaoks meeldiv
tegevus ning kui palju ollakse
valmis selleks oma aega kulutama. Kui niitmine on tüütu, tasub
kaaluda robotniidukit, mis ei ole
tänapäeval enam kallis. Lihtsama robotniiduki saab kätte
vähem kui tuhande euroga.
Robotmuruniiduk on väga
tubli abiline. Ühe niitmishooaja
vältel töötab see 4000 tundi ka

siis, kui inimene parema meelega õues ei oleks, näiteks paduvihma või lõõskava päikesega.
Seega tavalisest muruniidukist
kõrgemat hinda kompenseerivad robotmuruniidukiga enesele võidetud aeg, alati sile ja hooldatud murupind ja mõnus vaikus, mida ei katkesta robotniiduki tasane toimetamine.

Kui niitmist vajab suurem
maalapp
Kui aiaomaniku hooldust

Ja lõpetuseks Eerolt
paar liht sat tõ de, mis
vahest ununema kipuvad:
Esimest korda võib
kevadel niita muru siis,
kui see on vähemalt 60
mm pikk. Kui niita liiga vara ja liiga madalalt, on oht,
et muru asemel hakkab levima
umbrohi ja sammal.
Niiduki lõiketera peab olema terav, sest nüri teraga on oht
murutaime vigastada. Vigastatud murutaim on habras saak
seente või teiste haigustega
nakatumiseks.
Korraga ei tohiks niita rohkem kui kolmandiku murulible pikkusest ning multšimise
ehk peenestamise korral veelgi
vähem.
„Veel – kui kaalute uue niiduki ostmist, misiganes kaubamärgi oma, siis palun ostke kindlasti volitatud edasimüüjalt! Ei ole
mõtekas osta odavat toodet,
millele garantiid ega hooldust
keegi ei paku. Vajate nõu – helistage!“
Tanni kauplus, tel 443 8686
www.tanni.ee
Suur-Jõe 50, Pärnu
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Kuidas ise seemnelinte teha
Seemneribade kasutamine on nutikas viis,
kuidas seemneid üksteisest optimaalsele kaugusele külvata. Mitmeid seemneid
müüakse ka juba seemneribade peal, kuid
neid saab ka ise lihtsate vahenditega kodus
valmistada. Seemneribade kasutamine
säästab aega hilisema noortaimede harvendamise arvelt ning ribade valmistamine näiteks koos lastega võib olla tore kevadine projekt.
Vaja läheb
 topsi veega
 jahu (1 kuhjaga spl)
 kääre
 majapidamis- või wc-paberit
või ajalehepaberit
 tikku
 väikest pulka
 seemneid
 väikese otsaga markerit
 mõõdulinti või joonlauda
 õhukindlat kilekotti (kui tahad
seemneribasid hiljem kasutada)

Püsime
terved!
Kaitse end koroonaviiruse
eest, oht pole kadunud.

Hoia
distantsi

Järgi
hügieeni

Haigena
püsi kodus

Vaata kõiki Vabariigi Valituse juhiseid koroonaviiruse tõrjumiseks:

kriis.ee

1247

1. Sega jahu veega ühtlaseks massiks (1 spl jahu,
2 spl vett).
2. Lõika sobiva
pikkusega wc-pabeririba pooleks, nii
saab sellest kaks seemneriba.Taimepottides või rõdukastides kasvatamise jaoks võid ribad teha ka kandilised.
3. Aseta tainatilgad niiske puupulga
otsaga parajalt suurte vahedega paberile. (Peterselli puhul soovitatakse jätta umbes 10cm vahed.) Pane seemned niisutatud tikuotsaga taina peale. Kui seemneribad kohe kasutusse
ei lähe, kirjuta kindlasti kuupäev ning
taime nimi paberi äärele.
4. Kui seemned kohe peenrale, potti
või rõdukasti ei lähe tuleks seemnetele veel üks pabeririba peale asetada ning see siis kokku rullida. Paber
hoiab idaneva seemne jaoks sobivat
ühtlast niiskust ning laguneb kiiresti.
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KUHU MINNA
5. Seemneribasid võib suletavas
kilekotis jahedas kohas mõnda
aega säilitada. Pikemaid seemneribasid on parem tühja wc-paberi
rulli peale rullida.

MAI
Pühapäeval, 31. mail
HALDJAKODU fotode saatmise tähtaeg,
aadressil katri@tostamaa.ee
6. Enne seemneriba peenrasse või potti asetamist tee
maapinda väike vagu. Aseta
riba vakku ning piserda veega. Raputa ribale peale mulda,
et valget enam näha ei jääks.
Vajuta muld õrnalt kinni.
Väga väikeste seemnete ning
valgus idanejate puhul pole
mulda ribale vaja peale pannagi (kui, siis väga õhuke kiht).
Piisab kui servad on kinnituseks mullaga kaetud, et paber
esimese tuulega minema ei
lendaks.
Peagi on ilm loodetavasti
nii soodsalt soe, et seemned
idanevad ka avamaal kiiresti.

JUUNI
Esmaspäeval, 1. juunil LASTEKAITSEPÄEV.
Laekunud haldjakodu fotode ülespanek
Tõstamaa Rahvamaja FB lehel.
22. juunil külade jaanituled sellel aastal EI TOIMU
Teisipäeval, 23. juunil keskalevis
JAANIPÄEVAMEELEOLU - kokku me sel aastal tulla ei
saa, kuid ühendagu meid tuli.
Kell 12-15 jagame keskalevis võidupüha tuld.
(Tuli on toodud Tori sõjameeste kirikust)

JUULI
Kolmapäeval, 8. juulil Tõstamaa mõisa taga
PÄRASTLÕUNANE PIKNIKUKONTSERT. Üllatusesinejad!
TASUTA
Laupäeval, 18. juulil kell 18 Tõstamaa rahvamajas
VOLDEMAR KUSLAPI ja rahvakultuuriselts
KIRMAS KONTSERT
pääse 5 €

AUGUST
8.-9. august TÕSTAMAA OSAVALLAPÄEVAD.
Turuhommikule registreerumine katri@tostamaa.ee
Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi ja täiendusi.
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Kui teie hoovis või aias elaks HALDJAPERE,
siis MILLINE võiks olla tema KODU.
m
Kõikidele osavõtjatele

HALDJA ÜLLATUS!
m

LEIDA MÄNDLA
19.06.1929 – 26.04.2020

EDUARD METSAMÄGI
26.04.1937 – 13.05.2020

Looge üks põnev HALDJAKODU
ja tehke sellest FOTO.

Võitjale

õ£¤¡¥£¦£

¡§¦£¦¤
¤£¦¤ှ4 ¤§ဿ

T ¦¦¦££¦¤¦£¤¡¨¦£¤န
T 2 fotot 31န£¡££¤¢ၟ¤£¤န
T1. ¦¦¨¤¦¦¦¤¨´¨õ¦¤ööõ£¤¨ 

