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Kaevandamine on Eestis toimunud enam kui 90 aastat, sellest ligikaudu 50 aastat on 

toimunud ka alade rekultiveerimine, mis hoogustus 1960. aastatel ning sel ajaperioodil 

algasid kaevandusalade tasandatud puistangute haljastamiskatsed. Tammiku kaevanduse 

aherainepuistangule on proovialad rajatud alumisele terrassile 1973. ning keskmisele 1975. 

aastal. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade põlevkivikaevanduste puistangute 

rekultiveerimisest, vaadelda ja analüüsida Tammiku kaevanduse aherainepuistangul 

paiknevate proovialade kasvukäiku. 

 

Töös on kasutatud 1985...2013. aasta takseertunnuste põhjal arvutatud keskmiseid 

kõrguseid ja diameetreid, rinnaspindala ning puude arvu hektaril. Varasemate andmete 

töötlemisel selgus, et alal on teostatud 2002. ning  2007. aasta vahel röövraie. 

Andmeanalüüs on koostatud statistikaprogrammiga R. 

 

Uurimus annab ülevaate kaevandusalade rekultiveerimisest ning kirjeldab Tammiku 

kaevanduse aherainepuistangu nr 3 hetkeolukorda. Antud alale on koostatud kasvukäigu 

analüüs, kust selgus, et puistu areng on olnud hea, vaatamata teostatud röövraietele.  

 

Varasemalt on ala mõõtmas käidud 5...6 korral. Sarnaseid katsealasid on Eestis 

põlevkivikaevanduste aladel palju, kuid enamik neid paiknevad karjäärialadel. Tammiku 

erineb teistest sellega, et on aherainepuistang (mägi) ning sinna on rajatud 

haljastamiskatsed, mis on hästi kasvanud. 

 

Tammiku kaevanduse aherainepuistangutele on koostatud maastikuline arendusvisoon, kuid 

see pole tänaseni käiku läinud. Kaevandamine jätkub veel kindlasti aastakümneid ning selle 

käigus on võimalik maastik kujundada juba paekivi ladustamise käigus vastavalt edasisele 

planeeringule. 

Märksõnad: Tammiku kaevandus, aherainepuistang, rekultiveerimine, kasvukäik 
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Mining has taken place in Estonia more than 90 years, at the mining areas reclamation has 

been nearly 50 years, which gained momentum in 1960’s and that time period was began  

the mining areas heaps afforestation experiments. Tammiku mine waste heap sample sites 

was set up on the lower terrace in 1973 and the second terrace 1975. 

 

The aims of master´s thesis were to give an overview of afforestation of the oil shale mines 

heaps; to observe and analyse the forest growth in Tammiku mine waste heap sample plots. 

 

In the study was used sample plots data from years 1985 to 2013. Stand element level 

variables average height and diameter, basal area and number of trees per hectare were 

calculated. Processing of older data revealed that the area has been performed between 

2002 and 2007 year of illegal logging. Data analysis has been composed by the statistical 

program R. 

 

The study provides an overview of the mining areas afforestation and describes Tammiku 

No. 3 mine waste heap current situation. This site is composed and growth models analysis, 

which showed that the stand development has been good despite the illegal logging. 

 

Previously the site has been measure 5 to 6 times. Similar experiments in oil shale mining 

areas exists many. Tammiku is different from others by that in the mine washe heap, and 

there are set up afforestation experiments, which is well grown. 

 

In Tammiku mine washe heap, there is a landscape development vision, but it is not until 

now have gone ahead. Mining will continue for decades, and the landscape design will be 

managed according to the vision. 

Keywords: Tammiku mine, mine waste heap, afforestation, growth models analysis 
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Sissejuhatus 

 

Maavarade kaevandamine ja sellega kaasnev looduskeskkonna kujundamine on olnud 

aegade jooksul majandusliku arengu vältimatuks eelduseks. Inimkonna jätkuv kasv ja 

suurenev tarbimine eeldab uute maardlate kasutuselevõtmist, mistõttu sellega kaasnevad 

keskkonnaprobleemid muutuvad järjest ulatuslikemaks ning raskemini lahendatavateks. 

Kahekümnenda sajandi viimastel aastakümnetel on teadlased ja insenerid silmitsi seisnud 

paljude tõsiste väljakutsetega tervikliku ning mitmekesise looduskeskkonna taastamisel. 

(Karu et al. 2005) 

 

Ökosüsteemide taastamine on muutunud tänapäeva keskkonnakaitse üheks tähtsamaks ja 

kiiremini arenevaks valdkonnaks. Paljudel juhtudel rakendatakse erinevaid 

maaparanduslikke võtteid, et kiiresti taastada kahjustatud keskkonna taimkatet, mis aitab 

vältida erosiooni ning käivitada mullatekkeprotsessi. Sellist lihtsustatud ja enamasti 

lühiajalisi eesmärke taotlevat tegevust nimetatakse rekultiveerimiseks. Rekultiveerimine on 

sage maa-aladel, kus looduskeskkond on hävitatud maavarade kaevandamise tõttu ja 

emotsionaalne suhtumine “kuumaastikusse” kujundab negatiivset avalikku arvamust 

kaevandamist teostanud ettevõtte suhtes. (Karu et al. 2005) 

 

Rekultiveerimise käigus taastatakse kaevandatud alade ja kaevandamise tagajärjel tekkinud 

aherainemägede taimestik. Rekultiveerimist on defineeritud kui:  

1. Rekultiveerimine on inimtegevusega (tööstusliku tootmisega, kaevandamisega, tee 

ehitamisega või muul moel) rikutud või lõhutud maa parandamine ning 

taimestamine, maa-ala kujundamine kultuurmaastikuks. (Eesti Entsüklopeedia 

2013) 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kaevandamisviis1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tee3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/kultuurmaastik2
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2. Rekultiveerimine on abinõude süsteemi, mis on suunatud maavarade 

kaevandamisega rikutud maa-alade produktiivsuse taastamisele ja inimese 

mitmekülgsete vajaduste rahuldamisele vastava kultuurmaastiku loomisega. (Kaar 

1998) 

 

Karjääride maastikulisest rekultiveerimisest ning ammutatud alade uute funktsioonide 

andmisest on Eestis kirjutatud ja räägitud aastakümneid. 1960...1970. aastatel avaldati palju 

teadusartikleid, töötati välja maastikukujundamise normatiive ja põhimõtteid, kuid 

praktikasse jõudis maastikuline lähenemine rekultiveerimises vaid üksikute entusiastide 

eestvedamisel. Ka 1990. aastatel jäid Eesti maaelu-, looduskaitse- ja kultuuriväärtuste 

kaitse poliitikas maastikud tahaplaanile. Looduskaitse tegeles küll maastikega kaitsealadel, 

kuid maastikukasutuse, kaitse ja kujundamise küsimus väljaspool kaitsealasid oli üsnagi 

määratlemata. Nõnda ei ole poliitika muutumas, mille näiteks on Eesti looduskaitse 

arengukava aastani 2035 – ehituspärand (sh tööstus- ja kaevanduspärand) on oluline osa 

Eesti väärtuslikest maastikest, mida säilitamata ei ole võimalik täita maastike kaitse ja 

korralduse eesmärke. (Sepp et al. 2010) 

 

Põlevkivi kaevandamise käigus on maa alt välja toodud suur kogus aherainet, mida on 

ladestatud erineva suuruse ja kujudega puistangutesse. Antud puistangud katavad suure osa 

kasutuskõlblikust territooriumist, et alad ei jääks kasutuseta, oleks otstarbekas neid 

rekultiveerida ning kasutada muul otstarbel, näiteks puhkekohtadena. Tulenevalt vajadusest 

alad taas kasutusele võtta, on hakatud neid rekultiveerima. Antud töös on kajastatud 

karjääride ja puistangute rekultiveerimist ning selle arengust Eestis. Lisaks on analüüsitud 

ühte konkreetset ala - Tammiku kaevanduse aherainepuistangul nr 3. asuvate 

rekultiveeritud puistute kasvukäiku enam kui 25 aastasel kasvuperioodil. Analüüsimisel  

kasutati puistangualal paiknevate Eesti Maaülikooli kolmel katsealal kogutud puude 

mõõtmisandmeid. 
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Tammiku kaevanduse aherainepuistangul nr 3 esimese platool asuvaid kahte  prooviala on 

mõõdetud aastatel: 1987, 2002, 2007 ja 2013. aastal ning keskmisel platool asuvat 

prooviala on mõõdetud: 1985, 1989, 2002, 2007 ja 2013. aasta.  

 

Töö analüüsi tegemisel on kasutatud statistikaprogrammi R, kus on leitud keskmised 

näitajad (kõrgus ja diameeter) ning rinnaspindala kõikidel varem nimetatud aastatel 

kogutud andmetele ning edasi on toimunud andmete analüüs. 

 

Antud töö eesmärgid on 1) anda ülevaade põlevkivikaevanduste puistangute 

rekultiveerimisest; 2) vaadelda ja analüüsida Tammiku kaevanduse aherainepuistangul 

paiknevate proovialade kasvukäiku. 
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1. Tehismaastike rekultiveerimisest (karjääride näitel) 

 

Maapõuevarade kaevandamine toimub kahel viisil: pealmaakaevandamisel ehk 

karjääridena ja allmaakaevandustena. Kuni 1959. aastani toimus põlevkivi kaevandamine 

põhiliselt allmaakaevandustes. Alates 1959. aastast hakkas kiiresti arenema karjääriviisiline 

kaevandamine (Kaar 1997). Praeguseks on põlevkivi kaevandamine Eestis kestnud enam 

kui 90 aastat (Sepp et al. 2010, Karu 2012). Selle aja jooksul on maa alt välja veetud enam 

kui miljard tonni põlevkivi (Karu 2012).  

 

Põlevkivi kaevandamisega muudetakse tunduvalt olemasolevat maastikku, hävib senine 

mullastik, taimestik ning veerežiim. Looduskeskkonna muutmisel etendab olulist osa nii 

kaevandamine, kuid ka vähemas ulatuses nende ümbertöötamisel ja kasutamisel tekkivad 

terrikoonikud, mitmesugused settebasseinid ja puistangud (Kaar 1997). Viimased on 

põlevkivikihindi lubjakivikihid, mis nüüd ilmestavad Ida-Virumaa loodust (Karu 2012). 

Arvestades alade tihedat asustust ja intensiivset majandust, pole kuigi otstarbekas jätta 

sellised alad kasutusest välja. (Kaar 2010b) 

 

Rekultiveerimisprotsessis eristatakse tehnilist ja bioloogilist etappi. Tehnilisel 

rekultiveerimisel kaevandatud ala tasandatakse ja mullaviljakus taastatakse. Seda teeb 

tavaliselt maavarasid kaevandav ettevõte. Bioloogilisel rekultiveerimisel taimestatakse 

tasandatud ala kaevandava ettevõtte kulul. (Kaar 1998) 

 

Põlevkivi süstemaatiline karjääriviisiline kaevandamine algas 1918...19. aastal, mis leidis 

aset Pavandu karjääris, mis asus praeguse Kohtla-Järve vanalinna kohal. Kaevandatud 

territoorium on tänaseks tasandatud ning sellel asuvad paekivist elumajad, koolimaja, aiad 
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ning park tiikidega. Tõenäoliselt on sealne männikultuur esimene, mis on rajatud 

põlevkivikarjääri. (Kaar 2010b) 

 

Esialgu kaevandatud alade rekultiveerimise vajadusi peaaegu ei arvestatud, kuigi vajadus 

on alati aktuaalne olnud (Kaar 1998). Karjääriviisilise kaevandamise väikese mahu tõttu ei 

pööratud nende alade rekultiveerimisele kuni 1959. aastani erilist tähelepanu (Kaar 1971b), 

seoses karjääriviisilise kaevandamise järsu suurenemisega kerkis päevakorda kaevandatud 

alade edaspidine saatus, arvestades eelkõige meie maastiku tihedat asustust (Kaar 1971b; 

1998).  

 

Nüüdseks on kaevandatud alasid rekultiveeritud ligi 50 aastat, kuid seni pole piisavalt 

tähelepanu pööratud küsimusele, kuivõrd on kaevandus- ja tööstusmaastike taaskasutamisel 

ning tehnilise ja bioloogilise rekultiveerimise käigus peetud silmas maastikku kui tervikut. 

(Sepp et al. 2010) 

 

Maastikulise rekultiveerimise põhiliseks eestkõnelejaks on olnud A. Niine, kes rõhutas, et 

tööstusmaastiku kujundamise põhifunktsiooniks on inimesele hügieenilise ümbruse 

säilitamine ja loomine. Selleks on vaja tõkestada heitgaaside, aerosooli ja müra levikut, eriti 

nende levikut elamu- ja puhkerajoonidesse;  taastada ja taimestada kaevandatud maa-alad 

ning  kohandada maapinna profiilis tehtud muudatused kohalikele looduslikele motiividele 

ja maa-ala tulevikuvisioonidele. (Sepp et al. 2010) 

 

Rekultiveerimise seisukohalt on väga oluline osa katendi eemaldamise tehnoloogial ehk 

kivimite puistangusse paigutamise viisil (Kaar 1998, 2002). Samuti on oluline põlevkivi 

paiknemise sügavus ja sellest tingitud katendis asuvate kivimite koostis. Kõigist neist 

asjaoludest on sõltub puistangumuldade kujunemine (Kaar 2002) Karjääride 

rekultiveerimisel kujunevad enamasti kõrgema boniteediga alad, kui olid seal enne 

kaevandamist (Tomberg 2005). 
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Põlevkivikarjäärides ja aherainemägedes on läbi viidud ulatuslikke uurimistöid selgitamaks 

välja sobivaimad puuliigid, mida karjääripuistangutele istutada, seejuures on analüüsitud 

karjääripuistangute taimekasvatuslikke omadusi (Karu et al. 2005). Leitud on kultuuride 

algtihedused erinevate puuliikide jaoks, kultiveerimisaeg ning hooldusraie vajadus 

(Tomberg 2005). Võrreldud on ka looduslikult uuenenud karjäärialasid rekultiveeritud 

aladega ja leiti, et rekultiveerimine on tõhusaim abinõu rikutud alade kiireks ning 

metsamajanduslikult perspektiivikaks taimestamiseks (Karu et al. 2005).  

 

Põlevkivikarjääride sihipärast haljastamist alustati Kohtla kaevanduses pealmaatöödega 

väljatud aladel 1960. aastatel. Karjäärides loodi 1968. aastal esimesed korrastamiseks 

kasutatava spetsiaalse tehnikaga varustatud rekultiveerimisjaoskonnad. Sisepuistangute 

korrastamine on kujunenud põlevkivi tootmisprotsessis lahutamatuks osaks. (Kaevandatud 

alade... 2014). Tasandatud puistanguid on raske kasutada põllumaana nende kivisuse, 

kohati kerge mehaanilise koostise ning madala toitainete sisalduse tõttu. Seepärast on ette 

nähtud kõik senini tasandatud ja lähimas tulevikus tasandatavad puistangud metsastada. 

(Kaar 1971b) 

 

Teadusliku uurimustöö alguseks põlevkivikarjääride rekultiveerimisel võib pidada 1963. 

aastat, mil M. Vaus alustas Kohtla ja Viivikonna põlevkivikarjääri tasandatud puistangute 

muldade füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning puistangutel kasutatava taimestiku ja 

metsakultuuride uurimist (Kaar 1998). Põlevkivikarjääride tasandatud puistangute 

ökoloogiat ja metsandusliku rekultiveerimisega seotud probleeme hakkasid lisaks M. 

Vausile uurima bioloogiakandidaadid E. Kaar 1965. ja L. Raid alates 1968. aastast. (Kaar 

1998)  

 

Rekultiveerimisalase teadusliku uurimustöö arengule andis suure tõuke Eesti NSV 

Ministrite Nõukogu 1969. aasta 24. juuni määrus nr 310 „Eesti Metsamajanduse ja 

Looduskaitse Teadusliku Uurimuse Instituudi organseerimise“ kohta, mille punktis 2 

esitatud instituudi uurimistööde ühe põhisuunana oli ette nähtud põlevkivi ning muude 

maavarade ammendatud karjääride taaskultiveerimise metoodika ja viiside väljatöötamine. 
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Selle tulemusel karjääride rekultiveerimine ja sellealane uurimustöö intensiivistus. (Kaar 

1998) 

 

1977. aastal hankis Eesti Metsainstituut direktori initsiatiivil Taanist IUFRO (Internation 

Union of Forestry Research Organizations - Rahvusvaheline Metsandusuurimisasutuste 

Liit) seemnepangast eri geograafilistest piirkondadest pärinevaid mändide, kuuskede, 

ebatsuugade ja lehiste seemneid (Kaar 2002). 

 

Aastatel 1978...1980 rajati Eesti Metsainstituudi metsakasvatuse laboratooriumi 

rekultiveerimisgrupi poolt põlevkivikarjääride tasandatud puistangutel olevatesse katse- ja 

tootmiskultuuridesse kokku 128 alalist proovitükki. Nende eesmärgiks oli uurida 5...10 

aasta järel erinevate puuliikide kasvu ja arengut, kultuuride algtihedust olenevalt puuliigist, 

hooldusraie vajadust, rohttaimestikku ja mullatekkeprotsesse. (Kaar 1998) 

 

Vastavalt puistangumuldadele tuleb valida metsastamiseks sobivad puuliigid, 

kultiveerimismeetod, -aeg ja igale puuliigile sobiv algtihedus. Kõike seda pole praktikas 

alati suudetud täita. Seda paljudel põhjustel: sobiva puuliigi istutusmaterjali puudumine, 

suurte pindalade metsastamise vajadus lühikese ajaga, heterogeensel puistangumullal 

kultiveeritavale puuliigile sobivama algtiheduse valikuks kogemuste puudumine. Kõikide 

nende probleemide lahendamiseks alustati paralleelselt tootmiskultuuriga katsekultuuride 

rajamist. Katsekultuuride analüüsi tulemusi on kasutatud uute tootmiskultuuride rajamisel. 

(Kaar 2002) 

 

2009. aasta lõpuks oli põlevkivi karjääriviisilisel kaevandamisel rikutud ja seejärel 

tasandatud maid metsastatud 10 965 hektarit (Kaar 2010b). 

 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Rahvusvaheline_Metsandusuurimisasutuste_Liit&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Rahvusvaheline_Metsandusuurimisasutuste_Liit&action=edit&redlink=1
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1.1 Kultiveerimismeetodi ja istutusmaterjali valik  

 

Põlevkivikarjääride katend koosneb suuremalt jaolt paekivist, kobedate setete osakaal 

kaevandatud ala paepuistangus sõltub suuresti põlevkivi lasuvussügavusest. Puistangu 

kivisus on kõikunud väga suurtes piirides – 18...79%. Paljandustööde käigus eemaldatakse 

pinnakate paekivist ja paigutatakse puistangu pealmisesse kihti. Vaatamata sellele näib 

tasandatud puistang kiviväljana ja rekultiveerimisprobleemid on samad, mis puistangute 

puhul. (Tomberg 2005).  

 

Üheks levinumaks rekultiveerimise võtteks on kiirekasvuliste puuliikide istutamine 

kaevandatud aladele, mis tagab kaevandamisest rikutud alade kiire “peitmise” ja väldib 

puistangute ainese erosiooni. Lisaks on puude istutamise ajendiks kaevandatud alade 

kaasamine regiooni majandusse, kuna rekultiveerimise näol saab kaevandamisest rikutud 

aladel arendada intensiivset metsamajandust. Seetõttu on rekultiveerimise tulemuseks 

sageli üheliigiliste istanduste rajamine laialdastele aladele, kus enne maavarade 

kaevandamist oli mitmekesine maastik, mis pakkus elupaiku erinevatele taime- ja 

loomaliikidele. (Karu et al. 2005) 

 

Kultiveerimismeetodeist on tasandatud puistangute metsastamisel rakendatud peamiselt 

istutamist, kui ekstreemsele kasvukohale sobivaimat meetodit (Kaar 1971b, 2010b). 

Istutamine on toimunud alati käsitsi, mis omakorda on tingitud pinnase kivisusest ja 

mikroreljeefi ebatasasusest. Istutamist on tinginud asjaolu, et kõlvikud sõltuvad suurel 

määral ilmastikust ja tõusmed kasvavad väga aeglaselt, mistõttu tugeva rohukasvuga aladel 

võib rohi külvikultuurid lämmatada. (Kaar 1971b). Harilikke mände on puistangutele 

kultiveeritud istutamisega 90...94% ja külviga 6...10%.(Kaar 2010b). 

 

Külvi on kasutatud liivastel puistangumuldadel ja mõnel aastal istutusmaterjali nappuse 

korral. Külvid kordaminek sõltuvad eelkõige ilmastikust, puistangumuldade koostisest ja ka 

rohttaimestikust. Enamiku puistangumuldadest moodustavad liivsavid või savid, millele 

rajatud noorte taimede tõusmed kannatavad külmakohrutuse all. Külvikultuuride kasv on 



13 
 

aeglane ning kuni tõusmed sirguvad, võib puistang kattuda rohttaimestikuga, mis lämmatab 

noored tõusmed, kui ei teostata õigel ajal rohutõrjet. Külvikultuure on vaja hooldada üks 

kuni kolm korda aastas, olenevalt rohukasvust, lisaks ohustab liivastel puistangunõlvadel 

külvi erosioon (Kaar 2010b). Männikülvi võib teha vaid liivastele ja saviliivastele 

puistangumuldadele, kus puudub erosioonioht. Selliseid kohti on aga tasandatud 

puistangutel vähe. Männikülviga alad nõuavad korduvaid täiendamisi männi istutamisega ja 

kultuuri sagedast hooldamist. (Kaar 2002) 

 

Istutatud kultuuride kasvamaminekule avaldavad suurt mõju istutusmaterjali vanus ja 

suurus (Kaar 2010b). Sobivamaks istutusmaterjaliks põlevkivikarjääride tasandatud 

puistangutel on osutunud 2-aastased seemikud. (Kaar 2002, 2010b). Istutusmaterjali puhul 

on väga oluline selle kvaliteet. Istutusmaterjal peab olema terve, ilma infektsioonita ja 

mehaaniliste kahjustusteta. Seemikud ja istikud peavad olema hästi arenenud võrsete ja 

juurestikuga. (Kaar 1971b, 2010b)  

 

Kõige sobivamaks istutusajaks on vegetatsiooniperioodi algus (varakevad, mil mullad on 

veel küllalt niisked) (Kaar 1971b, 2010b). Lehiseid ja lehtpuid võib istutada seni, kuni 

nende pungad pole puhkenud. Lehtinud lehtpuude puhul on väljalangemine suur. Lehtinud 

lehtpuid on võimalik istutada ainult konteinertaimedena, aga seda ka kevadel ja suve 

alguses. (Kaar 2010b) 

 

 

1.2 Puuliigi valik kultiveerimisel 

 

Puuliikidest on põlevkivikarjääride tasandatud puistangute metsastamiseks kasutatud 

mändidest põhiliselt harilikku mändi (Kaar 1971b), mis moodustavad põlevkivikarjääride 

tasandatud puistangutele rajatud metsakultuuridest ligi 86% (Kaar 2002). Hariliku männi 

ulatuslikku kultiveerimist on soodustanud männi suur kohanemisvõime ekstreemsete 

kasvutingimustega ja hea kasvamaminek istutamisel (Kaar 1971b, 2002, 2010b). Männi 

eelistust teistele puuliikidele on tinginud istutusmaterjali kättesaadavusest ja odavus (Kaar 
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1998, 2002). Lehtpuudega metsastamist on senini takistanud vastava istutusmaterjali 

vähesus (Kaar 1971b) ja selle mõnevõrra tülikas kasvatamine (Kaar 1998). Männi 

kultiveerimist on soodustanud samuti pikem istutusperiood kevadel võrreldes lehisega ja 

lehtpuudega, mille pungad puhkevad kiiresti. (Kaar 1997, 2002).  

 

Väga kivistel paepankade puistangumuldadel on männi kasvamaminek ulatunud 85 – 90%-

ni (Kaar 1997, 2010b). Kuid nii ulatuslike hariliku männi monokultuuride rajamine ei ole 

õige (Kaar 1998, 2002), kuna suured männinoorendike massiivid on tuleohtlikud, lisaks 

võib neid kergesti tabada putukarüüsted ja seenhaigused (Kaar 1971b, 1998, 2002). Kuna 

rekultiveeritud alade tehismullad on kobedad ja karbonaatsed, võib nendel kasvavatel 

männikultuurides hakata levima juurepess. (Kaar 1998). Otstarbekas oleks suurendada 

lehtpuude osatähtsust rajatavates kultuurides sest lehtpuud vähendavad putukarüüstete ja 

tulekahjude ohtu, aitavad paremini puhastada kaevandusrajoonides süsihappegaasi ja 

tuhaosakestega saastatud õhku ning parandavad oma kõduga pinnase omadusi. (Kaar 

1971b) 

 

Katsetatud on ka teiste männiliikidega, nagu näiteks must mänd, valge mänd, siberi 

seedermänd, kollane mänd ning ameerika punane mänd. Neid liike istutati kolmeaastaste 

istikutena kilerullis Sirgala karjääri katsealale. Katsete tulemusena Sirgala karjääris selgus, 

et enamik neist liikidest ei ole sobilikud puistangumuldadele. (Kaar 2010b) 

 

Lisaks on pikaajalise uurimustöö käigus rajatud katsekultuure üle 50 puu- ja põõsaliigiga. 

Eesmärgiks on olnud tasandatud puistangutele rajatavate metsade koosseisu rikastamine 

sobivate puuliikidega. Kodumaiste liikide kõrval on katsetatud paljude võõrpuuliikidega, 

eelkõige  lehiste, ebatsuuga, mitmete männi-, kuuse- ja papliliikidega. (Kaar 2010b). 

 

Männikultuuride kõrval kasvab põlevkivikarjääridel hästi euroopa, siberi ja kuriili lehis 

(Kaar 1997; 1998), kokku on katsetatud 9 lehiseliigiga (Kaar 1997). 2007. aasta seisuga 

moodustab lehisekultuur 1,5% põlevkivikarjääride tasandatud puistangu metsastatud 

pindalast (Kaar 2010b). Ökoloogilisest seisukohast on lehised põlevkivikarjääridele väga 
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sobivad puuliigid, sest nad eelistavad lubjarikkaid muldi. Nende okkad lagunevad kiiremini 

kui männiokkad, eriti kui varise segus on lehtpuude lehti. Ka majanduslikust seisukohast 

võib lehiseid eelistada mändidele. (Kaar 1998) 

 

Tunduvalt suuremat tähelepanu tuleb pöörata arukase põlevkivikarjääridel kasvatamisele 

(Kaar 1998). 2007.aasta sügiseks moodustasid arukase kultuurid tasandatud puistangutele 

rajatud metsakultuuridest 10% (Kaar 2010b). Nii katse- kui ka tootmiskultuurides on 

arukask näidanud väga head kasvu (Kaar 1997). Arukask on kiirekasvulisem ja tootlikum 

kui harilik mänd (Kaar 1998). Näiteks 26...29– aastastes arukase kultuurides on keskmine 

kõrgus 4...7 meetri võrra suurem kui samavanadest männikultuurides (Kaar 1997). Arukase 

lehed on toitaineterikkamad kui männiokkad ja soodustavad kergesti mullatekkeprotsessi. 

(Kaar 1998) 

 

Arukase katsekultuuride uurimine on näidanud, et nendes pole tarvis teha valgustusraiet. 

Arukase kiire kasvu tõttu teised puuliigid teda ei ohusta. Raie järele tekib vajadus alles 

harvendusraieeas (30 aasta vanuses), mil saadakse juba tarbematerjali. (Kaar 1998) 

 

Väga kivistele põlevkivikarjääride puistangutele on osutunud sobivaimateks puuliikideks 

aga lepad. Ka nende puhul pole tarvis teha valgustusraiet, sest katsekultuuride andmetel on 

nad noores eas mändidest kiirema kasvulised, lehistega enamasti võrdse kasvuga, jäädes 

alla vaid arukaskede kasvule. Lepad mõjuvad oma rikkalikku juurestikku, rohke lehevarise 

ja pinnase varjamisega soodsalt mullatekkeprotsessile. Nad on võrdlemisi vähenõudlikud 

toitainete ja huumuse suhtes, kiirekasvulised, ei kannata metsloomade kahjustuse all, 

kohanevad hästi ebasobivates kasvutingimustes ja on vastupidavad seenhaigustele. Leppade 

kasvatamist värsketel puistangutel soodustab nende võime siduda õhulämmastikku (Kaar 

1971b). Lepad on meie tingimustes parimad mullatekkeprotsessi soodustavad puuliigid. 

(Kaar 1998) 

 

Peale arukase ja leppade on istutatud rekultiveeritud aladele veel näiteks karjala, soo- ja 

kivikaske, harilikku, ginnala ja saarvahtrat, harilikku ja rohelist saart, harilikku pärna, 
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harilikku tamme, papleid, harilikku jalakat ning põõsastest astelpaju, lodjap-põisenelast, 

musta arooniat. Peale arukase, sanglepa ja paplite on jäänud teised lehtpuuliigid vaid 

katsetamise tasemele. Põõsaid on kasutatud põlevkivi väljaveoteede äärsete puistangu 

nõlvade haljastamisel. (Kaar 2010b) 

 

Kaare (1998) hinnangul põlevkivikarjääride tasandatud puistangutele hariliku kuuse 

kultiveerimine on küll tarbetu, kuid kuuse kultuurid moodustavad karjäärikultuuridest 

2007. aasta andmetel 2,8%. Harilik kuusk on hästi kasvama läinud vaid mõnes kohtas Aidu 

ja Viivikonna karjääris, kus puistangumuld on sobivam. Enamasti ei sobi harilik kuusk 

puistangutele, kuna puistangumuld on liiga toitainetevaene (Kaar 2010b). Lagedatel 

puistangutel kannatavad noored kuused lisaks külmakahjustuste all ning põõsastuvad. 

Kõigele lisaks ohustab õhustatud puistangumuldadel juurepess seal kuuske rohkem kui 

mändi. (Kaar 1998, 2010b) 

 

 

1.3. Metsakultuuride algtihedus 

 

Metsakultuuride algtihedust on uuritud juba üle saja aasta ning see jätkub kindlasti ka 

tulevikus, mis aga näitab antud teema tähtsust. Optimaalne metsakultuuride algtihedus 

sõltub geograafilisest asendist, klimaatilistest ja mullastikulistest tingimustest. Kindlasti 

tuleb arvestada kultiveeritava puuliigi iseärasusi. (Kaar 1971b) 

 

Algtiheduse määramisel mängib suurt rolli ka majanduslikud kaalutlused. Mida raskemad 

on kasvutingimused, seda suurem peab olema kultuuri algtihedus. Tihedates kultuurides 

toimub liigi selektsioon, kus jääb või jäetakse kasvama paremad ja antud kasvukohale 

kohanenumad indiviidid. Ekstreemsetes kasvukohtades võimaldab suurem algtihedus leida 

tulevikupuudele sobivamad kohad. (Kaar 2010b). Kultuuride tiheduse määramisel 

arvestatakse nende võimalikult kiiret liitumist, pidades seejuures silmas üksikute puuliikide 

bioloogilisi iseärasusi (Kaar 1971b). 
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Valides kaevandusalade kultiveerimise puuliigiks männi on männiseemikute (kaheaastased) 

istutamisel on sobivaimaks taimedevaheliseks kauguseks 1 x 1,5 meetrit, kui kasutatakse 

kvaliteetset istutusmaterjali. Hõredamad männikultuurid tasandatud puistangutel end ei 

õigusta, sest puud muutuvad liiga okslikuks (Kaar 1971b). 

 

Esimestes puistangumuldadele rajatud männikultuurides oli algtiheduseks 10 000 ja 8000 

kultiveerimiskohta hektaril. Kuna kasvamaminek oli väga hea ja kultiveeritavate alade 

pindala pidevalt suurenes (Kaar 2002), siis edaspidi valdavaks algtiheduseks on olnud 6667 

kultiveerimiskohta (1,0 x 1,5 m tihedusega) hektaril (Kaar 1997).  

 

Suurem algtihedus eeldab sagedasi valgustusraieid. Selektsiooni seisukohalt oleks suurem 

algtihedus ekstreemses kasvukohas õige, kuid sagedaste ja ulatuslikel pindaladel 

valgustusraiete tegemise vajaduse tõttu praktiliselt võimatu (Kaar 2002). Praeguseks 

domineerivaks männikultuuride algtiheduseks kõikides karjäärides on kujunenud 5360 

kultiveerimiskohta (1,25 x 1,5 m tihedusega) hektaril (Kaar 1997, 2002, 2010b), mis 

moodustavad 56% karjääripuistangutele rajatud kultuuridest (Kaar 1997, 2010b). See on ka 

viimane piir, millest väiksemat algtihedust männi kultiveerimisel ei ole soovitav kasutada. 

(Kaar 2002). Katsetatud on tihedust 1,25 x 1,75 m (4560 kultiveerimiskohta hektaril), mis 

moodustas Aidu karjääri männikultuuridest 14% (Kaar 2010b). 

 

Seoses karjäärides kaeve süvenemisega suureneb puistangumuldades ordoviitsiumi kõvade 

karbonaatsete kivimite osakaal. Sellega seoses halvenevad taimekasvutingimused, 

suurenevad istutusvead – tagajärjeks on istutatud männitaimede suurem hukkumine ja 

kultuuride hõrenemine. See tingib nendes kohtades männikultuuride algtiheduse 

suurendamise vajaduse. Hõredaks jäänud männikultuuride liitumine toimub aeglaselt, puud 

laasuvad halvasti ja nende tüvesid rikuvad sinna jäävad kuivad jämedad oksad. (Kaar 2002) 

 

Kui mändide puhul kulub ühele hektarile 5000...6000 2-aastast seemikut (Kaar 1998), siis 

lehise puhul piisab 1200...1800 2-aastasest seemikust (read 2,5 x 3,3 m ja 2,2 x 2,5 m 

tihedusega) hektarile (Kaar 1997, 1998). Istutustööd on odavamad ja lühema ajaga saab 
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suuremaid alasid metsastada. Kiirekasvulisi lehiseid ei ohusta teised puuliigid, mistõttu 

langeb ära vajadus valgustusraie järele (Kaar 1997; 1998). Vajadus raieks tekib alles 30-40 

aastastes puistutes, kust saab juba likviidset materjali. (Kaar 1998) 

 

Kasekultuurid rajatakse samuti männikultuuridest ligi poole võrra väiksema algtihedusega. 

Seega kulub ühele hektarile vähem istutusmaterjali ning istutustööd on odavamad (Kaar 

1997, 1998). Kultuuride sobiv algtihedus on 3100...3500 2-aastast seemikut hektaril (read 

1,6 x 2,0 m või 1,4 x 2,0 m tihedusega). Seni on olnud kasekultuuride algtiheduseks 

karjäärides 3350 kultiveerimiskohta (1,5 x 2,0 m tihedusega) hektaril (44% kultuuridest) ja 

4435 kultiveerimiskohta (1,5 x 1,5 m tihedusega) hektaril (33% kasekultuuridest). 

Tihedamad kultuurid on rajatud rekultiveerimise algaastatel. (Kaar 1997) 

 

Peale arukase sobivad lehtpuudest põlevkivikarjääride tasandatud puistangute 

metsastamiseks lepad. Nad on eriti hinnatud puuliigid mullatekkeprotsessi soodustamisel. 

Nende sobivamaks algtiheduseks on nagu arukaskedelgi 3100...4000 2-aastast seemikut 

hektarile (tihedusega 2,0 x 1,6 m või 2,0 x 1,25m). Seega kulub ka leppade istutamisel 

ühele hektarile vähem istutusmaterjali kui mändide puhul. (Kaar 2010b) 

 

 

1.4. Looduslik taimestumine 

 

Põlevkivi karjääriviisilisel kaevandamisel tekkivate puistangute looduslikku taimestamist 

mõjutavad paljud tegurid, nagu näiteks puistangutesse sattuva katendi koostis ja selle asetus 

puistangus, kaeve sügavus, toitainetesisaldus puistangu materjalis, niiskusrežiim, aeg 

kaevandamise lõpetamisest, kaugus kattega aladest ning puistangute erosiooniohtlikkus. 

(Kaar 2010b) 

 

Kui tasandatud põlevkivikarjäärid jäetakse kultiveerimata, siis aja möödudes nad 

taimestuvad, kuid suhteliselt aeglaselt. Esimeste taimedena ilmuvad tasandatud 

puistangutele umbrohutaimed. Nende katteväärtus on väike ja seetõttu koguneb maapinnale 
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orgaanilist ainet ebapiisaval hulgal. Looduslikult taimestunud aladega võrreldes variseb 

metsakultuuride all maapinnale tunduvalt rohkem orgaanilisi taimejäänuseid. Organogeense 

horisondi tekkimine sõltub eelkõige taimkatte iseloomust ja tihedusest ning 

metsakultuuride puhul nende vanusest, koosseisust ning tihedusest. Noortes liitumata 

kultuurides puudub üldine varise- ja kõdukiht. (Kaar 1998) 

 

Puistangumuldadele moodustunud metsakõdu on iseloomustatud suure 

tuhkainesisaldusega. Kõdu tuhasus sõltub puuliigist, lehtpuude all on see keskmiselt 

poolteist korda suurem kui okaspuukõdul. (Kaar 1998)  

 

Tõenäoliselt asuvad vanimad looduslikule taimestumisele jäetud põlevkivi karjääriviisilisel 

kaevandamisel tekkinud puistangud Viivikonna karjääris raudtee ääres Viivikonna asula 

lähistel. Puistangu alusmetsas kasvavad näiteks pajud, harilik paakspuu, harilik toomingas 

jt., ning järelkasvus kask ja harilik mänd. Rohttaimkattes domineerivad ahtalehine 

põdrakanep, metskastik, luhtkastevars jt., ning häiludes esineb vaarikat. (Kaar 2010b) 

 

Üheks suuremaks looduslikule taimestumisele jäänud alaks on Küttejõu karjääri, mille 

pindala on 200 hektarit. Karjäär lõpetas oma tegevuse 1950. aastal ning pärast seda on 

toimunud ala looduslik taimestumine. Puudest domineerivad seal kased ja harilikud 

männid. (Kaar 2010b) 
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2. Materjal ja metoodika 

 

Ida-Virumaal kujundavad maastiku põlevkivikaevanduste kaevemassist paekivi 

sorteerimisel tekkinud tehismäed - välispuistangud (Kaar 2010a), mida algselt veeti 

aheraine puistangutesse köistee vagonettide abil ning mille tagajärjel tekkisid erineva 

kõrgusega terrikoonikud. Rohke põlevkivisisaldusega aherainemägedel on toimunud mäe 

osaline isekuumenemine ja – süttimine või süütamine. Põlenud on enamasti vanemad mäed, 

mis on koonusekujulised, kuid on hakatud rajama aherainemägesid, mis on pealt lamedad 

(nt Sompa uuem prügila, Tammiku) või on terav tipp niinimetatud lamedaks lükatud 

(Rutiku), mis vähendab isesüttimise ohtu. Peale õhureostuse eraldub põlemisel mäemassi 

kahjulikke komponente, millised võivad kanduda põhjavette ja põhjavee kaudu 

ümbruskonna pinnasesse (Ida-Virumaa... 2006). Lisaks saastab isesüttimine suitsu ja 

gaasidega atmosfääri. (Kaar 1998, 2010a).  

 

Antud töös on vaadeldud ühte lamedat kultiveeritud puistangut Tammiku kavanduse juures 

ning tähelepanu all on sinna rajatud katsealal paiknevate puistute kasvukäik. 

 

 

2.1 Materjal 

 

Allmaakaevanduste juurde tekkivate aherainepuistangute haljastamise katsed on rajatud 

Ahtme, Tammiku ja Viru kaevandustes. 1960. aastate keskel alustati haljastamist 

niinimetatud autopuistangutes - puistangud, kuhu aheraine veeti välipuistangutesse 

kalluritega ning moodustunud paehunnikute tasandamine ja tallamine toimus 

buldooseritega. (Kaar 1997, 1998, 2010a).  
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Tasandamise tulemusena moodustati 10...15 meetri laiused terrassid ning puistangu harjale 

platoo, mille vaheliseks kõrguseks on 10 m (Kaar 1997). Autopuistangutes on lubatud 

aherainet paigutada kuni 50 m kõrguseni (Kaar 1998). Kui puistang saavutas lõpliku 

kõrguse, veeti terrassidele ja platoodele muld (mis oli varasemalt puistangu alla jäävalt alalt 

kogutud ja ladustatud) ning maapind valmistati ette haljastamiseks. Tammiku kaevanduses 

alustati haljastamist 1973. aastal, mille käigus on terrassid ja platoo kaeti ülepinnaliselt 

20...30 cm tüseduse mullakihiga. (Kaar 1997, 1998) 

 

Kui puistanguid ei haljastata, taimestuvad need aja jooksul mitmesuguste rohttaimede ning 

puu- ja põõsaliikidega. Taimestumise kiirus oleneb paljudest asjaoludest, millest tähtsamad 

on aeg, mis on möödunud kaevandamisest; puistangu pinnase koostis; selle kivisus; 

toitainete sisaldus; niiskusrežiim; kaugus taimestunud aladest; erosiooniohtlikkus. (Kaar 

1971a) 

 

 

2.1.1. Tammiku aherainemäe kirjeldus 

 

Tammiku kaevandus jääb Jõhvi valda Ida-Virumaal, mis kujunes tööstuspiirkonnaks pärast 

II maailmasõda. Praeguseks on umbes 75% valla territooriumist maa alt läbi kaevandatud 

(Kangur 2010) ning Tammiku kaevandus moodustab sellest ühe osa.  

 

Tammiku kaevandus töötas aastail 1951...1999. Selle aja jooksul veeti põlevkivi hulgast 

väljasorteeritud lubjakivi aherainemäkke (Kangur 2010). Kaevandusvälja suuruseks oli ligi 

140 km
2
, kaevanduse lõplikuks väljakaevandatud põlevkivi koguseks oli 59,9 miljonit tonni 

(Küttis et al. 2006).  

 

Tammiku kaevanduse tegevuse käigus tekkis kolm aherainemäge, mis jäävad Tammiku-

Pauliku vahelisele alale. Tammiku aherainemäe kõik kolm mäge on esitatud joonisel 1. 
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Joonis 1. Tammiku aherainemägede asukohakaart. Allikas Maa-amet (Maa-amet 2014) 

 

Tammiku aherainemäe lamepuistang nr 3 külgneb vahetult kaitsealaga (Tammiku 

hiietammed KLO1200178). Piiride järgi on Tammiku kaevandamisjäätmete hoidla 

lamepuistang 3 ka kohati looduskaitsealal (Suletud sh peremeheta... 2012). Aherainemägi 

on ka pärandkultuuri objektiks (Kangur 2010). 

 

Tammiku kaevanduse tegevuse käigus tekkis kolm aherainepuistangut, mis on rajatud 

erinevatel aegadel ning on erineva suuruse ja mahuga. Tabelis 1 on toodud Tammiku 

kaevanduse puistangute põhiandmed. 

 

Tabel 1. Tammiku kaevanduse aherainepuistangute (lamepuistangute) andmed (Kaar 

2010a). 

Puistang Kõrgus, m Pindala, ha Maht, tuh m
3
 Rajatud, aasta Suletud, aasta 

1. 12,0 1,6 130 1951 1999 

2. 20,0 14,8 2277 1964 1999 

3. 40,0 18,5 4444 1969 1999 
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Antud töö raames on huviobjektiks puistangul number kolm paiknevad kolm 

rekultiveerimise katseala. Joonisel 2 on toodud nummerdatud katsealade asukohad 

lamepuistangul. Nii mäele kui ka katsealadele pääseb ligi Jõhvi-Sompa maantee poolses 

küljest. 

 

Joonis 2. Katsealade paiknemine lamepuistangul. Allikas Maa-amet (Maa-amet 2014)  

 

 

2.1.2. Tammiku katsealade kirjeldus  

 

Selles peatükis käsitletakse Tammiku kaevanduse aherainepuistangul asetsevaid 

katsealasid. Tammiku kaevanuse aherainepuistangu nr 3 paiknevad katsealad on erineva 

suurusega ning erineva puuliigilise kooslusega. Esimese prooviala suuruseks on 0,1 ha ning 

valdavaks peapuuliigiks on mänd, teine prooviala on 0,05 ha suur ning peapuuliikideks on 

mänd ja kask, ning kolmas prooviala on 0,11 (E. Kaare andmete järgi 0,2 ha) ha suur ja 

peapuuliigiks on kask. Katsealadel on esindatud vähesel määral ka teised puuliigid, näiteks 

vaher, lehis ja pihlakas. Katsealade suurust ja puuliike iseloomustab joonis 3. 
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Joonis 3. Tammiku katsealade suurused.  

 

Puistangu alt enne paekivi ladustamist puistangusse kooriti muld kuni 0,5 m paksuse kihina 

ning vallitati. Lamepuistang kujundati terrassidena, mille alumine terrass asub umbes 20 

meetri kõrgusel maapinnast ja on 20 meetrit lai, keskmise terrassi laius on lääneküljelt 15 

meetrit ja lõunaküljel 30...35 meetrit lai. Terrassidevaheline kõrgus on 10...15 meetrit ning 

ühelt terrassilt teisele viib tee. Mõlemad terrassid ja puistangu hari on kaetud ligikaudu 30 

cm paksuse mullakihiga. Puistangu terrassidele viiv tee avaneb Jõhvi-Sompa maantee 

poolselt küljelt. (Kaar 2010a) 

 

Rekultiveerimisprotsessi käigus istutati katsealadele hariliku männi, siberi lehise, arukase ja 

hariliku vahtra 2-aastaseid seemikuid, milledest kõige halvemini on säilinud siberi lehis 

(20%). Hästi on kasvanud kõikidel terrassidel ja platoodel arukased ning aeglasema 

kasvuga olnud harilik vaher. (Kaar 1998) 
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Ahtme metsaülema korraldusel alustati 1973. aasta varakevadel Tammiku 

aherainepuistangu number 3 (vt joonis 2) haljastamist (Kaar 1998). Alumisele terrassile 

istutati 1973. aasta kevadel hariliku männi 2-aastased seemikud. Segusse istutati üksikuid 

siberi lehiseid, samuti 2-aastaste seemikutena. 1975. aastal istutati hariliku vahtra istikud 

mändide vahele üle kolme rea, mille tarvis läinud istutusmaterjal toodi Ahtme metskonna 

Kose taimlast. Kasvamaminek on olnud mändidel väga hea – 100%, kuid lehistest on järel 

vaid üksikud. Vaher on jäänud enamasti mändide alla II rindesse. Puistu on liiga tihe ja 

vajab mõõdukat harvendusraiet (Kaar 2010a). Lisaks on katsealal tehtud röövraiet, mis on 

avastatud 2007. aasta kordusmõõtmiste käigus. Joonisel 4 on toodud illustreerivaks katseala 

praegune olukord. 

 

Joonis 4. Tammiku kaevanduse aherainepuistangu katseala nr 1 männikultuur 2014. aastal. 

(Autori foto) 

 

Alumise terrassi lõunapoolsesse ossa on istutatud 1973. aasta kevadel hariliku männi ja 

arukase 2-aastaste seemikutega. Arukase read istutati üle 2 või 3 männirea. Istutusmaterjal 

toodi Ahtme metskonna Kose taimlast. Ka selles puistu osas on tarvis teha harvendusraiet. 

Lisaks on tehtud siin röövraiet, mis täheldati samuti 2007. aastal. Proovitükil oli raiutud 13 

kaske. Järelkasvus esineb üksikuid tammesid ja vahtraid. Alusmetsas kasvab üksikuid 

paakspuid ja pihlakaid (Kaar 2010a). Joonis 5 ilmestab teisel katseala hetkeolukorda. 
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Joonis 5. Tammiku kaevanduse aherainepuistangu katseala nr 2 männi-kasekultuur 2014. 

aastal. (Autori foto) 

 

Keskmisele terrassile istutati 1975. aasta kevadel 2-aastased arukase seemikud. 

Kasvamaminek on olnud hea. Rohttaimkate puudub, laiguti esineb sammalkatet. Eralduse 

pindala on 0,2 ha. (Kaar 2010a) Joonisel 6 on kajastatud kolmanda katseala praegune 

olukord. 
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Joonis 6. Tammiku kaevanduse aherainepuistangu keskmise platoo (proovitükk 3) 

kasekultuur 2014. aastal. (Autori foto) 

 

Esimese terrassi katsealal paiknevate puude vahekaugus rea on 1,0 m ja ridade vahe 1,5... 

2,0 m. Keskmise terrassile istutatud kaskede vahekaugus ridades on 1,5 m ja ridade vahel 

2,0...2,5 m. (Kaar 2010a) 

 

Tammiku lamepuistangu nr 3 harjal asuvale platoole on istutatud väike grupp harilikke 

mände, mis aga on põlenud. Platoo valdavale osale istutati õunapuud tihedusega 5 x 5 m, 

kuid ka need on kõik hukkunud. Praegu katab kogu platood lopsakas kuni 40...50 cm 

kõrgune rohttaimestik (Kaar 2010a). Puistangu harjal katsealasid praeguseks ei ole. 

Joonisel 7 on ära kajastatud katseala harja seisukorda. 
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Joonis 7. Tammiku kaevanduse aherainepuistangu nr 3 hari. Praeguseks on harjal ka väike 

grupp mände ning ala on kattunud rohttaimedega. (Autori foto) 

 

2014. aasta seisuga on toimunud röövraie, mille käigus on maha võetud hulganisti puid 

ning nendest puudest on ehitatud istumiskoht - varjualune omavoliliselt. Antud objekt jääb 

alumise terrasssi lõunapoolse katseala piirile ning puid on maha võetud ka katsealalt. Pidid 

katsealade hetkeolukorrast on toodud lisas 1.  

 

 

2.1.3 Mõõtmised  

 

Puistu kasvukäigu uurimisel peetakse kõige usaldusväärsemateks andmeteks metsa 

püsiproovitükkide kordusmõõtmise tulemusel saadus puistu takseertunnuste (puude arv 

hektaril, keskmine kõrgus, keskmine diameeter, rinnaspindala, tagavara) aegridu. 

Püsiproovitükkide andmeid peetakse seda väärtuslikemateks, mida pikemad on aegread ja 

mida detailsemad on mõõtmisandmed. Kuna metsa püsiproovitükkidelt andmekogumine 

kestab aastakümneid, siis on pikkade regulaarselt ja korrektselt mõõdetud andmeridade 

saamine suurt visadust ja täpsust nõudev töö. Kahjuks tehakse metsamajanduslikus 
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praktikas pahatihti metsa püsiproovitükkidel uurijate teadmata raieid, mis kahandab 

proovitükkidelt kogutud andmeridade väärtust. (Kiviste et al. 2010) 

 

Alumise platoo katsealasid (proovialad 1 ja 2) olid varasemalt mõõdistatud 1985, 2002 ning 

2007. aastal. Keskmise platoo katseala (prooviala 3) oli mõõdistatud aastatel 1985, 1989, 

2002 ning 2007.  

 

Käesoleva töö raames toimus katsealade mõõdistamine 2013. aasta sügisel, mille käigus 

mõõdeti katsealadel asuvate puude kõrgused ja diameetrid. Mõõtmiseks kasutati Suunto 

kõrgusmõõtjat, mõõdulinti ning metsakluppi. Mõõtmised teostas ja kandis Microsoft Exceli 

programmi töö autor. 

 

Proovialade 2013. aasta kordusmõõtmisel kasutati uut mõõtmismetoodikat, mil mõõdeti 

katsealadel kõigi puude kõrgused ja diameetrid. Varasemalt oli proovialadel puud 

mõõdetud diameetrid 2 cm astmetega ning kõrgused vähemalt 10 %-il puudest (Kaar 

2010a). 

 

 

2.2 Metoodika 

 

Käesolevas töös on kasutatud Tammiku kaevanduse aherainepuistangu proovitükkidel 

aastatel 1985...2013 kogutud puude mõõtmisandmeid. Antud alade kultiveeritud 

puuliikideks on harilik mänd, arukask ning vahele on kultiveeritud lehise ja vahtra istikuid. 

Istutusmaterjalina kasutati 2-aastaseid seemikuid. 

 

Töö andmeanalüüsi teostamiseks on kasutatud statistikaprogrammi R. Selleks, et kasutada 

andmeid R-programmis, on andmed viidud eelnevalt csv-formaati. Varasemad andmed  

(aastatest 1985...2007) on saadud Eesti Maaülikooli Metsakorralduse osakonnast Allan 

Simsilt. 
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Igale katsealale on leitud iga mõõtmiskorral: puude arv hektaril, puude keskmine kõrgus, 

keskmine diameeter ja rinnaspindala. Analüüsil kasutati vaid proovialadele istutatud 

peapuuliikide mõõtmisandmeid. 2013. aasta mõõtmisandmetest on analüüsil välja jäetud 

loodusliku uuenduse päritoluga alla 5 meetrised puud.  

 

Puistuelementide takseertunnused arvutati proovitükkide kaupa varasematele andmetele 

(1985...2007. aasta) mändidele ja kaskedele. Takseertunnused arvutati järgmiselt: 

ruutkeskmine diameeter (cm) valemiga (1), puude arv hektaril valemiga (2), rinnaspindala 

(m
2
ha

-1
) valemiga (3). 

,

2


 


i

ii

n

nd
D  

 

(1) 

kus id  – diameetriklassi keskmine diameeter; 

 in  – diameetriklassis olevate puude arv. 

 

,
S

n
N

i
  

 

(2) 

kus S – proovitüki pindala.  

,
200

2

N
D

G 







   

 

(3) 

kus N – puude arv hektaril.  

 

Keskmiste kõrguste arvutamiseks on kasutatud ForMISe kõrguskõvera mudelit nr 206 

(valem 4). 

2

1)(1( 10

c

D

d
dcchH 








 . (4) 

kus c0-c2 on puuliigist sõltuvad parameetrid, d on mudelpuu diameeter, h on mudelpuu 

kõrgus ning D on puistuelemendi keskmine kõrgus. 
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Esialgselt plaaniti rajatud katsealasid kordusmõõta iga viie aasta järel, kuid tänaseks on 

alasid mõõdetud 5…6 korral. Tammiku kaevanduse aherainepuistangu esimesel ja teisel 

katseala on teostatud puude mõõtmisi viiel korral, aastatel 1987, 2002, 2007 ning 2013. 

Kolmandal katsealal on mõõtmisi teostatud kuuel korral, aastatel 1985, 1989, 2002, 2007 

ning 2013. 

 

Proovialade lõikes on esitatud joonised 2013. aasta keskmise kõrguse ja diameetri 

omavahelisest suhtest. Lisaks proovitükkide lõikes alade vaatlemisele, on töös võrreldus ka 

alasid omavahel, et vaadata kuidas on puistud kasvanud.  
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3. Tulemused  

 

Välitööde käidus mõõdeti kõigi kolme katseala puude kõrgused (h) ja diameetrid (d) ning 

leiti puude arv hektaril (n). Proovitükkide ja mõõtmiskordade  põhinäitajad on toodud 

tabelis 2. Järgnevalt on teostatud analüüs proovitükkide kaupa.  

 

Tabel 2. Kolme prooviala arvutatud keskmised takseertunnused aastate ja puuliikide kaupa. 

PRT Pl 

Rajatud, 
a A, a 

Pindala, 
ha N/ha Dkesk,cm Hkesk, m 

Rinnaspindala, 

m
2
ha

-1 

TA02_01 MA 1973 1987 0,1 3020 5,89 3,80 8,22 

      2002 0,1 3020 10,8 9,34 27,65 

      2007 0,1 2450 11,86 9,91 27,05 

      2013 0,1 2000 13,36 11,67 28,04 

TA02_02 MA 1973 1987 0,05 2920 5,96 3,85 8,15 

      2002 0,05 2920 8,62 9,81 17,06 

      2007 0,05 2620 10,82 12,08 24,11 

      2013 0,05 960 12,75 12,56 12,26 

  KS 1973 1987 0,05 1660 5,83 7,21 4,43 

      2002 0,05 1660 9,23 11,16 11,1 

      2007 0,05 540 11,3 13,02 5,42 

      2013 0,05 290 12,71 13,30 3,68 

TA03 KS 1975 1985 0,1 1330 3,24 3,40 1,1 

      1989 0,1 1280 5,31 5,69 2,83 

      2002 0,1 1250 11,65 12,58 13,32 

      2007 0,1 960 13,35 12,32 13,43 

      2013 0,1 1070 14,87 12,15 18,58 
PRT- proovitüki kood   N- puude arv hektaril 

Pl- puuliik    Hkesk- keskmine kõrgus 

Rajatud – katseala rajamise aasta  Dkesk- keskmine diameeter 

A- mõõtmisaasta    Rinnaspindala - puude rinnaspindala 

Pindala – prooviala pindal 
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3.1 Männi kultuuri kasvukäik (Prt 1) 

 

Tammiku kaevanduse aherainepuistangu alumisele platoole on rajatud 1973. aastal männi 

kultuur. Praeguseks on männiks hästi kasvanud ning seda näitab ka allolev joonis 8.  

 

Joonis 8. Männi prooviala diameetri ja kõrguse vaheline seos 2013. aastal. 

 

Jooniselt on näha, et kõrguse ja diameetri suhe on hea ja puistu on kasvanud ühtlaselt.  
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32- aastaste harilike mändide keskmine kõrgus oli 9,7 m ja rinnasdiameeter 11 cm (Kaar 

2010a). 2013 aastal oli 42-aastaste harilike mändide keskmiseks kõrguseks 11,6 meetrit, 

keskmiseks diameetriks 13,4 cm ning rinnaspindalaks 28,04 m
2
ha

-1
.  

 

Järgnevalt on võrreldud kolme tunnust puu keskmine diameeter, keskmine kõrgus ning 

rinnaspindala (vt joonis 9).  

 

Joonis 9. Esimese prooviala keskmise kõrguse ja diameetri ning rinnaspindala 

männikultuuride kasvukäik Tammiku kaevanduse puistangul. 

 

Jooniselt 9 on näha, et ala diameeter on kasvanud ühtlaselt, ilma suuremate muutuste ja 

kõrvalpõigeteta. Kõrguse kohta võib öelda sama, kuid 2002...2007. aastal on olnud kasv 

1985 1995 2005 2015

4
6

8
1
0

1
2

1
4

1
6

Aasta

D
ia

m
e
e
te

r 
(c

m
)

1985 1995 2005 2015

4
6

8
1
0

1
2

1
4

1
6

Aasta

K
õ
rg

u
s
 (

m
)

1985 1995 2005 2015

5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

Aasta

R
in

n
a
s
p
in

d
a
la

 (
m

2
h
a
-1

)



35 
 

väiksem, mis võib tuleneda sellest, et antud ajavahemikul on toimunud röövraie ning selle 

tulemusena on maha võetud hulk puid, mis asusid proovialal ning kuna puude arv langes, 

mõjutas see ka puistu kasvu koheselt. Rinnaspindala on kuni 2002. aastani jõudsalt 

kasvanud, kuid siis toimub kahanemine. Erinevus võib tuleneda samuti röövraiest. 

 

 

3.2 Männi-kase segakultuuri kasvukäik (Prt2) 

 

Tammiku kaevanduse aherainepuistangu alumise platoo lõunapoolsele küljele on rajatud 

männi-kase segakultuur, mille rajamiseaastaks on 1973. Kultuur on hästi kasvama läinud. 

Jooniselt 10 on näha, et männi kultuur on küllaltki ühtlase kasvuga. 

 

Joonis 10. Männi-kase kultuuri männi kõrguse ja diameetri vaheline seos 2013. aastal.  
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2002. aastal oli proovitükil 32-aastaste harilike mändide keskmine kõrgus 10,2 meetrit ja 

rinnasdiameeter 8,9 cm. Arukaskede vastavad keskmised näitajad olid 11,7 m ja 10,0 cm. 

Kased ületasid kõrguses mände 1,5 meetri võrra (Kaar 2010a). 2013 aasta seisuga oli 

mändide keskmine kõrgus 12,6 m, keskmiseks diameetriks oli 12,7 cm ning rinnaspindala 

12,26 m
2
ha

-1
 ning arukaskede vastavad näitajad 13,3 meetrit, 14,6 cm ja 3,68 m

2
ha

-1
.  

 

Joonis 11. Prooviala 2 keskmise kõrguse ja diameetri ning rinnaspindala männikultuuride 

kasvukäik Tammiku kaevanduse puistangul. 

 

Nagu eelmiselgi alal on ka siin võrreldud kolme tunnust keskmine diameeter, keskmine 

kõrgus ning rinnaspindala. Jooniselt 11 on näha, et ala diameeter  ning kõrgus on kasvanud 

küllaltki ühtlaselt. Rinnaspindala on kuni 2007. aastani jõudsalt kasvanud, kuid siis järsult 

2013. aasta andmetest tuleb väga suur erinevus ning sellest tulenevalt on kõver ka natukene 
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allapoole suunatud, põhjuseks võiks lugeda ootamatult suurt puude kadu, nimelt 2007. 

aastal oli puude arvuks 2620 puud hektaril, kuid 2013. aastaks oli see arv 960. Puude arvust 

ning diameetrist sõltuvalt mõjutab nende andmete muutumine kohe rinnaspindala. 

 

Vaadeldes neid kahte männikultuuri siis diameeter on olnud ühtlasema kasvuga esimesel 

alal, kuid kõrguskasv on olnud jällegi ühtlasem teisel alal. Rinnaspindala on esimesel alal 

ühtlasem väikese kõikumisega, kuid teisel alal on järsk langus, mis tuleneb röövraie 

tagajärjel muutunud puude arvust hektaril. Joonistelt võib järeldada, et mõlema puistu kasv 

on olnud sarnane. Kuna kasvupinnas on sama, siis on mõistetav, et ka puistud on 

ühenäolisemad. Mõlemad puistud on hästi kasvanud, vajaksid harvendamist, kuna on liiga 

tihedad.  

 

Ka kasekultuur kasvab mändide vahel hästi, ületades kõrgusega mände. Jooniselt 12 on 

näha, et kased on üpriski ühtlaselt kasvanud, punktiparv on küllaltki ühtlane.  

 

Joonis 12. Männi-kasekultuuri kase keskmise kõrguse ja diameetri vaheline seos 2013. 

aastal. 
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Ka männi-kasekultuuri kase andmetele on leitud keskmised diameetrid ja kõrgused ning 

rinnaspindalad. Seda ilmestab joonis 13. 

 

Joonis 13. Prooviala 2 keskmise kõrguse ja diameetri ning rinnaspindala kasekultuuride 

kasvukäik Tammiku kaevanduse puistangul. 

 

Jooniselt 13 on näha, et ala diameeter on kasvanud küllaltki ühtlaselt, sama võib öelda ka 

kõrguskasvu kohta, 2013. Aastal on kasvutrend väiksem kui seda oli varasematel aastatel. 

Rinnaspindala on jõudsalt kasvanud kuni 2002. aastani ning sealt alates on olnud languse 

teel, mille tulemuseks võib olla puude arvu järsk muutus hektaril, nimelt 2002. aastal oli 

see 1660, 2007 juba 540 ning 2013 lausa 290 puud hektaril. 
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3.3 Kase kultuuri kasvukäik (Prt3) 

 

Tammiku kaevanduse aherainepuistangu keskmisele platoole on rajatud kasekultuur, mis 

on hästi kasvama läinud. Joonisel 14 on näha, et kasekultuuri diameeter ja kõrgus on 

omavahelises seoses, punktiparv on ühtlane ja sujuva üleminekuga.  

 

Joonis 14. Kasekultuuri kõrguse ja diameetri vaheline seos 2013. aastal.  

 

2002. a oli 30-aastaste arukaskede kõrgus 12,8 meetrit, rinnasdiameeter 11,7 cm. (Kaar 

2010a) 2013. aasta seisuga oli kaskede keskmiseks kõrguseks 12,2 m, rinnaspindala 18,58 

m
2
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-1
 ning keskmine diameeter 14,8 cm.  
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Joonis 15. Kolmanda prooviala keskmise kõrguse ja diameetri ning rinnaspindala 

kasekultuuride kasvukäik Tammiku kaevanduse puistangul. 

 

Jooniselt 15 on näha, et ala diameeter on kasvanud küllaltki ühtlaselt. Kõrgus on kasvanud 

kuni 2002. aastani üpriski ühtlaselt, kuid siis on kasv läinud languse teed, mis võib tuleneda 

2007. aastal tehtud röövraiest. Rinnaspindala kohta võib öelda sama, mis kõrguse kohta on 

eelnevalt juba öeldud, samadel aastatel on toimunud muutused. 

 

Kui võrrelda omavahel nüüd kasekultuure antud alal, siis prooviala 2 ja 3 on diameetri 

suhtes sarnase kasvuga, küll aga ületab prooviala 2 ületab kõrguses prooviala 3 kasvu, 
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lisaks on proovialal 3 vahepeal langusmoment, mida proovialal 2 ei ole. Kui võrrelda antud 

alade rinnaspindala, siis võib väita, et prooviala 3 rinnaspindala on tõusutrendis, mida aga 

ei saa väita prooviala 2 suhtes. Prooviala 2 tulemusi mõjutab puude arvu muutus hektaril. 
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4. ARUTELU 

 

Kaevandamisega rikutud alade taastamine on tänapäeval väga aktuaalseks teemaks nii 

majanduslikust aspektist kui ka keskkonnakaitselisest aspektist vaadatuna. Põlevkivi 

kaevandamise tulemusena tekib tahes-tahtmata rekultiveerimist vajavaid alasid. Põhiline 

taastamise eesmärk on luua sarnane keskkond alal varem valitsenud olukorrale, mis oleks 

ka jätkusuutlik. Põlevkivi kaevandamise tagajärjel tekib pinnastel ekstreemsed 

kasvutingimused ning ala spetsiifilisuseks on tema kivisus, vähene orgaanilise aine 

sisaldus, leeliseline ning rikutud veerežiimiga. Kuna taimkate ning muld arenevad 

karjääripuistagutel aeglaselt, ei ole otstarbekas antud alasid põllumajandulikult kasutada, 

vaid need tasub metsastada. Metsastamisega taastatakse mulla viljakus ning taimkate. 

Majanduslikult on metsad puidu ja taastuvenergia allikateks. (Kuznetsova 2011) 

 

Vaatamata varasemale edukale metsastamisele on praeguseks üles kerkinud mõned 

aspektid, millele tuleks tähelepanu pöörata. Esiteks on rekultiveeritud aladel kujunenud 

liiga ulatuslik hariliku männi osakaal. Teiseks probleemiks on aga tehnogeense mulla 

kvaliteediomaduste halvenemine seoses kaevandamissügavuse süvenemisega, mille 

tulemusel suureneb puistangumulla kivisus. Sellel on oluline mõju rajatud kultuuri 

püsimajäämisel. Selleks et probleemi lahendada, on vajalik eelnevalt välja selgitada 

ökoloogiliselt ja majanduslikult otstarbekas rekultiveerimisviis, olulisel kohal on ka 

puuliigivalik. Mänd on küll hea kohanemisvõimega, kuid kindlasti tuleks kaaluda lehtpuu- 

või segapuistu rajamist, kuna okaspuukultuuriga võrreldes on lehtpuud 

keskkonnakaitselisest ja sotsiaalmajanduslikust aspektist efektiivsemad, sest lehtpuud on 

kiiremakasvulised ning suurema haiguskindluse ja väiksema tuleohuga. (Kuznetsova 2011) 
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Kirde-Eesti tööstusmaastikku ei saa rekultiveerida selliselt, et tööstustegevusest jälgegi ei 

jääks. Tehismäed pakuvad tasasele Põhja-Eesti maastikule vaheldusrikkust ning elavdavad 

maastikupilti. Aherainekuhjatised, tootmis- ja tööstuskompleksidesse suhtumine tuleb 

ümber hinnata ning neile on vaja leida uus otstarve. (Sepp et al. 2010) 

 

Sepp ja teised on arvanud, et piirkondades, kus kaevandamine on lõppenud või lõppemas 

võiks teha teemaplaneering, et tagada ka edaspidi ala kasutus. Pärast põlevkivi kasutamise 

riikliku arengukava heakskiitu tuleks tõsiselt kaaluda koordineeriva institutsiooni loomise 

vajadust, mis koondaks osapooli, ühildaks harukondlikku juhtimist, tasandaks avaliku ja 

erahuvi vastuolusid.  

 

Tammiku aherainepuistangu kasutuselevõtuks koostasid 2007. aasta sügisel Eesti 

Maaülikooli maastikuarhitektuuri üliõpilased koostöös Jõhvi valla esindajatega maastikulisi 

arendamisvisioone. Üheks huvitamaks tööks olid Tammiku rajad, mille ülesandeks oli 

avada Tammiku aherainemäe ja ümbruskonna tähendusi erinevatest vaatenurkadest. Mõte 

seisnes kolmes erineva teemaga teekonnas, mis on tinglikult nimetatud ajaloo-, ilu- ja 

tegevusrajaks. (Sepp et al. 2010). Siiani ei ole aga seda plaani ellu viidud. 

 

Eestis jätkub põlevkivikaevandamine veel vähemalt aastakümneid. Seega on võimalus 

maastikku kujundada juba kaevandamise käigus ja aheraine ladustamise ajal ning karjääride 

metsastamise kõrval leida võimalusi Ida-Virumaa identiteedi arendamiseks ja positiivse 

kuvandi edendamiseks innovaatilise maastikukujundusega. (Sepp et al. 2010) 
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KOKKUVÕTE 

 

Eestis on põlevkivi kaevandatud juba enam kui 90 aastat. Üks esimesi põlevkivikaevandusi 

on Pavandu karjäär (karjääriviisiline), mis jääb praeguse Kohtla-Järve linna territooriumile. 

Seal asub ka arvatavasti üks esimesi rekultiveeritud männikultuure.  

 

Rekultiveerimine hoogustus 1960-ndatel aastatel ja sealt edasi hakkas tasapisi hoogu 

koguma. Sel ajal algas ka süstemaatiline rekultiveerimine karjäärides. Esimeseks 

rekultiveeritud alaks loetakse Kohtla kaevanduse alale rajatud puistangut. Pärast seda 

hakati rajama ka katsealasid erinevatele kaevandusaladele, jälgimaks rekultiveerimise 

käigus istutatud kultuuride arengut. Nende alade hulka võib lugeda ka Tammiku 

kaevanduse aherainepuistangut nr 3, kus asub kolm katseala, mis on antud töö raames 

huviobjektiks. 

 

Tammiku kaevandus paikneb Ida-Virumaal Jõhvi vallas Tammiku-Pauliku vahelisel alal. 

Kaevandus lõpetas tegevuse 1999. aastal ja kaevanduse tööaja käigus tekkis kolm 

aherainepuistangut, mis on nüüdseks omavahel liitunud ning neid on raske eristada. 

Kirjeldatud puistangule pääseb ligi Jõhvi-Sompa maantee poolselt küljelt 

 

Antud töö raames on huviobjektiks olnud aherainepuistang nr 3 ning seal paiknevad kolm 

katseala. Esimesele alale on 1973. aastal rajatud männikultuur, mida on 1975. aastal 

täiendatud 2-aastaste vahtra seemikutega. Teisel katsealal paikneb männi-kase segakultuur, 

mis on rajatud samal ajal esimesega. Kolmandale alale on istutatud kasekultuur 1975. 

aastal. Kõik kolm kultuuri kasvavad hästi.  
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Alumisel terassil paiknevail esimesel ja teistel katseala on mõõtmisi teostatud kokku viiel 

korral, aastatel 1987, 2002, 2007 ning 2013. Keskmisel terassil paiknevat kolmandat 

katseala on mõõdetud kuuel korral, aastatel 1985, 1989, 2002, 2007 ning 2013. 

 

2013. aasta seisuga olid puistu erinevad näitajad esimese platoo esimesel alal männi 

(prooviala 1) keskmine kõrgus 12,1 m, keskmine diameeter 13,3 cm, rinnaspindala 28,04 

m
2
ha

-1
 ning puid hektaril 2000. Alumise terrassi teisel alal (prooviala 2) samad näitajad olid 

männi kultuuril 13,2 m, 12,7 cm, 12,26 m
2
ha

-1
 ning puude arv hektaril 960. Sama ala 

kasekultuuri näitajad olid 14,6 m, 12,7 cm, 3,68 m
2
ha

-1
 ni g puude arv hektaril 290. 

Kolmanda ala ehk keskmise terrassi katseala (prooviala 3) samad näitajad olid 2013. 

aastaks vastavalt 12,7 m, 14,9 cm, 18,58 m
2
ha

-1
 ning puude arv hektaril 1070. Nende 

tulemuste põhjal võib järeldada, et 40-aastase puistu kohta ning toitainete vaesel alal 

kasvav puistu on hästi kasvanud ja arenenud.  

 

Tammiku kaevanduse kolmanda mäe ülemisele platoole istutati väike grupp mände, kuid 

need on põlenud, samuti istutati sinna ka õunapuid, kuid ka need on hukkunud. 2014. aasta 

kevadel oli mäe harjal (ülemisel platool) väike grupp mände ning ala on kattunud koheva 

rohttaimestikuga. 

 

Ettepanekuna võiks arvesse võtta ala kasutuselevõtu näiteks puhkealana. Nimelt 2007. 

aastal on Tammiku kaevanduse aheranepuistangule koostatud teemaplaneering, kuid siiani 

ei ole seda ellu viidud. Tammiku kaevanduse puistangud seisavad praeguseks ilma 

otstarbeta ning mõjuvad selle tulemusena robustsed ja väärtusetud. Praeguseks on ala 

kaetud taimestikuga vaid ühelt küljelt.  
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Lisad 

Lisa 1 Pildid 

 

Joonis 16. Näide proovitüki 1 alguses teostatud röövraiest varasemast ajast. (Autori foto) 

 

Joonis 17. Näide proovitükkide piiripostidest. (Autori foto) 
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Joonis 18. 2014. aasta seisuga on teostatud röövraiet. (Autori foto) 
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Joonis 19. Mahavõetud puudest on tehtud istumiskoht, mis asub katseala 2 piiril, puid selle 

ehitamiseks on võetud ka katsealadelt. ( Autori foto) 

 

Joonis 20. Keskmise platoo pealt vaade teisele proovialale. (Autori foto) 
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Joonis 21. Vaade keskmiselt platoolt esimesele proovialale. (Autori foto) 
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Lisa 2 Skriptid 

 

Skript autori kogutud andmetest: 

ANDMED_KOKKU<-

read.csv("C:\\Users\\signe\\Desktop\\ANDMED_KOKKUTOSTETUD.csv", sep=";", 

dec=",") 

##### 2013 aasta andmed 

# PROOVITÜKK 1 

P1<-subset(ANDMED_KOKKU,nr=="TA02_01") 

P1MA<-subset(P1,pl=="MA") 

P1MA1<-subset(P1MA,h>5) 

summary(P1MA1) 

dim(P1MA1) # 200 

Nn1<-200/0.1 

Nn1 

# Diameeter 

P1MA1$d 

dMA1<-sqrt(mean(P1MA1$d*P1MA1$d))   # 13.36038 

dMA1 

# Kõrgus 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx1 = mean(with(P1MA1, H.kk.MA(h, d, dMA1)))  ## 11.66831 

Hx1 

# Rinnaspindala  

G1<-((dMA1/200)^2)*pi*Nn1  # 28.0386595 

G1 

# Joonis sõltuvusest 

plot(h~d, data=P1MA1, ylim=c(0,20),xlim=c(0,25),ylab="Kõrgus m", 

xlab="Diameeter cm") 

# PROOVITÜKK 2 
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P2<-subset(ANDMED_KOKKU,nr=="TA02_02") 

P2 

P2MA<-subset(P2,pl=="MA") 

P2MA 

P2MA1<-subset(P2MA,h>5) 

P2KS<-subset(P2,pl=="KS") 

P2KS1<-subset(P2KS,h>5) 

dim(P2MA1) 

dim(P2KS1) 

Nn2<-96/0.1 

Nn3<-29/0.1 

# Diameeter  

dMA2<-sqrt(mean(P2MA1$d*P2MA1$d))  # 12.75344 

dMA2 

dKS1<-sqrt(mean(P2KS1$d*P2KS1$d))   # 12.7084 

dKS1 

# Kõrgus 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx2 = mean(with(P2MA1, H.kk.MA(h, d, dMA2)))  ## 12.56415 

Hx2 

Hx3 = mean(with(P2KS1, H.kk.MA(h, d, dKS1)))  ## 13.29766 

Hx3 

# Rinnaspindala  

G2<-((dMA2/200)^2)*pi*Nn2 # 12.263537  

G2 

G3<-((dKS1/200)^2)*pi*Nn3 # 3.6784908 

G3 

# Joonis 

plot(h~d, data=P2MA1, ylim=c(0,20),xlim=c(0,25),ylab="Kõrgus m", 

xlab="Diameeter cm")  
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plot(h~d, data=P2KS1, ylim=c(0,25),xlim=c(0,25),ylab="Kõrgus m", 

xlab="Diameeter cm")  

# PROOVITÜKK 3 

P3<-subset(ANDMED_KOKKU,nr=="TA03") 

P3KS<-subset(P3,pl=="KS") 

P3KS2<-subset(P3KS,h>5) 

dim(P3KS2) 

Nn4<-107/0.1 

Nn4 

# Diameeter 

dKS3<-sqrt(mean(P3KS2$d*P3KS2$d))   # 14.86985 

dKS3 

# Kõrgus 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx5 = mean(with(P3KS2, H.kk.MA(h, d, dKS3)))  ## 12.15099 

Hx5 

# Rinnaspindala 

G4<-((dKS3/200)^2)*pi*Nn4 # 18.581751 

G4 

# Joonis 

plot(h~d, data=P3KS2, ylim=c(0,25), xlim=c(0,25), ylab="Kõrgus h", xlab=" 

Diameeter d") 

 

Skript vanadest andmetest: 

cur_klupp<-read.csv("C:\\Users\\signe\\Desktop\\cur_klupp.csv", sep=";", 

dec=".") 

cur_mudel<-read.csv("C:\\Users\\signe\\Desktop\\cur_mudel.csv", sep=";", 

dec=",") 

###########   MA  PRT1 

PRT1<-subset(cur_klupp,nr=="TA02_01") 
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PRT1MA<-subset(PRT1,pl=="MA" & aasta=="1987") 

PRT1h<-subset(cur_mudel,nr=="TA02_01") 

PRT1MAh1<-subset(PRT1h,pl=="MA" & aasta=="1987")   

d1<-sqrt(with(PRT1MA, sum(d^2*n)/sum(n))) # mändide keskmine 5.887466   

1987 aastal 

d1 

N1<-(sum(PRT1MA$n))/0.1  # Puude arv hektaril 

N1 

G1<-((d1/200)^2)*pi*N1  # 8.221548 

G1 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx = mean(with(PRT1MAh1, H.kk.MA(h, d, d1))) # 3.79666  

Hx 

PRT1.2MA<-subset(PRT1,pl=="MA" & aasta=="2002") 

PRT1MAh2<-subset(PRT1h,pl=="MA" & aasta=="2002") 

d1.2<-sqrt(with(PRT1.2MA, sum(d^2*n)/sum(n))) # mändide keskmine 10.79735   

2002  

d1.2 

N1.2<-(sum(PRT1.2MA$n))/0.1 # Puude arv hektaril 

N1.2 

G1.2<-((d1.2/200)^2)*pi*N1.2  #27.6523 

G1.2 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx2 = mean(with(PRT1MAh2, H.kk.MA(h, d, d1.2))) # 9.342636  
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Hx2 

PRT1.3MA<-subset(PRT1,pl=="MA" & aasta=="2007") 

PRT1MAh3<-subset(PRT1h,pl=="MA" & aasta=="2007") 

d1.3<-sqrt(with(PRT1.3MA, sum(d^2*n)/sum(n))) # mändide keskmine  

11.85697   2007  

d1.3 

N1.3<-(sum(PRT1.3MA$n))/0.1  #, Puude arv hektaril 

N1.3 

G1.3<-((d1.3/200)^2)*pi*N1.3  # 27.05225 

G1.3 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx3 = mean(with(PRT1MAh3, H.kk.MA(h, d, d1.3))) #  9.907351 

Hx3 

###############   MA PRT2 

PRT2<-subset(cur_klupp,nr=="TA02_02") 

PRT2MA<-subset(PRT2,pl=="MA" & aasta=="1987") 

PRT2h<-subset(cur_mudel,nr=="TA02_02") 

PRT2MAh1<-subset(PRT2h,pl=="MA" & aasta=="1987") 

d2<-sqrt(with(PRT2MA, sum(d^2*n)/sum(n))) # mändide keskmine 5.961061   

1987 aastal 

d2 

N2<-(sum(PRT2MA$n))/0.05  # Puude arv hektaril 

N2 

G2<-((d2/200)^2)*pi*N2  # 8.149291 

G2 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 
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 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx4 = mean(with(PRT2MAh1, H.kk.MA(h, d, d2))) # 3.852107  

Hx4 

PRT2.2MA<-subset(PRT2,pl=="MA" & aasta=="2002") 

PRT2MAh2<-subset(PRT2h,pl=="MA" & aasta=="2002") 

d2.2<-sqrt(with(PRT2.2MA, sum(d^2*n)/sum(n))) # mändide keskmine 

8.624591   2002  

d2.2 

N2.2<-(sum(PRT2.2MA$n))/0.05  # Puude arv hektaril 

N2.2 

G2.2<-((d2.2/200)^2)*pi*N2.2  # 17.05885 

G2.2 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx5 = mean(with(PRT2MAh2, H.kk.MA(h, d, d2.2))) # 9.806516  

Hx5 

PRT2.3MA<-subset(PRT2,pl=="MA" & aasta=="2007") 

PRT2MAh3<-subset(PRT2h,pl=="MA" & aasta=="2007") 

d2.3<-sqrt(with(PRT2.3MA, sum(d^2*n)/sum(n))) # mändide keskmine 

10.82406 2007  

d2.3 

N2.3<-(sum(PRT2.3MA$n))/0.05  # Puude arv hektaril 

N2.3 

G2.3<-((d2.3/200)^2)*pi*N2.3  # 24.10858 

G2.3 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 
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 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx6 = mean(with(PRT2MAh3, H.kk.MA(h, d, d2.3))) # 12.07855 

Hx6 

###############   KS PRT2 

PRT2KS<-subset(PRT2,pl=="KS" & aasta=="1987") 

PRT2KSh1<-subset(PRT2h,pl=="KS" & aasta=="1987") 

d2KS<-sqrt(with(PRT2KS, sum(d^2*n)/sum(n))) # kaskede keskmine 5.828885   

1987  

d2KS 

N2KS<-(sum(PRT2KS$n))/0.05  # Puude arv hektaril 

N2KS 

G2KS<-((d2KS/200)^2)*pi*N2KS  # 4.429646 

G2KS 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx7 = mean(with(PRT2KSh1, H.kk.KS(h, d, d2KS))) # 7.206174  

Hx7 

PRT2.2KS<-subset(PRT2,pl=="KS" & aasta=="2002") 

PRT2KSh2<-subset(PRT2h,pl=="KS" & aasta=="2002") 

d2.2KS<-sqrt(with(PRT2.2KS, sum(d^2*n)/sum(n))) # kaskede keskmine 

9.228035   2002  

d2.2KS 

N2.2KS<-(sum(PRT2.2KS$n))/0.05  # Puude arv hektaril 

N2.2KS 

G2.2KS<-((d2.2KS/200)^2)*pi*N2.2KS  # 11.10239 

G2.2KS 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 
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H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx8 = mean(with(PRT2KSh2, H.kk.KS(h, d, d2.2KS))) # 11.15602  

Hx8 

PRT2.3KS<-subset(PRT2,pl=="KS" & aasta=="2007") 

PRT2KSh3<-subset(PRT2h,pl=="KS" & aasta=="2007") 

d2.3KS<-sqrt(with(PRT2.3KS, sum(d^2*n)/sum(n)))# kaskede keskmine 

11.30061 2007  

d2.3KS 

N2.3KS<-(sum(PRT2.3KS$n))/0.05  # Puude arv hektaril 

N2.3KS 

G2.3KS<-((d2.3KS/200)^2)*pi*N2.3KS  # 5.416106 

G2.3KS 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx9 = mean(with(PRT2KSh3, H.kk.KS(h, d, d2.3KS))) # 13.02114 

Hx9 

########### KS PRT3 

PRT3<-subset(cur_klupp,nr=="TA03") 

PRT3KS<-subset(PRT3,pl=="KS" & aasta=="1985") 

PRT3h<-subset(cur_mudel,nr=="TA03") 

PRT3KSh1<-subset(PRT3h,pl=="KS" & aasta=="1985") 

d3KS<-sqrt(with(PRT3KS, sum(d^2*n)/sum(n))) # kaskede keskmine 3.23979   

1985  

d3KS 

N3KS<-(sum(PRT3KS$n))/0.1  # Puude arv hektaril 

N3KS 

G3KS<-((d3KS/200)^2)*pi*N3KS  # 1.096416 

G3KS 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 
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  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx10 = mean(with(PRT3KSh1, H.kk.KS(h, d, d3KS))) # 3.401944 

Hx10 

PRT3.2KS<-subset(PRT3,pl=="KS" & aasta=="1989") 

PRT3KSh2<-subset(PRT3h,pl=="KS" & aasta=="1989") 

sum(PRT3.2KS$n) 

d3.2KS<-sqrt(with(PRT3.2KS, sum(d^2*n)/sum(n)))# kaskede keskmine 5.30919   

1989  

d3.2KS 

N3.2KS<-(sum(PRT3.2KS$n))/0.1  # Puude arv hektaril 

N3.2KS 

G3.2KS<-((d3.2KS/200)^2)*pi*N3.2KS  # 2.833717 

G3.2KS 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx11 = mean(with(PRT3KSh2, H.kk.KS(h, d, d3.2KS))) # 5.686985 

Hx11 

PRT3.3KS<-subset(PRT3,pl=="KS" & aasta=="2002") 

PRT3KSh3<-subset(PRT3h,pl=="KS" & aasta=="2002") 

d3.3KS<-sqrt(with(PRT3.3KS, sum(d^2*n)/sum(n))) # kaskede keskmine 

11.64955 2002  

d3.3KS 

N3.3KS<-(sum(PRT3.3KS$n))/0.1  # Puude arv hektaril 

N3.3KS 

G3.3KS<-((d3.3KS/200)^2)*pi*N3.3KS  # 13.32349 

G3.3KS 
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H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx12 = mean(with(PRT3KSh3, H.kk.KS(h, d, d3.3KS))) # 12.58093 

Hx12 

PRT3.4KS<-subset(PRT3,pl=="KS" & aasta=="2007") 

PRT3KSh4<-subset(PRT3h,pl=="KS" & aasta=="2007") 

d3.4KS<-sqrt(with(PRT3.4KS, sum(d^2*n)/sum(n))) # kaskede keskmine 

13.34635 2007  

d3.4KS 

N3.4KS<-(sum(PRT3.4KS$n))/0.1  # Puude arv hektaril 

N3.4KS 

G3.4KS<-((d3.4KS/200)^2)*pi*N3.4KS  # 13.43031 

G3.4KS 

H.kk.MA<-function(hx, dx, D){ 

  return(hx*(1-((0.32044)-(0.00434)*dx)*(1-(dx/D)^(1.48076)))) 

} 

 

H.kk.KS<-function(hx, dx, D){ 

 return(hx*(1-((0.39554)-(0.00629)*dx)*(1-(dx/D)^(1.32998)))) 

} 

Hx13 = mean(with(PRT3KSh4, H.kk.KS(h, d, d3.4KS))) #  12.32092 

Hx13 

 

Joonised: 

S<-read.csv("C:\\Users\\signe\\Desktop\\Tabel_uus.csv", sep=";", dec=",") 

S 

###### PRT 1 MA 

TA02_01<-subset(S, PRT=="TA02_01") 

TA02_01 

par(mfrow=c(1,3)) 
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plot(TA02_01$d~TA02_01$A,xlab="Aasta", ylab="Diameeter 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,16)) 

lines(TA02_01$d~TA02_01$A,data=TA02_01,col="blue",lwd=2) 

plot(TA02_01$h~TA02_01$A,xlab="Aasta", ylab="Kõrgus 

(m)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,16)) 

lines(TA02_01$h~TA02_01$A,data=TA02_01,col="blue",lwd=2) 

plot(TA02_01$Rinnaspindala~TA02_01$A,xlab="Aasta", ylab="Rinnaspindala 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,16)) 

lines(TA02_01$Rinnaspindala~TA02_01$A,data=TA02_01,col="blue",lwd=2) 

###### PRT 2 MA 

TA02_02<-subset(S, PRT=="TA02_02" & Pl=="MA") 

TA02_02 

par(mfrow=c(1,3)) 

plot(TA02_02$d~TA02_02$A,xlab="Aasta", ylab="Diameeter 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,14)) 

lines(TA02_02$d~TA02_02$A,data=TA02_02,col="blue",lwd=2) 

plot(TA02_02$h~TA02_02$A,xlab="Aasta", ylab="Kõrgus 

(m)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,14)) 

lines(TA02_02$h~TA02_02$A,data=TA02_02,col="blue",lwd=2) 

plot(TA02_02$Rinnaspindala~TA02_02$A,xlab="Aasta", ylab="Rinnaspindala 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,14)) 

lines(TA02_02$Rinnaspindala~TA02_02$A,data=TA02_02,col="blue",lwd=2) 

###### PRT 2 KS 

TA02_02KS<-subset(S, PRT=="TA02_02" & Pl=="KS") 

TA02_02KS 

par(mfrow=c(1,3)) 

plot(TA02_02KS$d~TA02_02KS$A,xlab="Aasta", ylab="Diameeter 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,15)) 

lines(TA02_02KS$d~TA02_02KS$A,data=TA02_02KS,col="blue",lwd=2) 

plot(TA02_02KS$h~TA02_02KS$A,xlab="Aasta", ylab="Kõrgus 

(m)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,15)) 

lines(TA02_02KS$h~TA02_02KS$A,data=TA02_02KS,col="blue",lwd=2) 

plot(TA02_02KS$Rinnaspindala~TA02_02KS$A,xlab="Aasta", 

ylab="Rinnaspindala (cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(4,15)) 

lines(TA02_02KS$Rinnaspindala~TA02_02KS$A,data=TA02_02KS,col="blue",lwd=2

) 
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####### PRT 3 KS 

TA03<-subset(S, PRT=="TA03") 

TA03 

par(mfrow=c(1,3)) 

plot(TA03$d~TA03$A,xlab="Aasta", ylab="Diameeter 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(0,16)) 

lines(TA03$d~TA03$A,data=TA03,col="blue",lwd=2) 

plot(TA03$h~TA03$A,xlab="Aasta", ylab="Kõrgus 

(m)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(0,16)) 

lines(TA03$h~TA03$A,data=TA02_02KS,col="blue",lwd=2) 

plot(TA03$Rinnaspindala~TA03$A,xlab="Aasta", ylab="Rinnaspindala 

(cm)",xlim=c(1985,2015),ylim=c(0,16)) 

lines(TA03$Rinnaspindala~TA03$A,data=TA02_02KS,col="blue",lwd=2) 


