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Eestis on tekkinud pärast aastakümneid toimunud turbatootmist hinnanguliselt 10000 ha 

jääksoid. Erinevate seaduste ja regulatsioonide järgi tuleks need alad korrastada, mida 

enamasti siiamaani tehtud ei ole. Erinevates maades läbi viidud uuringud näitavad, et 

üheks perspektiivikamaks rekultiveerimise viisiks oleks metsastamine. 

 Töö eesmärk on selgitada puutuhaga väetamise mõju turba toitainete sisalduse suurenda-

miseks ja mändide produktsiooni parandamiseks jääksoodes. 2014 a. viidi läbi mändide 

juurekaelte ja kõrguskasvude mõõtmised ning võrreldi neid eelmiste aastate tulemustega.  

Uuringud näitasid, et mändide kõrguskasv ja juurekaela diameetri suurenemine on oluliselt 

paremad puutuhaga töödeldud aladel. Puutuhaga töödeldud aladel saadi kõrguskasvude 

võrdluses keskmiselt 7,9 korda, ja juurekaela diameetri kasvu puhul keskmiselt 3,6 korda 

parem tulemus, kui puutuhaga töötlemata kontrollalal.  Parima tulemuse võrreldes kontrol-

lalaga andis proovitükk, mida oli väetatud tuhakogusega 8t/ha. Jääksoode metsastamiseks 

mändidega on puutuhk oluline väetis. 
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After the decades of mining the peat, there are approximately 10000 ha of abandoned cut-

away peatlands in Estonia. With several regulations and laws these areas should be re-

cultivated, but unfortunately these restorations are still undone in most of the abandoned 

peatlands. Previous experiences from different countries suggest that one of the most pro-

mising ways of using cutaway peatlands is their afforestation.  

The aim of the thesis was to investigate the effect of fertilisation with wood ash on the in-

crease of nutrient content in the peat and growth of seedlings of Scots pine in cut-away 

peatlands.  

In year 2014 the main growth parameters (height, annual height increment and root collar 

diameter) were measured and compared with datas from previous years. Better results were 

reach in height, annual height increment and root collar diameter on the areas fertilized 

with wood ash. Comparing with control area, the approximate annual height increment was 

better 7,9 times and results for root collar diameter growth was better 3,6 times.  The best 

results were achieved with the wood ash dose of 8 t/ha. 

For afforestation the cut-away peatlands with Scots pine, wood ash would be essential fer-

tilizer.  
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Sissejuhatus 

 

Turbaalad moodustavad Eesti maismaa territooriumist ligikaudu 23% (Orru 1992), seega 

on neil suur maastikuline, ökoloogiline, sotsiaalne ja majanduslik väärtus.  

Soode kasutamine põletusturba hankimiseks ja põllumajanduslikuks otstarbeks algas 

Eestis 17. sajandil. 18. sajandi lõpul kuivendati ja puhastati võsast soid märkimisväärses 

ulatuses  Saaremaal, kusjuures riikliku rahalise toetuse abil (Sepp 1995). 19. sajandi algul 

kuivendati ja aletati soid põllumajanduslikel eesmärkidel mitmetes mõisates, sajandi kesk-

paigast alates võeti neid töid ette üha laialdasemalt (Valk 1988b; Sepp 1995; Juske 1996). 

Freesturba kaevandamist alustati Eestis 1938. a (Luberg 1995). Alates 1957. aastast on tur-

ba kaevandamine Eestis täielikult mehhaniseeritud. Vedelkütuse osatähtsuse suurenedes 

hakati alates 1962. aastast väiksemaid turbakaevandamise ettevõtteid sulgema. Üheks küt-

teturba tootmise vähenemise põhjuseks oli ka tükkturba väikesemahuliseks kaevandami-

seks sobivate masinate puudus: Nõukogude Liidus valmistatud masinad olid projekteeritud 

kaevandama aastas vähemalt 20 000 tonni turvast. 1982. a lõpetati tükkturba varumine, 

kuid 1987.–1988. a alustati sellega taas (Paal jt 1999).  

Olukord muutus drastiliselt 1950. aastatel, kui turba tootmiseks võeti kasutusele freesteh-

noloogia. Selleks tuli soo enne kuivendada, kogu taimestik eemaldada ning rajada suured 

tasase pinnaga turbaväljad. Nõukogude perioodil oli soode kuivendamine progressiivne ja 

soositud tegevus ning oma turbaväljad olid paljudel kolhoosidel, sovhoosidel ja muudel 

nüüdseks kadunud ettevõtetel. Nii ei olegi meil praegu täpset ülevaadet, kui palju Eestis 

jääksoid üldse on. Tõenäoliseks peetakse nende kogupindala ligikaudu 10 000 hektarit, 

millele lähima kümmekonna aastaga lisandub veel niisama palju (Karofeld 

2006). Ökosüsteemi looduslik taastumine jääksoodes on äärmiselt aeglane protsess. 

Eesti loodusvarad peaksid olema põhiseaduse järgi rahvuslik rikkus, mida peaks kasutama 

säästlikult ja jätkusuutlikult. Seadusandlikult on küll kohustus jääksood peale kaevanda-

mist korrastada, aga tegelikkuses seda enamasti tehtud ei ole. Üheks põhjuseks on kindlasti 

NSVL-i ajast mahajäetud maardlad, mistõttu ei saa ka keegi enam vastutada korrastamise 

eest. Käesolevas uurimustöös vaadeldud Pindi sood on kasutatud omaaegsete turbaühistute 

ja üksiktootjate poolt. Alates 1962. a. tootis seal freesturvast Võru EPT, pärast 1990-ndaid 

jätkas paar aastat kaevandamist AS “KET”(Ramst jt 2008). 
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 Kasutatud kirjanduse ülevaates käsitletakse erinevaid korrastamise viise, seadusandlike 

akte, bioenergeetika jäätmete teket ja nende kasutusvõimalusi. Kuna Eesti Keskkonnastra-

teegia aastani 2020 näeb ette suuremat taastuvenergia kasutamist ning jäätmete vähenda-

mist, on uurimuse eesmärgiks võetud uurida jääksoode metsastamist, kasutades puude kas-

vu parandamiseks ära energeetikast üle jäävat puutuhka. 

Jääksoo korrastamise rakendamine peaks algama plaani või kava koostamisega, milleks 

tehakse uuringud jääklasundile, turba keemilistele omadustele, kaevandamise metoodikale 

jne. Järgmisena analüüsitakse ressursse (aega ja rahalist maksumust) leidmaks optimaalne 

korrastamise viis (Roceford, Lode 2006).  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on leida võimalused ammendatud jääksoode edu-

kaks metsastamiseks kasutades väetisena puutuhka ning välja selgitada  mändide kasvutin-

gimuste parandamiseks optimaalne puutuha kogus (t/ha). Pindi katseala on rajatud 2011. 

aasta juunis hariliku männi (Pinus sylvestris) 1-aastaste potitaimedega. Katsevariantideks 

olid kontrollala ehk tuhaga töötlemata ala ning puutuha kogustega 8 t/ha, 10 t/ha ja 15 t/ha 

töödeldud alad. 

Töö hüpotees: jääksoode turba vähese toitainete sisalduse tõttu võiks puistute bioprodukt-

siooni parandamiseks kasutada puutuhka. Puutuha rohke kaaliumi, fosfori ja magneesiumi 

sisaldus aitaks kaasa mahajäetud freesturbaväljade metsastamisele. Tasakaalustatud turba 

toitainete bilanss ja taimedele vajalike toitainete rohkus puutuhas on oluliselt parandanud 

mändide kasvu ja produktsiooni. 

 Töös analüüsitakse puutuha mõju järgnevalt; 

 turba pH-le 

 turba toitainete sisaldusele 

 puude kõrguskasvule 

 puude aastasele kõrguse juurdekasvule 

 puude juurekaela diameetri kasvule. 

2014. aastal mõõdeti Pindi ammendatud freesturbala katsealal, autori osalusel mändide 

formeerunud kõrgus- ja juurekaeladiameetri kasvud ja võeti pinnaseproovid erinevate kat-

sealade pH- ja toitainete sisalduse mõõtmiseks. 

Tänuavaldused: juhendajatele Katri Ots ja Mari Tilk, tänud abi eest Jelena Ingverile. 
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1 Kirjanduse ülevaade 

 

1.1 Jääksoode üldiseloomustus 

 

Eestis viidi 2005.-2009. a  Keskkonnaministeeriumi tellimusel Eesti Geoloogiakeskuse 

poolt jääksoode  täpsustav hindamine, mille kohaselt registreeriti kokku 98 frees-jääksood 

üldpindalaga 9371 ha (Ramst, Orru 2009). Jääksoodeks võib lugeda kõik endised turba-

kaevandamisalad, samuti põllumajanduslikus kasutuses olnud varasemad sooalad, mille 

majandamine on lõppenud. Kitsama käsitluse kohaselt on jääksood niisugused alad, kus 

turba jääklasundi tüsedus ei ületa enamasti 0,1–0,5 meetrit ning see on edasiseks masinate-

ga kaevandamiseks ammendatud (Paal 2011).  

Looduslikes rabades on kaaliumi- ja fosforisisaldus turbalasundi pindmises kihis turba-

sammalde kasvust tulenevalt suhteliselt kõrge, lasundi sügavamates kihtides see väheneb 

(Mörnsjö 1968; Lähde 1969; Damman 1978). Kui kaaliumirikkam pindmine turbakiht 

freesimisega eemaldatakse, siis selle varu taimkatte puudumise tõttu enam ei taastu (Wind-

Mulder jt 1996). Ammendatud ja mahajäetud turbaalad eraldavad suures koguses CO2 

(Waddington, McNeil 2002). Eestis moodustab turbaaladele iseloomulik CO2 emissioon 

aastas kuni 10 miljonit tonni (jääksoodest lendub keskeltläbi 400 000 tonni aastas), olles 

siin üheks peamiseks kasvuhoonegaaside allikaks (Ilomets 2001). Looduslik taastumine 

võib võtta  kahjustatud turbaaladel aega aastakümneid. Üldjuhul ei hakka turbasammal 

kuivendatud ja kaevandatud aladel ise kasvama ja seetõttu ei toimu ka turba juurdekasvu. 

Rekultiveerimata turbatootmisalad põhjustavad jätkuvat keskkonnareostust ja suurt tu-

leohtu, kuna Eestis on kaevandamise poolt rikutud rabade ja siirdesoode kasvuhooneefekt 

ligikaudu 10 korda suurem kui juhul, mil need alad oleksid endiselt looduslikus olekus 

(Ilomets 2001). Lisaks praegustele jääksoodele ammendub 10-15 aasta jooksul kuni 20 000 

ha freesvälju (Ilomets 2011).  Sellised alad on oluliseks CO2 eraldumise allikaks ja seetõt-

tu on oluline, et mahajäetud turbaalasid kataks võimalikult kiiresti uus taimestik (Noormets 

2002). Jääksoode seemnepangas puuduvad soodele iseloomulike liikide seemned ja see on 

jääksoode aeglase taimestumise oluline tegur (Huopalainen jt 1998). Jääksoode taimestu-

mist takistab ka madal veetase, tuuleerosioon ning külmakerked (Famous jt  1991;  Lavoie 
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jt  2003) ja nii võivad jääksood olla peaaegu taimkatteta veel aastakümned pärast kaevan-

damise lõppemist (Nilsson jt 1990; Bugnon jt 1997).  

Rekultiveerimissoovitused on antud 81-le jääksoole (Ramst jt 2005, 2006, 2007, 2008). 

Enamus on riigi hallata, aga sinna kuuluvad ka mõned eravalduses olevad jääksood nagu 

näiteks Lannu (Viljandi maakond) ja Pelisoo (Saare maakond), kus edasised tegevused jää-

vad valdajate otsustada (Elm 2011). Eesti Geoloogiakeskuse poolt jääksoode revisjoni tu-

lemused jagunesid järgnevalt (vt joonis 1). 

 

19%

29%
33%

8%

10%

1%

Rekultiveerimissoovitused (%)

märgala

metsastada

kaevandada

korrastada

marjakasvatus

jäätmed

 

Joonis 1. Jääksoode rekultiveerimissoovitused Eesti Geoloogiakeskuse andmete põhjal 

Allikas: (Ramst jt 2005, 2006, 2007, 2008) 

 

1.2 Jääksoode korrastamise viisid 

Jääksoode korrastamiseks on mitmeid viise, millest enamlevinud on metsamarjakasvatus, 

energiakultuuride rajamine, soona taastamine, veekogu tekitamine, põllumajandusmaaks 

muutmine ning metsastamine. 

 

1.2.1 Metsamarjakasvatus 

Metsamarjakasvatus muutus aktuaalseks seoses uute turgude avanemisega 90-ndatel. Endi-

ne kokkuostusüsteem oli lagunenud, marju korjati põhiliselt enda tarbeks ja ka see vähenes 
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seoses suhkru kättesaadavusega. Euroopa kokkuostjate leidmisega avanes võimalus met-

samarju uuesti turustada ja rajada ka istandikke. Metsakultuuride rajamine jääksoodele ei 

olnud kogemuste puudumise, pinnase eriärasuste (suhteliselt kõrge põhjavesi ja vähelagu-

nenud (20–40%) turvas) pärast perspektiivikas. Samas sobivad jääksood jõhvikakultuuride 

rajamiseks hästi. Ammendatud freesturbavälja kasutamine jõhvika kasvanduseks on loo-

duskeskkonna säilitamise aspektist vaadeldes positiivne, ajapikku hakkab turvas akumulee-

ruma ja taastub rabataimestik. Kusjuures rekultiveeritud jääksoode marjasaak ületab loo-

dusliku saagi. Maksimumsaak istutatud jõhvikakultuurides on Marjasoo talu näitel kuni 10 

t/ha (Paal 2011). Metsa talu saagikus küündis 7-8 t/ha (Metsa talu perenaise suuline väide).  

Marjasoo talu peremehe Toomas Jaadla kogemuste põhjal sobib jääksoodes kasvatamiseks 

edukalt ka ahtalehine mustikas (Vaccinium angustifolium). Marjasoo talu ahtalehise musti-

ka kultuurpõllud olid ka esimesed, mis rajatud ammendatud turbaväljadele. Ahtalehise 

mustika kultiveerimise mõju pinnasele on sarnane jõhvikale. Maa-aluste risoomidega levi-

des katab mustikas kasvuks sobiva pinna, tihe juurestik seob turba ja vanematel põldudel, 

alates 5-7 aastast, algab huumuse taastootmine, kusjuures väetamise vajadus on minimaal-

ne. Marjasoo talu on eriline ka selle poolest, et mujal maailmas euroopa jõhvikat (Vacci-

nium oxycoccus palustris) kultuurina ei kasvatata (ELF 2015). 

Vähesel määral ca 30 ha on taludes rajatud ammendunud turbaväljadele ka kännasmustika 

(Vaccinium corymbosum) istandusi (Paal 2007). Kännasmustika istanduste probleemiks on 

eesti ilmastikutingimuste vähene sobivus kuna taim on suhteliselt külmakartlik. 

1.2.2 Energianiitude rajamine 

 

Üheks jääksoode kasutamise viisiks on energianiitude rajamine. Põhja-Euroopas on enim 

katsetatud ja uuritud päideroo (Phalaris arundinacea) kasvatamist. Energianiidu rajami-

seks on see taim sobilik ka meie tingimustes oma klimaatilise sobivuse  poolest (Hadders, 

Olsson 1997; Pahkala jt 1996).  Päideroole sobivad hästi lagunenud turvasmullaga (Hovi 

1995) mahajäetud turbaväljad (Pahkala jt 2005). Soodsates tingimustes tõrjub päideroog 

aastatega kõik teised liigid, sh. ka umbrohud, välja ja muutub rohukamaras valitsevaks 

(Bender 2006). Soomes olid jääksood peamisteks päideroo kasvatusaladeks (Hytönen 

2006), kuid enamus sissetulekutest tulid erinevatest toetustest nt. energiakultuuri toetus, 

vähemsoodustatud ala toetus jne. (Jürgens 2005). Päideroo kasvatamise eeliseks ongi 
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paindlikkus, ehk kui turgu/dotatsioone ei ole, võib ala sööti jätta, oodates muid ala korras-

tamise võimalusi (Paal 2011). 

Jääksoode kasutuselevõtt võimaldaks päideroo kasvatamiseks suurendada riigi taastuv-

energia potentsiaali, korrastada inimtegevusega rikutud maastikke ja vähendada keskkonna 

reostuskoormust. Väetamiseks saaks kasutada puhastusseadmete muda, sõnnikut või läga 

ning lupjamiseks turba-, puu- või põlevkivituhka (Energiakultuuride (päideroo)   kasvata-

mise ja... 2011). Päideroo kasutamine kütteks turba asemel võimaldab vähendada elektri-

jaamade CO2 emissiooni ning suurendada sel viisil nende keskkonnasõbralikkust. Päide-

roog on suurepärane taim energia tootmiseks tänu oma kiirele uuenemisele, suurele saagi-

kusele ja headele põlemisomadustele. Energianiidud võimaldavad hoida maastiku avatuna 

ning ühtlasi tagada tööhõive ja sissetuleku talunikele. Eestis kasutatakse päideroogu vähe-

sel määral, aga seda suurendatakse aasta aastalt üha enam (Paal 2007).  Maailmas ongi 

kasvav suund kasvatada kultuure biokütuse tootmiseks (Smeets jt 2007). 

  

1.2.3 Soodena taastamine 

  

Sood on looduses tähtsad ökosüsteemid, olles elukeskkonnaks paljudele erinevatele liikide-

le, seepärast on oluline võimalus jääksoode korrastamiseks ka soode taastamine. 

Erinevate omadustega jääkturba-lasundiga kaevandamisalasid peaks korrastama erinevalt. 

Õhukese hästilagunenud turbakihiga jääksood tuleks püüda taastada madalsooks ning pak-

sema vähelagunenud turbaga alad siirdesooks või rabaks (Paal, Lode 2011). Meie tingi-

mustele sobib klimaatiliselt ja geoloogiliselt paremini Kanada meetod (Karofeld 2011). 

Turbaalade taastamise juhendi (Peatland Restoration Guide 1997) järgi koosneb tehnoloo-

gia pinnase ettevalmistamisest (vajaliku veerežiimi tekitamine), sobiliku taimestiku frag-

mentide (prk. Sphagnum, kanarbik, puhmastaimed jne.) kogumisest ja pinnasele laotami-

sest, multšimisest, väetamisest, kuivenduskraavide sulgemisest ning seirest. Kuigi turba-

sambla tükikesed lähevad sobiva veerežiimi korral kasvama päris hästi, tuleb siiski arves-

tada, et soo taastamisel tulemuste saavutamine nõuab pikka aega, selleks võib kuluda 10–

20 aastat (Ilomets 2011). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2794053/#MCP172C40
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1.2.4 Loduala moodustamine 

 

Jääksoode korrastamise üheks viisiks võib pidada ka loduala moodustamist nt. Ulila turba-

kaevandamisalal. Siin on tegemist polderkuivenduse projektiga, mille koosseisus nähakse 

ette suunata kõik kaevandamisalalt väljajuhitavad veed puhastusloduna töötavasse jääk-

soosse (Raadla, Roo 2007). 

 

1.2.5 Veekoguna taastamine 

 

Kui ala ei ole mingil põhjusel võimalik kuivendada, näiteks liigvee ärajuhtimine neist on 

kulukas ja võib halvasti mõjuda jääksood ümbritsevate maade veerežiimile, siis on otstar-

bekam rajada sinna veekogusid (Raukas 1995). Seal saaks kasvatada karpkala, linaskit, 

haugi, ahvenat ja kokre ning ühtlasi luua tingimused maa-ala jahimajanduslikuks kasuta-

miseks. Neis jääksoodes võiks elutseda veel veelinnud, jänesed, metskitsed (Valk 1981).  

Maailmast võiks ühe näitena  tuua Hollandis asuva Vinkeveeni järve, mis on rajatud endise 

turbakaevanduse peale. Vinkeveenis kaevandati keskajal turvast kodude kütmise eesmärgil. 

Praeguseks on Vinkeveeni järvest saanud Hollandis tähtis koht puhkamise- ja kalastamise 

eesmärgil (Autori kogemus).  

 

1.2.6 Põllumajanduslikuks kasutamiseks muutmine 

 

Olenevalt geoloogilistest iseärasustest on jääksoid kasutatud ära ka põllumajandusmaaks 

muutmisel. Paksu madalsoolasundiga ja karbonaatsel lamamil lasuvaid õhukese lasundiga 

freesjääksoid soovitatakse kasutada põllumajanduses (Paidla 1975). Turbaalade, aga ka 

jääksoode kasutamine põllumajanduses on tüüpiline kogu maailmas. Näitena võib tuua 

Suurbritannia (Karofeld 2011), Hollandi (Borger 1992), Ida-Euroopa ja Venemaa (A quick 

scan of....2009). Eestis põllumajanduse tarbeks jääksoid enam ei rekultiveerita, sest palju 

põllumaid seisab meil niigi kasutamata (Pikk 2011). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2794053/#MCP172C3
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1.2.7 Jääksoode metsastamine 

 

Jääksoo metsamaaks korrastamisel, tuleb esmalt tagada liigse vee äravool, mida aga palju-

del juhtudel takistab sobiva eesvoolu puudumine. Suur osa soodest on tekkinud vee puudu-

liku äravooluga nõgudesse. 

 Teiseks oluliseks probleemiks on lagealal valitsevate ekstreemsete temperatuuride toime, 

mis otseselt kahjustavad noori taimi ja võrseid, piirates taimede levikut. Võivad tekkida 

külmakohrutused, kus taimejuured rebitakse katki või kergitatakse maa seest välja,  See 

kitsendab ka metsastamiseks sobivate puuliikide valikut (Paal 2011).  

Kolmandaks probleemiks on jääksoodes valitsev toitainete, eriti kaaliumi ja/või fosfori 

puudus ning ebasobiv lämmastiku-fosfori suhe, mis pärsivad puude kasvu (Aro, Kaunisto 

1995). Ka võib esineda juurte ümbert turba ärakannet tuulega. Lisaks mõjuvad negatiivselt 

põhjavee taseme suured kõikumised (Valk 2005). Sellest tulenevalt võib järeldada, et jääk-

soode metsastamisel on väetamine üheks tähtsamaks eeltingimuseks. Kui jääksoid väetada 

fosforväetisega, soodustab see märgatavalt lehtpuude kasvamaminekut (Raid 1981; Pikk 

2001). Kui pinnas on juba väetatud fosforväetisega, võib efektiivseks muutuda ka lämmas-

tiku lisamine (Raid 1989; Pikk 2003).  

 Soomes on jääksoode metsastamiseks katsetatud mitmete puuliikidega nagu arukask (Be-

tula pendula), sookask (Betula pubescens) ja harilik paju (Salix spp.) (Hytönen, Aro 2012). 

Iirimaal on laiemalt antud teemat uurinud Florence Renou ja Ted Farrell, kelle uurimistööd 

käsitlevad lisaks enamtuntud puuliikide ka järgmisi liike; harilik saar (Fraxinus excelsior), 

harilik tamm (Quercus robur), Sitka kuusk (Picea sitchensis), harilik pöök (Fagus sylvati-

ca), sükamooripuu või ebaplaatan (Acer pseudoplatanus), harilik jugapuu (Taxus baccata), 

hiigel-elupuu (Thuja plicata) ja eurojaapani lehis (Larix x. eurolepis).  

Arvestades nii klimaatilisi tingimusi, kui ka Soome, Iiri ja Kanada kogemusi sobivad Eesti 

oludes metsastamiseks rohkem harilik mänd (Pinus sylvestris), arukask ja harilik kuusk 

(Picea abies). Arukask on kõige vastupidavam, männi kultiveerimisel on probleemiks põd-

rakahjustused, kuusel esineb külmakahjustusi ja tormiheidet (Valk 1992). Kasvutingimuste 

ja vastupanuvõime suurendamiseks ning puidu kvaliteedi parandamiseks on oluline tõsta 

turbalasundi pH-d näiteks lupjamisega. Tegelikkuses saab väetamist teostada ka erinevate 

jäätmetega nagu klinkritolmu, põlevkivi- ja puutuhaga (Huotari 2009; Kikamägi, Ots 2010; 
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Kikamägi jt 2013). Jääksoos valitseva toitainete puuduse saaks lahendada puutuha lisami-

sega pinnasesse, mistõttu paraneks puude kasvutingimused– ja kiirus. Paremaid tulemusi 

on puude kasvu stimuleerimisel puutuhaga saadud turvasmuldadel, kuna puutuhk sisaldab 

kõiki vajalikke taimetoitelemente, välja arvatud N, mida leidub rohkesti turbas endas 

(Hånell, Magnusson 2005; Piirainen jt 2005). Puutuhk on leeliseline ja puutuhaga väetami-

ne aitab neutraliseerida happelist turvasmulda. Eriti oluline on P ja K kõrge sisaldus puutu-

has, mis loob head eeldused N omastamisele ja jääksoode metsastamisele (Ots, Kikamägi, 

Kuznetsova 2009) 

Metsastamise kõrval on jääksoode korrastamisel tähelepanu pööratud ka energiavõsakasva-

tamisele. Eri liiki pajudega on tehtud katseid nii Leedus (Gradeckas 1997) kui ka Soomes 

(Hytönen 1995). 

 

1.3 Jääksoode korrastamise regulatsioon  

 

“Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengu-

suunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna 

seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskesk-

konnale ja inimesele. Keskkonnastrateegia puhul on tegemist olulise tähtsusega riigielukü-

simusega, mis tuleb säästva arengu seaduse § 12 lõike 6 kohaselt heaks kiita Riigikogus, 

ning võeti vastu 19.02.2007 (Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030). 

Jääksoode korrastamisega seovad seda kaudselt ja otseselt järgnevad suundumused: 

Jäätmete osas 

 Põhimõtteid „tootja vastutab“ ning „saastaja maksab“ rakendatakse üha laiemalt    

(turba kaevandaja vastutab ammendunud kaevandi eest). 

 Väheneb ehitus- ja lammutusjäätmete ladestamine prügilasse, kuna majanduslikku 

kokkuhoidu silmas pidades on püsijäätmetele leitud muid rakendusi (näit. kasutatud 

ehituspuidu põletamine katlamajades, mis tekitab ladustamist vajavat puidutuhka). 

Üheks eesmärgiks on oluliselt suurendada jäätmete (sh. puutuhk) kasutuselevõttu, et vä-

hendada jäätmete ladestamist. 
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Metsa osas 

 Metsandusest saadav majanduslik tulu on langemas. 

 Metsandusliku maakasutuse konkurentsivõime teiste maakasutusviisidega võrreldes 

on nõrgenemas (seda soodustavad põllumajandustoetused, poollooduslike koosluste 

säilitamise toetused, elamuehituse ja tööstuse laienemine). Seega võib oodata met-

samaa pindala kasvu aeglustumist ja on ka oht, et tulevikus metsamaa pindala vä-

heneb (antud tendentsi oleks võimalik parandada jääksoode metsastamisega). 

 Metsade keskkonnakaitse-alane tähtsus suureneb, elustiku mitmekesisuse säilitami-

se vajadust arvestatakse üha enam, kaitstavate metsade osakaal kasvab, ohustatud 

elupaikadele tagatakse parem kaitse, on võetud suund võimalikult paljude ja mit-

mekesiste elupaikade ning metsade vanuse ja metsatüüpide mitmekesisuse säilita-

misele. 

Maavarade osas  

 Eesti astumine Euroopa Liitu on karmistanud keskkonnakaitse-alaseid nõudeid. 

Muutunud on ka ühiskonna mõtteviis: kasvamas on vastuseis igasugusele maavara-

de kasutamisega seotud majandustegevusele. 

 15 aastat tagasi maavarade kasutamine vähenes ning oli aastatel 1998–2001 suhteli-

selt stabiilne, kuid viimastel aastatel on maavarade kaevandamise maht hakanud 

uuesti tõusma. 

 Samas intensiivistub metsade puhkemajanduslik kasutamine ja kasvab surve kaits-

tavatele metsadele. 

 

Mulla ja maakasutuse osas 

 Maakasutuse polariseerumine: osa maast on kasutamata, teise osa kasutamisinten-

siivsus (kasutatud tehnoloogiat ha kohta) on liiga suur (sh inimasustuse koondumi-

ne rannikualadele). 

Maastikud ja bioloogiline mitmekesisus 
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 Looduskaitse on seni olnud enamasti üksikobjekti või territooriumi kaitse. Täna-

päevane lähenemine käsitleb enam kogu Eestit haaravat elupaikade ja väärtuslike 

maastike võrku tervikuna. 

 Taastuvatel loodusvaradel põhineva energia osakaalu suurendamine väärib toetust, 

kuid samas suurendab see survet looduskeskkonnale ja elustiku mitmekesisusele 

(kooslusi ja maastikupilti mõjutab oluliselt laiaulatuslik monokultuuride kasvata-

mine: energiavõsa, rapsipõllud). 

 Elurikkuse säilitamise vajalikkust ei väärtustata piisavalt, ei osata hinnata looduse 

mitmekesisust kui ressurssi, mis loob alused parema elukvaliteedi saavutamiseks. 

Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet 

 Biokütuste konkurentsivõimet pärsib ressursi vähenemisega ning käitlemiskulude 

kasvuga kaasnev hinnatõus, seejuures on kohalike biokütuste hind suuremahulise 

ekspordi tõttu võrreldav maailmaturu hinnaga. 

 Küttepuidu varu Eestis väheneb aastaks 2015 kuni kaks korda, tingituna põhiliselt 

kasvava metsa liigikoosseisu ja vanusestruktuuri muutustest. Samas on täna veel 

rakendamata raiejäätmete energeetiline potentsiaal, seda peamiselt selle ressursi 

käitlemis- ja logistikakulutuste tõttu (tulevikus võib käitlemisprobleemide lahene-

misel tekkida veel rohkem bioenergeetilisi jäätmeid - puutuhka).  

 Põllumajanduse ja metsanduse eesmärkidel kuivendatud aladel vähenevad 

turbavarud lagunemise tõttu igal aastal 2,5–3 miljoni tonni võrra, suurendades pro-

portsionaalselt CO2 hulka atmosfääris. 

 

Eestis on õpitud kasutama keskkonnasõbralikku tarbimismudelit, muutes ja parandades 

seadusi looduse ning ökosüsteemide jätkusuutlikuse saavutamiseks.  

Jääksoode korrastamist ja rekultiveerimist ning turba kaevandamist reguleerivad peamiselt 

järgmised seadused:  

1. Säästva arengu seadus 

2. Kaevandamisseadus  

3. Maapõueseadus ja sellel põhinevad rakendusaktid 
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Lisaks nendele veel keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, loo-

duskaitseseadus jt. 

1. Säästva arengu seadus (1995) sätestab looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku 

kasutamise alused. Kuna turvast peetakse (seadusest tulenevalt) taastuvaks loodus-

varuks, peetakse selle üle kriitilise ning kasutatava varu arvestust (RT, 2005; Raud-

sep 2011), samas Euroopa Liidu direktiivide järgi on turvas taastumatu loodusvaru 

(Orru 2013). Keskonnaministeeriumi „Looduskaitse arengukava aastani 2020“ 

(2012) järgi on turvas samuti taastumatu loodusvara. Eesti siseselt on seadusandli-

kud reguleeringud üheselt sätestamata.   

2. Kaevandamisseadus (2003) sätestab inimese, vara ja keskkonna ohutuse ning 

maardlate säästliku kasutamise tagamiseks nõuded. 

3. Maapõueseadus (2004) ja sellel põhinevad rakendusaktid sätestavad kaevandamise, 

geoloogiliste- ja üldgeoloogiliste uuringute reeglid. Tähtsamaks võib pidada Maa-

põueseaduse § 64 lõike 3 alusel kehtestatud 3. jaanuaril 2011. a 

keskkonnaministri määrust nr 7 “Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade 

nimekiri”. Selles nimekirjas on turbaalad, mis on erinevatel põhjustel hüljatud ja 

peremeheta. Keskkonnahoiu huvides on otstarbekas sealt turbakiht (jääklasund) lõ-

puni kaevandada ning hiljem need alad korrastada. Mahajäetud turbaalad on juba 

kuivendatud ning seetõttu on nende kasutuselevõtu peamiseks eesmärgiks kasvu-

hoonegaaside emissiooni ohjamine ja turba kaevandamine säästlikul moel. (Raud-

sep 2011). 

 

1.4 Bioloogilised tootmisjäägid  

 

Katlakütusena on Läänemere äärsetes maades praktilises kasutuses väga mitmesugused 

puidupõhised kütused ning mõned rohtse päritoluga kütused (eelkõige õled). Puidupõhine 

biomass kujutab endast puudest või põõsastest pärinevat biomassi, kusjuures biomass võib 

olla saadud otse metsast või istandusest (nn energiametsast),  puidutööstuse jääkidest, kor-

duvakasutusega biomass jne (Vares jt 2005). Üha suurenev puidu kasutamine energia 

tootmiseks ja sellega kaasnevate ökoloogiliste probleemide mõju säästlikule ja jätkusuutli-
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kule metsandusele olid ajendiks mahuka rahvusvahelise uurimisprojekti “WOOD FOR 

ENERGY – a contribution to the development of sustainable forest management (WOOD-

EN-MAN)” algatamiseks Euroopa Liidu 5. raamprogrammis 2000. aastal (Pärn jt 2010). 

Eesti jäätmevaldkonna eesmärk on taaskasutada võimalikult palju tarbimisest üle jäävaid 

materjale ehk jäätmeid. Seejuures on kõige olulisem vältida jäätmete tekkimist. Tekkinud 

jäätmed tuleks taaskasutada ning uuesti materjalina ringlusse võtta. Vähendada tuleks ka 

jäätmetest tulenevat keskkonnariski (Keskkonnaministeerium 2015). 

Riigi uus jäätmekava aastateks 2014-2020 seostub eelkõige kaasaegse tootedisaini, ressurs-

se kokkuhoidva puhta tootmise ja kord juba toodetud materjalide ringlusevõtuga. Kokku-

hoidlikkus, innovatiivsus, mugavus ja efektiivsus– need on neli märksõna, mis järgmist 

seitset aastat jäätmevaldkonnas kõige paremini iseloomustama peaksid. Jäätmete käitlemi-

sel lähtutakse jäätmekäitluse hierarhiast ehk põhimõttest viia jäätmekäitluse mõju kesk-

konnale võimalikult väikseks. Eelistada tuleb hierarhias kõrgemal olevaid lahendusi. Pari-

maks loetakse jäätmetekke vältimist, hierarhiatasemelt madalamal on taaskasutamine. 

Jäätmete taaskasutusmoodused on korduskasutus, materjalina ringlusevõtt ja energia toot-

mine. Prügilasse viimist loetakse hierarhias viimaseks lahenduseks. (Riigi jäätmekava 

2014-2020). 

Põlevkivijäätmekoguste vähendamine on Eestile üks suuremaid ülesandeid. Aastatel 2007-

2011 tekkis üle 85 protsendi jäätmetest tööstuses, sealjuures 79% kogu jäätmetekkest 

moodustasid põlevkivitööstuse ja -energeetikava seonduvad jäätmed. Suur osa tööstus-

jäätmetest tekib veel puidutööstuses ja tsemenditööstuses – need suunatakse enamasti taas-

kasutusse. Suuremamahulistest ohtlikest jäätmetest võiks nimetada tsemenditööstuse elekt-

rifiltrites kinnipüütud klinkritolmu, mida näiteks 2011. aastal tekkis 55 000 tonni. Sellest 

lubiväetisena taaskasutati 30 400 tonni (Keskkonnaülevaade 2013). 

1.4.1 Puutuhk 

 

Eelmisel aastakümnel hakati tänu energiakriisile  taas laialdasemalt kasutama biokütuseid 

– puitu ja turvast, millele viitab puidu- või turbaküttele üleläinud katlamajade arvu kasv 

Eestis (Vares jt 2005). Biokütuste populaarsuse suurenemisega on kaasnenud probleem 

tootmisjääkide utiliseerimisest, mistõttu oleks vajalik väljaselgitada tootmisjäägina tekki-
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vate erinevate toitainerikaste tuhkade keskkonnasäästlikud taaskasutusvõimalused (Kika-

mägi, Ots 2010). Vältida tuleks justnimelt jäätmete prügilatesse ladustamist. 

Puidutuha keemiline koostis sõltub väga palju puu kasvukohast, liigist, aga ka sellest, mil-

liseid puu osi kasutatakse kütteks – kas ainult tüvepuitu, koorega tüvepuitu või ka oksi ja 

juuri. Puidutuha lõpliku keemilise koostise määrab põlemistemperatuur. Kodukoldes (põ-

lemisel alla 1200 °C) ja tööstuslikes kateldes (põlemistemp. üle 2000 °C) põletades on 

puutuha keemiline koostis oluliselt erinev (Naylor, Schmidt 1986).  

 Tuhas sisalduvad toitained on taimedele kõige paremini omastatavad, kui põlemistempera-

tuur on 600-900°C (Pitman 2006). Kui temperatuur tõuseb üle 800° C, väheneb tuhas K, S, 

B ja Cu sisaldus (Misra 1993). Antud uurimustes selgus, et põlemistemperatuuri suurene-

misel väheneb tuhas kaaliumi, väävli ja vase, vähemal määral naatriumi ja tsingi sisaldus. 

Tuhkade magneesiumi, fosfori, mangaani, alumiiniumi ja raua sisaldus ei muutunud oluli-

selt põlemistemperatuuri tõstmisel. Täheldati, et tuhkade koostis võib sõltuda mõnede ele-

mentide, näiteks räni, mangaani, raua ja alumiiniumi esinemisest või puudumisest. Need 

elemendid on omavahelistes sünergistilistes seostes mõjutades mitmesuguste ühendite te-

ket tuhas (Pärn jt 2010). Seega võib puidutuha keemiline koostis olla üsnagi erinev (vt ta-

bel 1).  

 Tabel  1. Puidutuha keemiline koostis %-des. Allikas: (Paist, Poobus 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siinjuures tuleb märkida seda, et ca 50% K2O on vees lahustuv. Väävli olemasolule viitab 

ka 1…4% SO3 sisaldus tuhas. Tuhk on reaalselt kasutatav väetisena. 

Võrreldes puidu-ja õletuha keemilist koostist on mõistlik kasutada puutuhka metsa väeta-

misel ja õletuhka energianiitude rajamisel (Vares jt 2005; Pärn jt 2006).  

Puidutuha 

keemiline 

koostis 

 % 

CaO 37…58 

K2O 3…29 

P2O5 1…8 

MgO 5…16 

Fe2O3 1…5 

SiO2  3…22 

Na2O  0,5…3 

SO3  1…4  
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Kompenseerimaks puidutuhas olevat madalat lämmastikusisaldust, oleks mõistlik seda se-

gada turbatuhaga.  

Metsaökosüsteemide puhul peitub tuhaga väetamise korral oht tuhas sisalduvate raskmetal-

lide pärast, esiteks nende sattumises toiduahelatesse seentesse ja marjadesse ladestumise 

tagajärjel (Huotari jt 2011; Moilanen jt 2006; Omil jt 2007). Teiseks võivad raskmetallid 

häirida mükoriisa moodustumist puujuurtel (Ohtonen, Tuohenmaa 1999) ja mulla mikroor-

ganismide elutegevust, mõjutades seega kaudselt ka puu kasvu. Samuti on üheks ohufakto-

riks raskmetallide sattumine veeringlusse.  

Tuhaga väetamise üheks probleemiks on tehnoloogia. Kuna turbapinnas on reeglina peh-

me, on põllumajanduses tavapäraseks väetamiseks kasutatavad masinad jääksoodes ebaso-

bivad ning teha tuleks lisainvesteeringuid masinate maastikusuutlikkuse parandamiseks 

(Korbe 2014).  

Soomes katsetati tuhast pelletite tootmist (Metsätieteen aikakauskirja 3/1999). Tuhast 

graanulite tegemise eelisteks peeti eelkõige: 

1. lendtuha tolmnemise vähenemist, mis võib olla ohuks töötegija tervisele (Juntunen 

1982, 1983). 

2. väetusmasinate kulumise ja tuhast tekkinud sööbimuse vähenemist.  

3. aeglasemat toitainete leostumist pinnasesse, hoidmaks ära võimalikku kasvupinnase 

pH- šokki (Mälkönen 1996; Silfverberg 1996).  

 

Granuleerimistehnoloogia aitaks lahendada ka ladustamise (Hakkila, Kalaja 1983; Hakkila 

1986) ning väetamiseks mõeldud tuha toitainerikastamise probleemi. Sidususe parandami-

seks ja (taimedele vajalike) toitainete suurendamiseks lisati tuhale erinevaid jäätmeid nagu 

kanasõnnik, reovee puhastussete, tselluloosi tootmise jääkmuda ja biojäätmed (Ferm, Taka-

lo 1981; Hytönen 1998). Tõdeti, et mõju kasvupinnasele ei ole nii kiire kui lendtuha puhul, 

aga seda kompenseerib pikem toimimisprotsess (Hytönen 1999). 
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2 Materjal ja metoodika 

2.1 Katseala kirjeldus 

Uuritav Pindi jääksoo katseala, on rajatud 01.06.2011 Maaülikooli teadlaste poolt. Katseala 

rajamine sai teoks tänu KIK-i 2010. aastal finantseeritud projektile nr 29 ''Jääksoode turba 

toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine biokütuste tuhka-

dega (puu- ja turbatuhk)''. Projekt vastas “Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030“ olulis-

tele punktidele nagu loodusvarade säästlik kasutamine, jäätmete vähendamine ja taaskasu-

tus, maastike mitmekesisuse säilitamine ning suurendamine, jne.  

Pindi mahajäetud turbamaardlasse loodud katseala asub Lasva vallas, Pindi asulast 0,5 km 

lõuna pool ja Võrust 11 km kirdes, Pindi turbamaardla lõunaosas vt. (joonis 2) koordinaa-

tidega (57° 53' 9.546"N ja 27° 11' 55.7124"E). 

 

Joonis 2. Pindi katseala asukoht. Allikas: (Maaamet) 
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2.2 Kasvukeskkonna iseloomustus 

 

Pindi mahajäetud turbamaardla üldpindala on 77,42 ha, millest enamus kuulub RMK Võru 

metskonnale, riigimaad on 0,27 ha (Ramst jt 2008). Maardlale on varasemalt tehtud otsin-

gulis-uuringulised tööd ENSV MN Geoloogia valitsuse poolt (Orru jt 1976), ning jääkva-

rude määramine Eesti Geoloogiakeskuse poolt (Klimenko jt 1995). 

Looduslikult on soo kujunenud Võru-Hargla tasandiku nõos. Turba aluspinnaseks on jää-

järvelised liivad ja liivsavid. Soo kuivendustööde käigus juhiti veed magistraalkraavi möö-

da ca 1 km kaugusel olevasse Võhandu jõkke. Veepindade kõrguste vahe magistraalkraavis 

ja tootmisalal lubab turbalasundi isevooluliselt kuivendada kõrgusmärgini 71,5 m, st prak-

tiliselt kuni mineraalpõhjani (Klimenko jt 1995).  

Pindi mahajäetud maardla turbavarud on uuritaval katsealal (vt joonis 3) vastavalt;  

 vähelagunenud turvas keskmise paksusega 0,6 m, kokku ca 60 tuh t (5. plokk) 

 hästilagunenud turvast keskmise paksusega 1,25 m 190 tuh t (4. plokk) 

 

Joonis 3. Pindi turbamaardla plaan M 1 : 10000. Allikas: (Keskkonnaregistri maardlate nimistu 

kaart nr. 0102) 
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Vähelagunenud turbakiht koosneb raba samblaturbast, hästilagunenud turvas raba männi-

villpea- ja siirdesoo puuturbast. Vähelagunenud turba keskmine lagunemisaste on 13% ja 

tuhasus 1,2%, hästilagunenud turbal vastavalt 35% ja 2,1% (Ramst jt 2008). 

Rein Ramsti järgi oli Pindi mahajäetud turbamaardla lõunaosa taimestiku poolest kesine 

(vt. foto 1). Veetase on keskmiselt 0,6 m maapinnast. Kraavide ääres olid üksikuid tupp-

villpeamättaid (Eriophorum vaginatum) ja kanarbikupuhmad (Calluna vulgaris) ning kuni 

3 m kõrgused kased (Betula pubescens), väljakutel kasvas ka mõni väike mänd (Pinus syl-

vesteris). 

 

Foto 1. Pindi taimestumata turbaväljak. Allikas: (Ramst jt 2008) 

Tänaseks päevaks on tupp-villpead rohkem levinud ja kraavide äärsed puud saavutanud 

kõrguskasvu 7-8 m (vt. foto 2).  
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Foto 2. Pindi uuritava katseala kraaviäärsed puud 2014. a. Autor: Sõnajalg 

2.3 Morfoloogilised analüüsid 

 

Katsematerjaliks on hariliku männi (Pinus sylvestris) 1-aastased potitaimed. Taimed istuta-

ti käsitsi 2011. aasta juunis seaduga 1,2×2 m. Iga katsevariandi üldkogumiks oli 50 puud. 

Katsevariantideks olid kontrollala ehk tuhaga töötlemata ala ning puutuha kogustega 8 t/ha 

(PT 8), 10 t/ha (PT 10) ja 15 t/ha (PT 15) töödeldud alad. Väetamisel kasutati 1 x 1 m 

ruutsüsteemi, kus enne taime istutamist segati turbasse ca 10 cm sügavusele Võru Soojus 

AS-ist pärit puutuhka. Novembris 2014 mõõdeti katsealal puude  kõrguskasv (n=50, cm), 

aastane juurdekasv (n=50, cm) ja juurekaela diameeter (n=50, cm). 

2.4 Keemilised analüüsid 

Pindi mahajäetud turbaväljalt võeti toitainete sisalduse määramiseks turbaproovid 

11.11.2014. Proovid võeti juhuslikest katseruutudest 5-10 cm  sügavuselt (n=3). Turbap-

roovide keemilised analüüsid teostati Maaülikooli Taimebiokeemia laboratooriumis. 

Puutuha keemilised analüüsid teostati Eesti Keskkonnauuringute Keskuses.  
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2.5 Andmete statistiline analüüs 

 

Statistika ülesandeks on anda koondnäitajad andmetes peituva sõnumi edastamiseks (Traat 

2006). Pindi mahajäetud turbamaardlas hariliku männi kasvutingimuste kohta puutuhaga 

töödeldud aladel arvutati taimede tunnuste aritmeetilised keskmised ja standardhälbed. 

Puude kõrguskasvude arvutamisel jäeti keskmiste tulemuste arvutamisel välja metslooma-

de poolt kahjustatud puude näitajad. Statistiliseks analüüsiks kasutati MS Excel 2010 tark-

vara t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances, et välja selgitada, kas tulemused 

erinevad kontrollist ning mis näitab, kas erinevus kahe valimi aritmeetilise keskmiste vahel 

on oluline (Kiviste 1999). Statistiliste olulisuste nivoodega (0,05, 0,01, 0,001) kontrollitud 

tulemused on märgitud tärnidega, vastavalt  p >0,05 (-),  p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**)  ja  p ≤ 

0,001 (***). Üksteisest sõltuvate tunnuste kontrollimiseks kasutati lineaarset regressioona-

nalüüsi. 

Andmete analüüsiks ning jooniste tegemiseks kasutati programmi MS Excel 2010. 
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3 Tulemused ja arutelu 

3.1 Turba pH ja toiteelementide sisaldus 

 

Turvasmuldadel ilmneb puutuha mõju mulla pH suurenemisele varsti pärast väetamist 

(Hytönen 1998) ja kestab kauem. Soome soode väetamiskatsete puhul oli 30 aastat pärast 

puutuhaga väetamist mulla ülemise kihi pH kahe ühiku võrra kõrgem kui väetamata aladel 

(Silferberg, Hotanen 1989). Turbatuhaga väetamisel suurenes turvasmulla pH oluliselt just 

suuremate tuhakoguste korral: doos 640 t/ha muutis mulla praktiliselt neutraalseks 

(pH=7,4) (Hytönen 1998). 

Pindi katsealal kasutatud puutuha keemiline koostis on esitatud tabelis 2.  

Tabel  2. AS-st Võru Soojus pärit puutuha pH ja keemiline koostis (mg/kg) Allikas: (EKUK 

labor 2011) 

Keemiline 

element 

Puutuhk 

(koldetuhk) 

pHKCl 12,5 

Nüld <1000 

Püld 12205 

K 29100 

Ca 169000 

Mg 22500 

B 89,7 

S 870 

Cd <1 

Cr 13,4 

Ni 7,4 

Pb 2,89 

Fe 5833 

Zn 94,6 

Cu 87,3 
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Pindi mahajäetud turbamaardla mulla pH-sisalduse muutumine pärast puutuhaga väetamist 

näitab joonis 4. 

  

 

Joonis 4. Pindi tubamaardla mulla pH keskmised tasemed aastatel 2012 ja 2014 (pHKCl ± 

st. hälve) 

 

Analüüsidest võib järeldada, et suurema tuhakogusega väetamisel on mõju mulla pH neut-

raliseerimisele efektiivsem. Kolme aasta jooksul on Pindi turbamaardla mulla pH tase võr-

reldes väetamata ja väetatud (PT 15) alal tõusnud 2,7 korda. Puutuhk, omades kõrget aluse-

list reaktsiooni, suurendab väetamisel mulla pH-d, mille tulemusel suureneb mullas kõdu 

lagundavate bakterite arvukus ja aktiivsus. Seega kiireneb metsakõdu lagunemine, orgaani-

lise lämmastiku mineraliseerumine ja lämmastiku omastatavus (Kikamägi 2008;  Bååth, 

Arnebrant 1994; Frize jt 1994).  

Jääksoode taaskasutamisel on põhiliseks probleemiks toitainete vähesus. Turba keemilised 

omadused on ammendatud freesturbaväljadel muutunud. Looduslikud sood on kaaliumi- ja 

fosforirikkad, kõige enam leidub neid elemente turba pealmises kihis, aga sügavamates 

kihtites nende kontsentratsioon väheneb. Kaaliumiga küllastunud pealmise turbakihi 

eemaldamine toob kaasa kaaliumi puuduse. Kaalium kuulub taimede kasvuks olulisemate 
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komponentide hulka ja selle vaegus kajastub ammendatud turbaväljadel taimestiku puu-

dumisega. Ammendatud freesturbaväljadel on taimede kasvu limiteerivaks põhjuseks kaa-

liumi- ja fosforivaegus (Mörnsjö 1968; Lähde 1969; Damman 1978).   

Fosforit (P) sisaldavad taimes nukleontiidhapped, fermendid, vitamiinid, hormoonid jt. 

tähtsad taimekasvu mõjutavad ühendid (Otsus 2004). 

Kaaliumil (K) on taimes mitmed füsioloogilised funktsioonid: 

- suurendab rakumembraani läbilaskvust teistele elementidele 

- aktiviseerib protoplasma sünteetilisi protsesse 

- soodustab sahhariidide sünteesi 

- soodustab vee tungimist juurtesse samal ajal vähendades transpiratsiooni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui viljaka mulla optimaalne fosfori sisaldus võiks olla 20-50 mg/kg  ja kaalimi sisaldus  

 

150-400 mg/kg kohta (Otsus 2004), siis Pindi katseala kontrollala fosfori ja kaaliumi sisal-

dused aastal 2012 olid vastavalt 16,3 mg/kg ja 84,4 mg/kg (vt.  joonis 5). Fosforisisaldus 

turbas on 2014. aastaks tõusnud. Kaaliumi sisaldus turbas on aastal 2014 langenud võrrel-

des aastaga 2012.  Taimed omastavad seoses produktsiooni ja kasvu suurenemisega toitai-

neid rohkem.  Sarnaselt fosforile on ka kaaliumi olemasolu taimedele oluline lämmastiku 

paremaks omastamiseks ja seega ka ammendunud turbavälja edukamaks metsastamiseks 

(Hytönen 1995). 

Joonis 5. Pindi turbamaardla turba P- ja K- sisaldused aastatel 2012 ja 2014  (keskm. 

mg/kg ± st. hälve) 
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Magneesium (Mg) kuulub klorofülli koostisesse ja seetõttu võtab ta osa süsihappegaasi 

assimilatsioonist. Puudusel algab klorofülli lagunemine (Otsus 2004). Kaltsium (Ca) omab 

olulist kohta raku protoplasma ehituses mõjutades rakkude paljunemist. Kaltsium regulee-

rib ka süsivesikute ainevahetust. Taimes võib tema puudus tekkida suure kaaliumi- ja mag-

neesiumisisalduse tagajärjel (Otsus 2004). Kaltsium on üks olulisemaid makroelemete, 

millest sõltub turvasmuldade viljakus (Valk 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Pindi turbamaardla turba Mg- ja Ca-sisaldused aastatel 2012 ja 2014 (keskm. 

mg/kg ± st. hälve) 

Magneesiumi sisaldus oli erinevate katsealade vahel (kontroll ja PT 15) kasvanud 4,4 kor-

da (vt. joonis 6). Aastal 2014 oli Mg-sisaldus pinnases (PT 15) vähenenud, jäädes 956 

mg/kg piirimaile. 

Puutuhaga väetamise tagajärjel tõusis kaltsiumitase hüppeliselt, olles kontrollalal 2012. 

aastal 838,8 mg/kg ja katsealal (PT 15) 8110 mg/kg. Vahe on peaaegu 10-ne kordne. Suu-

rema kaltsiumi sisaldusega turvas võib tõsta mikrobioloogilist tegevust, aidates kaasa turba 

lagunemisele ning orgaaniliselt seotud lämmastiku vabanemisele (Renou-Wilson, Farrell 

2007). 

Mõningatel juhtudel on täheldatud, et mulla lämmastikusisaldus on pärast väetamist hoopis 

vähenenud. Põhjusteks võivad olla lämmastiku suurem tarbimine taimede poolt väetamise 

tagajärjel hoogustunud kasvu tõttu, lämmastiku sidumine suurenenud mikroobsesse bio-

massi ning lämmastikühendite (ammoniaagi) lendumine atmosfääri metsakõdu lagunemi-

sel (Pärn jt 2010). Pindi katseala turba lämmastiku sisalduse muutus töödeldud alal (PT 15) 

antud protsessi näitabki (vt joonis 7).  
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Joonis 7. Lämmastiku sisalduse võrdlus Pindi katsealal (keskm. % ± st. hälve ) 

 

Lämmastik on rakutuuma, protoplasma, klorofülli ja assimilatsiooniproduktide jt. 

koostisosa, mis soodustab vegetatiivset kasvu, eeskätt lehtede ja võrsete moodustamist (Ot-

sus 2004). 

3.2 Puude kõrguskasv 

 

Puude kõrguskasv sõltub erinevatest tingimustest nagu kasvupinnase toitainete rikkus, 

niiskusrežiim, turba tüsedus (Paavilainen, Päivänen 1995).  

Pindi katseala rajati 2011. aasta juunis. Männiistikute keskmine algkõrgus oli 17,7 cm. 

Edasised mõõtmised teostati 2011. vegetatsiooniperioodi lõpul ja 2013. ning 2014. aastal. 

Erinevate puutuha kogustega töödeldud alade keskmiste kõrguste võrdlus on välja toodud 

joonisel 8. Esimese aasta kõrguskasvude varieeruvus on seotud istikute erinevate keskmiste 

algkõrgustega kontrollaladel ning istutusjärgsest stressist tulenevale juurdekasvu puudumi-

sele. Aastal 2013 mõõdetud kõrguskasvud erinevad juba kardinaalselt, olles kontrollalal 

mõõdetuga kordades suuremad. Võrreldes puutuhaga 8t/ha töödeldud ala kontrollalaga, on 

puutuhaga väetatud alal keskmine kõrguskasv suurenenud 2,3 korda ja puutuhaga töödel-

dud aladel vastavalt (PT 10) 2,17 ning (PT 15) 2,03 korda. Sealjuures on statistiline usal-

dusväärsus suurem kui 99,9%. Aastal 2014 on antud kordajad veelgi suuremad, vastavalt: 

3,4, 3 ja 2,7. 
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Joonis 8. Männi keskmiste kõrguskasvude võrdlus Pindi katsealal (cm, ± st. hälve). Statis-

tiliste erinevuste arvutamiseks kasutati t-testi, - p >0,05; **  p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001 

 

Analoogsed tulemused esimestel aastatel hariliku männi kõrguskasvude keskmiste võrdle-

misel väetatud ja väetamata alade vahel on saadud ka teistel katsealadel: Oru maardlas 

(Korbe 2014) ja Ulila maardlas (Kliimand 2014).  

Kõrguskasvude statistiline võrdlus katsealade vahel andis järgmise tulemuse (vt. tabel 3). 

Tabel  3. Katsealade omavaheline statistiline analüüs (- p >0,05; * p ≤ 0,05; **  p ≤ 0,01) 

    2013     2014   

  PT 8 PT 10 PT 15 PT 8 PT 10 PT 15 

  PT 8 - - * - * ** 

PT 10 - - - * - - 

PT 15 * - - ** - - 

 

Tulemustest on näha, et statistiliselt on kontrollala hariliku männi kasvuga võrreldes kõige 

sobilikumad kasvutingimused puutuha kogusega 8t/ha töödeldud katsealal. Keskmiste kõr-

guskasvude vahe 8t/ha puutuhaga töödeldud alal ja töötlemata alal oli aastal 2014 64,6 cm. 

*** *** *** *** *** *** - - **
* 
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3.3 Mändide kõrguste juurdekasv 

 

Esimesel aastal vegetatsiooniperioodi lõpus Pindi katsealal männi juurdekasvus olulisi eri-

nevusi võrreldavate katsealade taimede vahel ei täheldatud (vt. joonis 9), kuna taimed on 

veel istutusjärgses stressis. 

 

 

 

Suurim oli keskmine kõrguse juurdekasv katsealal, mis oli töödeldud puutuha kogusega 

10t/ha, juurdekasv vastavalt 1,92 cm/a, (p ≤ 0,05). Väikseim keskmine juurdekasv avaldus 

proovitükil, mida oli töödeldud puutuha kogusega 15t/ha mille aastane kõrguskasv oli 0,67 

cm. 2011.a. kontrollala ja puutuha kogusega 8t/ha töödeldud katseala kõrguskasvude 

keskmiste vahe  oli 0,01cm, kusjuures olulisi statistilisi erinevusi ei täheldatud (p > 0,05). 

Sarnaselt kõrguskasvude keskmiste võrdlusele võib oletada, et esimesel aastal olid katse-

taimed istutusjärgses stressis. Mahajäetud turbamaardlatele rajatud männiistikute katseala-

del on analoogseid tulemusi saadud nt. Oru katsealal (Korbe 2014), Ulila maardlas (Klii-

mand 2014), kus esimese aasta juurdekasvudes väetatud ja väetamata alade vahel olulisi 

erinevusi ei täheldatud. 

Joonis 9. Mändide keskmiste kõrguste juurdekasvud (cm/a, ± st. hälve). Statistiliste 

erinevuste arvutamiseks kasutati t-testi, - p >0,05; * p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,001  
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Aastal 2014 peale kasvu formeerimist mõõdeti katsealal mändide juurdekasvud. Töödeldud 

alade keskmiste juurdekasvude tulemused olid statistiliselt rohkem kui 99,9% erinevad 

võrreldes töötlemata kontrollalaga (p ≤ 0,001) ehk oluliselt paremini kasvavad männiistikud  

puutuhaga töödeldud aladel. Kõige suurem oli juurdekasvude erinevus töötlemata kontrol-

lalal ja puutuha kogusega 8t/ha töödeldud katsealal kasvanud puude vahel, olles 9,2-kordne 

ning keskmiste juurdekasvude vahe oli 29,2 cm. Jooniselt 9 on näha, et männile sobivad 

paremini väiksema koguse puutuhaga töödeldud mahajäetud turbaalad.   

 

3.4 Juurekaela diameeter 

 

Sarnaselt kõrguskasvude ja kõrguse juurdekasvude võrdlustele on ka puutuhaga töötlemata 

ning töödeldud alade vahel juurekaela diameetri kasv suurim puutuha kogusega 8t/ha väe-

tatud alal (vt. joonis 10).   

 

Joonis 10. Mändide keskmised juurekaela diameetrid- ja juurdekasvud (cm, ± st. hälve). 

Statistiliste erinevuste arvutamiseks kasutati t-testi, *** p ≤ 0,001  
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2013. aasta mõõtmistele tuginedes võib väita, et keskmine juurekaela diameeter on puutu-

haga väetatud aladel statistiliselt oluliselt erinev võrreldes töötlemata kontrollalaga (p ≤ 

0,001). 

Puutuhaga töödeldud alal (PT 8) kasvanud mändide keskmine juurekaela diameeter oli 

suurenenud 3,7 korda võrreldes töötlemata kontrollalaga. Teiste puutuhaga töödeldud alade 

võrdlused töötlemata alaga olid vastavalt 3,1 korda (PT 10)  ja 3,0 korda (PT 15). Kui juu-

rekaela keskmine diameetri juurdekasv väetamata alal on 1,72 cm/a, siis puutuhaga väeta-

tud aladel on need vastavalt 8,8 cm/a (PT 8), 6,3 cm/a (PT 10)  ja 6,8 cm/a (PT 15). 

Aastal 2014 läbi viidud mõõtmiste tulemused näitavad, et võrreldes väetamata alaga on 

puutuhaga töödeldud aladel kasvavate mändide juurekaeladiameetrid saavutanud veelgi 

suurema erinevuse: vastavalt) 4,2 korda (PT 8), 3,3 korda (PT 10) ja 3,3 korda (PT 15). 

Statistiliselt võrreldes on erinevus oluline (p ≤ 0,001), ehk rohkem kui 99,9% tõenäosusega 

suureneb mändide juurekaela diameeter jõudsamalt puutuhaga töödeldud aladel. Puutuhaga 

töödeldud alade omavahelisel kõrvutamisel 2014. aasta tulemuste järgi näitas statistiline 

analüüs järgmist: (PT 8) ja (PT 10) võrdluses saab rohkem kui 99,9% kindlusega väita, et 

suurema juurekaela diameetriga männid kasvavad puutuhaga töödeldud alal (PT 8). Puutu-

haga töödeldud alade (PT 8) ja (PT 15) omavahelise võrdluse puhul võib väita, et 99,9% 

kindlusega kasvavad suurema juurekaela diameetriga puud puutuha kogusega 8t/ha väeta-

tud alal. 

3.5 Mändide kõrguskasvude ja juurediameetrite võrdlused 

 

Aastal 2014 mõõdetud kõrguskasvude ja juurekaeladiameetrite analüüs andis kordades eri-

nevad tulemused võrreldes puutuhaga töötlemata kontrollala ja erinevate tuhakogustega 

töödeldud aladega. Et leida katsealade puude kõrguskasvust tingitud juurekaeladiameetri 

suurenemist erinevatel töödeldud aladel, kasutati regressioonianalüüsi. 
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Joonis 11. Diameetri sõltuvus kõrguskasvust puutuha kogusega 8t/ha töödeldud alal. 

 

Puutuha kogusega 8t/ha töödeldud ala regressioonianalüüsist võime järeldada, et 87% ula-

tuses  on juurekaeladiameeter tugevas seoses kõrguskasvuga (r2=0,87). Võrreldes jooniseid 

11, 12 ja 13 omavahel (determinatsioonikordajad vastavalt 0,87, 0,81 ja 0,82), näeme et 

tugevaim seos kõrguskasvu ja diameetri suurenemise vahel on täheldatav väikseima tuha-

kogusega töödeldud alal. 
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Joonis 12. Diameetri sõltuvus kõrguskasvust puutuha kogusega10t/ha töödeldud alal. 

 

 

Joonis 13. Diameetri sõltuvus kõrguskasvust puutuha kogusega 15t/ha töödeldud alal. 
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Kokkuvõte 

 

Aastakümneid toimunud turbakaevandamine on jätnud Eesti loodusesse oma jälje. Toimiva 

seadusandluse ja regulatsioonide puudumine on tekitanud olukorra, kus Eestis on umbes 

10000 ha jääksoid. Mahajäetud jääksoode seisund sõltub suuresti tootmise lõppemise aja-

vahemikust, kuivenduskraavide olukorrast, alles jäänud turbakihi tüsedusest ning soo tüü-

bist. Sama võib väita ka soovitatavate korrastamise viiside kohta, kuna vastavalt jääksoo 

seisundile tuleks valida optimaalne taastamisviis. Jääksoode metsastamist on peetud üheks 

perspektiivikamaks, kuna luuakse uusi taastuva energia allikaid, luuakse toimiv ökosüs-

teem  kasutades ära bioenergeetikas tekkivaid jäätmeid (puutuhk). 

Puutuha mõju Pindi katsealal mändide kasvu stimuleerimisel sõltus kasutatud puutuha ko-

gusest.  

 Puutuhaga töödeldud alal toimusid muudatused turba mineraalelementide sisaldu-

ses ning turba pH tõusis kahe aasta vältel 0,4 ühiku võrra, muutes kasvupinnase pH 

neutraalsemaks. Mineraalelementide sisaldus turbas kasvas võrreldes kontrollalaga 

oluliselt, eriti K, P, Mg ja Ca osas. 

 Turba toiteelementide analüüsist võib järeldada, et väiksema puutuha kogusega on 

mändide produktsioon optimaalsem. Suurema tuhakogusega väetamisel on küll 

elementide sisaldus turbas suurem, aga taimed ei suuda seda omastada.   

 Vaadeldes puude kõrguskasvude analüüse, võib väita, et männid kasvasid jõudsa-

malt katsealal, mida oli väetatud puutuhaga kogusega 8t/ha. Esimesel aastal ei tä-

heldatud kõrguskasvudes olulisi erinevusi, mida võib seletada istutusjärgse stressi-

ga.  

 Uuringutest oli näha, et jääksool väetamata alal kasvama pandud istikud jäävad 

känguma, nende kõrguse- ja juurekaeladiameetri juurdekasv on kesine ning majan-

duslikult ei ole see pikemas perioodis perspektiivikas.  

 Puutuhaga väetatud aladel hakkas kasvama alustaimestik ning senini rikutud maas-

tik on saanud uue ilme. 
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Tähtis ongi, et jääksoode metsastamisel võetaks arvesse kõiki keskkonnamõju aspekte, 

milleks on veel jäätmete (puutuha) teke ja selle ladustamine, jääksoode olemasolu ning 

nende edasine teke. Kuna enamasti on säilinud ka endiste turbamaardlate teedevõrk (inf-

rastruktuur ei nõuaks lisakulutusi), võiks  jääksoode korrastamine olla üks riigi prioriteeti-

dest, kuna põlevkivi järel on turvas Eestis järgmine tähtis energiaallikas. 

Antud töös saadud tulemusi saab kasutada jääksoode rekultiveerimisel hariliku männi isti-

kutega ja selleks vajaliku väetisemäära arvestamisel.  
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Decades of peat mining has left a footprint on the Estonian natural environment. The lack 

of operating legislation and regulations has created the situation of approximately 10,000 

ha of abandoned cutaway peatlands. The condition of the abandoned cutaway peatlands 

considerably depends on the time period when the cutting was ended, the condition of the 

drainage ditches, the thickness of the peat layer left after the peat cutting and the type of 

the peatland. There is also a wide variation in the suggestions for the optimal landscape 

restoration techniques – depending on the condition of the specific peatland, optimal resto-

ration technique should be used. Afforestation of the abandoned cutaway peatlands has 

been considered one of the most perspective ways for restoration as this creates new 

sources of renewable energy and a new functional ecosystem while making use of the 

waste of bioenergy (wood ash). 

The effect of the wood ash on the stimulation of the pine growth on the trial areas depend-

ed on the amount of ash used. 

 Changes took place in the mineral composition of the peat in the areas that were 

fertilized with wood ash – the pH of the peat rose by 0,4 units over the two year pe-

riod, creating a more pH neutral growth ground. The mineral content rose consider-

ably compared to the control area, especially the K, P, Mg and Ca content. 

 

 The nutrition element analysis suggests that a smaller concentration of wood ash 

fertilization is more optimal for the production growth of the pines. The element 

content in the peat is larger with larger ash content, but the plants are unable to as-

similate these minerals as nutrients. 

 While analyzing the height increment analysis, it can be concluded, that the biggest 

growth took place at the site with the fertilization intensity of 8 tons/ha. No effect 

was noticed on the annual height increment on the first year, but this can be at-

tributed to the post-planting stress. 

 The research shows that the seedlings planted on the unfertilized areas of the cuta-

way peatlands are stunted and their height increment and root collar diameter in-

crease is poor, therefore, this way of cultivation is not beneficial in the long-term. 

 Undergrowth started to appear on the fertilized areas and therefore the damaged 

landscape can have an entirely new appearance using this cultivation method. 
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It is important to emphasize that the afforestation of the cutaway peatlands takes into ac-

count all aspects of the environmental impact, i.e. the waste (wood ash) production and 

usage, the extent and increase of cutaway peatlands. Generally, the road network of the 

former peat mines still exist, therefore the recultivation and fertilization of the cutaway 

peatlands should be economically sensible and it should be a national priority as peat is the 

second most important energy resource in Estonia after oil shale.  

The conclusions of this thesis can benefit the recultivation of the cutaway peatlands with 

Scots pine and in determining the optimal level of fertilization. 
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