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EESSONA
Juba teist aastat jiirjest v6ib Luua metsanduskooli artiklite ja uurimuste kogumiku kohta
kasutada miiiiratlust,,arboristi eri". Taas on palju puude hooldamisega seotud artikleid.
Ega siin ju midagi imestada ole valdkond on arenev, koolitus hakkab vilja kandma,

-

puude hooldajaks tulevad 6ppima ptihendunud ja asjast tdsiselt huvitatud inimesed.
Metsanduse valdkonda esindavad kooli 6petajate artiklid - Vello Keppart valutab stidant Keila linna viiiirtuslike rohealade saatuse piirast ja Aino Molder kiisitleb energiapuidu ladustamist-kuivatamist.

ikka viimastel aastatel leiab kiisitlemist ka 6ppet6o - seekord siis analtitisiv tilevaade uuest, tileeuroopalisele kvalifikatsiooniraamistikule kohandatud ettevdttepraktikate siisteemist.

Ja nagu

Veiko Belials
koostaja ja toimetaja
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HALJASALADE JA PUITTAIMESTIKU
HOOLDUSEST TARTU LINNAS
Kaire Zimmer
Arboristi eriala loputo6 ,,Tartu avalike haljasalade puittaimestiku hooldusplaan" p0h.lal

Haljasalade hoolduse tildine korraldus
Haljasalade hooldamisel kasutatakse sageli stisteemi, kus alad jaotatakse paiknemise
ja kasutuse intensiivsuse jiirgi hooldusklassidesse. Selline Iiigitus aitab hoolduskulusid kokku hoida ja tagab vajalike tri<ide tegemise igal hooldataval alal. Tartu linnas on
kasutusel neli hooldusklassi: kdige rangemad hooldusnduded on I klassis ning kdige
viihem hooldatakse IV klassi alasid. Eraldi klassi moodustavad metsad. Perioodtl 201l2013 hooldatavast 213 hektarist oli kdige rohkem metsi (28%) ja k6ige viihem I klassi
hooldusalasid (2%), iilejAanud hooldusklassid jagunesid pindala poolest enam-viihem
v6rdselt, jiiiides vahemikku 2l-27% (oonis l). Kuigi metsade pindala on suur, on hool-

dustiitide maht siiski viiike, piirdudes kord niidalas prahi koristamisega ning kuivanud
puude raiega. I hooldusklassi v[hene osatdhtsus on seletatav hooldusele esitatavate eriti
kdrgete n6udmistega, mis teevad teenuse tellija jaoks kalliks. Seepiirast hooldatakse
I hooldusklassi nduetele kohaselt vaid kesklinna k6ige kiiidavamaid alasid ning laste
miinguviiljakuid.
Haljasalade koondloendis k[sitletakse igat haljasala eraldi objektina, millele on miiiiratud vastav hooldusklass. Liihestikku paiknevad objektid koondatakse omakorda iihte
riihma. Linna eri piirkondades on kokku l l sellist riihma, igas kuni l9 objekti ehk haljasala. Riigihankel vOivad ettevdtjad teha pakkumusi igale haljasalade kogumile eraldi
ning leping sblmitakse sellega, kes pakkus konkreetsele haljasalade riihmale k6ige madalamat hinda. See tiihendab, et linna eri piirkondades teevad haljastuse heakorratciid
erinevad ettev6tted.
algusega 1. jaanuarist ja kestusega kuni 31. detsembrini. Jiirgmisel hankeperioodil kavandatakse l6pukuupiieva pikendada kuni 30. aprillini, sest ilmastiku tOttu ei ole alati vdimalik siigisest
Seni on tciovotulepinguid ettevotjatega sOlmitud kolmeks aastaks

-

lehtede koristamist ja iiravedu l6petada enne Iume tulekut ning iihe ettev6tte tegemata
tdd peaks seljuhul kevadel ara tegema teine ettev6te. Samutr on olnud l.jaanuaril ala-

nud lepingutega probleemiks, et uue ettev6tte traktorist ei ole saanud aru k6nniteede
paiknemisest parkides, kui lumetorm on need aasta ldpus kinni tuisanud.
I klass

2%(7 hal
metsad

28%(81hal

lV klass
21.% 163 hal

ll klass
22%(63ha)

lll klass
27%(8oha)

Joonis 1. Haljasalade jagunemine hooldusintensiivsuse jdrgi

Haljasalade peamisteks heakorratdrideks on murude hooldus (niitmine, muruparandused), prahi koristamine, siigisene puulehtede koristus, pargiinventari ja miinguviiljakute
korrashoid, k6nniteede ja treppide ning puude ja p66saste hooldus. Vastavalt objekti
hooldusklassile on nduded too sagedusele, tegemise ajale ja iseloomule erinevad. Niiiteks ei tohi I hooldusklassis rohtkatte kOrgus tiletada 10 sentimeetrit, II hooldusklassis

l5

sentimeetrit, III hooldusklassis 25 sentimeetrit, IV klassis aga niidetakse paljusid
alasid vaid kaks korda aastas - juunis ja augustis. Esimese hooldusklassi haljasalad
peavad olema prahist puhtad hommikul kella kaheksaks, aga kolmanda klassi aladel
koristatakse praht vaid kaks korda niidalas. Kui I hooldusklassis tuleb siigiseti puulehti
koristada kaks korda, siis IV hooldusklassi kuuluvatelt aladelt ei koristata lehti i.ildse.
Kuigi selline diferentseerimine v6imaldab ressursse siiiistlikult kasutada, nduab see nii
toode tegijalt kui ka tellijalt viiga tiipset lepingu, objektide loendi ja kaardimaterjali

jiilgimist.
Hooldust<icide lepingujiirgset taitmist kontrollivad linnavalitsuse haljastusteenistuse

tdotajad. Kui hooldustdod ei vasta nduetele, juhitakse t66v6da tiihelepanu esinevatele
puudustele ning mii2iratakse tlihtaeg puuduste kdrvaldamiseks. T6sisemate rikkumiste
korral rakendatakse leppetrahve. On esinenud juhtumeid, et ettev6da on alahinnanud
toode mahtu ja ei ole suutnud lepingut n6uetekohaselt tAita, mistdttu tellija on ldpetanud
lepingu ja t66v6da on olnud kohustatud maksma leppetrahvi.
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Ulevaade olulisemate haljasalade puude seisundist
Linna esindushaljasaladeks v6ib lugeda kesklinnas asuvaid Uueturu ja Kraamituru haljasala ning Toomemiige. Paraku ei ole Tartu linnas tihtki renoveeritud vdi

hiljuti rajatud

nii Uueturu, Kraamituru kui Toomemiie kohta on koostajiiiinud viilja ehitamata. Suuremat rdhku on po<iratud
projekte,
need
on
tud erinevaid
Emajde kallaste viiljaarendamisele (Kraamituru kaldapealne, Emajde tiinav, Fortuuna
kaldapealne), mille kiiigus on istutatud ka uusi puid ja p06said.
tiinap,ievast haljasala. Kuigi

Linna olulisemaid haljasalasid hooldatakse aasta ringi ning suuremalja viihemal miiiiral
on hooldatud ka puid. Siiski puudub i.ilevaade, kus, millal ja mida tehti. T0tide jarjepidevuse tagamiseks ning informatsiooni talletamiseks oleks linnal viiga vaja puuhoolduse
tarkvara ja andmebaasi.
Kuna hooldustoid teevad sagelijuhuslikud inimesed, vdib niiha valesti ldigatud puid nii
linna- kui ka erakinnistutel.
Teiseks oluliseks probleemiks on haljasalade hooldamine suurte ja raskete masinatega, mis tihendab mulda juurte kasvupiirkonnas, halvendades sellega puude kasrutingimusi.

Kolmanda probleemina v0ib velja tuua puude 6igeaegse kujunduslOikuse tegemata jiitmise. Praegu on haljasaladel palju puid, millel on ndrk ja liiga tihe vdra struktuur, sageli
on tegemata jaanud elementaarsed ldikused, nagu v6ra tdstmine ja risti kasvavate okste
eemaldamine.
Positiivse niiitena vOib viilja tuua selle, et parkides kasutatakse kdnniteede libeduse t6rjeks purustatud kruusa, liiva ja graniitsdelmeid saAstmaks puid kloriidide kahjulikust
m6just. Soola kasutatakse vaid iiiirmiseljuhulja peamiselt treppide libeduse tdrjel. Seega on pargipuude kasvutingimused oluliselt paremad kui tiinavaliirsetel puudel, mida
lisaks liiklusest tulenevale negatiivsele mdjule kahjustab trasside kaevamine, mille
kiiigus ldigatakse liibi juured vdi kiirbitakse enda iiran[gemise jargi puude v6ra. Tiinavaaarsete puudega vdrreldes on pargipuude hooldusvajadus viiiksem' kuid regulaarset
iile\ aatamist r ajavad nad ikJ<agi.

Ulevaade haljasalade p66sastest
Hooldatavatel haljasaladel on suhteliselt viihe p66said, ka parkides on p66sarinnet viihe.
Hekid on peamiselt piigatavad, vabakujulisi hekke esineb viihe. Mitmerindelisi istutusi,
kus madalam rinne on p66sad ja k6rgem rinne puud, on ainult i.iks: Kaluri tiinava betoonist kdrgpeenrad. JAttes vAlja enela-, lumimarja- ja kontpuup6dsastikud parkides, siis
suuri p6Ssaste lausistutusi ei ole. On moned viiiksemad istunrsalad jaapani enelatest,
kurdlehisest roosrstja riihmaks kokkukasvanud kdrgekasvulised p66sagrupid, nagu nditeks miigiminnid S6pruse liiklusringil. P66saste ldikust on tehtud vastavalt vajadusele, tugevat noorendamist ei ole viimastel aastatel ette vdetud. Enam esinevad liigid on
ungari ja harilik sirel, lumimari, tara- ja keskmine enelas, kontpuu. Hekid on kas tuhk-

puust v6i mages6strast ja polikliiniku esine poetav hekk suurest liiiitspuust. Haljasaladel v6ib sagedamini kohata veel tuhkpuid, kukerpuid, forsiititiaid, ebajasmiine, jaapani
enelaid, p6isenelaid, kuslapuid, kikkapuid, villast lodjapuud. Uksikute eksemplaridena
on kasvamas ka nipponi enelas, kaselehine enelas, tuhkurenelas, ubap6dsas, veigela,
hortensia, toompihlakas. P66said vdiks kasutada parkides ja tdnavaddrsetel haljasaladel
tunduvalt enam, et liigendada tdnavaruumi ja luua elukohta p66sastikes pesitsevatele
lindudele. P66saste lausistutamisel ja mult5ide kasutamisel ei ole hoolduse kulu v2iga
suur, samas mitmekesistavad erinevate 6itseaegade ja kasvukujuga p66sad oluliselt linna haljasalasid.

Puittaimestiku hooldusn6uete ja -korralduse analtitis
2011.-2013. a haljastuse hooldushankes oli tihtekokku 132 objekti ehk haljasala pindalaga 0,01-37,3 ha.lgal objektil on oma number, millest esimene tiihistab haljasalade
ri.ihma numbrit ja teine tiihistab objekti numbrit. Paljud objektid koosnevad mitmest
viiiksemast lahus olevast haljasalast, mida oma viiiksuse tdttu ei ole mdistlik eraldi objektina kiisitleda. Objektidest on 27 sellised, milles esineb kaks erineva hooldusklassiga
ala, ning kuus objekti sellised, mille hooldamisel tuleb jiirgida kolme erineva hooldusklassi n6udeid. Objektide ja nduete rohkus tingib selle, et nii tddvotja kui jiirelevalve
tegija peab viiga tiipselt jiirgima viihemalt kahte dokumenti korraga: hooldusalade kaarti
ja hooldusn6uete tabelit.

Ettepanek. Liihtuvalt eeltoodust vdiks t6<ide korraldamise ja jiirelevalve lihtsustamise
seisukohalt i.ihendada vtiiksemaid objekte iiheks objektiks pdhimottel, et iihte objekti ei
satuks erineva hooldusvajadusega alad.
P66saste hooldusest. Keeruline on mddrata, mis vahe on iiksikpdOsaste puhul I ja II
hooldusklassis nOutaval hooldusl6ikusel ning III ja IV hooldusklassis noutaval kuivanud
ja murdunud okste eemaldamisel. UksikpOOsastel on iihesugused hooldustingimused III

ja IV hooldusklassis, aga pddsarthmadel on iihesugused hooldustingimused hoopis II
ja III klassis. Arvestades, et I hooldusklassi alasid on ainult 7 hektarit (oonis l) ning
teades, et I hooldusklassi aladel ei esine oluliselt rohkem p66said v6rreldes muude haljasaladega, siis lihtsuse mOttes oleks olnud otstarbekas kehtestada samad nouded I ja II
hooldusklassi ning III ja IV hooldusklassi p66sastele ja pddsartihmadele. P6hjendamatuks v6ib pidada pddsari.ihmade aluspinna rohimise n6uet, samal ajal kui iiksikp6dsaste
alune pind peab olema kas multS, rohitud v6i puhas muld. Tavaliselt on ttiiskasvanud
iiksikp6Osaste iimber muru niitmine v6imalik ning rohimisevajadus puudub. Vastupidi,
vaja oleks mult5ida hoopis pd6sartihmade aluseid, kuna tihedalt rtihmas kasvavate p66saste vahel ja all on p66saste rohimine raskendatud. Samuti viihendaks p66sariihmade
aluspinna multSimine vahtra, jalaka jt liikide loodusliku uuenduse teket, mida on p66sartihmades sageli niiha. P66sastest juba kdrgemaks kasvanud isektilvsed puud loigatakse
ki.ill maha, aga alles siis, kui on juba moodustunud korralik juurestik ning allesjiiiivast
kiinnust kasvavad kiiresti uued vdsud. Seega peab pS6sastikes kord kasvama hakanud
puid korduvalt l6ikama, mis tiihendab jalle tiiiendavat trjrjd.
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Ettepanek. Analiitsides hekkide, tiksikpoosaste ja poosariihmade hooldusele esitatavaid nOudeid, v6iks kehtestada kas I, II ning Ill, IV vOi siis ka kdigile hooldusklasside
pOOsastele uhesugused hooldusnduded. Samuti vajaks tapsustamist p66saste hooldusnOuded tervikuna ning kindlasti tuleb lisada podsaste multsimise ndue ja erinevate p00saliikide tiipsemad l6ikamisjuhised.
Puude hooldusest
HooldusnOuete koostamisel on puud jagatud kolme gruppi:
o

pargipuud,

.

tanavapuud ja alleed,

o noored vast istutatud puud.

I hooldusklassi pargi- ja tiinavapuude hooldusnduded on peaaegu samad, kuid

s6nas-

tus on erinev. Ainukeseks sisuliseks erinevuseks on, et tanavapuudel tuleb oksad ara
ldigata s6idutee kohalt 4 meetri ja kdnnitee kohalt 2,5 meetri kdrguseni. V6ttes aluseks standardi EVS 843:2003 ,,Linnatanavad" (EVS, 2003), on veoautode ja kOrgete
busside ruumivajadus ristprofiilis 4,6 meetrit, st et n6ue on ebapiisav. Et hooldusmasinad pliiiseksid takistamatult kdnniteid puhastama, on k6nniteede kohal reaalse vaba
ruumi vajadus mitte 2,5 meetrit, vaid 3,6 meetrit. Praegu vdib konniteede kohal niiha
palju oskamatult l6igatud vbi masinate poolt katki rebitud oksi. Mdisted ,,pargipuu" ja
,,tanavapuu" on maaratlemata ja seetottu kasvavad paljud puud ja podsad teede aares
ning vajavad samuti vdra tOstmist nagu tanavapuudkr. Selgusetuks jiiiib, kui tihti tuleb
I hooldusklassi puid hooldada, kas pidevalt. iiks kord aastas vdi iiks kord kogu lepinguperioodi jooksul.

II, tll ja IV hooldusklassi puid kasvab kokku 206 hektaril. lgal aastal peaks tddvdtja tegema igal objektil vastavalt hooldusklassile kas 33% v6i 20% puudest hooldusl6ikuse.
Kuna puude arv haljasaladel on teadmata ja ei ole setestatud, kuidas puude hooldust<i6de arvestust peaks pidama, siis on tO<ide planeerimine, tegemine ja kontrollimine olnud
pigem juhuslikku laadi. Samuti on kiisitav IV hooldusklassis 20% puude hoolduse n6ue
aastas - kui kolme aasta jooksul on vaja hooldust teha 60% puudest, siis peaks olema
jiirgmisel lepinguperioodil uuele tOOvOtjale teada, milhstel puudeljiii hooldus tegemata.
Puudel tekib kuivi oksi pidevalt ja viiga raske on hiljem kindlaks teha, millist osa ja
millal hooldati. Samuti erineb IV hooldusklassi n6uete s6nastus II ja III hooldusklassi
omast selle poolest, et sanitaarl6ikuse sisu on lahti kirjutatud ning eraldi on lisatud, et
eemaldada tuleb ohtlikud oksad (puud). Samas on ohtlike puude eemaldamise n6ue
kehtestatud k6igile puudele, s6ltumata hooldusklassist, mistdttu on selle n6ude kordamine tV klassis pigem segadust tekitav.
Ettepanek, Erinevate hooldusklasside nduded on samasugused, kuid sdnastatud erinevalt. mistottu on nendest raske aru saada. Parema loetavuse ja arusaadavuse huvides
tuleks samu mdisteid kasutada liibivalt kdigis hooldusklassides. Kindlasti tuleks hooldusn6uetesse lisada kujundusldikuse n6ue, mis praegu puudub.

Puude regulaarne hooldusldikus tuleks teha objektip6hiselt, mitte osakaalu jiirgi, st tihel
objektil peaks tegema hooldusldikused k6igil puudel korraga ning jiirgmine ldikus teha

vastavalt hooldusplaanile. Kehtiv n6ue, et kdigil tiinava- ja alleepuudel tuleb igal aastal teha hooldusl6ikus, ei ole pdhjendatud, piisab, kui puud hooldatakse tiks kord kolme aasta jooksul ning iilejiiiinud kahel aastal eemaldatakse ohtlikud oksad (kuivanud,
murdnud, rippes, liiga madalale vajunud jne). Siiani on aastaringsest hooldusest viilja
jiiiinud tiinavaddrsed ja alleepuud ning neid hooldatakse raha vdhesuse tdttu veelgi harvem kui kord kolme aasta jooksul.
Segadust tekitab m6iste ,,noored vast istutatud puud (piirast garantiihooldust v6i garantii puudumisel)". Tavaliselt on istutusjiirgseks garantiiperioodiks kaks aastat, kuid
sellest v6iks jiireldada, et ka piirast kahte kasvuaastat on tegemist veel noorte vast istutatud puudega, millele kehtivad rangemad n6udmised (kastmine, viietamine), kusjuures
puude arv on todvOdale pakkumist tehes teadmata. Tavaliselt teeb j?irelhooldust siiski
puu istutaja ning kui puid on vaja kasta ka piirast istutamise lepingu lOppemist, oleks see
6igem tellida tiiiendava tcirina liihtuvalt konkreetsest olukorrast.

Kasutatud kirjandus
EVS 843:2003,,Linnatiinavad"
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HOOLDUSLOIKUSLU BADE REALISEERIMISE
KVALITEEDIST TALLIN NAS
Mare Maran, Hellar Nirk, Merike Salu
Arboristi eriala l6putoode ,,Ulevaade Tallinnas Kesklinna linnaosas vdljastatud
hooldusl6ikuslubade realiseerimise kvaliteedist", ,,Ulevaade Tallinnas N0mme
linnaosas valjastatud hooldus16ikuslubade realiseerimise kvaliteedist" ja ,,Ulevaade
Tallinnas Kristiine linnaosas val.iastatud hooldus16ikuslubade realiseerimise
kvaliteedist" p6hjal

Sisseju hatus
Linna-, pargi- ja 6uepuid kasvatades ning hooldades on meile k6ige olulisem nende viiline ilu ja rohelus. Just suured puud teevadki tehisliku linnakeskkonna elamisviiSrseks.
Selle ilu nimel tuleb aga puid asjatundlikult ja heaperemehelikult hooldada (Simson
201 l ).

Tallinna Keskkonnaamet veljastab igal aastal keskmiselt 450 hooldusldikusluba. Hooldusl6ikust reguleerib Tallinna Linnavolikogu 19. mai 201I miiiirus,,Puu raieksja hooldusl6ikuseks loa andmise tingimused ja kord". Miiiiruses on sdtestatud, et avalikel aladel peab hooldusldikust tegema vastava kutsetunnistusega arborist. Alates 201 l. aastast
on see kirjas ka hooldusl6ikuslubadel ja seda n6utakse ka eramaadel. HoolduslOikusluba peavad taotlema k0ik, kes soovivad Tallinna linnas puudele hooldusldikust teha (v.a

Tallinna linna ametiasutusteja linna asutuse Kadrioru Park poolt avalikel aladel tehtava
hooldusl6ikuse korral).

Artikli

aluseks olevates tcitides hinnati Tallinna linnas tehtud hooldusloikuste kvaliteeti,

Tallinna Keskkonnaameti poolt veljastatud hooldusldikusloaga antud kdrvaltingimuste
(lubatud 16ikuse kirjelduse) selgustja professionaalsust ning hooldusl6ikusloale miirgitud ettekirjutuste jiirgimist hooldusl6ikuste tegemisel.

Valimisse kuulus 42 hoolduslOikusluba Kesklinna linnaosas, 30 hooldusldikusluba
Ndmmel ja 48 hooldusl6ikusluba Kristiine linnaosas, kokku 120 hooldusl6ikusluba.
Kesklinnas ei 6nnestunud paaseda kahele objektile, et iilevaatusl teha. Kolme objekti
puhul oli hooldusl0ikusluba realiseerimata. Nii kasutati kesklinnas analiiiisimisel kokku
37 objekti vaatlusandmeid. Ndmmel olijletud realiseerimata seitse luba. l(ristiine lin-

ll

naosas oli hooldus tegemata I I objektil, seega vaadati viilitotidel tile samuti 37 objekti.

Kokku vaadeldi

50

l0l
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Joonis 1. Hooldusl6ikuslubade arv ja vaadeldud objektid linnaositi

K6ik objektid kaidi liibi, tehti miirkmed, fotod ning v6eti tihendust loa taotlejaga. V6imalusel suheldi ka tocj tegijaga.

Anal ti i,isis kasutatud m6isted
Kiindistamine

- tiiiskasvanud puu vdra kahandamine tiivepikenduse ja jtimedate p6hiokste mahasaagimisega sdlmedevahelisest kohast (Jiirve ja Eskla 2010).
Tulbastamine

-

kogu vdra eemaldamine koos ktilgokste laasimisega.

Tiiiigas - oksa eemaldamisel kaugemalt kui oksakae pealt tekkiv ttitigas, mis pikendab
vdi takistab ldikehaava kinni kasvamist (Mdlder 2010).
Vana tiiiigas - murdunud oksa vdi varasemalt tehtud vale ldikuskoha valiku tulemusel
tekkinud (kuivanud) tiitigas, mille oleks v6inud hooldusloikuse kiiigus eemaldada.

Silel6ikus - liiga tiive ligidalt tehtud l6ige, mille puhul koos oksakraega eemaldatakse
ka puu aktiivne kaitse seennakkuste sissetungi vastu (M6lder 201 0).
Koorerebend - oksa lOikamisel tekkinud vigastus, kus eemaldatav oks on vale l6ikuse
tdtfu kaasa rebinud osa puu koorest.
Ebakorrektne l6ikepind - lSike tegemisel on l6ige tehtud viltu, loikepind jiietud,,karvaseks" vdi l6ike tasapind pole iihtlane (siia alla loetakse ka suur ldikehaav l6ikepind
-

iile l/3 tiive liibim66dust).
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Hooldusl6ikuse tegemise kvaliteet
Kdige sagedaminijeetakse puule tiiiikaid (oonis 2), mis naitab, et l0ige on tehtud valest
kohast. Valdavalt oli lOige u 2 3 cm oksakraest kaugemal. Pdhjuseks vdib olla tod tempo ja samas ettevaatlik suhtumine oksakraesse. Palju oli ka vanu ttiiikaid, mis tiihendab,
et puul, millel oli oksi l6igatud, esines parast too ldppu siiski veel kuivanud tiiiikaid kas
eelmistest l6ikustest v0i murdunud okstest. Selline ldikus niiitab hooldaja hoolimatust

ja ebaprofessionaalsust.
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Joonis 2. Loikamisel tehtud vigade esinemissagedus protsentides

Ka ebakorrektset lSikepindaja silelSikust esineb palju. Samuti palju on lubamatult suuri
ldikehaavu. Liiga sageli l6igatakse tiive kiiljest iira vanad jiimedad kdrvalharud. Enamasti oli nii, et kui puul oli hoolduse kiigus lubatud eemaldada mdned alumised oksad,
oli ka kdrgemalt ttivepikenduselt oksi kdrvaldatud.

Kristiine linnaosas oli tdsiseks rikkumiseks k6ndistamine vdi tiksikute k6ntide tekitamine v6rasse, mis ei ole millegagi digustatud ega p6hjendatav.

Kui hooldusloal oli ara margitud korguse viihendamine v6i tagasiloikus, nt l/3 v6rra,
kondistati tihti puu lihtsalt iira. Oppinud arborist teab, et selline tegevus ei ole aktsepteeritav. Hooldaja ei olnud tiihele pannud, et tegelikult oli lubatud hoopis vora iildine
hooldusl6ikus koos tagasi16ikusega, st vdra viihendamisega.
Kindlasti tuleks palju t6sisemalt suhtuda liigsesse vdra tostmisesse. Alumisi oksi v6iks
eemalda ainult siis. kui need takistavad liikumist vdi on muutunud inimestele vOi hoonetele ohtlikuks.
Rebendeid tuli ette vaid iiksikjuhtudel ja tavaliselt puudel, mida
Taas v6ib arvata, et tegemist on kiirustamise ja hooletusega.

oli tugevalt ldigatud.
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Lisaks eespool mainitud vigadele esines ka valest kohast tehtud ktirpimist ning sellega
ka terve puu viilimuse rikkumist.

L6ikuse vastavus hooldusl6ikusloale
Vdrreldes hooldusl6ikuslubadele kirjutatud tingimusi ja tehtud hoolduslSikusi, ilmnes,
et ligikaudu kolmandik l6ikustest ei vasta ettekirjutustele. Niiiteks on t6stetud ja kiirbitud hoonepoolseid oksi, aga kuivanud ja murdunud oksad jiietud eemaldamata. Samuti
vdib viilja tuua seose, et mida kdrgem puu, seda madalamale on jiiiinud ldikuste tegemise ulatus. Liiga sageli kasutatakse v6ra hooldustoddeks ainult korvtdstukit, mist6ttu
jiiiib v6ra hooldus poolikuks.
Vdttes arvesse hooldusl6ikuse tingimused ja tile vaadanud hooldusldikuse saanud objektid, on selgelt mdrgata, et hooldusl6ikuse mdistest saadakse erinevalt aru. Kui puule
n6utakse iildist hooldusl6ikust, v6ib see mdnele hooldajale tiihendada puu terviklikku
hooldust, mdnele sanitaarset hooldust ning mdnele v6ra t6stmist koos mdne jiimedama oksa eemaldamisega k6rgemalt ttivepikenduselt. Viimane arusaam annab aimu puid
hooldavate isikute ja firmade todsse suhtumisest, sest selline hooldusviis on k6ige lihtsam ja kiirem moodus luua vdhikule muljet tehtud t6dst.
TagasilOikus tiihendab endiselt paljudele puuhooldajatele puu krindistamist ning too tegija ei vaevugi mdtlema v6ra viihendamisele vdi kujundamisele.

Ka allub mdni puuhooldaja liiga kergekiieliselt tellija survele ja rikub puu alatiseks. Et
seda eijuhtuks, tuleb teha selgitustdcid v6i pririrduda abi saamiseks loa andja vdi arboristide iihingu poole.
Hooldusl6ikusluba taotlenud linnakodanikega suheldes ilmnes, et paljud puuhooldajad ei pea kinni paaris t66tamise turvan6udest. NAib, et ei anta endale aru kOrgtooga
kaasneva riski suurusest. Arboristid peavad tdrjtama paaris ja mOtemad peavad olema
varustatud arboristile vajalike t66vahendite tiiiskomplektiga.

Vdljastatud hoold

us16i

kusloa asjakohasus

Ule poolte viiljastatud hoolduslOikuslubadest ei vastanud sisult oma eesmiirgile, st ei
viiljendanud selgelt ning tiheselt m6istetavalt hooldusldikuse tingimusi ei loa taotlejale
ega ka potentsiaalsele too tegijale.

Kristiine linnaosas olid 37 hooldusl6ikusloast lausa 25 juhul lubade andmise p6hjendused ja hooldusl6ikuseks seatud k6rvaltingimused vastuolus vOi lubatud tegevus pdhjendamatu. Niiiteks, kui hooldusldikust lubatakse vdra korrastamise eesmdrgil, siis k6rva1tingimus lubab hooldada vaid vdra alumist osa.
Kuna loal on kirjas, et t6o peab tegema arborist, siis eeldatakse, et kdike pole vaja lahti
seletada. Kahjuks liiheb veel aega, enne kui kutsetunnistusega arborist kdikidele objektidele jOuab, seni peaks aga paremini viilja tooma selle, mis on lubatud ja mis mitte.
Viiga hea oli kontrollida nduete taitmist, kui loal oli kirjas eemaldada lubatud okste arv.
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Niiiteks ,,Piimal on lubatud eemaldada iiks hoonepoolne oks ja vahtral kolm alumist
oksa".

Sageli tekkis probleeme hooldusldikusloa saanud puu leidmisega kinnistul, eriti kui
sama liiki puid oli kinnistul mitu. Kui hooldusl6ikusluba on valjastatud suure teritooriumi hooldamiseks, v0iks seda tiiiendada hooldust vajavate puude arvugaja iira miirkida objektil esinevad liigid.

Nii mdnegi objekti puhul tundus, et v6ra oli tdstetud rohkem, kui vaja. Kui aga loal oli
kirjas, et lubatud on m6nede alumiste okste eemaldamine, oli keeruline hinnata nduete
taitmist, sest s6na ,,mdni" mahtu on raske hinnata.

Kui hooldusl6ikuse vajadus on kortermajal valgustingimuste parandamine, ei ole p6hjendatud puul alumiste okste eemaldamine. Ligikaudu pooltel lubadel on aga v6imaldatud valgustingimuste parandamiseks alumiste okste eemaldamine.
Enamikul Kesklinna linnaosa viiljaantud lubadest on kirjas, et puude k6rguse viihendamine ei ole lubatud, ja vaatlusel ilmneb, et sellest konaldusest saadakse selgelt aru, sest
iihelgi objektil seda ka ei esinenud. Ehk tuleks samamoodi kirjutada ka v6ra tdstmise
kohta, kui see lubatud ei ole. Kui hooldusloaga lubatakse vdra t6sta, siis tuleks kindlasti
maarata korgus maapinnast.

Tihti on hooldusldikuse nime all t6stetud liigselt v6ra, et parandada valgustingimusi,
aga iilejiiiinud v6ra puhastamine ja harvendamine on jiietud tegemata. Pdhjus vOib olla
selles, et selline t<iii on kallim ning arboristi jaoks, kes kasutab ainult korvtOstukit, ka
tiilikam. Kui puu vdra on hooldamata, vajab see hooldusl6ikust tervikuna, mitte ainult
vOra alumise osa korrastamist v6i v6rade sisemist hdrendamist.
Lubatud eemaldatavate okste diameeter oli enamastijeenud maaramata. Oksakae mai-

nimine olijuhuslik ning ebakorrapiirane. Arusaamatuks jei, millistel puhkudel loa viiljastaja hoiatab taotlejat l6ikusvigade tegemise eest ning millistel puhkudel mitte.
Probleeme esines ka todde teostamise ajaga. Esinesjuhuseid, kus viiljastatud lubadele ei
olnud seda miirgitud. Ka oli toode tegemise soovituslik aeg ebakorrektne, niiiteks talvist
hooldusl6ikust ei tohiks vastavalt erialasele kiqandusele soovitada iihelegi puuliigite.
Talviste hooldusldikustena on soovitatavad vaid murdunud, kuivanud ning sumud okste eemaldamine. Oli soovitatud varakevadist hooldusldikust ka tugeva mahlajooksuga
puudele. See aga ei ole erialasele kirjandusele toetudes otstarbekas ning kahjustab selliseid puuliike (Jiirve ja Eskla 2009).

Soovitused
Hooldusl6ikusloa veljastajale
o Et efektiivsemalt ja lihtsamini jiirelevalvet teha, tuleks hooldusl6ikust vajava puu
asukoha info tapsemalt sisestada ning lahti seletada tingimused.
. Hooldusl6ikusloale vdiks miirkida puude an.r ja liigi, vajadusel ka asukoha.
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Kui hooldusldikuse kiiigus ei ole lubatud v6ra tdsta, siis v6iks selle ka loale kirjutada. Kui see on lubatud, peab loal olema kirjas allesjiidva vdra kdrgus maapinnast.
o Tingimuste kirjutamisel tuleks kasutada selliseid m6isteid, millest k6ik iihtemoodi
aru saavad (valtida viiljendeid,,mdned oksad", ,,pdhiv6ra"). Okste puhul v6iks olla
tiipselt mddratud, mitu oksa ja millise liibimd6duga on lubatud l6igata.
o Et iihtlustada hooldusl6ikuste kohta kaivate mdistete kasutamist, v6iks kasutada
Sulev Jiirve poolt koostatud tabelit ,,Millal missugust hooldusl6ikusviisi kasutada"
(tabel 1).
o

Tabel 1. Millal missugust l6ikusviisi kasutada (J:irve 2013)

LOikamise viis

V6ra
puhastamine

VOra

VOra

harvendamine

t6stmine

vora

...
vanen,-":
oamrne

Vdra

osalrne
vdhen-

vora

t6stmine

damtne

Levinumad l6ikamise
V6ras on ohtlikud (kuivanud,
oksad
Oksad on vajunud madalale
tee kohale ja segavad liiklust
Alustaimestikul on vdhe
Naaberpuude eemaldamise
t6ttu sattus puu tuulte kdtte
Olulised vaated on kinni
kasvanud

+++

Kaevetoodega l6igati liibi
jdmedad juured ning puu pole
seisukindel
Sobimatut liiki puu istutati
kitsasse kasvukohta ja puu on
nLirid kasvanud liiga suureks
Vii:irtuslikul puul on ulatuslik
tUvemddanik
Oksad ohustavad 6huliine
Oksad on kasvanud vastu
hoone seina vOi vajunud
katusele
Puu v6ra on tormikahjustuse
v6i latvamiseqa rikutud

Hooldusldikusluba vajavatest objektidest tuleks rohkem teha fotosid. Ilma selleta
on tagandiirele viiga keeruline hinnata, kas lOikusega liialdati v6i mitte.
o Jiilgida, et t66de tegemise aeg oleks iiheselt mdistetav ega langeks ajale, mil puid
ei tohiks hooldada. HoolduslOikuseks parim aeg on kasvuperiood juunist augustini
o
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ja kevadtalvine aeg enne pungade puhkemist, tugeva mahlajooksuga puuliikidel
kesksuvi. Kdige m6istlikum on aeg kirja panna tepselt ja viiltida umbmiiiiraseid
viiljendeid (kevadsuvi, kevadtalv jne).
o Viiga halvas tervislikus seisukorras olev puu tuleb raiuda, mitte vdimaldada jiitkuvaid tagasil0ikusi.
o Valgustingimuste parandamine seisneb vdra hooldusloikuses, mitte alumiste okste
eemaldamises (hooldus16ikust vajab terve v0ra, mitte ainult alumine osa). Alumisi
oksi eemaldatakse selleks, et need ei takistaks puude all liikumist. Hooldusldikusloa andmisel v6iks p6hjendust valgas tingimusle parandamire tApsustada. Kas seda
soovitakse puule, hoonele vdi hoovile?
o Kui antakse luba tehnika liikumist segavate okste kiirpimiseks v6i eemaldamiseks,
et viiltida okste murdumist, peab kdrgus olema tiipselt maaratud. Vdra raadiuses ei
pea firma kasutama k0ige suuremaid masinaid.
o Paberi asjatu raiskamise vAllimiseks v6iks praegu hooldusldikusloa tiihjale tagumisele ktiljele olla trtkitud illustratsioonid ning tekst, mis selgitavad 6igeid hoolo

dusv6tteid.
Rohelise keskkonna siiilitamiseks peaksid valdava osa hooldusl0ikustest tegema
kvalifitseeritud arboristid. Kiill aga v6ib sellise ndude kehtestamine kaasa tuua
negatiivse tagajlirje paljude kinnistute omanikud vdivad hakata pidama puude
hooldamist liiga kulukaks. Puude hooldamata jiitmine kahjustab meid timbntsevat
keskkonda nii visuaalselt kui ka ohustab reaalselt puude tervist ja heaolu, samuti
on see ohtlik inimestele. Sellise mittesoovitava tagajarje viiltimiseks v6iks kehtestada alalised toetused kinnistute omanikele arboristrde poolt tehtavate hooldusl6ikuste kulude katmiseks. Alaliste toetuste kehtestamine tooks loodetavasti kaasa
hoolduslOikuste tellimise olulise kasvu. See omakorda viiks meid liihemale hooldusl6ikuste tegemise ldppeesmiirgile meid i.imbritsevale visuaalselt nauditavale

ja tervele rohelisele keskkonnale.

JArelkontrollile
o

.
.

Tdhustada hooldusldikuste jiirelevalvet ja kaasata sellesse ka linnaosade haljastusspetsialiste.
Kontrollida, kas tdid tegi kutsetunnistusega arborist.
Kui puu on saanud raieloa, kuid hooldusldikus tehakse tulbastamise v6i k<indistamise niiol. tuleb nduda raiet.

Tiiii tellijale
o

.
.

Tdri tuleb tellida arboristilt, kes tunneb ohutr-rid ning puusdbralikke t<i6v6tteid ning
teeb t66 vastavalt hooldusldikusloa ettekirjutusele.
Et tOO vastaks hooldusl6ikusloa ettekirjutusele, tuleb arboristile niiidata hooldusl6ikusluba. Kiisimuste tekkimisel pddrduda loa viiljastaja poole. Vdib juhtuda, et
loale miirgitud juhtniidrid pole piisavad.
Puuhooldust pakkuva firma puhul tuleb veenduda, kas selle t<idtajad on koolitahrd
spetsialistid vdi isehakanud puuhooldajad.
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Kui loa saaja pole rahul viiljastatud hooldusldikusloa ettekirjutustega, siis tuleb
poorduda selgituste saamiseks loa viiljastaja poole. Arboristilt ei tohi n6uda toid,
mis ei ole hooldusl6ikusloaga lubatud.
o Kuigi arboristi too v6ib tunduda kallis, ei pruugi ise puude hoolduse tegemine kokkuv6ttes odavamaks osutuda. Hinnapakkumised tuleks ktisida mitmelt firmalt.
o

Arboristidele
. Objekti iilevaatuse kiiigus tuleb ki.isida niiha hoolduslOikusluba, et veenduda too
seaduslikkuses ja teada saada l6ikuse p6hjusi ning tingimusi. Ktisimuste tekkimisel poorduda loa viiljastaja poole. V6ib juhtuda, et loale miirgitud juhtnocirid pole
piisavad.

V6imalikult varakult teha kindlaks, kas tellija soovid ja hooldusl6ikusloa ettekirjutus ei sisalda vastuolusid. Veenda tellijat jiirgima hooldusl6ikusloa ettekirjutusi
ning vajadusel keelduma tocidest, mis sellele ei vasta.
o Niihes kedagi kasutamas puule kahjulikke hooldusldikusv6tteid, teavitada sellest
loa viiljastajat, et selgitada viilja, kas tood teeb ikka hoolduslOikusloaga puuhoolo

duse spetsialist.

Olles puu otsas, eemaldada ka murdunud okste ning ebakorrektselt tehtud varasemate ldikuste kuivanud tiitikad - need rikuvad iira too iildpildi.
o Kui tellija soovib tellida hooldusldikuse ainult osaliselt, tuleks tellijat veenda ka
o

o

vdra puhastamise olulisuses.
Puid ei tohi hooldada poolikult. Kui luba seda v6imaldab, ei tohi piirduda puu alumise osaga. Arboristi ronimisvarustus ei sea mingeid k6rguspiiranguid. Kui tellitud
tehnika (t6stuk) ei v6imalda kogu puud hooldada, tuleb jiitkata ronimistehnikaga.

o Oksa eemaldamisel tuleb

viiltida puule tekitatavaid tiiiendavaid vigastusi (koorere-

bendeid, sissel6ikeid).

e Arborist peab osalema koolitustel ja t2iiendusOppes.

Viilja tootada puuhooldusstandard.
o Arborist ei tohiks 2ira kasutada seda, kui tellija ei suuda m2irgata hooldusvajadust
ning teha vahet tehtud ja tegemata tri6l. Kui ajast jiiiib puudu, jiitkatakse t66d esio

mesel v6imalusel.
o Teha 6ppe-

ja koolituspiievi omavalitsuste ametnikele, lubade viiljastajatele ning

kontrollij atele, v6imalusel ka majaomanikele/i.ihistutele/tellij atele.

Kokkuv6te
Vaatluse tulemusena v6is kesklinnas rahule jdada24% objektide ldikuse kvaliteediga.
Tallinna Keskkonnaameti poolt viiljastatud hooldusl6ikuslubadel esitatud infot v6is pidada tiiiesti piisavaks 49% juhttdest ning lOikuste tegemisel oli jiirgitud loal olevaid
ettekirjutisi 70% juhtudest.
Negatiivsena v6iks iira miirkida seda, et ldikusi vaadates v6ib taheldada hooldajate kiirustamist ja hoolimatust puude ldikamisel ning mingil miiiiral ka oskamatust.
18

Utd.lutrut hooldatakse puid siiski paremini. Viimasel paaril aastal on margata muutusi
seoses hoolduslOikuslubade valjastamisega: tehakse rohkem fotosid, tildjuhul on keelatud puu k0rguse viihendamine ja loal on kirjas, et tdd peab tegema puuhoolduse spetsialist. Tellijate hulgas leidub kiill veel inimesi, kes pole arboristi kutsest midagi kuulnud,
aga valdavalt tellitakse teenust siiski spetsialistilt.
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pLANEERITUD
HALJASTUSE ABIL

ENERGTARTNG

Otcesn

Aino M6lder
Mis on energiaring
Pdhilised viiliseluruumi mikrokliima kujundajad on piiike, tuul, aastaringsed dhutemperatuurid, mtira ning tolm; nende m6ju on lildiselt teada. Viihem on analiitisitud valiseluruumi m6ju siseruumidele: valgustatusele, temperetuuri k6ikumistele ning energiatarbele. Viiliseluruum ise v6ib paikneda kas peremaja, komrsmaja, munitsipaalettevdtte
vms timbruses, aga sama hiisti v6ib viiliseluruumina vaadelda ka iildkasutatavaid haljasalasid ning parke.

Kuidas siis kujundada viiliseluruum nii, et palaval suvepiieval oleks seal meeldivalt
jahe, talvel ei puhuks kiilmad, miinustemperatuure v6imendavad tuuled ega kuhjuks lumehanged ning et viiliseluruum oleks kaitstud mtira ning tolmu eest. Veelgi enam: kas ja
kuidas oleks vdimalik elamu i.imbrusse puittaimi istutades stabiliseerida ka siseruumide
temperatuurikdikumisi: vtihendada suvist iilekuumenemist (ah, ka seda on meie jahedas
piiikesevaeses kliimas esinenud!) ning talviseid soojuslekkeid. Istutusi, mille abil tihelt
poolt viihendatakse siseruumide 6hu jahutamiseks vajalike konditsioneeride kiiitamisenergia tarvet ning teiselt poolt talviseks kiitmiseks vajaliku energia tarvet, nimetatakse
energiaringideks. Energiaring v6ib anda kas siiiistu v6i, vastupidi, valesti planeerituna
ja rajatuna, suurendada energiatarvet veelgi. Haljastuse tiiieliku puudumise korral on
energiaringi bilanss vdrdne nulliga. Juhul kui puud ktill viihendavad siseruumide jahutamiseks vajatavat energiahulka, kuid samas takistavad soojendava piiikesekiirguse
j6udmist hooneni ja seetdttu tuleb rohkem kiitta, on energiabilanss negatiivne. Kui aga
puud viihendavad talvetuule jahutavat mdju ning ktitta tuleb vdhem, on energiabilanss
positiivne. Jiirelikult sellest, kuidas ja kuhu me puid oma krundil istutame, oleneb, kas
puud annavad meile energiasiiiistu vdi peame nende majandamise eest peale maksma.
J2irgnevalt analiiiisitakse puittaimede tiihtsust kahest vaatenurgast: uuritakse hoonete liihedusse istutatavate puude-pOdsaste varju otsest m6ju ruumide sisetemperatuurile ning

hoonetest kaugemale rajatud tuuletdkkeistandike m6ju tuule suunale ja kiirusele ning
tuulekiilma kaudset jahutavat m6j u.

20

Loeb geograafiline laius
USA teadlased on uurinud ,,strateegiliselt" 0igesti istutatud puude mdju hoonete aastasele energiabilansile Uhendriikide erinevates piirkondades. Energiabilansi p6him0jutajateks on suvine varjutamine taimedega jahutusvajaduse vehendamiseks, piiikesekiirguse soojendav efekt talyel ning tuule jahutav toime. Parimat efekti on selline
kombinatsioon andnud soojade suvedega piirkondades, kus jahutamisvajadus on suur
ning kiitmisvajadus suhteliselt viiike. Viiikestel laiuskraadidel, meist l6una pool, kus
keskpiievapiiikese kiired tulevad peaaegu seniidist ning langevad peamiselt katustele,
vOib elamud kuumaks kiitta hoopis hommiku- vdi dhtupiiike, kui seinad-aknad pole
varjatud suvehaljaste lehtpuudega. Sellisteljuhtudel tekib temperatuuri tOus hommikul
varem ning hooned eijahtu maha ka dhtupoolikul. Sobivat varju suvepiiikese eest pakuvad niiiteks s6restikele juhitud suvehaljad ronitaimed, mis aga raagus olekus lasevad
liibi talviseks soojendamiseks vajaliku piiikesepaiste.

Joonis 1. M66duka kliimaga piirkondades peaks hoone l6unakulg jeema pAikesele avatuks. lda-

ja leanepoolsetel kulgedel kasvav taimestus aga loob hoonele tuulekaitsev66 (allikas: Harris,
Clark ja Matheny 2004)

Suurematel laiuskraadidel (iile 30') vdib hoonete ida- ja liiiinektilgi kaitsta suvepiiikese
eest ka igihaljaste taimedega, kuna talvise madalal paikneva hommiku- ja Shtupiiikese

kiired langevad hoone ida- ning lAiinepoolsetele seintele sellise nurga all, mis niikuinii ei v6imalda seintel efektiivselt talletada piiikesesoojust, mistOttu iilekuumenemise
oht puudub. Talveperioodil aga ,,tddtavad" igihaljad liigid tuulekaitsena ning tekitavad
suhteliselt viiheliikuva 6huga isolatsioonivd<indi. Hoonete ldunafassaadid aga peaksid
neil laiustel olema piiikesele tiiielikult avatud, kuna talvise keskpiievap[ikese kiirte langemisnurk vdimaldab seintel ja akendel neelata talveperioodil viiga vajalikku energiat.

2t

Piiikesevalguse liibiptiiisu aga takistaksid miirkimisviiiirselt isegi suvehaljaste puuliikide
raagus vdrad, millelt liigist olenevalt peegeldub tagasi ega jdua seetottu hooneni 25...
50% (keskmiselt 35%) neile langevast kiirgusest (oonis 1) (Harris, Clark ja Matheny
2004).

Energiaringi asemel poolring
Veelgi suurematel laiustel (i.ile 45') ei anna varjutamine enam efekti, vaid vastupidi,
suurendab energiakulusid. Erinevalt soojadest piirkondadest, kus energiasiiiist on seda
suurem, mida l[hemale hoonele puud kasvavad, annavad kiilmades piirkondades sadstu
hoonest mdrksa kaugemale istutatud puud (oonis 2) ning tdhtis on ka ilmakaar, kus
puud hoone suhtes paiknevad. Seega avaldub kiilmade talvedega piirkondades puude
positiivne m6ju energiabilansile eelk6ige tuule jahutava mdju elimineerimises; varjutamine aga toob rohkem kahju kui kasu.
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Saast ianutusvajaduse vdhenemisest
Summaarne kahjum
Summaarne sddst varjutamisest ja tuulekaitsest

Joonis 2. Hoonest erinevatesse ilmakaartesse istutatud keskmise suurusega lehtpuu m6ju suhtarvud summaarsele energiasddstule jalv6i Ulekulule 47" (oonisel vasakul) ja 33" pohjalaiust
(Harris, Clark ja Matheny 2004 lergi)

Kuna suurem osa Eestist paikneb 58. ja 59. p6hjalaiuskraadi vahel, tuleks meil seega
energiaringi asemel riiiikida pigem poolringist, kus puud ja p66sad paikneksid hoonetest
ida, ltiiine ning p6hja poolja arvestatud oleks ka tuulekaitseistandike m6ju ulatusega
ning istandike istutustiheduse ja liigilise koosseisu flitisikalise m6juga tuule kiirusele
ja suunale. Kaugus, kuhu kaitseistandiku tuule kiirust viihendav mdju ulatub, oleneb
esmajoones istandiku k6rgusest ning teises jiirjekonas selle tihedusest. Tuule tugevust
viihendav mdju aga oleneb eesktitt istandiku tihedusest. Tuulekaitseistandiku liibipuhu22

tavus 40...50% ulatuses annab enam-viihem rahuldava kombinatsiooni nii m6ju kauguse kui selle intensiivsuse osas. Katsed on niiidanud, et istandiku m6ju ulatub allatuult
kuni istandiku kdrguse 30...4O-kordsele kaugusele ning vastutuult kuni k6rguse 5-kordsele kaugusele. Jaheda kliimaga piirkondades vajame istandike tuulekaitselist m6ju just
tatvel. Kui igihaljaste puude kaitsev mdju avaldub iihtviisi nii suvel kui talvel, siis suvehaljad puud kaotavad koos lehtedega ka suure osa oma tuulekaitse v0imest: vOrreldes

lehesolekuga ,,tddtavad" need raagus olekus vaid 60% efektiivsusega (Hanis, Clark
Matheny 2004).

ja

Samas polegi eriti praktiline kasutada tuulele taiesti labimatuid istutusi, mida iildjuhul
kujutavad endast korraparased tihedad igihatjad hekid, mille taha tekivad ohukeerised

ning kogunevad tuisklume vaalud. Ohukeerised viihendavad ka inimese poolt tajutava
tuulevaikuspiirkonna ulatust (oonis 3).

Valitsevate tuulte suund

Trhe, Oihaljas

Suhtelise tuulevaikuse la
m6ninqate 5hukeerrstega

Turbulentne. €ndlsost

Suhtelise tuuievaikus€ga a{a
takistuse ees

Joonis 3. Tiheda ja korraparase elavtara taha tekib horendus, mis omakorda p6hiustab keeriseid.
'10...1s-kordse k6rguse kaugusele
Meeltega tajutav, suhtelise tuulevaikuse tsoon ulatub elavtara
(Watson 2010 jergi)

Keeriseid ei teki, kui rajame tuult poolliibilaskvad kaitseistutused, mis sujuvalt viihendavad tuule kiirust. Ka tuisklumi jaotub iihtlasemalt ning osa sellest jiiiib pidama ka
puudealusele pinnale (Nurme 2012); tanu sellele vOib viiheneda lumerookimistticide
maht (oonis 4).
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Joonis 4. Tuult poollaibilaskva kaitseistandiku m6ju (Watson 2010 jairgi)

Tu u Iekaitse

p6llumajandusmaasti kel ja kti lades

Puude kaitsev m6ju on p6llumajanduses ammugi teada; traditsioonilise viiiketalumajapidamise korral ongi maastik olnud aastakiimnete jooksul liigendatud kraavikaldap66sastike, metsatukkade, hiite, talumetsade ja pOldude mosaiigiks. Spetsialiseerunud
farmide suurpdldudel aga liiguvad 6humassid pikki vahemaid, ilma et nende teele jiiiiks
takistusi. See on t6statanud ki.isimuse tuulekaitseribade (taas)rajamise vajalikkusest.
Tuule kiiruse viihenemisega viiheneb ka pinnase erosiooni oht; see omakorda avaldab
m6ju p6llukultuuride saagikusele. Eestis on tuulekaitseribade rajamist p6llumajandusliku keskkonnatoetuse programmi summadest ka toetatud. Liihtekohaks on, et haljasribad
sobituksid maastikku ning kannaksid veel ka muid vti2irtusi peale tuulekaitse: pakuksid
elupaiku, piiraksid tolmu, saasteainete ja miira levikut ning mitmekesistaksid maastikupilti (Moor, Mikk ja Peepson 2001).
Kiilades ja maa-asulates on niieramukrundid kui tihiskondlikud haljasalad miirgatavalt
viiiksemad kui taludes ja p6llumajandusmaastikel. Kuid seal puuduvad ka geomeetrilise
planeeringuga linnadele iseloomulikud tuulekoridorid, mida k6rghoonete vahelised tii-

navakanjonid endast kujutavad. Tulenevalt hoonete paiknemise suurest varieeruvusest
on dhumasside liikumise dtinaamikat seal viiga raske prognoosida, mistottu neis kohtades ei toimi enamik kaitseistandike planeerimise iildreeglitest. Tuule suunda, tugevust
ning keeriseid m6jutavad nii teised krundil paiknevad hooned, haljasalad kui ka naabruses juhuslikult kasvavad puud. Sellistes koduaedades peaks taimestus moodustama
tuulepoolsel ki.iljel tuulekaitseekaani nii elamule kui aiale. Siiski ei ole i.ildjuhul abi
kdrgetest puudest, kuna tuul liigub nende v6rade alt liibi. Puudest miirksa t6husamat
tuulekaitset pakuvad p66sad; pealegi on neid v6imalik istutada ka viiikeaedadesse. Eel-

toodu tiihendab, et ka tiinavahaljastuse planeerimine peaks olema tihedalt seotud energiasiiiistu programmiga, pidades vSimaluse korral silmas tdnavaddrsete hoonete omanike vastavaid huve (Harris, Clark ja Matheny 2004).
24

Mida istutada
Tuulekaitse algab elamule sobiva koha valikust. Tuulekaitseistandikust merksa paremini tagab perele energiasiiiistu hoone paiknemine positiivse pinnavormi ldunan6lval, kus
hoone suurima seina- ning aknapinnaga kiilg on avatud ldunapiiikesele. Kui elamust
idas ja liiiines leidub looduslikke puudegruppe, ongi toimiv energiaring valmis. Paraku
k0igil nii hiisti ei liihe - ideaalseid krunte napib. Selliseljuhul tulebki algust teha tuulekaitseistandiku rajamisega.
Maastikus mdjuvad hesti kohalikest liikidest loodusilmelised puude- ja pd6sastegrupid.
Jalgida tasub iimbruskonna loodust. Kui krundil on muld liihedane kodukoha mullastikuga, siis kasvavad seal hasti kdik need liigid, mis timberkaudsel maastikulgi. Siiski
vdiks arvestada, et valitavad liigid pakuksid silmailu ka talvisel ajal: kannaksid viirvilisi

vilju v6i v6rseid. Et tuulekaitseks rajatud grupid pakuvad ka elupaiku, on

mOttekas

hoolitseda elanike toidulaua eest. Rikkalikult viljuvad puud-p66sad on selleks hea v6imalus. Nii vdiks iihte, niiiteks viiest liigist koosnevasse tuulekaitseribasse istutada taimi

jiirgnevast valikust:

) madalad servaala p66sad: mage sdstar, mitmed kibuvitsaliigid, harilik kuslapuu jt;
2) keskmise k6rgusega p66sad: harilik lodjapuu, villane lodjapuu, punane leeder, must
I

aroonia, mitmed kontpuuliigid;
3) k6rged p66sad: harilik sarapuu, mitmed virrpuu- ja toompihlakaliigid, harilik ja ungari sirel jt;
4) madalad puud ja p66saspuud: harilik pihlakas, pooppuu, maridunapuu, ginnala ja
tatari vaher jt; okaspuudest harilik kadakas, miigimiind (v6imalik kasutada ainult taisvalguses);

5) k6rged puud: arukask, harilik pirn, harilik vaher, harilik tamm, h6beremmelgas,
raagremmelgas jt; okaspuudest harilik kuusk ja harilik miind ning mitmed lehiseliigid.
Kuigi lehised ei kuulu eestimaiste puuliikide hulka, on neid mdistlik kasutada, kuna nad
puhkevad kevadel varakult, varvides maastikku oma viirske roheluse ning kibialgetega.
Ka siigisel, kui teised suvehaljad Iiigid on juba raagus, siiilitavad lehised veel kaua oma
kolletunud okastiku.
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Joonis 5. lda-, kirde- ja p6hjasuunast on elamud kaarekujuliselt kaitstud metsaga. Valitsevate
edelatuulte t6kestamiseks on istutatud puudegruppe ning kasvab ka looduslik metsatukk (okaspuud pildi paremas servas). Puudegruppidega vailditakse ka tuulekoridoride tekkimist kahe elamu
vahele. Kuigi on varakevad, leidub puuv6rades kullaldaselt vdrve. Foto: A. Molder

il

E
Joonis 6. Hoone edelakUljele istutatud lehised 31. oktoobril. Foto:A. Mdlder
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Kokkuv6tteks
Energiaringi arvuhls, teiste s6nadega, kas ja kui palju annavad puud energiasaastu v6i
kui palju need pdhjustavad i.ilekulu, kannab meie jahedas kliimas, kus jahutusvajadus
on viiga viiike, pigem mdtteviisi arendamise eesmiirki. Praktikas peaksime energiaringi
asendama poolringiga, kus elamu ldunakiilg oleks piiikesele avatud. Harva esinevad
Itihiajalised kuumaperioodid elame iile digesti valitud ruloode vdi ribakardinate abil.
Kui mdnel piieval tulebki kaivitada ohukonditsioneer, siis on energiakulu selle kiiigushoidmiseks tiihine, vOrreldes energiahulgaga, mille kaotaksime jahedamatel perioodidel
seeliibi, et ruume tuleb rohkem kiitta, kuna palavate ilmade piiikesekaitseks istutatud
puud ei lase piiikesel teha oma t0od.
Alustuseks aga tuleks uurida oma krundi eriphra: valitsevate tuulte suundi, vdimalike
6hukeeriste, tuulekoridoride ja ktilmalohkude kohti, olemasoleva haljastuse mdju ning
esteetilisust. Arvestada tuleb ka hoone paiklemisega maastikul. Kui see on tehtud, on
juba lihtne iihendada meeldiv kasulikuga rajada kaks-iihes-haljastus, mis pakuks nii
silmailu kui kaitseks kiilmade tuulte eest.
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Harris, R. W., Clark, J. R,, Matheny, N. P' 2004. Arboriculture. Practice Hall. New
Jersey.
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MAAKUTTEKoNTU u RI vOIMALIK rvt6.l u
KORGHALJASTUSELE
Andres Esko
Arboristi eriala l6puto6 p6hjat

Sissejuhatus
Maasoojusenergia (maa sisse salvestunud soojusenergia ehk geotermaalenergia) on iiks
looduss6bralikumaid ja kuluefektiivsemaid energialiike. Hiljutised arengud tehnoloogias on oluliselt laiendanud vOimalusi selle kasutusele vdtmiseks koduktittes ning t6ostuses. Maasoojuspumbad miingivad viiga tiihtsat rolli paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, aidates tagada taastuvenergiaallikate osakaalu riiklikus energiabilansis ning
viihendades kasvuhoonegaaside heitmesisaldust (Geo.power 20 I 3).
Maaktittestisteemide paigaldamise ajalugu Eestis algab Eesti Soojuspumba Liidu (ESpL
2013) andmetel 1990. aastate lOpust ja selle ajajooksul on paigaldatud ligikaudu l0 000
maakiittesi.isteemi. Tdusvate energiahindade taustal on maaktittestisteeme jiirjest enam
kasutama hakatud eelkdige suhteliselt suure kasuteguri t6ttu v6neldes teiste kiitteliikidega. Maaktitte laialdasemat kasutamist piirsivad selle viiljaehitamise suhteline kulukus
ja maaki.ittekontuuri viiljaehitamiseks vajaliku vaba maapinna viihesus tiheasustusaladel.

Artiklis vaadeldakse horisontaalseid pinnasekontuure kasutavate maakrittesiisteemide
fioonis 1) rajamise ja kasutamisega seotud v6imalikke m6jusid kdrghaljastusele. K6rghaljastuse all mdistetakse artikli kontekstis haljastutel kasvavaid puid ja p66said k6rgusega2 meetrit v6i enam.
Maakiittesiisteemide rajamise ja kasutamisega seotud mdjud kdrghaljastusele pole praegu tiiiesti selged, sest andmeid Eestis liibi viidud vastavate teaduslike uuringute kohta
ei ole. Samas levivad kuuldused erinevate probleemide kohta taimede arengus (hilisem

tiirkamine ja lehtimine, kuivamise ilmingud, mida seostatakse kasvukohaga maakiittekontuuride vahetus liiheduses jms).
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Joonis 1. Horisontaalseid pinnasekontuure kasutav maakuttesusteem (ESPL 2012)

Geotermaalenergia ehk maasoojusenergia
Geotermaalenergia ehk maasoojusenergia tekib piiikeseenergia salvestumisel maapinda
voi Maa stigavusest leviva soojusena. Tegemist on soodsa ning taastuva energialiigiga,
mis on arenenud riikides (nt Rootsi, lsland, Saksamaa jpt) kdrgelt hinnatud ressurss.
Eestis on maasoojuspumpade abil vdimalik madalatemperatuurilist geotermaalenergiat
rakendada juba ligikaudu I meetri siigavusel maapinnas. Kdrgetemperatuurilise geotermaalenergia potentsiaali Eestis uuritud ei ole, kuigi mitmed suurriigid rakendavad seda
edukalt soojusenergiaja etektri tootmiseks (EGA 2012).

Maakiittesiisteemi tcidpdhim6te on iseenesest lihtne: suvel piiiksekiirgusega maasse
salvestunud energia ammutatakse pinnasest maasoojuspumba abrl hoone ktittesiisteemi. Talvel maapinnast ammulatav soojus taastub suveperioodil. Energiavahetuseks on
vajalik pinnasekollektori rajamine. Pinnasekollektorina mdistetakse pinnasesse paigaldatavat kollektortorustikku, milleks kasutatakse tiinapeeval tavaliselt PEM (keskmise
tihedusega poliietiileen) ttitipi toru liibimddduga 40 mm ja seinapaksusega 2,4 mm.
Kllmakandjana kasutatakse projektikohaselt 30olo vesilahust, mrs v6ib olla valmistatud
etiileengliikooli, etanooli v6i proptileengl0kooli baasil. Kollektortorustiku iiks jooksev
meeter mahutab arvestuslikult iihe liitri kiilmakandevedelikku. Fiiiisiliselt kiilmakandja
pinnasega kokku ei puutu (ESPL 2012).
Horisontaalse maakollektori torustiku soojusvdtt ehk soojusvdimsus oleneb suurespinnasehigist ja selle omadustest ning on piirides 20...100 W/m. Eelistatud pinnas
maakollektori torustikule on niiske pinnas (80...100 W/m). Mida niiskem on pinnas,
seda liihem on maakollektori torustik. Vastanduvad kuiv (20 W/m) ja miirg (40 W/m)
liivapinnas ning miirg kivipinnas (60 W/m) (7 fakti: maaktite 2012).

ti
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Maakiittesiisteemide pdhim6ttelised erinevused
Maasoojusenergia v6ib piirineda erinevatest maakoore kihtidest (Soesoo 2012):
. ,,Pdikese vricind" - 0,5...5 meetrit
. illemine kiht
- tinglikult 5...200 meetrit
. siivaenergia
- tile mitme kilomeetri

Maasoojusenergia ammutamise

viisi jiirgi jaotatakse

si.isteemid jiirgnevalt (ESPL

2012):
. maapinnaliihedane kiht,

.

energiakaev,

. pdhjavesi,

.

avaveekogu.

Edaspidi kiisitletakse valdavalt esimeses ehk maapinnaliihedases kihis paiknevate horisontaal- ehk pinnasekollektoritega seonduvat. Seda ennek6ike pdhjusel, et need on
Eestis maaktitte stisteemides seni k6ige enam levinud ning nende rajamisel v6ib kdige
enam ilmneda nende vdimalik m6ju olemasolevale v6i rajatavale kOrghaljastusele.

Pinnasekollektor
Kollektori paigaldamiseks vajaliku maapinna pindala s6ltub vajaminevast soojushulgast, kasutatava soojuspumba vOimsusest ja pinnasetiiiibist.

Niiiteks 200 m'suuruse hoone ktitmiseks on kollektori rajamiseks vajalik, s6ltuvalt
hoone arvestuslikust kiittekoormusest ja pinnasettiiibist, ligikaudu 600...1800 m2 suurust vaba maa-ala, kus kuni 1,3 meetri siigavusel eiesine takistusi.
Pinnasekollektor paigutatakse Eesti oludes 1,0...1,2 meetri stigavusele. Paralleelsete
kollektoritorude minimaalne vahe peab olema viihemalt 1,0 meetrit (ESPL. Normid
2013). Kasutatakse tihe- ja mitmehaaralisi kollektoreid, sdltuvalt vajaminevast soojushulgast ja installeeritavast soojuspumbast. Eelkdige on kollektorihaarapikkus miiiiratud

soojuspumbas kasutatava tsirkulatsioonipumba v6imusega.

Erinevat tiii.ipi soojuspumpadel v6ib iihe haara pikkus olla 400...700 meetrit (Maakiitte
infoportaal), kuid soovitavalt siiski mitte tile 450 meetri (ESPL 2Ol2).

V6imalikud m6jud
Maakiitte m6ju taimestikule on Eestis viihe uuritud, mist6ttu selle tegelikke m6jusid ei
teata (Nurme 2008).
Kirjanduse p6hjal v6ib viilja tuua pdhiliselt kolme liiki m6jusid kdrghaljastusele:
. rajamise kiiigus tekkinud mehaanilised vigastused,
. kaevetdddest tingitud pinnase niiskusreZiimi muutused,
' i.imbritsevast madalama temperatuuriga piirkondade teke pinnasekontuuri kohal.
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Kaevet66de kdigus tekitatud mehaanilised vigastused
Kasvavate puude juurte piirkonnas kaevetdid tehes vdidakse mehaaniliselt kahjustada
puude juuri, tiivesid ning alumisi oksi nii otseste kaevetdddega voi kaasnevate tegevustega; hoolimatul kaevamiselja pinnase segamisel haivitatakse tddpiirkonna rohttaimestik ja rohukamar, kuigi enamikul juhtudel mullakiht kooritakse. Nende vigastuste
tagajiir1el tekkivad puude kasvuhiiired vdivad ilmneda pahatihti alles aastate jooksul.

Ehitamise kiiigus oleks soovitatav eemaldada todpiirkonnas kaevatava osa miitas (kamar) ning ladustada, et selle saaks hiljem kaevatud alale tagasi siirdada nii oleks tagatud olemasoleva rohttaimestiku viihemalt osaline siiilimine.

Vdljakujunenud niiskusreZiimi muutumine
Pinnasekollektorsiisteemid vajavad efektiivseks tddtamiseks kiillaltki suuri pindu, mist6ttu ulatuslike kaevetdode t6ttu muulub Iokaalne viiljakujunenud niiskusreZiim. NiiskusreZiimi muutumisele aitab kaasa kaevamisel paratamatult viiljakaevatud kihtide segunemine, mis sOltuvalt pinnasetiiiiblst v0ib p6hjustada vee kogunemist v6i paremat
infi ltreerumist muu pinnasega vdrreldes.
Pinnase niiskusreZiimi muutumine suures ulatuses on ohtlik eelk6ige vanadele puudele,
sest aastatega viiljakujunenud slisleemi muutusega on neil raskem kohaneda. Vanade

puudejuurestik (eriti k6rges vanuses puudel vdi kuijuurestik on ndrgestatud haigustest)
ei suuda sageli isegi normaalsetes tingimustes tagada v6rale vajalikku kogust vett ja
mineraalaineid, mistOttu puu vdrasse tekivad kuivad oksad ja iiiirmisel juhul puu kuivab. NiiskusreZiimi kiirel muutumisel liiiiakse viiljakujunenud tasakaal segi, kuivenenud mullast ei suudajuured hankida vajalikku veekogust; liigniiskeks muutunud mullas
puu juurestiku efektiivne osa, mis tegeleb vee

ja mineraalainete hankimisega, aga su-

reb. NiiskusreZiim vdib muutuda ka mulla tihenemisel, niiiteks raskete masinatega puu
juurte piirkonnas sditmisel, pinnase tdstmisel, langetamisel, piirkonna kuivendustti<idel
jne. NiiskusreZiimi muutumisest tingitud kahjustused ei pruugi ilmneda kohe, vaid aja
jooksul, nagu kujukalt nliitavad mitmed looduslikesse puistutesse rajatud uuselamute
alad, kus parast hoonete ehitamist vanad puud surevad mdne aasta jooksul.

Maapinna temperatuuri lokaalne alanemine
Praktikute kinnitusel jahtub pinnas normaalsetes oludes kollektorsiisteemi piirkonnas
mirnus 4 6 'C. Kuigi iirav6etav soojushulk on suhteliselt viiike, v6ib selline alajahtunud
piirkond sulada muu maapinnaga vdrreldes kuni kaheniidalase viivitusega. Paigaldusvigade tdttu v6ib tekkida kollektori piirkonda raskesti sulav kelts, mis omakorda p6hjustab taimestiku hukkumise/muutumise.

K6ige ktilmem on pinnas jaanuarist miirtsini. Esimeste sulade ja vihmadega viiakse
pinnasest voetud soojus vihmaveega sinna tagasi (Maakiitte kiisiraamat 2012)

.
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Probleem, et maaki.ittetorustikuga v6ib kaasneda keltsa teke, on pigem teoreetiline. 0igesti dimensioneeritud, st siisteemi toimimiseks optimaalse pikkusega ja 6igele stigavusele paigaldatud pinnasekollektor ei mSju taimede kasvule ega 6koloogilistele tingimustele iildjuhul halvasti. Ent kui kollektorisiisteem on paigaldatud lubatust siigavamale vdi
selle pikkus on lubatust oluliselt ltihem, ammutatakse pinnasest rohkem energiat, kui
suudab taastuda ning tekibki kelts. Keltsa tekkeala suurenemisele vSib otseselt kaasa
aidata pinnase liigne tallamine, mille kiiigus tekkiv tihenemine soodustab kiilmasilla
teket. Keltsa teke m6jutab otseselt sellesse piirkonda jiiiivat taimestikku.
Puud-p66sad, mille juurestik asub keltsa piirkonnas, kahjustuvad vdi kuivavad peamiselt seetdttu, et kevadisel perioodil, kui piiike soojendab oksi ning v6rsetes tiirkab
elutegevus, juurestik veel kiilmunud pinnase t6ttu ei toota ning tekib nn ftisioloogiline
pdud - protsess, mis pidurdab juurestiku imemisvdimet ning mis pikaajalisel kestmisel
viib puu hukkumiseni. Eriti tundlikud on selles suhtes okaspuud. Viihem mdjutab selline protsess rohttaimestikku, kuid aja jooksul viiljakujunenud kooslus vdib vaesustuda,
muutuda ja kohaneda uute kasvutingimustega, mist6ttu tekivad probleemaladele muudest aladest oluliselt erineva taimestikuga vdi halvimal juhul taimevabad alad (Nurme
2008).

Ebasoovitavate m6jude vdhendami ne
Kui temperatuuri alanemine kdrvale j2itta, kaasnevad tilejiiiinud probleemid tehnov6rkude rajamisel tehtavate kaevetoodega suurte puude juurestiku piirkonnas. Enamasti on
p6hjuseks tcicitamine puudele liiga liihedal ning teadmatusest vdi hoolimatusest valede
todvdtete kasutamine.
Enamik kasvavatele puudele tekitatud mehaanilistest kahjustustest hakkab ilmnema alles aastate piirast. K6ige halvem on kasvava puu juurte liibildikamine, mis mdjub puule
tervikuna kahjustavalt. Eeskiitt viiheneb juurestiku kahjustamise t6ttu puu vdime varustada end vee toitainetega, mis omakorda pohjustab okste kuivamise v6i puu hukkumise,

kui kahjustus on ulatuslik voi kui kahjustusega kaasnevad muud ebasoodsad tegurid,
niiiteks tavalisest kuivem vegetatsiooniperiood, erakordselt kiilm talv jne.
Teiseks, puu ankurjuurte liibildikamisel viiheneb puu tormikindlus ning see v6ib saada
puule saatuslikuks juhul, kui juurestik on niigijuuremiidanikust n6rgestatud. Kolmandaks annab juurte liibil6ikamine v6imaluse juuremiidaniku tekkeks ja arenemiseks, mis
omakorda n6rgendab puu tormikindlust. Seepiirast on mis tahes toodega puu juurestiku
kahjustamine puudele ohtlik ning seda tuleks igati viiltida.
Puu juurestiku ulatuseks loetakse tavapiiraselt tema v6ra projektsiooni suurust maapin-

nal. Vabalt kasvanud puu juurestik on aga ulatuslikum, ulatudes puu v6ra viilispiirist
oluliselt (u l/3....l12puu liibim66dust) kaugemale (vt joonis 2).
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Joonis 2. Puu juurestiku ulatuse levinud kiisitlus vOrrelduna tegelikuga (Nurme 2008)
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Joonis 3. Puu juurestik ja selle soovitatav kaitsev66nd (Nurme 2008)
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Kuna juurestiku efektiivne osa paikneb juurte tippudes, siis ei anna ainult vdraaluse osa
kaitsmine vdi kaevetdode mittekavandamine sellesse piirkonda erilist efekti ning juuri
kahjustatakse ikkagi.
Lisaks tuleb kaevetoodel jalgida, et toode kiiigus ei p6hjustataks pinnase varinguid puujuurte iimbruses ja nende kuivamist 6hu k2ies. Kui siiski tuleb kollektoriga l2ibida puu
juurestiku piirkonda, peab kasutama nn kinnise kaevamise meetodit (oonis 4).

-***.*:eaFw*:

Joonis 4. Torustiku ehitus kinnisel meetodil (Ducto 2013)

Kuna peamine probleem on juurestiku kahjustamine, tuleks juba t66de kavandamisel ja
projekteerimisel jiilgida, et t06de tegemine juurestikku ei mdjutaks.

Kokkuv6te
Erinevad soojuspumbalahendustel pdhinevad kiittesiisteemid on kasvavate energiahindade taustal saavutamas aina suuremat populaarsust. Sellest tulenevalt sagenevad olukorrad, kui tuleb hinnata maak0tte pinnasekontuuride sobivust olemasoleva vdi planeeritava k6rghaljastusega piirkonda. Hoolimata uurimismaterjali viihesusest, tuleb ehituse
ja puuhoolduse valdkonnas tegutsevatel inimestel vastu vdtta otsuseid, mille tagajargi
saab niiha alles kaugemas tulevikus, aastate piirast.
Tagamaks kdrghaljastuse siiilimist on oluline olukorra objektiivne hindamine enne kaevet66de alustamist puude juurestiku kaitsevddndi piirkonnas. Soovitatav on teha eelnev
dendroloogiline eksperthinnang kiittesiisteemi eelprojektile viiltimaks asjatuid kulutusi
j a kahj ustusi k6rghalj astusele.
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Maakiitte pinnasekontuuri projekteerimis- ja rajamistii<ide kiiigus on vdimalik ja vajalik
pddrata suurt tAhelepanu asjatute kahjustuste veltimisele, milleks on pOhiliselt
o puude j uuresliku mehaaniline vigastamine.
. maapinna n iiskusreZiim i muutmine.

.vale

projekteerimise ja./v0i pinnase liigse tihendamise tdttu tekkida vdivad nn
kiilmad piirkonnad.
Teoreetiliselt on v6imalik l6put0<i jiireldusena delda, et maakiitte pinnasekontuuride
kasutamisel on v0imalik hoiduda kOrghaljastuse kahjustamisest. Hea, kui tulevaste uurimistciode kiiigus tekiks juurde materjali, mis annaks sellealaseid lisateadmisi ja v0imaldamaks viia miinimumini olukorrad, kus maakiitet kui iseenesest positiivset nahtust
saab sti0distada kdrghaljastusele kahju pdhjustamises.
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PUUDE KAITSE EHITUSTEGEVUSE AJAL
Kerdi Varm
Arboristi eriala l6put6o p6hjal

Sissejuhatus
Artikkel kiisitleb puude kaitset ehitustegevuse ajalja pdhineb neljaktimne iihe ehitus- ja
haljastusvaldkonnas tcidtava inimese kiisitlemisel. Enamik kiisitlusankeete tiiideti kiisitleja juuresolekul. Vastuseid analiiiisiti kahes grupis: juhtival kohal todtavad inimesed
(objekt4uht, t66dejuhatala) - l7 kiisitletut, ja nende alluvuses tridtavad masinajuhid
(t66tavad laaduri, bobcati, ekskavaatoriga jne) vdi haljastustdotajad 24 ktisitletut.
Kiisitluse eesmiirgiks oli viilja selgitada, kuidas suhtuvad haljastustoode tegijad olemasoleva puittaimestiku kaitsmisse ja siiilitamisse. Tiitipilised vead, mille eest tuleb puid
kaitsta, on
. maapinna t6stmine ja langetamine,

. vee- ja valgusreZiimi muutmine,
. juurte vigastamine,
. tiive vigastamine,
. v6ra vigastamine.
Ehitusplatsil toid alustades tuleks esmalt kindlaks m?iiirata olemasoleva taimestiku siiilitamise ja kaitsmise abindud. Objektil peaksid olema miiiiratud kindlad alad, kus v6ib
ehitusmasinatega liikuda, mujal on masinate kasutamine keelatud. Masinate valimisel
peab liihtuma sellest, et nende mass olemasolevat taimestikku ei koormaks. Puude kaitse ehitusplatsil konaldab asjaga kursis olev inimene (kiisitluse kiiigus selgus, et valdava
osa inimeste arvates peaks ehitustegevuse ajal puid kaitsma ehitusobjekti juhVtilem).
Kaitseabin6ud peavad siiilima ehitustdode l6puni (Tuul ... 2009).
Uute k6nniteeede rajamine Tartus Ute.lOe pargis on tiiiipiline niiide probleemidest, mis
kaasnevad ehitustegevusega haljasaladel (oonis l). Toode kiiigus vigastati puujuuri ja
ei peetud kinni tiive kaitsmise nduetest. Umber puutiive ladustati ehitusmaterjale, kuigi
pargis oli piisavalt ruumi, et prahti mujale paigutada.
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Joonis 1. Uute k6nniteede rajamine Tartus Ulej6e pargis

Objektijuht vastas ktisitluses, et ta suudaks puude vigastamist tulevikus valtida, kui ei
peaks tdotama ajalise surve all ja kui talle eraldataks selleks vajalikud finantsid. Objektijuht oli teadlik, et puude ehitusaegse kaitse korraldamine kuuluks tema kohustuste
hulka. Autor on siiski seisukohal, et paljuski on puude ehitusaegne kaitse ehitusettevdtte
triokultuuri kUsimus ja ei soltu enamasti rahast. Tegelikult peaks puude kaitse saama
alguse juba haljasala rekonstrueerimisprojektist. Kindlasti tuleks tohustada jiirelevalvet
puude kaitse iile.

T66tajate ja objektijuhtide teadlikkus puude kaitsest
Kiisitluse tulemusi anali.ii.isides selgus, et suhtumises puu tervisesse ei ole toostaaZil
miirkimisviiiirset tiihtsust. Nii ltihikese kui pika staaZiga masinajuhid vastasid enamikule kiisimustest i.ildjoontes iihte moodi.
Ktisitlusest selgus, et taradega kaitsmine ei ole populaarne ja sellega puututakse kokku vahel harva v6i tildse mitte. Kolm viihemalt viieaastase tcidkogemusega masinajuhti kuueteistkiimnest pole taradega kaitstud puid niiinud. Uksteist pika kogemusega
masinajuhti puutuvad tarastatud puudega kokku vahel harva ning ainult kaks inimest
vastasid, et niievad selliseid puid piiris tihti. Kui lisada siia ka viiiksema kogemusega
masinajuhid, on tulemus veelgi halvem (oonis 2).
Ka35o/o objektijuhtidest viiitis, et nad ei ole mitte kunagi kokku puutunud kaitsetarastamisega. Kuna puude kaitse korraldus on objektijuhtide iilesanne, on tulemus k6nekas.
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Samasugune on tulemus ka laudisega kaitstud puuttivede puhul
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Joonis 3. T6otajate kokkupuuted laudisega kaitstud puudega ehitustdodel

Kui puude tarastamist ja tiive laudisega kaitsmist on masinajuhid rohkem vdi viihem
ikkagi niiinud, siis kdige viihem puututakse kokku puudega, mille juurestik on kaitstud
pinnase tihenemise eest. 78% masinajuhtidest ei ole mitte kunagi niiinud, et juurestik
oleks kaitstud liiva-killustikupadjaga vms. Ja pea90% objektrjuhtidest pole mitte kunagitegelenud juurte kaitse korraldamisega (oonis 4). Vastused kinnitavad autori tiihelepanekuid, et puude juurestiku kaitse ehitustegevuse ajal on viiga harva esinev niihtus.
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e luurestik on kiill kaitstud,
aBa ebapiisavalt

Nii t66tajad kui objektijuhid tunnistasid vdrdselt, et nende vdimuses ei ole projektis
etteniihtud k6rgusi muuta. Sellest vdib jiireldada, et probleem pinnase liigse tdstmisega
saab tihti alguse projekteerija todst. Isegi objektijuhid ei saa olukorda viiltida, sest nad
peavad jiirgima projekti.

Kui iiheksa masinajuhti tunnistasid, et juurte liibil6ikamist tuleb ette enamikul objektidel, siis nende i.ilemused nii ei arvanud. Arvamuste erinevus vdib tuleneda sellest, et
objektijuhid ei tea, kui palju reaalselt puid vigastatakse, sest nad ise ei viibi objektil nii
tihti kui tootajad. Juhid peaksid olema ndudlikumad ning jiilgima, kas ka projektis etteniihtud puude kaitsmisplaani reaalselt tiiidetakse. Kuna tOodejuhatajad ei pruugi alati
piisavalt piidevad olla, peaks objektil toimuva iile olema range jiirelvalve.
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Joonis 5. T6otajate ja objektijuhtide informeeritus puude kaitsest

Kiisimusele,,Kas Teid on kunagi ettev6tte poolt informeeritud puude kaitsest ehitustegevuse ajal, mis tagaks puude hea sanitaarse seisundi ka p?irast haljastus- ja ehitustdid?"
antud vastuste jaotus on niiha joonisel 5. Kuigi informeeritus niiib olevat hea (seda eriti tddtajate ja masinajuhtide seas), ei kasutata teadmisi tegelikus tdoprotsessises; seda
tdestavad eelmised ktisimused ja neile antud vastused.

Kuigi masinajuhid viiitsid, et juurte l2ibil6ikamine ja pinnase t6stmine on tavaline niihtus enamikul objektidel, oli 70% objektijuhtidest seisukohal, et nad i.iritavad vAltida
i.ileliigse pinnase sattumist puuttivede timber. Vastuolu p6hjus v6ib olla masinajuhtide
puudulik informeeritus vdi siis on jiirelevalve nende t66kvaliteedi tile ebapiisav - mdlemad selgitused n2iitavad objektijuhtide viihest panust olukorra parandamisesse.
Objektryuhid tunnistavad ka ise, et nad ei p66ra piisavalt tiihelepanu alluvate too kontrollimisele ning p6hjendavad seda aja puudusega. Osa objektijuhte ootaks justkui viilist
korraldust, miirkides lira, et ,,kui iilemus kiisib, siis olen edaspidi alluvate suhtes n6udlikum". Ajalise surve negatiivse mdju suhtes langevad mdlema vastajagrupi seisukohad
kokku: ka masinajuhid toovad viilja, et ajaline surve ettev6tte poolt on probleemiks,

mist6ttu ei j6uta kvaliteedile p66rata piisavalt tiihelepanu.
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Kokkuv6te
Kiisitlus nditas, et ehitustoodel puude kahjustamise pdhjusteks on tihti ajaline surve,
tilemustelt tulev kiisk v6i projekteerija tehtud vead. Selgus, et objektijuhid kui puude
ehitusaegse kaitse korraldajad ei ole puude kaitsest piisavalt hiisti informeeritud. Seet6t
tu ei saa triodejuhatajad ka alluvaid informeerida ning ei suuda end tciode korraldamisel
kehtestada.

Kuigi vastanud vdidavad, et probleem on osaliselt tingitud ajalisest survest, on see autori arvates paljuski ka teadlikkuse, hoolimatuse ja ettev6tte todkultuuri ki.isimus.

Kasutatud kirjandus
Tuul, K. Linnahaljastus. Tartu: AS Atlex, 2009.
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ULEVAADE KEILA LINNA ROHEALA

LooDUSVAARIusresr
Vello Keppart
Keila linnavalitsuse projekti ,,Linna kaitsealuste rohealade loodusvaartuste analtitis.ia
trukise ,,Keila roheline parand" koostamine" uurimist06 p0hjal

Sissej uhatus
Keila linnavalitsuse tellitud,,Linna kaitsealuste rohealade loodusvaiirtuste analiilis" on
tehtud raamatu ,,Keila roheline piirand" koostamise eeltiitina. Linna loodusmaastik ei
tohiks inimtegevuse tagajaiel kaduda, samad rohealad peaksid pakkuma kvaliteetset
looduskeskkonda ka tulevastele inimpdlvedele: see on loodushoidliku ja kestliku elulaadi tunnus.

Keila linna liiiinepoolne territoorium on arumetsade, puis- ja looniitude ning madalsoodega kaetud loodusmaastik. Rohealal esineb iirgloodust. piirandkooslusi, kultuuri- ja
ajaloolisi ning looduskaitselisi objekte. Samas suureneb surve laiendada loometsade ja
looniitude (linna iildplaneeringus nn parkmetsade maa) arvelt linna elamualasid, peita
sohu gaasitrass, mille tulemusel elurikkad looduslikud rohealad on sunninrd taanduma.
Valglinnastumise protsess on tuntav ka Keila timbruses, Tallinna m6ju ulatub siiagi.
,,Purkmetsade mao juhtfunktsiooniga aladel on lubatud hajus hoonestus. Elamumaa
sihtotstarbega krundid vdivad moodustada kuni 10%, alast, iilejcidnud ala peob.jddma
iildisesse kasutusse parkmetsana," on kiill kirjutatud arengukavas, kuid tegelikkuses
viiheneb viiiirtuslike Iooduslike ja piirandkoosluste pindala, liigirikast madalsood iihvardab kuivendamine ja metsastumine, liigivaeste kultuurkoosluste pind aga suureneb.

Kuigi looduse hoidmine on iga Eesti vabariigi kodaniku p6hiseaduslik kohustus ning
keskkonnale tekitanud kahju tuleb hiivitada, ei suuda rahaline hiivitis kooslusi taastada
ja loodusv[iirtuse hivimine on poordumatu protsess. Looduslik taastumine ja tasakaalus oleva koosluseni jdudmine vdtab aega sadu aastaid, seetdttu peaksid arendajad ja
omavalitsused liihtuma looduskaitsega seotud kiisimustes ettevaatusprintsiibist, mille
kohaselt on m6istlikum eksida loodust siiastvas suunas, kui teha midagi, mis v6ib teadmatusest v6i jarelemOtlematusest loodust kahjustada. Kui mingr tegews vdib loodust
kahjustada, siis ei tohi tegevust ellu viia enne, kui on veenvalt niiidatud, et sellega ei
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kaasne negatiivset m6ju. V6imalikke ohte tuleb ennetada isegi siis, kui pole tiipselt
selge, milline on m6ju arvatav ulatus ja iseloom. Ebaselge keskkonnam6ju korral tehakse ettevaatusprintsiibi jiirgi otsused keskkonna kasuks ning mitte looduskaitsjad ei pea
t6endama tegevuse ohtlikkust, vaid arendaja v6i loodusvddrtuse kasutaja peab tdendama negatiivse mdju puudumist (Primack, Kuresoo, Sammul 2008).

Artikli aluseks on2012. a juulis tehtud valitood, mida on tiiiendatud Keskkonnaregistri,
Metsaregistri ja Maa-ameti Geoportaali kaardikihtidel oleva informatsiooniga.

Autor tiinab koostoo ja abi eest: Inge Angerjas, Lauri Lutsar, Kaili Milma, Kai Kimmel,
Kaili Kattai, Uve Ramst, Katrin Viiljataga, Taavi Tuulik, Tiiu Kull, Laine Keppart.

Loodusvddrtused
Keila liiiineosa roheala on ehe ntiide Loode- ja Lii2ine-Eestile iseloomulikust loodusest:
maastikust, taimekooslustest, asustusest, pinnamoest, floorast ja faunast.

Urglooduse raamatus on Keilast ainult kaks objekti: Orjakivi (riindrahn) J6epargis ja
Keila lademe ti.itippaljand Aedevahe talu maadel. Vaatamist v?i?irivad ka Antsiilusjiirve
rannavallid Surnumiielja kunagiste Antsiilusjiirve lahtede p6hja kujunenud sootasandikud

-

iirgsed Niitvalja liigirikkad madalsooniidud.

Euroopa Liidu kaitsealade vdrgustiku Natura 2000 linnu- ja loodusdirektiiv t6id Eestisse uued kaitstavad loodusobjekti tiiiibid - hoiualad ja piisielupaigad. Ametlikult on
Keila linna territooriumil moodustatud ainult iiks viiike hoiuala - Niitviilja loodusala,
kus kaitstakse eelkdige esindusliku Eestimaa endeemi, eesti soojumika Niitviilja piisielupaika, mis on i.iks viiest moodustatud soojumika piisielupaigast Eestis ja maailmas
(viiljaspool Eestit seda endeemi peaaegu ei kasvagi).

Tegelikult kasvab sellel loodusalal lisaks soojumikale palju teisigi kaitsealuseid taimeliike. Eestimaa Looduse Fond inventeeris 2010. aastal juulikuus Niitviilja varinimestiku
soid ja teisi Natura viiiirtuslikke elupaiku. Selle kiiigus registreeris Eerik Leibak inventeeritud soodes veidi iile saja soontaimeliigi. Koos artikli autori uute andmetega on
Niitv?ilja soostikus registreeritud kuus II kategooria ja ktmme III kategooria kaitsealust
taime, kokku on Niitviilja soostiku nimestikus niii.id 127 soontaime ja sammalt.
Suur osa EL viiiirtuslikest kooslustest on Natura 2000 varinimestikus (Natura 2000 varialad on valitsusvtiliste organisatsioonide andmekogud Natura viiiirtustega alade kohta,
mida kasutatakse liikmesriigi poolt pakutud alade nimekirja tiiiendamiseks, juhul kui
leitakse, et pakutud alasid ei ole piisavalt vdi ei ole need piisavalt esinduslikud) ja sisuliselt kaitsmata. Oht nende alade hiivimiseks on suur ja tuleks hoolega kaaluda otsuseid,
mis v6ivad neid kooslusi hiivitada:
l) gaasitrassi rajamisega raudtee ja soo vahele hiivitatakse 2 ha kaitsealustest orhideedest rikast madalsooniitu;
2) tranSee kuivendava m6ju korral Niitvalja soo l6unapoolsed osad ilmselt metsastuvad

ja hiivivad;
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3) paljud haruldased ja hiivimisohus olevad II ja III kaitsekategooria taimed (niiiteks
kuning-kuuskjalg) hiivivad vdi populatsioonid viihenevad oluliselt.

Niitvalja vaartuslikust soostikust on tegelikult hoiualana kaitstud vaid 5ob. Ulejaanud
variala ei ole kaitse alla v6etud ega ole ka projekteeritav kaitseala, see tahendab, et mingit kaitset ja kitsendusi reaalselt ei ole.
Peale soojumika piisielupaiga asub Keilas ka viiike-konnakotka ptisielupaik, mis on
kotka areaali loodepiiril. Keila on arvatavasti ainuke linn, kus pesitseb konnakotkas.

Keilas on vaid iiks kaitstav looduse iiksikobjekt - kaitsealune Loigu keerdkadakas.
Rohkelt on rohealal piirandkultuuri objekte: kilomeetrite viisi piirkonnale iseloomulikke kiviaedu, vanu talukohti, paemurde, militaarobjekte.

LoodusvSdrtuste kadumise ohud Keilas
Niitvalja sootasandik on iirgne maastik. Liigirikkaid madalsoid on Eestis siiilinud vaid
veerand (19 337 ha), v6rreldes pool sajandit tagasi olnud soodega (74 900 ha) (Soode..
2011). Lage madalsoomaastik on nauditav Keila Paldiski raudteelt 2,3 km ulatuses.
Liibi soo raudteega paralleelselt gaasitrassi rajades trassi serv melsastub ja avatud vaade soomaastikule vdib sulguda, Niiwalja liigirikas sookooslus viiheneb enam kui kahe
hektari vdrra. 1869. aastal rajatud raudtee mdju soo servale on v6sastumise ndol naha.
Gaasitrassi rajamisel ohustab Niitvalja liigirikast madalsood peamiselt niiskusreZiimr
muutus transee kaevamisel. Turba ja vettpidava jiin'etasandiku savikihi eemaldamisel
v6ib soovesi kaduda paepragudesseja karstil6hedesse. Kui niijuhtub, siis lage madalsoo
ja soostunud niit metsastuvad kiiresti, haruldased miirgalade avakooslused ja kaitsealused liigid (sh orhideed) hiivivad. Madalsoo turvas hakkab kiiresti lagunema, vabastades
suures koguses kasvuhoonegaasina tuntud siisihappegaasi, soo muutub j lnesekapsa-k6dusoometsaks, Kui turbakihi paksus langeb lagunemise tagajiirjel alla 25 cm, kujuneb
k6dusoost kuivendatud soovikumets, mis metsamaastikuna ei ole puhkajatele atraktiivne. Mets hakkab andma kiill puitu, kuid ilusat avatud iirgset soomaastikku enam ei ole
ja sookooslus on p<idrdumarult hiivinud.

ATV jt teiste maastikusdidukitega s6itmine on adrenalrini andev puhkuse veetmise
vorm, kuid see tegevus sobib selleks ettevalmistatud krossialadel, mitte haruldaste
taimede kasvukohas, Niitviilja loodusalal ja Natura varialal. Mootorsdidukid ei kuulu
igatihe diguse alla, st liikumiseks viiljaspool teid on vaja maaomaniku (kinnistu omanik, Keila linnavalitsus, Keila vald) luba. Mudaseks sdidetud rajad kulgevad raudtee ja
madalsoo piiril Keila linnast Niitviilja kiilani, liibides linnamaid ja ka Sumumiie, Vainu,
Kopli ja Koplimetsa kinnistuid. Hiivitatud on rohukamar, sdidetud on tile kaitsealuste
liikide kasvukohtade ja taimede.
Loodusvliirtuste siiitimisele kujutab ohtu ka kavandatud elamurajooni laiendamine rohevdrgustiku tuumalale, seet6ttu tuleks l?ibi viia p6hjalikud erinevate elustikuriihmade
inventuurid ja ohustatud liikide kaardistamine.
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Ettepanekud
Keila linna ltitineosa roheala on rikas looduse ja kultuuri poolest ning viiiirib haruldaste
koosluste hoidmist jiirgmistele inimp6lvedele.

II kategooria liike l0: turd-li.ihikupar, kaunis kuldking, tiipiline sormkiipp, russowi sdrmkiipp, sile tondipea, ldhnav kaoraamat,
kiirbesdis, palu-karukell, ptist-linalehik, k6rge kannike; III kategooria liike 17: laanem66krohi, voothuul-sdrmkiipp, kahkjaspunane s6rmkiipp, kuradi-s6rmkiipp, soo-neiuvaip, harilik kSoraamat, suur kiiop6ll, pruunikas pesajuur, hall kiipp, kahelehine kiiokeel,
rohekas kiiokeel, harilik porss, kuninga-kuuskjalg, p66sasmaran, aas-karukell, eesti
soojumikas, karulauk. Kolmel ruutkilomeetril kasvab viihemalt 27 kaitstavat soontaimeliiki, neist 15 orhideeliiki.
Kaitsealustest taimeliikidest on seni leitud

Ettepaneku moodustada Keila-Niitviilja looduskaitseala on artikli autor keskkonnaministeeriumile esitanud. Lisaks tuleks moodustada olulisemate liikide piisietupaigad ja
metsakooslustes veeriselupaigad.
Enamik ohus olevatest kooslustest (sooniidud, soostunud niidud, looniidud, puisniidud,
aruniidud) on inimtekkelised ja kujunenud metsadest niitmise ja karjatamise tulemusena, seega vajavad need siiilimiseks arukat inimese sekkumist - maastiku hooldamist ja
majandamist: niitmist, karjatamist; vajalikke hooldus- ja kujundusraieid. Metsi v6iks
majandada valik- ja veerraietega koosluse servades, mille tulemusel kujunevad puhkealale piisimetsad.
Surnum?ie mets

ja vanade tammepuudega kunagised puisniidud viiiiriksid kindlasti vii-

hemalt vtiiiriselupaiga staatust. Aedevahe paemurd tuleks looduskaitse alla v6tta naiteks
kaitstava looduse iiksikobjektina.
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ENERGIAPUIDU LADUSTAMINE JA KUIVATAMINE
Aino Molder
Sissejuhatus
Erinevate rahvusvaheliste lepete ja ka rahvuslike arengukavadega on Eesti seadnud endale iilesande suurendada taastuvate loodusvarade kasutamist energiatootmisel. Viihendamaks fossiilsete kiituste kasutamist ja suurendamaks oma energias6ltumatust tuleks
suurendada eelkdige puidup6histe toorainete kasutust. Puidup6histe toorainete suureks
eeliseks tuleb lugeda asjaolu, et enamik tootmiskuludest tehakse Eestis ning tootmisest
saadav tulu liiheb maapiirkondadesse.

Valdav osa Eestis kasutatavast energiapuidust tuleb uuendusraiete raidmetest ehk raiejiiiitmetest. Konalikult kasutamata on latimetsade potentsiaal metsahakke tootmisel.
Senini on seda ptirssinud ki.ittepuu madalad hinnad ja hakkepuidu piiratud tarbimine.
Seoses uute koostootmisjaamade valmimisega ja paljude katlamajade tileminekuga
hakkepuidule on ka energiapuidule tekkinud jarjest suurem ndudlus.
Jiirgnevad seisukohad pdhinevad valdavalt soomekeelsel klsiraamatul ,,Laatuhakkeen
tuotanto-opas" (Etela-Pohjanmaan metsiikeskus, 2010). Samast piirineb ka enamik

artikli fotodest ja joonistest. futikli koostaja tiinab kiisiraamatu peatoimetajat

Tanja
Lepistot v6imaluse eest tutvustada energiapuidu varumisega seonduvat ka Eesti metsa-

omanikele.

Niiske hakke p6hjustatud probleemid
Katlamaja etteande- ja p6letusseadmetesse sattuv ebakvaliteetne hake toob endaga alati
kaasa probleeme, hoolimata katla v6imsusklassist. Uks levinuim kvaliteediviga on lubatust kdrgem niiskusesisaldus.

Liigniiske kiituse kasutamisega kaasnevad probleemid.
o Liigne niiskusesisaldus viihendab hakke kiittevaartust ja suurendab elektritarbimist, alandades sellega katla kasutegurit.
o Liigniiske hakke ladustamisel tekib selles soodne keskkond lagundajatele. Lagunemise kiiigus vabaneb soojusenergia, mis viiljendub hakke kuumenemises. Selle
energia v6rra viiheneb hakke ki.ittevaartus. Halvimal juhul v6ib kuumenemisega
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kaasneda ladustatava hakkevirna isesi.ittimine. Liigniiskus pdhjustab ka hallitust.
o

Talveperioodil v6ib liigne niiskus p6hjustada hakke jiiiitumist; suured kiilmunud

kamakad pdhjustavad probleeme hakke etteandel p6letisse.
o Liigniiske hakke p6letamisel tekib rohkem tuhka.
. Liigne niiskus v6ib p6hjustada ka hiiireid ktituse etteannet reguleerivate optiliste
andurite toos.

Energiapuidu eelkuivatamine langil
Hakke oluliseks kvaliteedikriteeriumiks on tema v6imalikult viiike niiskusesisaldus.
Puidupartii rahaline koguviiiirtus kasvab proportsionaalselt niiskusesisalduse viihenemisega. Asja raiutud okaspuupuidu niiskusesisaldus on umbes 50%. Hoolika eelkuivatamise abil kokkuveoteede iiiires ning tiiiendava ning 6ige jtirelkuivatamisega vahelaos
on vdimalik niiskus alla viia ligikaudu 30 protsendini. Kui kuivatusvirnad on n6uetekohaselt laotud ja kaetud ning ka ilmad on puidu kuivamist soosinud, on vdimalik toota
veelgi kuivemat haket, mille niiskusesisaldus ont25oh.
Juba energiapuidu raiet tehnoloogiliselt kavandades on vaja liibi mdelda, mida tuleks
iilestridtamisprotsessi erinevates faasides teha selle nimel, et ldpptoode (hake) oleks

piisavalt kuiv.
Energiapuitu on vdimalik nn eelkuivatada juba langil, kokkuveoteede iiiirde paigutatud
materjalikimpudes. Selles faasis on v6imalik iira kasutada langetatud puude lehtede v6i
okaste aurumispinda. Hoolimata sellest, et puu on langetatud, toimub lehtede ja okaste
kaudu puidus oleva veehulga mtirkimisvddrne viihenemine veel m6nda aega. Energiapuidu suvist 2.. .4-nadalase kestusega eelkuivatamist langil tasub kaaluda kandvamatel
pinnastel paiknevates puistutes. Eelkuivatamine kimpudes annab hiiid tulemusi ka laasitud tiivede puhul. Laasimine vigastab vdi eemaldab miirkimisviiiirselt puukoofi, kooreta
v6i koorevigastustega puit aga kuivab kiiremini.
Oigesti paigutatud energiapuidukimbud paiknevad maapinnast veidi kOrgemal, tiksteise
suhtes kalasabakujuliselt ning kattes teatud ulatuses iiksteist. Kalasabas allpool paikneva
kimbu iilespoole t6stmiseks v6ib iira kasutada niiiteks kiinnud; alumisele kimbule toetuv, pealpool asetsev kimp on oma asendist tulenevalt niikuinii m6nev6rra maapinnast
kdrgemal. Paigutamist kalasabasse kokkuveotee iiiirde (seega i.ihtlasi ka raiet) alustatakse laoplatsilt v6i kogujateelt eemalduvas suunas; see vdimaldab hiljem kokkuveomasina piiripidist liikumist ning kimpe haaratsiga t6stes on pealmine kimp alati vaba.

6ige eelkuivatamine langil on t6hus viis energiapuidu niiskuse kiireks alandamiseks.
Soodsa suve korral ei pruugigi tiiiendava laoplatsil kuivatamise jiirele olla vajadust puit on v6imalik iira hakkida kohe kokkuveo jiirel. Sel viisil kiireneb kiiive, viiheneb
kahjurputukate leviku risk ning pole vaja kuivatatavaid virnu katta. Langil kuivatamise
vdimalust tasub t6siselt kaaluda juhul, kui liiheduses ei ole hea laoplatsi jaoks sobivat
kohta.
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Langil eelkuivatamisel tuleb pidada silmas:
koondada puud kimpudesse kokkuveoteede aarde;
o maapinnast isoleerimiseks paigutada esimesed kimbud kiindude peale ning jiirgmised kalasabakujuliselt eelnevate peale;
o eelkuivatada saab lankidel, kus raie ja kokkuvedu on v0imalikud ka suvel;
o

o

kokkuveol jelgida, et kogu materjal saaks korraga valja toodud; langile ,,unustatud" kimbud kaovad rohfiaimestiku alla ning ei ole hiljem kdlblikud neid rohu
seest katte saada ilma v66rlisanditeta ei ole vOimalik.

Energiapuidu ladustamine
Energiapuidu 6ige ladustamine on prolsess, millel ldpptoote (hakke) kvaliteedi seisukohalt on mAerav tAhtsus. Ladustamise peaeesmiirgiks on energiapuidu kuivatamine.
Energiapuidu kuivatuslao moodustamise seisukohalt tuleb ptidrata tiihelepanu
.laoplatsi asukohale,
o kuivatamisvima 0igele ladumisele,
o
o

kuivatusvirna kujule,
vima katmisele.

Laoplatsi asukoha valik
Head laoplatsi iseloomustavad jiirgmised omadused:

. paikneb kuival ja kandval pinnasel, piiikesele ja tuultele avatud kohas;
o

.
.

on hea juurdepiiasuga ka rasketele masinatele;
on piisavalt avar, et tagada platsil iiheaegselt tegutsevatele masinatele mandoverdamisruum;
ei paikne elektriliinide ega muude 6huliinide all ega vahetus liiheduses.

Juhul kui laoplatsil kasvab v6sa v6i muu taimestik, tuleb plats alati vdsast ja rohust
puhastada. Kui taimestik jiiiib platsilt eemaldamata, haarab hakkuri haarats hakitavate
puidukimpudega kaasa ka kasvavat taimestikku, mille juurtega tuleb kaasa muld.
Lisaks nduavad laoplatsil ilheaegselt tegutsevad suuregabariidilised masinad piisavalt
mandoverdamisruumi. Laoplatsil hakkimise korral peavad mahtuma kdrvuti seisma nii
hakkur kui veok.

Kui sellega on arvestatud, kulgeb hakkimine kiirelt ja probleemideta. Lisaks peab laoplatsi liiheduses paiknema ka masinate jaoks piisavalt avar tagasipddrdekoht. Suuremale laoplatsile vajaliku pinna kavandamisel peab silmas pidama, et tavaliselt kasutatakse
hakke transpordiks haagisega veokeid, mille mand<iverdamisruum on veelgi suurem.
Enamasti aga ei ole v6imalik leida laoplatsile ideaalset asukohta, seda vahemalt m6istlikul kokkuveo kaugusel - tuleb minna kompromissile. Kui milleski on vaja tehajiireleandmisi, siis esimesena v0ib loobuda v6imalusest paigutada vim ldunapiiikesele avatud
kohta. Alati peab aga valima laoplatsi kohaks kuiva ja tuulise paiga.
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Vdrreldes traditsioonilise tarbepuidu varumisega on energiapuidu varumine, ladustamine ja hakkimine mobiilsete hakkuritega tiiiesti uuelaadne tootmissuund metsamajanduses. Et siiilitada elanikkonna positiivne suhtumine energiapuidu varumisse, on oluline,
et ttihjaks veetud laoplats oleks korrastatud ning puhastatud silma riivavatest jdiikidest,
eeskiitt risust, aluspuudena kasutatud puunottidest ning virnade kattematerjalidest.

Energiapuidu lao rajamisel pidada silmas:
. valida laoplatsi asukohaks kuiv, kdrgem, tuulele ja piiikesele avatud koht;
. vajadusel puhastada ja siluda laoplats tasasemaks;
.laoplatsile peaks lisaks energiapuiduvirnadele mahtuma kdrvuti kaks suurt masinat: hakkur ja haagisega auto valmis hakke iiraveoks;
o viiltida hakkevirna paigutamist kraavi v6i sooniku kohale;
. hakkuril peab olema v6imalus liiheneda puiduvirnale sellisele kaugusele, et hakkurisse sdodetavat puitu oleks v6imalik haaratsiga vdtta;
o nii hakkur kui hakkeauto peaksid hakkimise ajal seisma piirisuunaliselt iirasdiduga,
mistOttu on vaja juba ladu kavandades m6elda, et see paikneks 6igel teepoolel;
o keskmine ruumivajadus harvendusraie I hektarilt vtilja tuleva energiapuidu jaoks
on virna pikkussuunas umbes 10. . .12 meetrit, tingimusel, et virna laius on 4 meetrit ning k6rgus 4. . . 5 meetrit.

Energiapuidu kuivatusvirna ladumine laoplatsil

Aluss6restik
Kuivamisprotsess on kdige kiirem ja efektiivsem virnas, mis paikneb hea kandvusega
maapinnale paigutatud aluss6restiku peal. Aluspuudeks sobivad defektsed paberipuud
v6i muud jtimedamad, tarbepuiduks kdlbmatud notid, mis paigutatakse maapinnale
mitmekihilise s6restikuna. Maapinna kandvusest oleneb, mitmest iiksteisega risti olevast timarpuidukihist aluss6restik koosneb - igal juhul peaks virna ja maapinna vahele
jaama selgesti niihtav dhuvahe. Viiltimaks virna liibivajumist peaks alussdrestik olema

piisavalt tugev.
Praktikas kohtab palju ka m6tteviisi, mille kohaselt peetakse Oigeks virnade paigutamist kraavide kohale - kraaviga risti paigutatud aluspuudele; puud virnas paiknevad siis
kraaviga samasuunaliselt. Sellega loodetakse tagada isoleeritus maapinnast ning piisav
6huvahetus. Sellist meetodit ei saa digeks lugeda, kuna puudub alumise, ladustatavate
puudega samasuunaliselt kulgeva sdrestikuosa paigaldamise vdimalus. Uhekordne s6restik aga vdib labi vajuda. Lisaks kuivatatava materjali riknemisele ummistatakse ka
kraav.

Juhul kui jiimedamat materjali ei ole kiiepiirast, kasutatakse virna p6hjaks iira m6ned
kimbud energiapuitu, mis paigutatakse analoogselt jiimedamate nottidega. Pehmetest
ning kohevatest energiapuukimpudest vajub virn liibi ning liibub vastu maapinda, seet6ttu ei ole kuivatustulemus vdrreldav sellega, mis saadakse, kui energiapuit kuivatatakse sdrestiku peal.
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Joonis't . Vasakul: kaamerasilm on suunatud laos kuivava energiapuuvirna alla. On ndha, et
kontakt maapinnaga puudub. Virna aluspuude jaoks on saadud piisav k6rgus, paigutades need
kdndude peale. Paremal: aluspuudeks kasutatakse iira mUUgiks k6lbmatu j€imedam Umarmaterjal, nagu nt vtiljapraagitud haava- ja lepanotid. Fotod:Tanja Lepisto
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Joonis 2. Asjakohaselt ning stabiilselt paiknevaid aluspuid vOib kasutada mitmeid kordi, korrigeerides vajaduse korral nende asendit. Foto: Tanja Lepistd

-

Ku ivatamisvirna ehitus

Kvaliteetselt paigutatud virn on piisavalt k6rge, Ohurikas ning piisib stabiilsena, siiilitades kuivamist soodustava kuju kogu ladustamisperioodi jooksul. K6rgemas virnas
on selle pealispinnal paiknevate, sademete eest kaitsmata puude osatiihtsus virna sisemuses kuivades tingimustes paiknevate puude suhtes viiiksem; seetdtfu on kogu virnas
paikneva puidumassi keskmine niiskus miirksa madalam. Ohu veelgi intensiivsemaks
liikumiseks virna sees, aga ka virna stabiilsuse parandamiseks, v6ib virna asetada ka
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Vahepuudeks ei ole vaja otsida jiimedamaid notte, vaid vahepuudena sobivad ka mdned
ladustatava materjali kimbud, mis asetatakse iilejiiiinutega
seega virna pikkuse
suunaliselt. Siiski v6iksid need kimbud olla tilejiiiinutest veidi liihemad (umbes 3 meetri

risti

pikkused) ning soovitatavalt laasitud. Kui virnas paiknevate puude ladvaossa asetada
jiimedamad ning tiiiikaossa peenemad vahepuud, on vdimalik parandada ka virna proflili. Kvaliteetse virna esikiilg on veidi ettepoole kaldu.

Joonis 3. Virna 6hustatavuse parandamine p6ikisuunas asetseva materjali abil. Foto: Tanja
Lepisto

Ule 3 meetri pikkuste vahepuude kasutamise korral on hakkimise ajal raske materjali
vahepuude alt kiitte saada, kuna materjali ei vdeta virnast mitte kihtidena, vaid sektsioonidena, st ti.ihjendatakse teatud osa virnast maapinnani, enne kui asutakse hakkima jiirgmist virnaosa. Hakkurioperaatorite kogemused vahepuudega on erinevad: osa
operaatoreid ei pea neid probleemiks, osa aga on seisukohal, et vahepuud vtihendavad
hakkimise tootl ikkust.

Joonis 4. Virna moodustamise ja hakkimise jzirjekord. Virnastatakse 2...3 meetri laiuste t:iiskorgete
sektsioonidena. Hakitakse vastupidises jeirjekorras ning samuti tervete sektsioonide kaupa

Kuivades vdib virna kuju muutuda: vajub veidi madalamaks ning puud nihkuvad iiksteise suhtes m6nevdrra. Siiski pi.isib oskuslikult laotud virn kogu ladustamisperioodi
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valtel stabiilsena ning sailitab kuivamist soodustava kuju. Hea vim ei ole p[ris vertikaalse esikiiljega, vaid pigem veidi ettepoole kaldu; mingiljuhul ei tohiks virna esikiilg
olla kaldu tahapoole. Vima pealmine, umbes poole meetri paksune kiht paigutatakse
nii, et ta moodustaks umbes 0,5. . . I meetri v0rra ettepoole ulatuva ,,sirmi", mis kaitseb
vimastatud materjali tiiiikaosi neile langeva vihmavee eest. Kuna ladvaosade mahuga
voneldes on puude tiiiikaosade maht miirkimisvaArselt suurem, siis kaitseb,,sirm" suuremat osa virnas paiknevast puidust vihma eest. Lisaks valgub sirmi puudumisel vesi
modda koonilisi tiivesid tliiikaosadelt ka vima sisemusse.
Vimastatav materjal ei tohiks olla pikem kui 6 meetrit; sellega tuleb raiet tehes arvestada. Vimas paiknevate teistest puudest pikemate puude ladvad ulatuvad maani ning
talveperioodil kiilmuvad kinni. Talvise hakkimise korral haaravad sellised puud maast
kaasajiiiitunud pinnast ning p6hjustavad sellega probleeme hakkurioperaatorile; iihtlasi
langeb hakke kvaliteet. Kokkuveol tuleb teislest pikemad puud paigutada eraldi ning

vima ladumise l6ppfaasis kasutada need iira ,,sirmi" moodustamiseks.

Joonis 5. Ulejeenutest pikemad puud tasub Ara kasutada kaitsva,,sirmi" moodustamiseks.
Vahepuukimpude 6ige asukoht virnas on poolest laiusest veidi latvade suunas (autor Veiio
Kangasmaki)

Virnade kuivamisaegne katmine
Virna katmine viildib vihmavee juurdepiiiisu vima sisemusse. Talvel sula- ja pakasepiievade vaheldumise konal v6ib vim jiiiituda nii, et selle hakkimine osutub v0imatuks. Kattematerjali valikul on oluline selle veekindlus ja vastupidavus kogu ladustamisperioodi
jooksul. Parimaks kattematerjaliks on osutunud spetsiaalselt sellel eesmiirgil toodetud
kattepaber Kattepaberi eeliseks on, et tema utiliseerimiseks ei ole vaja teha taiendavaid
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kulutusi: selle v6ib hakkida koos puiduga ning laoplatsile ei jiiii silma riivavaid jaake.
Paberit on otstarbekas osta tervete rullidena; rullist paberi lahtikerimine on h6lbus, kui
selleks kasutada kokkuveomasina haaratsit. Rullil oleva paberlindi m66tmed on 300 x
4 meetrit ( 1200 m'?) ning aastal 2010 oli Soomes selle hinnaks 0,5 €/m2. Eestis on kattepaberit v6imalik osta hinnaga 2,24 €|ff.
Siiski ei ole otstarbekas virna katta kohe suve algul: nii, nagu kattematerjal viildib vee
sattumist virna sisemusse, viildib ta ka vee aurumist virnast. Seetdttu tuleks zira kasutada suvised piiikesepaistelised ilmad ning katta virnad alles augustis, vihmaperioodi
saabudes. Kui aga on oht, et teist korda, spetsiaalselt virnade katmise eesmiirgil, ei ole
vdimalik kokkuveomasinaga langile minna, tasub virnad katta kohe, iiheaegselt ladustamisega. Materjali kuivamise seisukohalt on parem virnad katta pigem varem, kui jiitta
need iildse katmata.

Virnu katva materjali laius peaks olema selline, et katab virna tiiies laiuses. Kui puude ladvaosad on kaetud ning ttitikaosad katmata, niiskub sademete t6ttu pohiosa kogu
vimast. Kui aga puude ladvaosad ulatuvad katte alt viilja, killmuvad need miinuskraadidega i.iksteise ktilge kinni. Sellise virna hakkimine v6tab aega ning halvimaljuhul ei
pruugigi dnnestuda. Kui virn on kattepaberiga kaetud kogu laiuse ulatuses, ei mfijuta sademetevesi virnas olevate puude kvaliteeti. Kuna raiutud puidu pikkus iiletab tildjuhul
kattepaberi laiuse (4 m), tuleks paber laotada kahes reas. Ideaaljuhul ulatub kattepaberi
esiserv rippuma tile ,,sirmi"; nii on kogu virn sademete eest kaitstud. Kate tuleb hoolikalt kinnitada, et see piisiks paigal kogu kuivatamisperioodi jooksul. Kinnitamiseks
kasutatakse puidukimpe, mida suurema vima katte fikseerimiseks v6ib kuluda terve
veokiiru jagu.

Joonis 6. Vasakul Oigesti kaetud virn (foto: Tanja Lepisto), paremal ei tiiida kattematerjal oma
eesmdrki (foto: Aino Mdlder)

Virnade katmisel ei soovitata kasutada tehismaterjale: kilet, impregneeritud presenti
jms. Plastmaterjalid muutuvad pakase kiies rabedaks, rebenevad kergesti ega taida see52

ga oma iilesannet. Lisaks ei ole plasti vdimalik koos puiduga ka utiliseerida laoplatse
peab puhastama plastijiiiikidest eraldi. Vaatamata hoolikusele vdib plastmaterjale jaada
vedelama laoplatsile; seljuhul on tegemist keskkonnareostusega. Kui plastkilest katteid

siiski kasutatakse, tuleks valtida nendega kaetud vimade kiiitlemist pakaseperioodil.
Vdneldes kile-ja presentkatete kasutamisvdimalusi laasimata tiivedest ja laasitud liivedest moodustatud vimade katmisel, tuleks neid eelistada pigem laasitud puidu vimade

katmisel.

Kuivatamise kestus
Suveilmade kuivatav mdju on tAhelepanuvaame, kui just ei ole tegemist erakordselt
vihmaste ilmadega. Piisavalt kuiva hakke saamiseks peaks energiapuitu vimastatult
kuivatama vahemalt iihe suve jooksul. Kui virn on ohurikas ja paikneb tuultele avatud
kohas, vdib vahetult iilest0Otamise jiirel ladustatud puidu niiskus suve jooksul langeda
madalamale kui 40%. Sellisel juhul v6ib suve esimesel poolel varutud puidu hakkida
juba eeloleval talvel. Erinevalt raiejaatmetest ei niisku vimastatud, kord juba kuivanud
puit enam merkimisvaarselt ka talveperioodil. Tiihelepanekud niiitavad, et sama kiirelt
kui kuivavad laasitud tiived, kuivavad ka laasimata ttivesed ja grupiti langetatud puud;
nende kuivamisele aitab t6husalt kaasa aurumine lehe- ja okkapinnalt.
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ETTEVOTTEPRAKTIKATE AREN DAMISEST LU UA
METSANDUSKOOLIS
Anu Vaagen, Raili Laas
2007. aastast on Luua metsanduskoolis tegeldud kompetentsipdhise Sppe temaatikaga
ja jdutud arusaamisele, et tiinapiieva muutuv maailm nduab koolilt midagi enamat kui
18. sajandil Preisi mudeli jargi dpetamist. See midagi enamat tiihendab suurema tiihelepanu pcioramist just 6ppijate kompetentsidele ja selle kaudu teadmistele ning oskustele,

mitte vastupidi. Kui meie kooli pdhitulemus on todturul toimetulev tiiisviiiirtuslik td6taja, siis 6ppet<io eesmiirgiks ei saa olla ainult teadmiste ja oskuste omandamine, vaid
see, kuidas neid rakendada. T66andjad on viilja 6elnud, et kui nende uksele koputab
metsanduseriala l6petanu, siis ei hakka nad ktisima, kas ta saage kiisitseda oskab, vaid
nad soovivad olla kindlad selles, et see noor inimene ilmuks hommikul tapselt to6le,
oleks terve toopiieva kaine ning ei viiks 6htul t6olt minnes tcioandja vara endaga kaasa.
See on kiill naljaga 6eldud, kuid oma tdetera on iitluses sees tdoandja soovib tootajat,
kes saab oma tilesannetega hakkama, hindab meeskonnatodd, on usaldusvii2irne ning
vastutustundlik. Vana praktikasi.isteem ei rahuldanud enam ei kooli, tdoandjat ega dppurit, vaja oli muutust.
V6imalus praktikasiisteemi muutmiseks, uue arendamiseks tuli t6ukefondide finantseeringu niiol20ll. aastal, kui rahuldatikooli taotlus ja kiiivitus projekt,,Ettev6ttepraktikate siisteemi arendamine Luua Metsanduskoolis". Projekti eesmiirgiks oli luua kooli
ja ettev6tete vahel toimiv koostoovdrgustik, tridtada viilja kvaliteetne ettevdttepraktikasiisteem ning kompetentsipdhine hindamissi.isteem. Eesmdrkide saavutamiseks tuli liibi
viia j tirgmised tegevused :
o praktikadokumentatsiooni uuendamine ja viiljundite sdnastamine;
o ettev6tete ja koolipoolsete juhendajate ning hindajate koolitamine;
o kompetentsidest liihtuva veebipdhise hindamissiisteemi kasutusrendile
votmine
ja arendamine vastavalt kutsekvalifi katsiooni raamistiku tasemetele 2-4;
o metsanduse, aianduse ja loodusturismi valdkonna kdikide 6ppevormide
6pilastele

katsepraktika korraldamine

;

o 6pilaste praktika hindamine;

54

.

praktikaseminaride liibiviimine koos t60andjatega;
o prakrika rulemusle analiiiisim ine.
Et autorid on kahes varasemas artiklite ja uurimuste kogumikus kiisitlenud kompeten!
sipohise oppe olemust, kompetentsipohist hindamist ja selle meetodeid, siis nendel teemadel enam ei peatu, vaid vaatluse all on projekti tulemused.

Tulemusi on analiiiisitud mitmest aspektist lehtuvalt: osalejate rahulolust, hinnangutest
projektis piistitatud eesmiirkide saavutamise kohta ning 6pilaste praktikatulemustest
hindamissiisteemi pdhjal. Hinnanguid andsid kiisitlusele vastates iihtekokku 60 6pprjat,
27 tolandjat ja 14 hindajat; praktikahinnangute aluseks oli 126 dppija tulemused.
Rahulolu puhul uuritigi esmalt 6ppijatelt, kuidas nad on rahul uue praktikakorralduse,
dokumentide ja hindamisega.
,
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oppijate rahulolu uue praktikakorraldusega

Joonise I pdhjal vdib vaita, et uus praktikakonaldus on eesmiirgipSrasem ja 6ppijale arusaadavam. Kui varem tiihendas praktikale minek, et see on teooria kinnistamine
praktilisel viisil, siis selle sisu tegelikult ei hoomanud ei Oppija ega tddandja. Niitid
seab 6ppija tulenevalt dppekava viiljunditest oma isiklikud eesmZirgid ning liihtuvalt
sellest otsib endale ka sobiva praktikaettevdtte. Uus praktikakorraldus tiihendab ka dokumentide arusaadavamaks ja lihtsamaks muutmist. Dokumentidest roogiti viilja rasked
biirokraatlikud ja sisutiihjad laused, lihtsustati lepingut ja juhendit 6ppijale; uuenduslikuna tiiOtati vAlja tdiipassidja portfoolio juhendid; individuaalne praktikakavaja piievik
vormistati selliselt, et Opprja Opiks eesmiirke seadma ning ennast analtitisima. Oppijate
rahulolu 83% (vtjoonis 2) niiitab, et td0 dokumentidega on kandnud vilja.
Tiiiesti uudsena arendati projektis viilja praktika hindamine. Kogu koolis v6eti kasutusele veebip6hine kompetentse hindav siisteem ning STARR-meetodil p6hinev tagasisidevestlus (meetodist on liihemalt kirjutatud artiklite ja uurimuste kogumiku XI numbris).
opprjate arvates on veebipohise sIsteemijiirgi hindamine mugav ja lihtne ning ei nOua
paberitdod. Uhtlasi on oppijad korgelt hinnanud ka objektiivsust, mille siisteem tagab,
ning tanapaevasust. Uue siisteemiga on rahul 72% 6ppijatest (vtjoonis 3).
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Joonis 2. 0ppijate rahulolu praktikadokumentidega
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Joonis 3. Oppijate rahulolu veebip6hise hindamisega

Hindamisele jiirgneb tagasisidevestlus, mis keskendub oppUa kompetentside analtitisile
kahe dpetaja/hindaja ja 6ppUa vahel. 6ppijad on toonud viilja, et see vestlus on arendav
ja aitab edaspidi paremini hakkama saada; aitab saada vastuseid kiisimustele, millest
tavasituatsioonis ei riiiigita. Oppijatest 7oh aga leidis, et tagasisidevestlus ei ole oluline,
kui 6ppija oskab iseennast analiitisida ja jiireldusi teha (vt joonis 4).

Kiisitluses uuriti, kuidas t<ioandjad hindavad uut praktikakorraldust. Nagu jooniselt 5
selgub, leiab 72Yo tdtiandjatest, et uus praktikakorraldus tagab 6ppijale eesmiirgipiirasema praktika. Todandjad on viilja toonud, et uus stisteem vdimaldab anda praktikandile
pdhjalikumat tagasisidet, et 6ppija ja ettevdtja saavad paremini aru, mis on praktika
eesmiirk ja et dokumendid on sisulisemad. Vastanute hulgas oli ka neid, kes leidsid,
et kool peab andma pdhilised praktilised oskused, ettev6ttepraktika on vaid silmaringi
laiendamiseks.
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Joonis 4. 0ppijate rahulolu tagasisidevestlusega
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Joonis 5. T66andjate rahulolu uue praktikakorraldusega

Hindajad olid k6ik tihte meelt, et uus praktikakorraldus tagab 6ppijale eesmiirgipiirasema praktika. Hindajate arvates mdistab dpprja paremini, miks ta praktikale liiheb ja
mida ta soovib seal saavutada; tagasiside on otsesem ja isiklikum ning kolmepoolne
koostoo kooli, ettev6tte ja dppija vahel on tihedam.
Kiisitluses paluti 6pilastel anda hinnang ettevOffes praktikavtiljundite ja isiklike eesmiirkide saavutamise vdimaluste kohta. Opilastest 50% said valdavalt teha t<iid, mis
viiljundeid ja eesmdrke saavutada aitasid, 20oh said selliseid tdid teha tiiiel miiiiral ning
vaid 5oh viihesel miiiiral (vt joonis 6).
Seevastu t<idandjatest 72o/o vastas, et vdimaldas 6ppijale valdavalt viiljundite saavu-

tamist v6imaldavaid tdid, vaid 8% tegi seda tiiiel miiiiral ning 20Yo viihesel miiiira (vt

joonis 7),
Uheks projekti eesmiirgiks oli luua ettevdtete ja kooli vahel koostdovdrgustik, mis aitaks 6ppijal saavutada ptistitatud eesmiirgid, st et kui iihes ettevdttes tekib dppijal probleem vliljundite saavutamiseks vajalike toodega, siis ettev6tete omavahelises suhtluses
ja koost06s leitakse partner, kes vdimaldab 6ppijale vastavaid tdid. T6oandjatest 80%
on valmisolek teha koostorid teiste ettevdtetega, nagu niihtub jooniselt 8.
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Joonis 6. Oppijate hinnang veiljundite ja eesmdrkide saavutamist vOimaldavate tcidde kohta
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Joonis 7. Tooandjate hinnang Oppijale viiljundite saavutamiseks vajalike tcidde andmise kohta
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Joonis 8. T66andjate hinnang koostdole teiste ettev6tetega Oppijate praktikaveiljundite saavutamiseks

Ettevdttes on Oppija praktika dnnestumisel oluline roll sealsel juhendajal. Oppijate
hinnangul sai enamik (60%) ettevdttepoolselt juhendajalt praktika ajal igakiilgset abi.
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Sellist olukorda, et iildse abija tuge ei saadud, ei tekkinud, mida on vdimalik niiha ka
jooniselt 9.
.,t
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Joonis 9. Oppijate hinnang abija toe kohta praktika jooksul

Samas on aga tooandjad joonise l0 p6hjal seda meelt, et neil on veel arenemisruumi
praktikasi.isteemi arendamisse panustamisel. Ainult l2o/o t1landjatest panustas praktika
jooksul siisteemi arendamisse maksimaalselt.
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Joonis 10. T66andjate hinnang panustamise kohta praktikastlsteemi arendamisse

Kompetentsip6hise hindamise puhul leidsid t66andjad, et see stisteem v6imaldab senisest paremini ette valmistada tulevast triritajat (vt joonis I I ). Kommentaaride pShjal
hindavad tooandjad seda, et stisteem h6lmab k6iki kompetentse, mida tdotajatel on vaja,
ning et siisteem n?iitab, milline on inimene, missugune on tema labilodgiv6ime to<ituruI.
Hindajad on taas 100% n6us sellega, et uus kompetentsipdhine hindamissi.isteem vdimaldab senisest paremini ette valmistada tulevast t66tajat, sest see stisteem v6imaldab
arendada isikuomadusi ja sotsiaalseid oskusi, mis seni vajaka on jiiiinud; kompetent59

sidele tiihelepanu p66ramine aitab kaasa kompetentsuse astme tSstmisele, kompetentside arendamisele; uue siisteemi kaudu mdistab 6pprja, mida t66turg temalt ootab ja
to<iandjad hakkavad m6tlema kvalifikatsiooniraamistiku tasemetele, ei n6ua 6ppijatelt
vdimatut ega ka alahinda neid.
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Tooandjate hinnang kompetentsip6hise hindamissListeemi kohta

Hindajatel paluti vastata ki.isimusele, mida annab neile kui hindajatele uus hindamisstisteem. Et suurem osa hindajatest on dpetajad, siis leiti, et see annab v6imaluse paremini
m6ista dpetaja iilesandeid 6pprja arendamisel ning annab head liihtepunktid 6ppijat suunata, teda paremini tundma 6ppida. Uhtlasi miirkisid hindajad 6ra meeskonnas t66tamise kogemuse, enesearendamise vdimaluse, parema ettekujutuse ettevdttes toimuvast
ning hea tunde, mis saadakse 6ppijat aidates. Samas nenditi, et hindamine tiihendab ka
palju lisat6od, kuid sellest hoolimata on kdik hindajad valmis seda t<icid jiitkama.
Praktikaprojekt h6lmas ka juhendajate koolitamist. Koolituste teemadeks olid kompetentsid, kvalifikatsiooniraamistik, juhendamine, hindamine, tagasisidestamine k6ik,
mis tagab tulemusliku praktika juhendamise. Tooandjad pidasid ktisitluse p6hjal koolitusi vajalikuks (vtjoonis 12).
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Joonis 12. Tcioandjate hinnang praktikajuhendajate koolituse vajalikkuse kohta
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Olulisemateks muutusteks praktikakorralduses pidasid tiiriandjad koostci<i tihenemist
kooliga (vt joonis l3), mis on hea platvorm tiheskoos edasi tootamiseks.
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Joonis 1 3. T66andjate hinnang praktikakorralduse olulisematele muutustele

Igalt sihtgrupilt uuriti ka seda, mis neile projektis k0ige enam meeldis ja missugused on
nende ettepanekud edasiseks. Oppijatele meeldis tilekaalukalt veebipdhine hindamissiisteem ning praktikajiirgne vestlus hindajatega, mis annab vdimaluse ennast rohkem
tundma 6ppida. Ka meeldis kvalifikatsioonitasemete siisteem ning tiiiskasvanud 6pptjatele toopass. T66andjad hindasid enim seda, et dppijad seavad uue praktikakorralduse
jiirgi 6ppekavajtirgsetele viiljunditele lisaks isiklikke eesmiirke, millest nad ise aru saavad ja mida jiirgivad. Veel miirgiti 2ira koolitusi, seminare, kus esinesid viilislektorid,
veebipOhist hindamissiisteemi, koostdod kooliga, kohtumist teiste tooandjatega ning
olulise punktina toodi viilja ka isikliku mdttemaailma muutus, mis pani neid niigema
oma ettevdtet teise nurga alt. Hindajatele avaldas muljet dppijate rahulolu neile ptihendatud aja eest hindamisel; oppijate arusaamine, et uus stisteem aitab kaasa nende
arengule, vastutuse tdusule, eneseanaltiiisi oskuse paranemisele. Veel nimetati siisteemsuse ja koostori olulisust, STARR-meetodit, mis aitab arendada dpetajate kui hindajate
ki.isimisoskust ning anali.itisiv6imet.
Oppijate peamiseks ettepanekuks oli viia praktikadokumentide taitmine iile veebikeskkonda. Td<iandjad soovivad jatkata koolituste, seminaridega; koostod ja vdrgustiku
tugevnemist ning viia sisse praktikabaaside atesteerimine. Kdige olulisemaks peavad
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tdciandjad projekti j?itkusuutlikkuse tagamist: et asjad toimiksid edaspidi samamoodi
kui projekti ajal. Hindajate iiheks sooviks on samuti tagada tehtud too jiitkusuutlikkus,
jatkata koolituste ja seminaridega ning suurendada hindajate hulka.

Projekt h61mas 6ppijate pilootpraktikat, mis ldppes kompetentside hindamisega eeldataval kvalifikatsioonitasemel (2.4. tase). Tasemed miiZirati Eesti kvalifikatsiooniraamistiku formaalharidustasemetest (vt joonis 14) ning 6ppekavajiirgsetest vtiljunditest
liihtuvalt.
100%

93%

90%

80%

69%
70%

60%

52%
48%

50%

N samal tasemel

alandatud tase

t

40%
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Joonis 14. Oppijate praktikajiirgsed kompetentsitasemed

Praktikajiirgsete hindamistulemuste p6hjal saab konstateerida, et kuigi p6hihariduse baasil (PHB) Oppijatel peaks eelneva tabeli p6hjal juba olema 2. tase,jiiid piirast
esimest ettevdttepraktikat kompetentsid 93% ulatuses samale tasemele (vt joonis l4).
Keskhariduse baasil (KHB) dppijatel peaks tabeli 1 pdhjal olema saavutatud 4. taseme
kompetentsid, kuid nagu niihtub jooniselt 14, on hindamistulemuste p6hjal 95% itppljatest piirast esimest ettevdttepraktikatki alles 3. tasemel. Eesti kvalifikatsiooniraamistiku
jiirgi peaks kutsekeskharidus6ppe ja kutsedppe keskhariduse baasil ldpetanu olema saavutanud 4. taseme kompetentsi, kuid pilootpraktikate hindamistulemuste p6hjalj6uab
4. tasemele pdhihariduse baasil 6ppijatest 52o/o ning keskhariduse baasil 60%.

Hindamisdokumentide analiitisi tulemusena on 6ppijate ja to<iandjate hinnatud k6rgemad kompetentsid dppijate puhul tolerants, koostcici ja usaldusv?iiirsus. Sellest vSib
jiireldada, et 6ppijad viiiirlustavad inimestevahelisi erinevusi, et nendega on meeskonnas lihtne koos t66tada ning et nad suhtuvad teistesse inimestesse lugupidavalt. Madalamatest kompetentsidest kerkisid esile planeerimine ja korraldamine, isiklik tugews
ja stabiilsus ning algatusv6ime. Siit vdib omakorda jiireldada, et dppijad ei ole viiga
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enesekindlad, mis ttihendab, et neil on vdhene initsiatiiv ning see mdjutab otsustavust
planeerida ja organiseerida oma toid.
Tabel 1. Formaalharidustasemed Eesti kvalifikatsiooniraamistiku jiirgi. (Allikas: Kutsekoda)
3.

1.

7.

4.

Kutsehariduse kvalifi katsioonid

P6hiharidu- Kutse6pe Kutsekesk- Kutse6pe
se

n6udeta

p6hi-

kutse6pe hariduse

baasil

haridus6pe
kutse6pe

ja

keskhariduse baasil ja

keskhariduse jatkuope
baasil

2.

taseme

esmane

kutse

3. taseme
esmane
kutse

4.

taseme

5. taseme

esmane kutse esmane
kutse

K6rghariduse kvalifikatsioonid

Uldhariduse kvalifikatsioonid

Toime-

tuleku
ja liht-

P6hikooli
l6putunnistus

Magistridiplom kraad

Korgharidu-

Gtimnaasiumi
l6putunnistus

se

Doktorikraad

Bakalaureuse kraad

sustatud
6ppekava
l6putunnistus

6.

taseme

esmane
kutse
5.

7. taseme
esmane
kutse

6.

Projektis osalejate tagasiside p6hjalv6ib viiita, et muutunud praktikasiisteem on liihendanud kooli ja tdcimaailma, et muutused ning tegewsed on ennast digustanud: praktika on siisteemsem, 6ppijakesksem, t6<iandja koostod kaudu ettevdtetega on oluliselt
tdusnud tooandja rollOppeprotsessis. Kuid et jOuda oodatud 4. tasemeni, eipiisa ainult
praktikasiisteemi muutmisest, muutuma peab kogu dppesiisteem tervikuna ja seda ka
iildhariduskoolides.
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LUUA METSANDUSKOOLIS 2013. AASTAL
KAITSTUD LOPUTOoD
Maastikuehitus
Kalmer

Holm

Eramu aia haljastusprojekt Miinniku talu, Tamme kiila,
Raplamaa

Kati

Lilienthal

Liina

Nisu

Annika
Catty

Rumvolt

Tirmaste

Eramu aia haljastusprojekt Ringi talu, K6rveki.ila kiila,
Tapa vald, Liiiine-Virumaa
Tartumaa, Alatskivi, Tartu mnt I asuva vallamaja timbritsevate alade haljastusprojekt

Eramu aia haljastusprojekt Gustavi kinnistu, Kirikuvalla
kiila, J6gevamaa
Eramu aia haljastusprojekt Kuivassaare talu, Tiiri vald,
Jdwamaa

Maastikueh ituse sessioon i6pe

Anijago
Kadri Jiirv
Eha

Paavli haljastusprojekt

Rutt

Korterelamu aia haljastusprojekt Pdllu tee 9, Piirnam?ie
ktila, Viimsivald
Koduaed Alus, Tiigi 1

Diana

Eramu aia haljastusprojekt Niisiniine tee 3, Tallinn

Panga
Roolaid
Kerli Soans

Eramu aia haljastusprojekt Vana-Veski tee
kiila, Rae vald, Harjumaa

1

l,

Jiirvekiila

Metsandus
oliver

Andres

Heiki Kapstas
Riido Klimenko

Martin
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Lepik

Kobraste arvukus Eidapere jahipiirkonnas ning nende
m6ju metsale
viiratsi saeveskile tarnitava tooraine kvaliteet
Tselluloosi tootmiseks kasutatava hakke mahu ja kvaliteedi miitiramise metoodikast Horizon Tselluloosi ja paberi
AS-is
M66detud takseertunnuste vdrdlus litsentseeritud taksaatori poolt miiiiratud andmetega

DmitriMaslov
Nurk

Annika

Mikk Pekkermann
Livika Piho

Saematerjalivdljatulekuseostoormaterjalikvaliteediga
Viivikonna saeveskis
Aastatel 2010 2012 rajatud miinni- ja kuusekultuurid
Luua Metsanduskoolis
Klientide rahulolu Kehtenel OU toodetud ustega
Opperadadest, pdrandkulruuriobjektidest ja puhkealadest
Luua Metsanduskooli metsades

Metsanduse sessiooni6pe

Argel
Kukk

Ailari
Kaire
Lea

Selge
Tamm

Meelis

Nordlum OU uue hO<ivelliini tootmisse rakendamine
Spoonipaketi presside operaatorite juhendamine Otep?iii
Vineeritehases
Spooni kasutamise vdimalusi
Metsatee OU eristrateegia analiiiis

Arboristid

Esko
Jaan Kdlli
Kalle Kdllamaa
Kaido Kiimer
Riivo Lehiste
Andres

Lilles

Mikk
Jiirjo
Mare

Lokk
Maran

Kaido

Miinnilaan

Hellar

Nirk

Merike
Kaire
Kerdi

Salu

Zimmer
Varm

Maakiittekontuuri v6imalik mdju kdrghaljastusele
Tammikud Eestis

Lillepi pargi p6lispuude hooldusvajaduse hindamine
T0dstuse tenava pamaallee sanitaame seisund Kohilas
Miidaniku leviku s6ltuvus ldikusvigadest nudipuuna majandatud vahtratel
Puittaimede anatoomia. Interaktiivse dppematerjali kavand
Kaitsealuste iiksikpuude seisund Vdrumaal
Ulevaade Tallinnas Kesklinna linnaosas valjastatud hooldusl6ikuslubade realiseerimise kvaliteedist
Oisu pargi kdrghaljastuse seisukona hindamine ja edasise
majandamise planeerimine
Ulevaade Tallinnas Ndmme linnaosas viiljastatud hooldusl0ikuslubade realiseerimise kvaliteedist
Ulevaade Tallinnas Kristiine linnaosas viiljastatud hooldusl6ikuslubade realiseerimise kvaliteedist
Tartu avalike haljasalade puittaimestiku hooldusplaan
Puude kaitse ehitustegeluse ajal
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Tiinapiieval kasvatatakse sageli taimi mullavaestes kohtades, kus mulda asendab kasvupinnas. Opiku esimeses osas kirjeldatakse kasvupinnaste omadusi, liihtudes taimede
vajadustest. Teises osas antaksejuhiseid, kuidas valida, tuuaja paigaldada sobivat kasvupinnast mitmesuguste haljasalade ja erinevate nduetega taimede jaoks. Lugeja leiab
raamatust [ilevaate ka mult5ide omadustest ja tarvitusest ning mult5imisega kaasnevatest riskidest.
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