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Eestis leiduvate, ainulaadsete, suure bioloogilise mitmekesisusega poollooduslike koosluste pindala 

on viimase poolsajandi jooksul drastiliselt vähenenud. Selle põhjused on kollektiviseerimine, 

maaparandus, loomakasvatuse intensiivistumine, väiketalude kadumine, maade kultuuristamine ja 

suurte põllumajandusmasinate kasutuselevõtmine. Selleks, et antud koosluste pindala enam ei 

väheneks ega lõplikult ei kaoks on Keskkonnaamet läbi viinud mitmeid erinevaid projekte. Antud töö 

eesmärk on määrata kindlaks suure taastamisväärtuse ja potentsiaaliga puisniidud mis asuvad Saare 

maakonnas. Selleks on kasutatud Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Natura 2000 elupaikade ja 

Keskkonnaregistri Poollooduslike koosluste andmebaasi. Selliste puisniitude väljaselgitamiseks on 

nende andmebaaside alusel koostatud uus, MapInfo kaardikiht. Selle kaardikihi põhjal on tehtud 

esmased taastatavate alade valikud. Nendel projektialadel paiknevate kinnistute omanikele on 

saadetud Pärandkoosluste Kaitse Ühingu poolt kirjad koostööpakkumise ja projektis osalemise 

võimaluste tutvustamisega. Saare maakonnas on moodustatud 25 projektiala ja saadetud 

koostööpakkumine 501 maaomanikule. Kokku on antud töö raames välja valitud 1311 ha 

potentsiaalselt taastatavaid väärtuslike puisniite. Lisaks on valitud puisniitude taastamiseks ja 

edaspidiseks hooldamiseks kõige sobilikum tehnika. Peale maaomanikelt nõusolekute saamist 

nende kinnistutel puisniidu taastamiseks koostatakse Keskkonnaameti poolt rahastustaotlus 

Euroopa Liidu Nature fondi. Antud projekti lõpptulemusena on kogu Eestis taastatud ja hooldatud 

ca 1000 ha väärtuslike ja ainulaadseid puisniite. Käesolev puisniitude taastamise projekt on 

analoogne juba töösolevale LIFE to alvars ehk Elu loopealsetele projektile.  

 

Märksõnad: puisniit, poollooduslikud kooslused 
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The area of unique, highly biodiverse semi-natural habitats in Estonia has drastically reduced over 

the last half a century. This is due to collectivization, soil improvements, livestock production 

intensification, disappearance of small farms, cultivation of the land as well as the use of big 

agricultural machinery. The Environmental Agency has carried out various projects to stop the 

areas of these habitats to decrease even more or to disappear completely.  

The aim of my thesis is to identify the wooded meadows with big restoration value and potential 

located in Saare county. Different databases by Estonian Seminatural Communities Conservation 

Association, Natura 2000 habitation and semi-natural community database by Environmental 

Registry has been used for this. In order to identify the wooded meadows, the data from those 

databases have been compiled into a new MapInfo map layer. Based on this map layer, the initial 

selection of the wooded meadows to be restored has been made. A letter offering coworking 

opportunity and information about participating in the project, has been sent to the land owners, 

whose land is in the project area, by the  Estonian Seminatural Communities Conservation 

Association. In Saaremaa, 25 project sites has been formed and a letter of coworking has been sent 

to 501 land owners. In total 1311 ha of potentially valuable wooded meadows to be restored has 

been identified in this work.  Additionally, a recommendation for the technology best suited for 

restoration and future maintenance has been made. After receiving the letter of consents from the 

landowners in whose land the wooded meadows are to be restored, Estonian Environmental Agency 

submits an application for funding to the European Union’s Nature Fond. As a result of this project, 

around 1000 ha of valuable and unique wooded meadows will be restored and maintained in the 

whole of Estonia. This project of restoring the wooded meadows is similar to the already established 

LIFE to Alvars project. 

 

Keywords: wooded meadows, seminatural communities 
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SISSEJUHATUS 

 
Juba ammustest aegadest alates on Eesti maarahval olnud tavaks karjatada loomi ja teha heina 

kodulähedastel karjamaadel ja niitudel. Sellise tuhandeid aastaid kestnud tegevuse tulemusena 

on tekkinud Poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused: puisniidud, puiskarjamaad, 

rannaniidud ja loopealsed. Poollooduslikest kooslustest üks olulisemaid on puisniidud, kus 

metsaheinamaadel heina tehtud ja loomi karjatatud on juba pikka aega. Sellise majandamise 

tulemusena on tekkinud väga liigirikkad kooslused, sest kokku on saanud nii metsas kasvavad 

kui ka niitudel kasvavad taimed (Relve 2008). Kahjuks on põllumajanduse intensiivistumise ja 

üleüldise linnastumise tõttu viimasel poolsajandil puisniitude pindala katastroofiliselt 

vähenenud. Sama tendentsi jätkudes ei saa me juba  mõnekümne aasta möödudes rääkida meie 

liigirikastest pärlitest – puisniitudest. 

Nende protsesside pidurdamiseks ja poollooduslike koosluste taastamiseks ja jätkusuutlikuks 

hooldamiseks on Keskkonnaamet koostöös erinevate ühiskondlike organisatsioonidega 

koostanud projekte, mida on rahastamas Euroopa Liidu vastavad fondid. Kuna loopealsete 

taastamise projekt „Life to alvars ehk Elu loopealsetele“ on hästi käivitunud, siis on järgmisena 

plaanis alustada puisniitude taastamise projekt  „WOODMEADOWLIFE ehk Puisniidu LIFE“. 

Projekti eesmärk on taastada ja jätkusuutlikult hooldada 1000 ha väärtuslike puisniite. Selle 

eesmärgi saavutamiseks on Keskkonnaamet sõlminud koostöölepingu Pärandkoosluste Kaitse 

Ühinguga, et välja selgitada suure taastamisväärsusega puisniidud. Pärandkoosluste Kaitse 

Ühingul on antud hetkel parim andmebaas, mis on tekkinud poollooduslike koosluste 

inventeerimise tulemusena. Samuti omab see ühing suurt koostöövõrgustikku nii 

maahooldajate kui ka vastavate ametkondade spetsialistide näol.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada taastatavate puisniidualade valikukriteeriume ja 

taastatavate alade hetkeolukorda Saare maakonna näitel. Lisaks käsitletakse puisniitude 

taastamiseks ja edaspidiseks hooldamiseks vajaliku tehnika võimalikke valikuid.  

Tänuavaldused. Suured tänud oma juhendajale Toomas Kukele, kes jagas näpunäiteid antud 

teemal kirjutamiseks ja Kerli Tammele kes aitas ingliskeelsete tekstidega. Tänan ka Jaak-Albert 

Metsoja ja Ott Luuki Pärandkoosluste Kaitse Ühingust igakülgse abi eest. Lisaks tänan 

Keskkonnaameti Hiiu – Lääne – Saare regiooni maahooldusspetsialisti Piret Seppa Saaremaa 

puisniitude hetkeseisu ülevaate ning Urmas Petersoni ja Anton Kardakovi Eesti Maaülikoolist 

MapInfo teemalise abi eest.  Lisaks tänan praktikut Jüri Koppelit soovituste eest puisniitude 

hooldamiseks vajaliku tehnika valikul.     
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1. SAARE MAAKONNA TAUSTANDMED 
 

1.1  Asend ja suurus 
 

Saare maakond asub Lääne-Eestis. Saaremaa (2673 km2) koos Muhu (206 km2), Ruhnu (11,9 

km2), Abruka (8,78 km2) ja Vilsandi (8,75 km2) saartega moodustab Saare maakonna. Kokku 

on Saare maakonna üldpindala koos mitmete väiksemate saarte ja laidudega 2922 km².  

Maakonda eraldab idast Mandri-Eestist  Suur väin laiusega ca 8 km ja Hiiu maakonda põhjast 

ca 5,4 km laiune Soela väin. Maakonna suurim laius idast läände on ca 94 km ja põhjast 

lõunasse ca 85 km. Lisaks kuulub Saare maakonna koosseisu Saaremaast 53 km kaugusel 

lõunas asuv Ruhnu saar. Saare maakonna rannajoon on väga hästi liigendatud ja selle pikkus 

on ca 854 km. 

 

1.2  Ajalugu ja rahvastik 
 

Muinas- ja keskajal oli Saaremaa tuntud nimetuste all: Eysysla, Osericta, Osilia, Oesilia, Ozel, 

Ösel, Oesel, lisaks on vene ajaloolises sõjandus- ja merenduskirjanduses mainitud ka kohanime 

Эзель (Raukas 1995). 

Saarlastel oli muinasaja lõpuks välja kujunenud tuntud meresõitjate ja mereröövlite kuulsus. 

Eestisse tunginud ristisõdijatel ei olnud nende alistamine lihtne. See saavutati lõpuks alles 1227. 

aastal Valjala maalinna alistamisega. 

Seejärel jagati Saaremaa Liivi ordu, Riia linna ja Saare–Lääne piiskopi vahel kolmeks osaks. 

Alguses polnud maaisandate võim saarel kuigi kindel. Arvatavasti jagati kogu piirkond 

lõplikult ordu ja piiskopi vahel ära pärast Jüriöö ülestõusu ning määrati kindlaks nende valduste 

piirid. Lepingu tulemusena kuulus ordule Muhu saar, Ida-Saaremaa ja Kihelkonna kihelkond, 

piiskopivõimule allus kogu ülejäänud Saaremaa. 

Liivi sõja alguses langes Saaremaa Taani võimu alla (Raukas 1995). Ajavahemikul 1560–

1572 valitses seda ala hertsog Magnus. Pärast 1645. aastal sõlmitud Brömsebro rahu läks 

Saaremaa Taanilt Rootsile. Põhjasõja ajal, 1710. aastal vallutasid Saaremaa venelased, 

ametlikult liideti see Venemaaga Uusikaupunki rahuga 1721. aastal. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Liivi_ordu
http://et.wikipedia.org/wiki/Riia
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19. sajandi lõpuni valitses Saaremaal eristaatus. Taani ajal oli Saaremaa eraldi provints, Rootsi 

ajal kuninganna Kristiina isiklik valdus ning hiljem samuti pigem eraldi provints kui maakond 

(kreis). Ka Peeter I tunnustas osaliselt Saaremaa eristaatust ning jättis alles Saaremaa 

rüütelkonna ja seal oleva kõrgeima kirikliku ametniku -  superintendandi. 19. sajandil kuulus 

Saaremaa Liivimaa kubermangu. Sel ajal superintendendi koht küll kaotati, kuid rüütelkond jäi 

alles. 

Pärast Teist maailmasõda eksisteeris Saare maakond kuni 1950. aastani. Seejärel nimetati see 

ümber Kuressaare rajooniks ja alates 1952. aastast kandis maakond nime Kingissepa rajoon. 

Lisaks moodustati ka Orissaare rajoon, mille koosseisu kuulus endise maakonna idaosa. 1959. 

aastal liideti see Kingissepa rajooniga. Saare maakond taastati 1990. aastal. 

Esimesed jäljed inimasustusest Saaremaal ja naabersaartel on avastatud IV aastatuhandest e.Kr. 

Sel ajal oli suur osa saarte territooriumist juba merest kerkinud. Esimesed asukad olid kalurid 

ja hülgekütid. Pärast maaviljeluse arenemise laienemist rauaajal ja hilisel pronksiajal, kujunes 

inimasustus välja juba üle kogu Muhu ja Saaremaa. Arvatakse, et 10. sajandiks saavutas 

muinasaja asustustihedus Saaremaal maksimumi ning 13. sajandil olid välja kujunenud juba 

Saaremaa ja Muhu suurimad ja peamised asustuskeskused – Kaarma, Kihelkonna, Lihulinna, 

Muhu, Pöide ja Valjala muinaslinnused. 13. sajandi alguses jagati maakond teadaolevalt 5 

kihelkonnaks. (Kään jt. 2002). 

Rahvastikust ja üldisest asustusest muinasajal annavad kaudset informatsiooni piirkonnas 

toimunud arheoloogilised väljakaevamised ja leiud, elust keskajal Hendriku Liivimaa kroonika, 

13. sajandil koostatud Taani hindamisraamat ja ning muud varased kirjalikud allikad. 16., 17. 

ja 18. sajandil toimusid Eesti- ja Liivimaal elanike ja adramaarevisjonid, mille protokollidest 

saab infot talude ja taluperede koostise kohta. 19. sajandil toimunud rahvastikuprotsessidest 

Saare maakonnas saab teha järeldusi Balti kubermangude 1881. aasta rahvaloenduse ja Tsaari-

Venemaa 1898. aasta üldise rahvaloenduse andmete põhjal (Kään jt. 2002). 

Esimesed täpsemad andmed I maailmasõja järgse Saaremaa rahvastiku kohta pärinevad 

28. detsembril 1922 toimunud rahvaloendusest. Tollal elas Saaremaal 57 157 inimest, neist 

3364 ehk 5,9 % Kuressaares, ülejäänud 53 793 kaheksateistkümnes vallas (Kään jt. 2002). 

Alates 1930. aastate keskpaigast võib tõdeda, et maakonna kui terviku rahvaarv näitab 

vähenemise tendentsi. Võrreldes 1922. aasta seisuga on 1. septembriks 1940 maakonna 

rahvaarv kahanenud 7%, s.o. 3780 inimese võrra (Kään jt. 2002). 

See protsess on ka siiamaani jälgitav. Samuti on märgata järjest suurenevat linnastumise kiirust. 

Kui 1941 aastal elas Kuressaare linnas 5568 inimest ja maapiirkondades 48 902 inimest, siis 

1950 aastal on vastavad arvud 6860 ja 36 091 inimest. (Kään jt. 2002). 
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1950. aastatel mõjutas Eesti ja seega ka Saaremaa maarahvastiku arvu sundkollektiviseerimine. 

Kui 1950. aastal elas Saaremaa maapiirkondades 36 091 inimest, siis 1960. aastaks oli 

maarahvastiku arv kahanenud 30 355 inimeseni. Seoses kiireneva linnastumisega jõudis see 

2000. aastaks 21 026 inimeseni (Kään jt. 2002). 

 

1.3. Looduslikud tingimused 

 

Saaremaal ja mujalgi Eestis moodustavad maakoore ülaosa kaks üksteisest üsna palju erinevat 

kivimikompleksi: kristalseist kivimeist aluskord ja selle peal asuv settekivimiline pealiskord. 

See omakorda koosneb vanaaegkonna settekivimeist ja pinnakattest. Saaremaa aluskorra 

geoloogilist ehitust võib seega iseloomustada kui Aguaegkonna vanusega vulkaaniliste ja 

platooniliste magma- ja moondekivimite kompleksi. 

Raskusjõu suure väärtuse vööndis, Saaremaa põhjaosas, levivad piki murrangute vööndeid 

gabrodioriitide väikesed massiivid. Kogu selle kompleksi paksuseks on hinnatud 6 kilomeetrit. 

Alumogneisside levikuala piirab kirde-edelasuunaline süvarikkega seotud raskusjõu järsu 

gradiendi vöönd. Karja – Kõiguste joonest ida pool on graniitgneisside väljas arvatavasti palju 

amfiboliitide lasundeid ja õhukesi biotiitamfiboolgneisside vahekihte. 

Aluskorra kivimite tekkele järgnes Saaremaal periood, mil toimus ürgsete kurdmäestike 

kulutamine. Perioodi pikkuseks oli ligikaudu miljard aastat. Ligikaudu 550 miljonit aastat 

tagasi kattus piirkond uuesti merega, mis asendus mõnel hilisemal perioodil ajuti maismaaga. 

Aluskorral lasuv pealiskord koosneb Kambriumi, Ordoviitsiumi, Siluri ja Ruhnus ka Devoni 

ladestu karbonaatsetest settekivimitest.  

Saaremaa vanim ehk Kambriumi ladestu koosneb Voosi, Sõru, Lükati, Tiskre, Soela, Irbeni ja 

Ruhnu kihistutest. Põhiliselt on tegemist erinevate savi- ja liivakivi kihtidega. Ladestu paksus 

ulatub 220 meetrini. 

Kambriumi ladestule järgneb veidi noorem Ordoviitsiumi ladestu. Selle paksus on võrreldav 

Kambiumi ladestuga, jäädes sellele siiski pisut alla. Ordoviitsiumi settekivimid on tunduvalt 

savikamad ja ladestut iseloomustab kivististe rohkus. Ladestu jaguneb ise kolmeks ladestikuks. 

Alam-Ordoviitsiumi ladestik koosneb Pakerordi, Latorpi ja Volhovi lademest. Kesk-

Ordoviitsiumi ladestik jaguneb Kunda, Aseri, Lasnamäe, Uhaku, Kukruse, Idavere, Jõhvi, 

Keila, Oandu, Rakvere ja Nabala lademeks. Ülem-Ordoviitsiumi ladestik jaotatakse Vormsi, 

Pirgu ja Porkuni lademeteks (Raukas 1995). 

Siluri ladestusse kuuluvad kõik Saaremaa maapinnale avanevad Vanaaegkonna settekivimid. 

Ladestu maksimaalne paksus Ohessaares on 445,7 meetrit. Siluri ladestu jaguneb Alam-Siluri 
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ladestikuks, mis omakorda jaguneb kuueks lademeks ja Ülem-Siluri ladestikuks, mis jaguneb 

neljaks lademeks. Siluri ladestu Jaagarahu lade paljandub Vilsandi rahvuspargis Vaika saartel. 

(Kullapere 1983). 

Kõige nooremaks aluspõhjakivimeiks on Ruhnu saarel leiduvad Devoni ladestu terrigeensed 

settekivimid kogupaksusega 138,3 meetrit. Ladestu jaguneb kolmeks: Rezekne, Pärnu ja Narva 

lademeks. 

Saaremaa pinnakatte moodustavad enamasti rähkmoreen, klibu ning mere- ja tuiskliiv. 

Paetasandikel on pinnakate väga õhuke või puudub hoopiski. 

Muldade lähekivimeist on esikohal mere töödeldud moreen (umbes 40%), mida katab sageli 

õhuke veesetteline materjal. Sellele järgnevad vanad meresetted tasandikel (30%). Lisaks on  

arvestatavad veel rannavallide ja tuulesetted ning osaliselt ka turvas. 

Saaremaad iseloomustab rähkmuldade, sealhulgas tugevasti koreseliste väheviljakate 

paepealsete muldade rohkus. Leidub ka koresevabasid liivmuldi. Üldiselt iseloomustab 

Saaremaa muldi väga suur kivisus.  

Muldade inventeerimisühikutest on kogu Saaremaa maafondi arvestades rohkem levinud 

leostunud gleimullad (18%). Rähkmuldade ja koreserikaste rähkmuldade osakaal on ca 16%. 

Enam-vähem võrdne osa, 6–7%, kuulub leostunud ja leetjatele muldadele, leetjatele 

gleimuldadele, madalsoomuldadele, gleistunud rähk- ja leostunud muldadele ning rähksetele 

gleimuldadele (Kään jt. 2002)  

Saaremaa rannad on põhjast suurelt jaolt kaitstud madala Väinamerega. Lainetele avatud on 

Saaremaa lääne- ja edelapoolsed rannad, eriti just Vilsandi rahvuspargi (Kihelkonna vald) ja 

Torgu ning Salme valla piires. Lõunas on Saaremaa rand madal, rohkesti väikestest rahudest ja 

laidudest liigestatud. Suurem osa rannikumerest on suhteliselt madal, sügavam on meri ainult 

põhjarannikul Leisi, Mustjala, Kihelkonna valla piires. 

Sisevete poolest on Saare maakond suhteliselt vaene. Tähtsamatest järvedest võib nimetada 

Mullutu – Suurlahte, Karujärve, Koigi, Linnulahte ja Oessaare lahte. Ülejäänud järved on juba 

väiksemad. Kokku on Saaremaal loetletud ca 80 järve kogupindalaga 3325 ha. 

Vooluveekogudest saab Saaremaal loetleda 111 jõge, oja ning suuremat kraavi. Nende 

kogupikkuseks on 745 kilomeetrit. Pikemad neist on Lõve (31 km), Põduste (30 km), Kuke (21 

km), Leisi ja Riksu (mõlemad 20 km) jõge (Kään jt. 2002). 

Muhu saarel on 7 vooluveekogu üldpikkusega 34 kilomeetrit. Pikemad neist, Soonda oja ja 

Lõetsa peakraav voolavad Muhu kõrgemast põhjaosast vastavalt maapinna kallakusele lõuna ja 

kagu poole (Rullingo 2001). 
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Aasta keskmine temperatuur Saaremaal on 6,0º. Aasta kõige külmem kuu on veebruar, mil 

keskmine temperatuur on -3,4º. Absoluutne temperatuuri miinimum on mõõdetud 1978 aasta 

detsembris Karjas, mil see langes –37º-ni. Temperatuuri maksimumiks on mõõdetud rannikul 

(Vilsandil) 33º (Pärn, 1983), saare siseosas 35º. Üldiselt on Saaremaa kliima merelisem ja 

pehmem kui mandri-Eestis. Soojaperioodi algus jääb võrreldes Kagu-Eestiga ca 5 päeva 

hilisemaks ning eeltalv (ööpäeva keskmine temperatuur jääb alla 0º C) algab kolm nädalat 

hiljem kui Ida-Eestis (Kään jt. 2002) 

 

2. PUISNIIDUD 

Eestis leidub mitmeid erinevaid poollooduslikke kooslusi: puisniite ja puiskarjamaid, 

loopealseid, lammi-, aru-, ranna- ning soostunud niite. Neid kõiki seob see, et neis kooslustes 

on taimkate kujunenud liigirikkaks mõõduka inimmõju tulemusena.  

Mõistet poollooduslikud kooslused kasutatakse tihti nii teaduskirjanduses kui ka 

seadusandlikes tekstides. Olenevalt inimeste seotusest antud teemaga võib kasutada ka mõistet 

pärandkooslused. See on küll pigem mõiste, mis näitab rohumaade majandamist 

traditsioonilisel viisil ja on seotud pärandkultuuriga, kuid kirjeldab üsna täpselt puisniitude 

traditsioonilist majandamist. Mõiste „puisniit“ võttis suure tõenäosusega esmakordselt 

kasutusele Johannes Gabriel Granö aastal 1922 (Pae 2010).  

 

2.1. Puisniitude üldiseloomustus  

 

Puisniitudel on mitmeid sünonüüme. Neid on nimetatud kas lihtsalt „niitudeks“ või siis 

„metsaheinamaadeks“, „metsadeks“, „heinamaadeks“ või „heinaaedadeks“. 

Teaduslikes artiklites ja kirjanduses kasutatakse siiski valdavalt mõistet „puisniit“. 

Oma olemuselt nimetatakse puisniiduks regulaarselt niidetava rohustuga hõredat loodusliku 

puistut (Kukk, Kull 1997).  

Selleks, et määrata kas tegemist on puisniiduga, tuleb lähemalt vaadelda mõningaid aspekte: 

a) puu- ja põõsarinde tihedus; 

b) puistu koosseis; 

c) niitmine; 

d) puisniidu ja puiskarjamaa eristamine; 

e) pargi ja puisniidu vahe; 

f) puisniidu väikseim pindala. 



12 
 

Varasemas erialakirjanduses on üritatud puisniitude mõistet defineerida puistu minimaalse 

liituvuse järgi. Selleks on mitmete autorite arvates puistu liituvus alates 0,3 (Jõgiste jt. 2008). 

Tänapäeval peetakse sellist piiri aga liiga madalaks ja olulisemaks on osutunud 

niitmiskõlbuliku kamara olemasolu. Ka on puistu tiheduse alampiiri määramine samuti 

vaieldav ja vaadelda tuleks puude ja põõsaste ruumilist paigutust puisniidul. Puisniiduks saab 

pidada niitu kus on märgata puude mõju. Seega ei saa see olla väga hõre. 

Puisniitude puistu koosseis võib olla väga mitmesugune. Peamiseks ja olulisemaks on peetud 

lehtpuude ja põõsaste olemasolu niidul. Tähtsaimaks karakterliigiks peetakse tamme. Lisaks 

võib leiduda veel kask, saar, haab ja sanglepp. Kirjeldatud on ka okaspuude enamusega 

puisniite, kus enamuspuuliik on mänd (Kukk, Kull 1997). 

Niitmine on puisniidu püsimise kõige olulisem tingimus. Korrapärane niitmine tagab selle, et 

puisniit ei võsastuks ja säilitaks oma ilme. Lisaks tagab niitmine selle, et puisniidu liigiline 

koosseis säilib ja ei vaesu (Keppart 2006). Niitmata puisniit võib tingimuste kokkusattumisel 

võsastuda juba 4–5 aastaga. Juhul, kui niitmata ja võsastunud puisniidu rohukamar on hävinud, 

ei saa sellist ala enam puisniiduks nimetada. 

Puisniidu ja puiskarjamaa eristamine on pigem kokkuleppe küsimus. Reeglina on suve lõpul ja 

varasügisel puisniidul kasvaval ädalal loomi karjatatud. Juhul kui rohukamara olemasolu tagab 

ainult karjatamine, siis võib antud ala nimetada puiskarjamaaks. Ka on taimestiku mitmekesisus 

puiskarjamaal mõnevõrra madalam kui puisniidul. 

Puisniidud ja pargid võivad esmasel vaatlusel tunduda päris sarnased. Siiski on neil mõnedki 

olulised erinevused. Kui pargid on kujundatud läbimõeldult ja planeeritult, siis puisniitude 

struktuur on kujunenud nende majandamise käigus. Parkidesse on istutatud võõrpuuliike, 

tehtud teid ja erinevaid väikevorme. Puisniitudele pole olnud tavaks midagi istutada. Seal on 

kasvanud vaid kodumaised puu- ning põõsaliigid. Kui parkide otstarve on olnud 

meelelahutuslik, siis puisniidud  on kujunenud nende majandamise käigus puht praktilistele 

vajadustele tuginedes. Lisaks ei ole puisniitudel ka olnud teid. Hein on puisniidult välja veetud 

vaid kuival aastaajal või talvel, kui maa on külmunud (Kukk, Kull 1997). Seni seisis hein kas 

saadudes või paekivist ja palkidest küünides (Tarang jt.2007). Ka sellised seni veel säilinud 

küünid on vaja säilitada ja võimalusel ehitada maastiku mitmekesisuse suurendamiseks uusigi.  

Suurim ja olulisim erinevus pargi ja puisniidu vahel on niitmine. Puisniite on niidetud vaid kord 

aastas. See on taganud nende suure liigirikkuse. Parkides seevastu on inimmõju palju tugevam. 

Niidetakse palju tihedamini, mis omakorda põhjustab rohustu liigirikkuse vähenemist. 

Väga oluline puisniidu ja pargi erinevuse näitaja on nende vanus. Puisniidud võivad olla 

tuhandeid aastaid vanad. Parkide vanus seevastu on tavaliselt paarisaja aasta ringis.  
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Mingit kindlat puisniidu miinimumsuurust ei saa samuti välja tuua. Mõistliku majandamise 

mõttes võiks arvestada vähemalt 1 ha suuruste puisniitudega. Taoline piirang ei ole aga 

absoluutne ja majandada võib hakata ka väiksema pindalaga puisniite. Reeglina on ühe küla 

puisniidud hõlmanud palju suuremaid alasid. Puisniitude sees võib leiduda ka muid kooslusi. 

Lisaks sisaldavad niidud ka märjemaid ja soisemaid alasid mida majandada ei saagi. Puisniitude 

tegelik suurus oli määratud ühe talu heinavajadusega ja see võis olla alates paarist kolmest 

hektarist. 

Arvestades kõike eelnimetatut võib järeldada, et puisniit asub metsavööndis, tal on välja 

kujunenud puistu ning ta ei ole kultuurrohumaa. Puisniidul karjatamine on teisejärguline, kuid 

primaarne on see, et teda niidetakse ja mitte tihedamini kui kord aastas (Kukk, Kull 1997) . 

 

2.2. Puisniitude kujunemine ja kadumine 

 

Meie puisniidud on suuremalt jaolt tekkinud inimtegevuse tulemusena varasemate metsade 

asemele ja seega ei saa nad olla vanemad kui on püsiv inimasustus. Umbes 7000–8000 aastat 

tagasi hakkas Eesti territooriumil inimasustus kujunema. Esmalt tekkis see jõgede ja järvede 

kallastele, hiljem ka sisemaale. 

Kõigepealt hakkasid inimesed puid raiuma oma laagriplatside ümbruses. Seejärel ka pisut 

kaugemal, jättes laagripaikade ümbruses puid ja põõsaid kasvama. See tähendas, et tekkisid 

esimesed puisniiduilmelised lagendikud (Laasimer 1965). Kuna põllukultuure tol ajal veel ei 

tuntud ja kariloomade pidamist samuti mitte, siis oli inimmõju loodusele väga väike ja see 

esines peamiselt asulate vahetus läheduses. Seega tekkis nimelt seal puisniidutaoline taimkate. 

Ulatuslikum karjakasvatus tekkis Eesti ligikaudu 4000 aastat tagasi. Kuna loomi tuli ka ületalve 

pidada, tähendas see meie kliimas lisasööda varumise vajalikust. Talveks varuti loomadele 

sööta algselt lehisvihtade kujul. Kuna lehisvihtu on parem teha hõredas metsas kasvavate puude 

okstest ,siis soodustas see hõrendike ja lagendike teket ja säilimist. See omakorda soodustas 

aga rohukamara arengut. Saaremaal on andmeid lehisvihtade tegemisest, kuid see ei olnud laialt 

levinud ja tänapäeval seda tegevust ei soovitata (Luhamaa, Ikonen, Kukk 2001). 

Karja ületalve pidamine on vanem kui vikati kasutuselevõtt. Seepärast on lehisvihtade tegemine 

vanem kui talveks heina varumine. Esimesed vikatileiud Eestis pärinevad I saj. p. Kr. Laiemalt 

on vikat hakanud levima V saj. Vikati kasutuselevõtuga said meie puisniidud omale 

iseloomuliku ilme, sest siis avanes võimalus avaramaid puisniidulapikesi niitmisega laiendada 
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ja säilitada. L. Laasimeri (1965) arvates ulatus niitude ja puisniitude osatähtsus taimkattes I 

aastatuhandel 10% -ni kogupindalast.  

Aegamisi tekkisid sumbkülad koos neid ümbritsevate heina- ja karjamaadega. Algselt olid 

heina- ja karjamaad ühised, kuid alates 16. sajandist hakati heinamaid talude vahel ära jaotama 

(Kukk 2004).  

Puisniitude leviku kõrgaeg Eestis oli 18. saj kuni 1940. aastateni.  Kaljo Porgi (1979) hinnangul 

oli Baltimaades s.h. Eestis enim looduslike niite 19.s aj lõpul, mil see võis ulatuda 850 000 

hektarini (Kukk, Kull 1997). 

Kuna kultuurrohumaalt  saadakse suuremat saaki, siis hakati kõiki parema mullastikuga 

rohumaid kultuuristama. Oma osa puisniitude pindala vähenemises oli ka 1919. aastal toimunud 

maareformil, mil mõisad jagati asunikele välja. See tingis aga selle, et talupojad said oma 

heinasaagi lagedamalt rohumaalt ning metsa puude ja põõsaste vahele niitma ei olnud tingimata 

vaja minna.  

1931. aastal alustati Põllutöökoja eesvõttel selgitustööd looduslike rohumaade 

kultuuristamiseks väetamise teel. Tollal olid Eesti peamise eksportartiklid piimasaadused ja 

eriti või ning tootlikkuse suurendamine majanduslanguse perioodil oli kahtlemata oluline. 

Eesti Vabariigi lõpuperioodil laastasid talupojad puisniite eriti tugevasti saamaks sealt 

väärispuitu. Sel perioodil hindab Andres Mathiesen (1938) Eesti alal kasvavate puisniitude 

kogupindalaks ca 500 000 ha. Sellest ajast peale on puisniitude pindala Eestis vaid vähenenud. 

Oluliselt hakkas puisniitude pindala vähenema siiski peale Teist maailmasõda. Kuna 

loomapidamine oli tänu sõjale vähenenud, siis vähenes ka vajadus heina järele. Väiksemaid ja 

kehvemaid puisniidulappe enam ei niidetud ja need metsastusid ajapikku (Ratt 1985). Veel 

suurema löögi puisniitude pindalale andis kollektiviseerimine.  Kuna loomad ja maa ühistati 

siis muutus talumajapidamiste heinatarve väikeseks. Kolhoosides–sovhoosides kadus samuti 

huvi puisniite niita. Eesmärgiks oli saada rohkesti heina vähese vaevaga. Selle tulemuse andis 

aga kultuurheinamaa niitmine. Peamine põhjus, miks puisniitude pindala sel perioodil 

katastroofiliselt vähenes, oli käsitsitööst loobumine suurte masinate kasuks. Puisniite ei olnud 

lihtsalt enam võimalik selle tehnikaga niita ja need metsastusid.  

1983. aastaks oli puisniitude pindala vähenenud hinnanguliselt 30 000 hektarini. Tõenäoliselt 

kuulub sinna kogu puisniiduilmeline ala. 1995–1997 aasta Pärandkoosluste Kaitse Ühingu 

inventuuride andmete tulemusel võib väita, et sel ajal oli sellest alles ainult 800 ha. Seega on 

puisniitude pindala tema maksimumist – 850 000 ha vähenenud 1000 korda olles kaasajal vaid 

800 ha (Kukk, Kull 1997).            
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3. PUISNIITUDE HETKESEIS SAARE MAAKONNAS 
 

 
Kui eelmise sajandi vahetusel peeti Saaremaad üheks puisniidurohkemaks piirkonnaks kogu 

Eestis, siis 2014. aastal oli PRIA poollooduslike koosluste toetust saanud puisniitude pindala 

vähenenud 135,59 hektarini. Need on puisniidud mille Euroopa Liidu Looduskaitsedirektiivi 

numbriline kood on *6530 ning mille hooldamiseks on PRIA maksud toetusi (Paal 2004). 

Lisaks on eelmisel aastal taastamises olnud puisniitude pindala 19,09 ha. Mõningad juba 

taastatud puisniidud võivad vajada jätkutaastamist (võsaraiumine jms.).  

 

Need andmed ei sisalda infot Keskkonnainvesteeringute Keskuse erinevate projektide raames 

taastatud puisniitude kohta. Samuti puuduvad kaardiandmed ka Riigimetsa Majandamise 

Keskuse poolt taastatavate puisniitude pindalast Laimjala vallas Kingli hoiualal, kuna tööd on 

seal veel poolikud. Plaanide põhjal valmivad need selle aasta juunis – juulis. 

Sel aastal hooldatavate puisniitude pindala väheneb, kuna kõik puisniidud pole uue PRIA PLK 

toetuse raames enam toetuskõlblikud. Põhiliselt on probleem alade liigtiheduses (mõned servad 

või kohad jäävad üldse majandamata) ja ebakvaliteetses töös (madal võsa alal, pole suudetud 

korralikult niita jne) .  PRIA PLK toetusõiguslikke puisniite on sel aastal  Saare maakonnas ca 

90,2 ha. Kui palju neist sel aastal majandama hakatakse, selgub juuniks, kui taotlemisperiood 

on läbi. 

 

3.1.  Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Muhu vallas 
 

Muhu saarel paiknesid enne Teist maailmasõda suured puisniidualad. Hetkel on neist säilinud 

üsna vähesed. Säilinud alad on kolme tüüpi: väikesed niidetavad puisniidulapid, karjakoplid 

ning metsastuvad, aastakümneid niitmata puisniidud. 

Niidetavatest aladest kõige väärtuslikum asub Aljava külas. Siin kasvab rohkesti haruldasi liike, 

nagu näiteks aru- ja tõmmu käpp (Kukk, Kull 1997). Hetkel piirdub niitmine küll ainult pisikese 

alaga Väikese väina vahetus läheduses. Ülejäänud ala loodetakse taastada nii rannaniidu kui ka 

puiskarjamaana. 

Ulatuslikum puisniiduala asub Liivalt lõunaedelas, Kantsi külas Kaigu talu lähedal. Niidetavaid 

puisniidulappe on seal hetkel kokku umbes 1 ha, ent puisniidukooslus on säilinud umbes 10 ha 
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suurusel alal. Väikeseid niidetavaid puisniite on Lõetsa külas, Lõetsa jõe paremal kaldal ning 

Lehtmetsa külas Jaani talu juures. 

Lambakopleid leidub Muhus mitmel pool, näiteks Suuremõisa külas Mäe talu lähedal, 

Levalõpme küla Targa talu juures, Lõetsa küla Paali talu maadel ja mujalgi. Karjakoplite puistu 

on enamasti tihe ja seetõttu on rohukamar nõrgalt arenenud (Kukk, Kull 1997). 

Võsastuvatest puisniitudest kolm on pindalalt ulatuslikumad: Koguva–Rootsivere vaheline 

Koguva mets, Raegma küla heinamaad ning Rässa endine puiskarjamaa. Koguva metsas niideti 

viimati 1980. aastate keskpaigas, kuid hõredamad kohad on praegugi puisniiduilmelised. Ala 

taastamise on hetkel käsile võtnud kohalik ettevõtja Erki Noor, kes on sealse puisniidu osaliselt 

taastanud. Ka antud projekti raames on plaanis seal puisniiduala laiendada. 

Raegma heinamaad on erinevas seisukorras, sest puisniit on erinevate talude vahel siiludeks 

jagatud. Viimati on seal niidetud Kasetihu ja Kusta heinamaid. Praegusel hetkel on niitmine 

praktiliselt lõppenud kuna loomapidamist külas ei toimu. Ala täieliku võsastumist on takistanud 

tihe puurinne. Muhu puisniitudele omaselt kasvab seal rohkesti kaunist kuldkinga. 

Rässa puiskarjamaa on muutumas lookaasikuks. Iseloomulik on kahes vanuses kadakate 

kasvamine: kõrgemad pärinevad karjatamise perioodist, väiksemad ja tihedalt asetsevad on 

kasvanud pärast seda. Rässa merepoolsemat osa on veidi puhastatud ja uuesti karjamaana 

kasutusele võetud (Kukk, Kull 1997). Lisaks neile on puisniit planeeritud taastada Kallaste 

külas Üügu panga lähistel ja Hellamaa, Võlla ja Lehtmetsa külade vahelisel alal (Joonis 1.). 
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Joonis 1. Taastatavad puisniidualad Muhu vallas. Allikas: PKÜ 

 

 

3.2. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Orissaare vallas 
 

 

Orissaare vald näib puisniitude poolest olevat vaene. Siiski leidub seal mõni suure 

potentsiaaliga ala. Suurim on Liigalaskma külas paiknev ca 100 ha suurune endine puisniiduala, 

kus Orinõmme poole jäävad niidud on suhteliselt hästi säilinud. Puistu kõrgus on 8–10 m. 

Leidub ohtralt tammesid. Teadaolevalt on Saaremaal eraisikutest puisniite üritanud taastada 

ainult Mario Talvist. Need tööd on tehtud Liigalaskma-Orinõmme hoiualal, kuid on hetkel 

poolikud. Ala on osaliselt taastatud puiskarjamaana. Vahendid puisniidu taastamiseks on tulnud 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektidest.  
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Lisaks on Tumala külas Välja talu maadel olev ca 10 ha suurune ala. Seda kasutatakse praegu 

puiskarjamaana. Osa alast on puudeta või suhteliselt soine. Vanade tammede tõttu näeb puisniit 

väga kena välja ja väärib kindlasti taastamist (Kukk, Kull 1997). Kokku on planeeritud Tumala 

külas taastada ca 27 ha suurune puisniiduala. Väiksemaid puisniidufragmente leidub ka 

Orissaarest kagus (Kukk, Kull 1997). Üks suurimaid säilinud puisniidualasid asub Kõinastu 

laiul mis administratiivselt kuulub Orissaare valla koosseisu olles Kõinastu lee kaudu füüsiliselt 

seotud pigem Muhu saarega. Ala suurus on seal ca 38 ha (Joonis 2).  

 

 

    

 

 

 
  

 

Joonis 2. Taastatavad puisniidualad Orissaare vallas. Allikas: PKÜ 
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3.3. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Laimjala vallas 
 

Laimjala valla suurimad ja paremini säilinud puisniidud asuvad Saareküla lähedal. Neid pole 

küll paarkümmend aastat kasutatud, ent ala on võsastunud suhteliselt vähe ja on suuremate 

eeltöödeta niidetav (Kukk, Kull 1997). Riigimetsa Majandamise Keskus on taastamas 

puisniiduala Kingli hoiualal. Hetkel kaardiandmed selle ala kohta puuduvad ja tööd on hetkel 

poolikud. Peale nende valmimist kantakse ala Keskkonnaregistrisse.  

Puisniitude LIFE projekti raames on planeeritud taastada puisniiduala Unguma ja Saaremetsa 

ning Saaremetsa ja Saareküla külade vahel. Ala suurused vastavalt 48 ja 53 ha (Joonis 3). 4 ha 

suurune niidetav puisniit on samas piirkonnas Tiigi talu maadel. Tammikuna pakub huvi väike, 

aastakümneid niitmata puisniit Saareküla–Asva vahel. Lõplikku võsastumist on siin takistanud 

tugev metsigade tuhnimine ja ka valguse vähesus (Kukk, Kull 1997). Lisaks pakub huvi 

puisniit, mis asub Luhina sadamasse viiva tee ääres suurusega 5,8 ha. Ala hetkel kasutusel 

puiskarjamaana. Väiksemaid puisniite leidub ka Kõiguste bussipeatuse läheduses. 

 

 

 

Joonis 3. Taastatavad puisniidualad Laimjala vallas. Allikas: PKÜ 



20 
 

 

3.4. Puisniitude seisundi hetkeolukord Pöide vallas 
 

Pöide valla esinduslikum puisniit on Pöide Kirikuniit. Ligikaudu 7 ha suurust hõreda 

tammepuistuga ja lopsaka rohurindega ala on niidetud kuni viimase ajani. Väiksemaid 

niidetavaid või karjamaana kasutatavaid puisniite leidub Pöide–Aardla ja Pöide–Tornimäe 

vahel, Oti ja Veere külade maadel. Samas asub praeguseks üsna metsistunud Oti küla Kalda 

mets, mida saaks veel suhteliselt hõlpsasti puisniiduna taastada. Eeldused kena puisniidu 

kujundamiseks on vaheldusrikka reljeefi ja vanade puude olemasolu tõttu head.  

Ulatuslik lookaasikuks muutuv puisniit on Neemi küla Ainemäel, eriti selle lõuna- ja 

kagupoolsemas osas. Viimati kasutati ala karjamaana, praegu võsastub see märgatavalt 

kadakatega. Neemi ja Aardla küla lähistel leidub teisigi vähem või rohkem kinnikasvanud 

puisniite ja puiskarjamaid (Kukk, Kull 1997). Selle projekti raames Pöide vallas puisniite 

taastada ei plaanita. 

 

 

3.5. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Leisi vallas 
 

Leisi vallas on kolm suurt uudismaana taastatud ja seni kasutusel olevat puisniitu: Karja Tutku 

Tammeniit Leisi lähedal ning Ratla edelapoolne puiskarjamaa ning Hiievälja puisniit. Need on 

olulised maastiku ilmestajad dekoratiivse vana tammepuistuga.  

Ratla puiskarjamaa on  Kuressaare – Kuivastu maantee ääres paiknevatest puisniidualadest 

kõige suurem ja tüüpilisem. Ilmselt sarnase ilmega oli enamik maanteeservi veel 30–40 aastat 

tagasi. 

Nelja hektari suurune puiskarjamaa asub Ratlast kagus, Leili Väljaääre talu juures. Siin pole 

viimasel ajal heina enam tehtud, ent pidevalt karjatatakse loomi ja raiutakse võsa ja ala on 

suuremal osal endiselt puisniiduilmeline. Mujaste Kaasiku talu puisniit on viimastel aastatel 

niitmata, kuid edaspidi on plaanid niitmist jätkata. Ka puistu võiks siin hõredam olla. Leisist 

loodes asuva Suutri talu puiskarjamaa on küll võsastumata, kuid ülitugev karjatamine on 

rohukamara kõikjal hävitanud. Väiksemaid niidetavaid puisniite leidub veel Leisi lähedal ja 

Veske külas (Kukk, Kull 1997). Taastada on planeeritud Hiievälja - Mujaste – Oitme 

projektialal ca 12,7 ha suurune puisniit (Joonis 4). 
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Joonis 4. Taastatavad puisniidualad Leisi vallas. Allikas: PKÜ 

 

3.6. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Valjala vallas 
 

Valjala vallas hooldatakse puisniite Röösa külas 4,33 ha, Vanalõve külas 1,48 ha ja Võrsna 

külas 6,01 ha suurusel alal. Suuremad tööd on planeeritud Rannaküla külas ligikaudu 25 ha 

suurusel puisniidul ja Võrsna külas paikneva puisniidu laiendamine kokku umbes 70 ha 

suurusel alal (Joonis 5). Väiksemaid puisniidualasid leidub veel Tõnija ja Turja külas. 

Ulatuslikum, aastakümneid niitmata, ent puisniiduilmeline salumetsaks muutuv ala paikneb ka 

Kõrsika – Tagavere vahel (Kukk, Kull 1997). 
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Joonis 5. Taastatavad puisniidualad Valjala vallas. Allikas: PKÜ 

 

3.7. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Pihtla vallas 
 

Pihtla vald on praegustel andmetel samuti säilinud puisniitudest vaene. Pisikesed 

puisniidulapid, mida hetkel niidetakse, paiknevad Võrsna ja Sagariste küla vahel. Lisaks 

paikneb Sutu külas 1,62 ha suurune niidetav puisniit. Tõllustes leidub kaks maaparandusega 

taastatud puiskarjamaad, millest põndakul asuv Poka II maatükk näeb karjatamisest hoolimata 

üsna hea välja (Kukk, Kull 1997). Võimalikest projektialadest peab mainima Metsaküla külas 

asuv potentsiaalne 85 ha suurune kunagine puisniiduala kuid hetkel on selle taastamine küsitav. 

Parem perspektiiv paistab olevat Sutu külas oleval ca 24 ha suurusel puisniidul, mida tuleks 

kindlasti harvendada (Joonis 6). 
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Joonis 6. Taastatavad puisniidualad Pihtla vallas. Allikas: PKÜ 

 

3.8. Puisniitude seisundi hetkeolukord Mustjala vallas 
 

Mustjala vald on vanast ajast tuntud oma puisniitude rohkuse poolest. Ka tänapäeval leidub 

neid siin märkimisväärselt palju, kuid neist enamikku ei niideta. Väärtuslikuimaks neist tuleb 

pidada üht Saaremaa liigirikkamat, Küdema Teeääre talu puisniitu, mille suurus on ca 3 ha, kus 

ruutmeetrisel prooviruudul õnnestus 1997. aastal leida 65 liiki soontaimi. Ent ala on nüüdseks 

paarkümmend aastat niitmata ja võsastub kiiresti, seetõttu tuleks leida võimalusi puisniidu 

hooldustööde jätkamiseks. Puisniiduala oli varem märkimisväärselt ulatuslikum. Endistest 
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puisniidumassiividest on samas lähedal alles veel üks puisniidutükk, mis on siiski liigivaesem 

kui Teeääre puisniit. 

Rohkesti puisniite paikneb Panga küla maadel. Paremini säilinud on Lauri talu puisniit. Siin on 

kiiret võsastumist takistanud karjatamine ja võsa raiumine. Ülejäänud Panga küla puisniidud, 

nagu Vesja, Emaniit, Andu, Rojangu, Sitakõrve jne., on puisniiduilmet kaotamas (Kukk, Kull 

1997). 

Hooldatavaid puisniite on Mustjala vallas hetkel 4,58 ha ulatuses. Neist suurim, 2,52 ha suurune 

ala paikneb Merise külas ja  2,06 ha suurune puisniit asub Mustjala külas. Mõlemaid niite hetkel 

ka toetuste abil majandatakse Mustjala lähedal paiknevat niitu on plaanis lähiajal pisut 

laiendada. Lisaks leidub seal lähedal mitmeid väiksemaid karjatatavaid niite, mis rohustult on 

küll liigivaesed ning kipuvad võsastuma, ent on siiski olulised maastiku kaunistajad (Kukk, 

Kull 1997) . 

 

 

3.9. Puisniitude seisundi hetkeolukord Torgu vallas 
 

 

Torgu vallas on hetkel PRIA poollooduslike koosluste toetuse all üks puisniit pindalaga 0,29 

ha. See asub Ohessaare külas. Endistest puisniitudest pakub tamme-enamusega salumetsana 

huvi Lindmetsa külas paiknev Rangu talu karjamaa. Ulatuslik endine puisniiduala on paiknenud 

ka Mäebe külast idas (Kukk, Kull 1997). Antud projekti raames seal puisniite ei taastata. 

 

 

3.10. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Salme vallas 

 

Salme vallas on praegusel hetkel teadaolevalt neli puisniiduala. Esimene ja hetkel osaliselt 

taastatud ja majandatav ala paikneb Hindu külas. Selle suurus on ligi 20 ha. Ülejäänud kolm 

taastavat puisniiduala paiknevad Rahuste külas. Alade kogupindala on  ligikaudu 10 hektarit 

(Joonis 7). 
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Joonis 7. Taastatavad puisniidualad Salme vallas. Allikas: PKÜ 

 

3.11. Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Lääne-Saare vallas 

 

Kaarma, Kärla ja Lümanda valdade ühinemise tulemusena tekkinud Lääne-Saare vald on Saare 

maakonna valdadest pindalalt suurim. Seega võib eeldada, et seal leidub palju endisi 

puisniidualasid. Nii see ka on.  

Üks suurimaid ja tähelepanuväärsemaid puisniite paikneb Muratsi küla lähistel Suur – Tulpe 

poolsaarel. Seal on endise puisniiduala suurus vähemalt 20 ha ja tähelepanuväärne on ta nimelt 

selletõttu, et seal levib kuni viimase ajani kasutatav männi-puisniit. Taolist puisniidutüüpi pole 

mujal Lääne-Eestis kohatud. Seetõttu vajab ala kaitset ja hooldamise jätkamist.  

Teine paremini säilinud puisniiduala paikneb Kaarma kooli lähedal. Hõredamaid kohti on 

niidetud ka viimasel ajal, kuid tihedamad on tugevasti võsastunud. Nägus hõre tammepuisniit 

Kaarma mõisa karjamaa paikneb Kaarma–Kuke külas. Kuigi ala on viimastel aastakümnetel 

kasutatud lammaste karjamaana, pole see kuigi võsastunud, ka rohustu on sellise kasutamisviisi 
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kohta liigirikas. Väiksemaid puisniite, kus pole niidetud paarist aastat paarikümne aastani 

leidub mitmel pool mujalgi: Kaarma Kuke külas Kuusiku ja Sopi talu ümbruses, Asuküla ja 

Uduvere lähistel ja mujal (Kukk, Kull 1997). 

Endise Lümanda valla maadel on küllalti hästi säilinud 49 ha suurune Koplimetsa niit. Ala 

võsastumist takistab intensiivne karjatamine ja puurinde suur tihedus. Koplimetsa niit väärib 

kindlasti kaitset ja niitelise kasutamise taastamist, kuna see on üks väheseid säilinud jalaka-

enamusega puisniite Eestis. Mõned väiksemad puisniidud leiduvad Riksu Koimla vahel, eeskätt 

Koimla küla Suurekivi talu maadel ning Taritu kooli ümbruses. Üllatuslikult liigirikkaks on 

osutunud pisike Jõgela puisniit Leedri teeristi lähedal, mis praeguseks on paraku pea täielikult 

metsistunud (Kukk, Kull 1997).  

Hästi säilinud on lambakarjamaana kasutatav Kapa niit Kipi külas. Ülejäänud puisniidud on 

suuremal või vähemal määral metsistunud, näiteks aastakümneid niitmata Riksu küla endised 

ulatuslikud puisniidud Laasma mets, Albriniit. Leidub ka puisniite, mida on kaasajal liigsetest 

puudest ja põõsastest puhastatud, kuid pole hiljem niiduna või karjamaana kasutusele võetud. 

Sellisteks aladeks on näiteks Kõrveniit Karala kooli lähedal, Kivestu talu puisniit Taritu külas 

jt (Kukk, Kull 1997). Taastada on plaanitud puisniidud Elda poolsaarel suurusega ca 128 ha ja 

Kuusnõmme küla lähistel asuvad puisniidualad suurusega 12 ha (Joonis 9). 

 

Endise Kärla valla maadel on seni kasutusel Kõrkküla Kaasiku talu puisniit, mis Kõrkkülast 

läbi sõitjale juba kaugele silma jääb. Endistest suurematest ja esinduslikematest puisniitudest, 

mis praeguseks ole veel lootusetult metsastunud, väärib märkimist eelkõige Paiküla Kopli 

puisniitu Karujärve lõunakalda ja Kärla–Pidula maantee vahel. Ala on niitmata ca 40 aastat, 

ning Kärlast 3,5 km läänes paiknevat Kuuse–Vahtersoo vahelist puisniitu, kus heina pole tehtud 

vähemalt 15 aastat. Väiksemaid puisniite leidub veel Käesla kooli läheduses, Hirmustes ja 

Kuuse küla ümbruses (Kukk, Kull 1997). Käesoleva projekti raames Kärla piirkonnas 

taastatavaid valikalasid ei ole. 

 

Kuressaare linna läheduses, Mullutu lahe põhjakaldal asub ca 8 ha suurune puisniit, mille 

kooslus on analoogne ühe Saaremaa kuulsama puisniidu, Loode tammiku omale. Ka siin leidub 

sarnaselt Loode tammikule nii hõredamaid kui ka tihedamaid salumetsailmelisi piirkondi. 

Paraku pole seda puisniitu viimastel aastatel niidetud ja niit on võsastumas (Kukk, Kull 1997). 

Kuna selles piirkonnas on puisniidu taastamiseks potentsiaali on taastatava ala kogupindala 108 

ha. Väiksemaid karjatatavaid puisniite leidub veel Mändjala küla ümbruses. 
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Loode tammik paikneb Kuressaare linnast 2 km edelas, Kuressaare metskonna maadel. Ala 

kogupindala ulatub 2,5 km2, puisniidule sarnaneb sellest alla poole. Loode tammiku muudab 

eriti väärtuslikuks vana tammepuistu, mitmekesine taimestik ning ka paiknemine Kuressaare 

linna läheduses. Piirkond on esimene puisniidu kaitseala aastast 1914. Teadaolevalt esimesed 

ekskursioonid puisniiduala tundmaõppimiseks toimusid just Loode tammikus aastatel 1914-

1915. 1957. aastast praeguseni kaitstakse Loode tammikut pargina (Kukk, Kull 1997).  

Loode tammiku puurinne on liigirikas ja mitmekesine. Tüüpilisematel endistel puisniidualadel 

on valdavaks tamm, vähem arukask, mänd, saar, haab jt. Vähemalt kolmandik alast on 

võsastunud või metsastunud. Põõsarinde ja võsa moodustavad enamasti haab, aga ka sarapuu, 

kadakas, mets-pirnipuu, türnpuu, harilik pihlakas, harilik kuslapuu jt. Puistu liituvus on 0,2 - 

0,5, kohati 0,8, kõrgus kuni 12 m. Põõsarinde liituvus on 0,1 – 0,2, kohati kuni 0,6. 

Rohurindes on sagedasemad liigid sulg-aruluste, salunurmikas, harilik härghein, maikelluke, 

maamõõl, madal mustjuur, aas-seahernes, angerpist, villtarn, värvmadar, imekannike jt. Lisaks 

leidub alal palju käpalisi (Kukk, Kull 1997). 

Samblarinne on kidur, sagedamini esinevad metsakäharik, harilik palusammal, metsehmik, 

kähar sulgsammal. Rohurinde katvus on 80 90 %, samblarindel 5–20 %. 

Rohurinne tervikuna on liigirikas, kuid liikide arv pinnaühikul on keskmine või alla selle. 

Põhjuseks on siin kindlasti ulatuslikuma niitmise katkemine umbes 40 aastat tagasi (Kukk, Kull 

1997). Hetkel on Loode tammikus hooldamisel 13,1 ha puisniite. Kuna piirkond on hinnatud 

Kuressaare elanike poolt kui atraktiivne puhkeala, siis on kogu piirkonnas märgata olulist 

puhkajate mõju (Meikar 2008). Projekti raames on piirkonnas plaanis lisaks olemasolevale 

taastada 18,1 ha niite (Joonis 8). 
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Joonis 8. Taastatavad puisniidualad Lääne-Saare valla lõunaosas. Allikas: PKÜ 
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Joonis 9. Taastatavad puisniidualad Lääne-Saare  valla põhjaosas. Allikas: PKÜ 

 

3.12.  Puisniitude seisundi hetkeolukord ja valikalad Kihelkonna 

vallas 
 

Kihelkonna vallas leidus puisniite vanasti üsna suurel hulgal. Valla paremini säilinud 

puisniidud asuvad Viidumäe looduskaitsealal. Need on Mäepea, Laasma ja Upsi puisniit. Juba 

peatselt peale looduskaitseala loomist 1957.aastal hakati seal puisniitude hooldamisele 

tähelepanu pöörama (Reitalu, Jüssi 2004). 

Viidumäe looduskaitsealal hinnati 1961. aastal puisniiduala suuruseks ca 55 ha. Kahjuks oli ala 

juba sel ajal võsastumas. 1995. aasta seisuga oli puisniite säilinud kolmes kohas. Kaht puisniitu 

hoitakse korras heinaniidutalgutega, kolmandat hetkel taastatakse (Talvi 2001). 

Mäepea puisniit on osaliselt kujunenud sajandi algul samas olnud põllumaale. Puisniidu eest 

hoolitsesid varem pidevalt samanimelise talu pererahvas, viimastel aastatel on looduskaitseala 

organiseerinud heinaniitmise-talguid. 1960. aastatel kasvas seal ulatuslik ala täis kuuske, ent 

väiksetel aladel tehti endiselt heina. Majanduslikult ei ole heinategu aga enam väikestel aladel 
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tasuv. Ala taastati 1981–1982 aastal. Puisniidu pindala on 3 ha ning jõudumööda seda 

suurendatakse (Kukk, Kull 1997). 

Mäepea puisniidu puurindes on valitsevaks tamm ja arukask, vähem leidub kuuske. Puistu 

liituvus on 0,2 – 0,3. Põõsarinne on hõre, kasvavad sarapuu ja poopuu. Rohurinne on liigirikas: 

1995. aastal rajati siia niitude seire püsiala, mille käigus leiti maksimaalselt 55 liiki soontaimi 

ruutmeetril. 1997. aastal kirjeldati puisniidu vanemas osas kaks analüüsiruutu, kus ruutmeetril 

leidus 59 ja 60 liiki. Kaitstavatest liikidest leidub alpi ristikut, mets-õunapuud ja käpalisi. 

Laasma puisniit metsastus peaaegu täies ulatuses 1960. aastatel (Sarv 1984). Heinaniitmine 

jätkus väga väikesel lapil 1970. aastani. 1979–1982 aastal puhastati siin paari hektari suurune 

ala kavatsusega seda hooldama hakata. Laasma puisniidu suurus on praegu 2,5 ha, puisniit 

koosneb kahest metsaribaga eraldatu tükist. Ka seda puisniitu hooldatakse Viidumäe 

looduskaitseala poolt korraldatavate talgutega (Kukk, Kull 1997). 

Puurindes valitseb tamm ja kask, üksikute puudena leidub kuusk, pärn, vaher ja saar. Puistu 

liituvus on 0,3–0,4. Põõsarinde moodustab sarapuu liituvusega 0,2.  Rohurinne on liigivaesem 

kui Mäepea puisniidul. Laiguti domineerib jäneskastik, kuid viimaste aastate regulaarne 

niitmine on tema ohtrust vähendanud. Leidub ka kaitsealuseid liike nagu kaunis kuldking, valge 

tolmpea, mägi-naistepuna jt. Üllatuslikult on pidev hooldamine suurendanud musta seaherne 

arvukust. 

Laasma puisniidul tuleks vähemaks raiuda väiksemaid sarapuid ja kuuske, samuti vääriks 

puisniiduna kasutatav ala edasist laiendamist. 

Endisest Upsi talust kirdes paikneb paari hektari suurune puisniit, mida niideti viimati 1971. 

aastal. Puisniit paikneb looduskaitseala õpperaja serval, seetõttu tuleks täielikult taastada 

vähemalt paremini säilinud hektari-suurune puisniiduosa (Joonis 10). 

Puurinde moodustavad seal peamiselt arukask ja tamm, vähem kuusk ja pärn. Liituvus on 0,3–

0,5. Sarnaselt paljudele Soome puisniitudele on siin ala tugevasti võsastunud kuusega: üle poole 

katab 1,5–4 meetri kõrgune kuusk. Kohati levib umbes 3 meetri kõrgune haavavõsa (umbes 

10% alast). Rohustu on sekundaarselt liigivaene. Kaitsealustest liikidest kasvab siin mets-

õunapuu (Kukk, Kull 1997). 

Tagamõisa puisniidu 130 ha suurune botaaniline kaitseala moodustati 1957. aastal (Etvek 

1980). Kaitseala asutamisel kuulusid maad Kalinini-nimelisele kaluriartellile, hetkel on maad 

tagastatud õigusjärgsetele omanikele. Kaitsealal on keelatud puude raiumine (eriloal lubatud 

sanitaarraie), karjatamine, taimede kogumine. Niitmine on lubatud ja vajalik. 

Hetkel on kaitseala suuruseks 138 ha ning see hõlmab metsakvartaleid 55 – 57. Piirkonna 

absoluutne kõrgus on ligikaudu 10 meetrit, maksimumkõrgus kv. 57 idapiiril kuni 13,5 meetrit. 
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Tagamõisa puisniidu puurinde moodustab enamuses tamm, arukask, kuusk, jalakas, saar, pärn, 

põõsarinde paakspuu, lodjapuu, pajud jt. Rohurindes domineeris madala mustjuure – hariliku 

härgheina kooslus, niiskemates kohtades esines väikeste laikudena raudtarna ja ääristarna 

kooslust. Rohustu oli liigirikas: 100 m2 proovilapil registreeriti 50 – 60, vahel isegi 70 – 80 liiki 

soontaimi (Kukk, Kull 1997). 

 

  

 

Joonis 10. Taastatavad puisniidualad Kihelkonna vallas. Allikas: PKÜ 

 

4. TAASTATAVATE ALADE VALIK JA PUISNIITUDE 

TAASTAMINE  

 

Rohumaade paiknemist Eestis ja nende inventeerimist on põhjalikumalt hakatud uurima aastast 

1978, mil algas esimene põhjalik Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Põllumajandusprojekti 

korraldatud poollooduslike koosluste ühisinventuur. See toimus ajavahemikul 1978–1982. 

Rohumaid inventeerisid toonase põllumajandusprojekti mulla-uurijad, botaanikud, Kaljo Porgi 

ja Heljo Kralli juhendamisel. Inventeerimisele eelnes uue rohumaade klassifikatsiooni 

väljatöötamine. Toona kirjeldati tolleaegsete sovhooside-kolhooside looduslike rohumaadena 
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arvel olevaid alasid. Tookord jäid käsitlemata metsamajandite, nõukogude sõjaväe jt 

maavaldajate käsutuses olevad rohumaad. 

Tegemist on seni kõigi aegade põhjalikuma rohumaade inventeerimisega, mille andmed on 

praegu paraku üsna raskesti kasutatavad. Hädavajalik oleks tollase kaardimaterjali 

digiteerimine. See annaks võimaluse võrrelda niitude pindalade muutusi märksa 

objektiivsemalt ning analüüsida ka maastikus toimunud muutusi (Kukk, Kull 1997). 

Kõige olulisem andmebaas, mida ka jooksvalt täiendatakse, on  Pärandkoosluste Kaitse Ühingu 

rohumaade andmebaas. Andmebaasi kirjete põhiosa pärineb aastatest 1999–2000. 2003. aasta 

alguseks digiteeriti PKÜ-s kõik andmebaasi kirjed uuesti ortofotodelt ning ühendati ja parandati 

kattuvad kirjed. Lisaks programmiga Mapinfo koostatud kaardikihile säilitatakse liiginimekirju 

ja mitmesugust muud detailsemat infot FoxPro andmebaasis. PKÜ andmebaasis oli 2004. aasta 

alguseks kokku üle 70 000 hektari inventeeritud alasid (ligi 12 000 kirjet), niitude 

inventeerimise käigus on nende hulka sattunud ka mõned metsad ja muud kooslused. 

Eestimaa Looduse Fondi looduskaitseplaani andmebaasis sisalduvad Wetstonia, puisniitude 

inventeerimise ja märgalade inventeerimise andmed, täpsemalt: 1992–1993 

ranna- ja lamminiidud (Leibak, Lutsar, 1996), 1995–1996 Lääne-Eesti puisniidud (Kukk, Kull, 

1997), 1997. a. inventeeritud märgalad, sh. lammi-, ranna- ja sooniidud (Paal jt, 1999). 

Samuti sisaldab andmebaas aastatel 1999–2000 toimunud Eesti puis-, ranna-, lammi- ja 

looniitude inventuuri andmeid. Viimastel aastatel on andmebaasi täiendatud ja parandatud üsna 

juhuslikult. Peaaegu kõik selles kajastuvad rohumaad (välja arvatud madalsood, mida sageli ei 

loeta pärandkoosluste hulka) sisalduvad ka PKÜ rohumaade andmebaasis. 

Natura 2000 eelvaliku alade biotoopide andmebaas sisaldab kaitsealade ja Natura eelvaliku 

alade biotoopide andmeid aastatest 2001–2003. Üllataval kombel sisaldab see 

andmebaas väga vähe kattumisi PKÜ andmebaasiga (kattuvate alade osakaal <5%). Selle 

põhjuseks on varasemate inventeerimiste ideoloogia: kaitsealasid ja juba ELF-i varasematesse 

andmebaasidesse kantud kohti pole PKÜ uuesti inventeerinud. Selline on olnud finantseerimise 

vähesuse tõttu tehtud kompromiss ning osalt ka inventeerimiste tellijate otsus. Nüüdseks on 

PKÜ jõudnud ka kaitsealade poollooduslike koosluste inventeerimiseni, ent käesoleva käsitluse 

andmestikus PKÜ viimased inventuurid Matsalu Rahvuspargis, Alam-Pedja Looduskaitsealal 

jt kaitsealadel veel ei kajastu – nende alade andmed on võetud Natura eelvalikualade 

andmestikust. 

Puisniitude taastamise LIFE projektialade väljaselgitamiseks toimus Pärandkoosluste Kaitse 

Ühingu poolt koostatud ekspertgrupi kolm töökoosolekut. Neist kahel esimesel mis toimusid 

23. novembril 2014 ja 10. detsembril 2014 arutati taastatavate puisniitude valikalade 
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valikukriteeriume. 25. veebruaril 2015 toimunud koosolekul arutati lisaks taastatavate alade 

valikule lisaks ka taastamis ja hooldamistehnika valikut ja soetamist. Lisaks toimus Matsalu 

Rahvuspargi keskuses Penijõel 9. märtsil koosolek kuhu olid kutsutud hetkel puisniitude 

hooldamisega tegelevad ettevõtjad. Sellel koosolekul oli teemaks puisniitude hooldamiseks 

vajaliku tehnika sobilikus ja selle valikukriteeriumid. 

Ekspertgrupi koosseisu kuulusid spetsialistid Pärandkoosluste Kaitse Ühingust, 

Keskkonnaametist, Eesti Maaülikoolist, Riigimetsa Majandamise Keskusest, 

Keskkonnaministeeriumist ning lisaks oli kaasatud ka teisi vastava ala spetsialiste. 

 

Neist andmebaasidest on koostatud uus Mapinfo kaardikiht mille põhjal esialgsed valikud 

taastatavate alade valikul on tehtud.  Potentsiaalsete valikalade kaardikihil on seega ühend PKÜ 

andmebaasis, Keskkonnaregistri poollooduslike koosluste kaardikihil ja Natura elupaikade 

kihil olevatest puisniitudest. See tähendab, et näiteks kui elupaikade kihil on ala ümber 

inventeeritud nt. vanaks loodusmetsaks, aga PKÜ baasis kirjas puisniiduna, siis on ta valikkihil 

kirjas niiduna. Iga sellist juhtumit on proovitud vaadelda eraldi, et taastamisalad saaksid 

loogilised ja terviklikud ning et väärtuslikku metsa ilmaasjata puisniiduks muutma ei hakataks. 

Esialgne kaardikihi maht kogu Eesti kohta, millega tööd sai alustatud oli 5100 ha. Sellest jäi 

pärast esimest ekspertgrupi koosolekut järele umbes 4600 ha. Seega oli esimene kaardikihi 

kärpimine mahus 500 ha. Kaardikihilt eemaldati seal olnud mõttetud ja väheväärtuslikud alad. 

Järelejäänud alast ca 1380 ha oli kaetud PRIA metsatoetustega kus eeldatavasti on ala niiduna 

taastamiseks nõusoleku saamine üsna raske ettevõtmine. Kui alale on makstud PRIA 

metsatoetus, siis ei ole ta selle projekti raames toetuskõlbulik. Lisaks otseselt metsatoetuse alla 

minevale alale tükeldavad need vanade puisniidualade terviklikkust nii, et toetuse vahele 

jäävaid siile eraldi pole sageli mõtet taastama hakata. Nii oli metsatoetustest otseselt või 

kaudselt mõjutatud kuni 2000 ha valikaladest. 

Umbes poole esimese valikkihi pindalast moodustasid suured, liiga üldiselt piiritletud 

massiivid, mida tuli loogilise tulemuse saamiseks tükeldada. Esimesse valikusse jäi alasid 

suhteliselt suures mahus sest ülearust ära lõigata oli lihtsam, kui puuduvaid tükke eri allikatest 

kokku liita. 

Seejärel saadeti esmane kaardikiht ekspertgrupile täienduste tegemiseks ja esimese hinnangu 

saamiseks. Kaardikihil tuli tähelepanu pöörata järgnevatele aspektidele: 

 1) kas kihilt on puudu või valesti piiritletud mõni teadaolevalt väärtuslik ala, mis 

kindlasti vääriks taastamist? Oluline oli seejuures, et ala peab jääma Natura loodusalade 

piiresse ning ei oleks eelnevalt saanud Euroopa Liidu poolt makstavaid hooldustoetusi. 
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Prioriteetsed peaksid olema suhteliselt hästi säilinud, normaalselt ligipääsetavad alad, millel 

võiks ka hooldaja leidmine mitte ülearu raske olla. 

2) millised kihil olevad alad on ilmselgelt väheväärtuslikud, valesti määratud või 

piiritletud? Siin tuli tähelepanu pöörata asjaolule, et ala võis küll ortofoto põhjal sobiv näida, 

kuid ei pruukinud seda looduses olla.  

3) oluline oli teha ka tähelepanekuid olemasolevate potentsiaalsete hooldajate kohta. 

Kui piirkonnas on poollooduslike koosluste hooldajad olemas siis võib eeldada, et ka tulevased 

valikalad saavad korrektselt hooldatud. 

Pärast valikalade kaardikihiga tutvumist, ortofotode analüüsi ja seal muudatuste tegemist 

vähenes valik 1/3 võrra 3254 hektarini sisaldades 327 lahustükki (Tabel 1.). Valikust on maha 

arvatud alad, mis elupaikade kihil kajastuvad kui metsaelupaigad. 

 

Tabel 1. Taastatava ala pindala jaotus maakondade kaupa. Allikas: PKÜ 

 

  Maakond Taastatav pind (ha) Pindala % 

1 Saare maakond 1494,2 45,9 

2 Pärnu maakond 709,2 21,8 

3 Lääne maakond 636,9 19,6 

4 Lääne-Viru maakond 177,8 5,5 

5 Rapla maakond 140,6 4,3 

6 Harju maakond 60,1 1,8 

7 Hiiu maakond 46,9 1,4 

 

Valikaladest moodustab eraomanduses olev maa 60%, sellest 30% saab erametsatoetust mis 

moodustab kokku 999 ha. Hetkel on valikus 48 projektiala, mida võiks vähendada ca 25-ni. 

Peale viimasel kaardikihil kärbete tegemist, välitööde teostamist ja  madala 

taastamispotentsiaaliga alade eemaldamist saatis PKÜ kirjad (Lisa 1) projektis osalemise kohta 

501 füüsilisele ja juriidilisele isikule, kokku 1311 ha võimalike taastamisalade kohta. Kiri 

sisaldas projekti tutvustust ja kolme nõusolekuvormi loodushoiutööde teostamiseks. 

Maaomanikul on vaja allkirjastada neist üks sõltuvalt sellest kas ta ise teostab vastavad tööd 

(VORM 1); nõusolekut lubada Keskkonnaametil vastavad tööd korraldada, nii et tööde teostaja 

valib Keskkonnaamet (VORM 2) või volitust kolmandal isikul (nt maatüki rentnikul) vastavad 

tööd läbi viia (VORM 3). 
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Sama kaardikihi versiooni järgi jääb riigi- ja jätkuvalt riigiomandis olevale maale 888 ha. 147 

ha oli selliseid maatükke, millel oli küll taastamispotentsiaali, kuid mille omaniku aadressi ühel 

või teisel põhjusel ei õnnestunud saada – kaugemad välismaalased, hiljuti surnud, paar pikemat 

aega pankrotimenetluses olevat firmat, kellest ilmselt midagi suurt loota ka pole. 

Kahjuks on esimese paari nädalaga tagasiside maaomanikelt olnud kehv ja nõusolekud niitude 

taastamiseks saadud ligikaudu 100 ha ulatuses. See tähendab lisaks selgitustöö tegemisele ja 

maaomanike veenmisele projektis osalemise olulisuse kohta ka finantspoole lähemat 

lahtirääkimist.  

 

 

5. PUISNIITUDE TAASTAMISEKS JA HOOLDAMISEKS 

VAJALIKU TEHNIKA VALIK 
 

 

 

Puisniitude säilimiseks on esmatähtis nende regulaarne niitmine. Siiamaani on poollooduslike 

koosluste hooldajad seda tööd teinud kas nõukogude ajast jäänud vanatehnikaga või siis 

projektide ning toetuste abil ostetud pisut uuema, kuid siiski ka mitte selleks otstarbeks 

valmistatud tehnikaga. 

Selleks, et teha valikud antud projekti raames soetavava tehnika ostmiseks, on vaja kokku 

leppida mõnedes lähteseisukohtades. 

Esmane ja vast kõige olulisem mis antud projekti juures läbi arutati oli see, et milline saab 

olema puisniitudelt kogutava niite olemus. Variante oli seejuures kaks ning mõlemal meetodil 

on omad plussid ja miinused. 

Esimese variandina oli arutlusel puisniidult haljasmassi kogumine. Põhimõtteliselt tähendaks 

see seda, et niidetud rohttaimestik kogutakse vastava masina abil koheselt kogumispunkrisse ja 

toimetatakse niidult minema. Seejuures saab seda teha ühe masinaga. Positiivse poole pealt 

tuleb kindlasti mainida seda, et väheneb niidu tallamine. Tööd sooritatakse ühekordse niidul 

käimisega. Lisaks ka see, et kulud puisniidu hooldamiseks on väiksemad kui traditsioonilise 

heinateo käigus tekkivad kulud mil niidul tuleb käia minimaalselt kolm korda.  

Negatiivse poole pealt peab mainima selliste masinate kaalu mis ületavad traditsioonilisel 

heinateol kasutavate masinate kaalu vahel isegi mitmekordselt ja võivad seega niidu rikkuda 

(Kiristaja, Tang 2006). Lisaks on tegemist suhteliselt võimsate masinatega, mille küttekulu on 

sellest tulenevalt suur. Kuna tegemist on suurte masinatega ja nende lõiketera on suhteliselt lai, 

siis on ka manööverdamine puisniidul keeruline.  
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Kõige olulisem küsimus mis selliste masinate kasutamisega tekib on siiski puisniidult kogutava 

niite edasine kasutamine. Haljasmassi võib puisniidult küll minema transportida, kuid selle 

edasise kasutamise jaoks on vaja kas saadud mass siloks rullida või ladustada see siloauku. See 

omakorda tekitab vajadust kas lisatehnika järele või suurenevad sellest tulenevalt 

transpordikulud. 

Loomulikult on olemas ka nn. väiksem kommunaaltehnika. Selle abil niidetakse linnades 

näiteks suuremaid haljasalasid. Kuid nende punkrite mahtuvus ei ole piisav ja punkreid tuleb 

tühjendada suhteliselt tihti. Saadud haljasmassi võib komposteerida ning seda hiljem väetisena 

kasutada, kuid sellega kaasnevad taas lisakulud. Sellist tehnikat kasutatakse näiteks Saaremaal 

Loode tammiku hooldamisel. Kokkuvõtlikult võib möönda, et selline tehnika ei ole suuremate 

puisniidumassiivide hooldamiseks parim valik. 

Traditsioonilise heinateo poolt ja vastu on samuti erinevaid argumente. Positiivse poole pealt 

on esmane kindlasti saadava heina kasutamine kvaliteetseks loomasöödaks. Puisniidult saadud 

heina on kasutatud juba aastasadu talumajapidamistes loomade ületalve pidamiseks. Sellest 

tulenevalt on puisniitude nimetamisel kasutatud sünonüümi „metsaheinamaad“. Saadav hein on 

suhteliselt heakvaliteetne ja tänu niidukoosluste mitmekesisusele loomadele sobiv. Masinad, 

millega heina teha on väiksemate gabariitidega, parema manööverdamisvõimega ja see pääseb 

maksvusele just puude ja põõsaste vahelt niites. Lisaks on ka heina kaarutamine mugavam ja 

masinatega pääseb puudele – põõsastele suhteliselt ligidale. Kuna sellised masinad on 

väiksemad siis on nende kaal samuti väiksem ja väheneb niidu tallamine. Kergemate masinate 

küttekulu on samuti väiksem ja seoses sellega mida madalamad kulud seda tulusam ettevõtmine 

on. See annab puisniiduhooldajatele lisamotivatsiooni. 

Negatiivse poole pealt peab mainima mitmekäigulist tööprotsessi. Niidul tuleb käia 

minimaalselt kolm korda. Esimene kord heina niites, teine kord seda kaarutades ja kolmas kord 

kuiva heina rullides ja rulle kokku kogudes. See kõik on suhteliselt ajamahukas ja suures 

sõltuvuses ilmastikust. Lisaks võivad tekkida probleemid niite mahajäämisega. 

Traditsioonilisel heinateol on siiski rohkem positiivseid külgi kui haljasmassi kogumisel. Seega 

otsustati põhitähelepanu osutada sellise tehnika soetamisele. 

Sobiliku tehnika valik on lai. Komplekti peaks kuuluma niidutraktor koos topeltvikatiga, 

vaalureha ja väike ruloonipress. Lisaks oleks vaja transpordikorvi või käru ruloonide 

transpordiks niidult.  

Parimaks valikuks osutus firma Reform traktorimudel Metrac G3X. Lisaks oli valikus veel Aebi 

TT 206, Reform Metrac G4X, Antonio Carrarro 4400 ja Gaspardo niiduk. 
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Metrac G3X poole kallutas kaalukausi järgnevad omadused: antud traktoril on mõlemad sillad 

pööratavad. Seega on manööverdusvõime väga hea. Traktoril on kaks jõuvõtuvõlli, üks ees ja 

teine taga. Seega saab masinale ette ühendada niidureha ja taha minipallija. See omakorda 

vähendab kulusid ja hoiab aega kokku.  

Niidukiks on parim valik traktori etteotsa ühendatav topeltvikat. Kuna vikat on ees siis on juhil 

paremad võimalused manööverdamiseks ja võimalike ohtude (kännud, kivid jms.) vältimiseks. 

Topeltvikati poolt on ka asjaolu, et selle vikati puhul on vibratsioon minimaalne. Kaalumisel 

oli valikus ka töökindla rootorvikati soetamine. See annaks häid tulemusi värskelt taastatud 

alade hooldamisel. (Luhamaa 2000) Kuid vastavalt uuringutele on topeltvikat kahepaiksete ja 

roomajate suhtes loodussäästlikum. Minipallijatest osutus parimaks valikuks firma Caeb 

tahahaakesse ühendatav pallija MP550 TPC. Lisaks oli valikus veel Pöttinger MB60, Wolwo 

R500 Super, Abbriata M50 Miniroto ja Wolargi R 500 SUPER LRS. 

 

6. KOKKUVÕTE 

 

Saare maakonna pärandkoosluste pindala ja sealhulgas loomulikult ka puisniitude ala on 

viimaste aastakümnete jooksul pidevalt vähenenud. Koos sellega on kadumas ka looduslik 

mitmekesisus. Selleks, et antud protsessi pidurdada ja puisniitude hääbumist takistada, tuleb 

neid jätkuvalt majandada. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Saare maakonnas paiknevad suure 

taastamisväärtusega puisniidualad ja selgitada välja parim tehnika puisniitude hooldamiseks ja 

taastamiseks. Ühtlasi kirjeldab see töö projekti  „WOODMEADOWLIFE ehk Puisniidu 

LIFE“ ettevalmistamist.   Projekti eesmärgiks on taastada ja jätkusuutlikult majandada 1000 

ha puisniitu. 

2014. aastal oli PRIA poollooduslike koosluste toetust saanud puisniitude pindala Saare 

maakonnas Keskkonnaameti poollooduslike koosluste andmebaasi alusel vähenenud 135,59 

hektarini. Tegemist on puisniitudega mis on nõuetekohaselt niidetud ja majandatud ning mille 

hooldamiseks on PRIA maksud keskkonnatoetusi. Lisaks on 2014 aastal täiendavalt olnud 

taastamises puisniite pindalaga 19,09 ha. Need on niidud mis ei ole veel kantud 

Keskkonnaregistrisse ning mille taastamine hetkel kestab. Nagu eelpooltoodud numbritest võib 

järeldada, ei ole puisniitude majandamine ja taastamine Saare maakonnas hetkel väga 

populaarne. Selle põhjuseks on loodushoiutoetuste (sel aastal 450€/ha) veel suhteliselt väike 

määr, mis ei luba ettevõtjatel tööde kiiremaks ja kvaliteetsemaks teostamiseks vajalikku 



38 
 

tehnikat soetada ja puisniite kasumlikult majandada. Tekib ka küsimus kuidas kasutada 

puisniitudelt saadavat heina. Kuna enamus Saare maakonnas paiknevaid puisniite on 

võsastunud siis tuleb eelnevalt ala taastada mis omakorda nõuab täiendavaid vahendeid. 

Mõningad juba taastatud puisniidud võivad vajada jätkutaastamist (võsaraiumine jms.). 

Valikalad valiti välja PKÜ andmebaasis, Keskkonnaregistri poollooduslike koosluste 

kaardikihil ja Natura elupaikade kihil olevatest puisniitudest. 

Enne viimaste kärbete tegemist jagunesid taastatavad valikalad järgnevalt:  Saare maakond 

1494,2 ha, 45,9 % kogupindalast, Pärnu maakond 709,2 ha, 21,8 % kogupindalast, Lääne 

maakond 636,9 ha, 19,6 % kogupindalast, Lääne-Viru maakond 177,8 ha, 5,5 % kogupindalast, 

Rapla maakond 140,6 ha, 4,3 % kogupindalast, Harju maakond 60,1 ha, 1,8 % kogupindalast 

ja Hiiu maakond 46,9 ha, 1,4 % kogupindalast.  

Eelnevast saame järeldada, et kõige suurem potentsiaal puisniitude taastamiseks peitub Saare 

maakonnas. Suurimaks probleemiks osutub Natura 2000 metsatoetuste alla kuuluvate alade 

taastamine kuna poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja Natura 2000 metsatoetus 

välistavad üksteist. Maaomanik peab loobuma metsatoetuse saamisest. Selle saavutamiseks 

tuleb teha rohkelt selgitustööd ning maaomanike tekkinud võimalustest teavitada. 

Lõpptulemusena on Pärandkoosluste Kaitse Ühing saatnud 501 maaomanikule ettepaneku 

projektis osalemise kohta. Kokku on potentsiaalseid puisniidualasid valikus 1311 ha ulatuses. 

Kuna paari esimese nädala jooksul on vastukaja maaomanikelt ja nõusolekute andmine 

loodushoiutööde teostamiseks toimunud ainult ca 100 hektari ulatuses, siis on vaja kindlasti 

teha lisa selgitustööd selleks, et maaomanikud projektis osaleksid. 

Peale antud projekti käivitumist tuleb hakata tegema tööd projektialade laiendamiseks. See on 

vajalik niidukoosluste säilimiseks. Väikese pindalaga niidud võivad looduslike protsesside 

toimel oma koosluste liigirikkust kaotada. Ja kõige olulisem on siiski olemasolevaid niite 

majandada. Nii tagame selle, et juba taastatud niidualad enam ei võsastuks ja saaksime ka 

tulevikus rääkida Eesti looduse pärlitest - puisniitudest.     
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THE SELECTION OF WOODED MEADOWS TO BE RESTORED 

IN SAARE COUNTY 

 

SUMMARY 

 

The area of seminatural grasslands in Saare county and the area of wooded meadows in 

particular has been continually dimishing during the last decades. As a consequence, 

biodiversity is also disappearing. To revert this process and stop the deterioration of wooded 

meadows, these communities must be brought back to regular use. 

 

The goal of this work was to find wooded meadows with high restoration value in Saare 

county and select the best technical means to restore and manage them. The preparation 

process of project „WOODMEADOWLIFE” is also outlined. The aim of this project is the 

restoration and sustained management of 1000 ha of wooded meadows in Estonia. 

 

In 2014, the area of wooded meadows receiving seminatural community management 

subsidies from the Estonian Agricultural Registers and Information Board (ARIB) had fallen 

to 135,59 hectares. These include only meadows that have been properly managed to comply 

with the ARIB support scheme. In addition, 19,09 ha of wooded meadows was in restoration 

in 2014. The restoration of these sites is ongoing and they have not been added to the 

Environmental Registry. These numbers show that the restoration and management of 

wooded meadows is currently not popular in Saare county. The reason for this is that the 

relatively low rate of the environmental subsidies do not enable farmers to acquire machinery 

required for effective and profitable management practices. There is also the question of what 

to do with the hay produced on the wooded meadows. As the majority of wooded meadows in 

Saare county has been overgrown, the need for restoration brings additional expenses. Some 

recently restored areas may need additional work (mainly brushcutting). 

 

Restoration sites were selected based on database records from Estonian Seminatural 

Community Conservation Association (ESCCA) and the Environmental Registry. Before the 

final cuts, the distribution of selected sites was as follows: Saare county – 1494,2 ha (45,9% 

of total area), Pärnu county – 709,2 ha (21,8 %), Lääne county – 636,9 ha (19,6 %), Lääne-



40 
 

Viru county – 177,8 ha (5,5 %), Rapla county – 140,6 ha (4,3 %), Harju county – 60,1 ha (1,8 

%) and Hiiu county – 46,9 ha (1,4 %). 

 

From the above, it appears that Saare county has the biggest potential for wooded meadow 

restoration. The largest problem is restoring sites that have been receiving Natura 2000 forest  

subsidies as the seminatural community management subsidy and forest subsidy are mutually 

exclusive. The land owner would have to give up the forestry support scheme in order to 

restore the wooded meadow. To achieve this, much work needs to be done to inform 

landowners of the newly appeared possibilities. 

 

ESCCA has sent letters with a proposal to participate in the project to 501 landowners. These 

selected areas cover a total of about 1311 ha of potential wooded meadows. As over the first 

few weeks, favorable replys have been received concerning only about 100 ha of restoration 

areas, it is clear that further work is needed to better reach the land owners and convince them 

to participate. 

 

When the project is put into action, work must continue to further enlarge the restoration 

areas. This is necessary for the persistence of the meadow communities because the species 

richness of small meadows may decline due to natural processes. But it is still most important 

to maintain proper management of the existing meadows. Only this way can we prevent the 

restored areas from overgrowing again and keep the wooded meadows truly the jewels of 

Estonian nature. 
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Lisa 1 

 

ISIKU NIMI JA AADRESS 

Teie maaüksusel asuvast looduskaitselisest väärtusest teavitamine ja 

ettepanek koostööks 

 

Austatud ……………………………………………….. 

 

Pärandkoosluste Kaitse Ühing Keskkonnaameti koostööpartnerina teavitab Teid, et Teile 

kuuluva(te)l maaüksus(t)el……………………………………………….. asub Euroopa Liidu 

olulise tähtsusega elupaik puisniit. Puisniidud (ehk metsaheinamaad) on pärandkooslused, 

nende teke ja püsimine on tihedalt seotud inimtegevusega, eelkõige niitmisega. Puisniidud on 

kogu maailmas äärmiselt piiratud levikuga, mis teeb nad haruldasteks ja seetõttu ka erilist 

kaitset vajavateks kooslusteks. Puisniidud on Eesti looduse ühed suurimad rikkused – ühel 

ruutmeetril võib siin koos kasvada kuni 76 erinevat soontaimeliiki. Ruutmeetrisel skaalal on 

selline tulemus maailma esiviisikus. 

Täpsemat infot puisniitude kohta saab Pärandkoosluste Kaitse Ühingu  kodulehelt:  

www.pky.ee 

Juba praegu on olemas riiklik toetusskeem puisniitude taastamiseks Keskkonnaameti 

makstavate loodushoiutoetuste näol. Loodushoiutoetuste kohta saab täpsemat infot 

Keskkonnaameti kodulehelt (http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/looduskaitse-

2/loodushoiutood-ja-toetused/loodushoiutoetused/) või Keskkonnaameti kontoritest. 

Puisniitude hooldamist (niitmist) toetatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 

makstava poolloodusliku koosluse (plk) hooldamise toetusega. See toetus välistab Natura 

2000 erametsatoetuse, kuid on alates käesolevast aastast oluliselt suurem, kui metsatoetus (plk 

toetus 450 €/ha, metsatoetus 60 €/ha piirangu- ja 110 €/ha sihtkaitsevööndis; enamus puisniite 

on piiranguvööndis). 

 

Puisniidud on väga tähtsad elupaigad nii Eesti kui kogu Euroopa looduskaitse mõttes, kuid 

nende taastamine on väga töömahukas tegevus. Puisniitude taastamise hoogustamiseks ja nende 

elurikkuse paremaks säilitamiseks on Keskkonnaametil kavas suunata taastamisse täiendavaid 

rahalisi vahendeid ning käivitada laiaulatuslik Euroopa Komisjoni rahastatav projekt Eesti 

olulisemate puisniitude taastamiseks. Projekti käigus vähendatakse kinnikasvanud puisniidul 

puude ja põõsaste liituvust, freesitakse kännud, eemaldatakse juurevõsud ning taasalustatakse 

niitmisega. 

 

Kui Teil on huvi projektis osaleda, palume selle kinnitamiseks Teilt ühte järgnevatest: 

1. Nõusolekut, et Te ise teostate vastavad tööd (VORM 1); 

2. Nõusolekut lubada Keskkonnaametil vastavad tööd korraldada, nii et tööde teostaja valib 

Keskkonnaamet (VORM 2); 

3. Volitust kolmandal isikul (nt maatüki rentnikul) vastavad tööd läbi viia (VORM 3). 

 

 

http://www.pky.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/looduskaitse-2/loodushoiutood-ja-toetused/loodushoiutoetused/
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/looduskaitse-2/loodushoiutood-ja-toetused/loodushoiutoetused/
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Lisa 1 järg 

 

Kinnituseks palume vastava vormi allkirjastada ning lisada sinna ka maaüksus(t)e kaardi(d), 

kuhu märkida vajadusel võimalikud puitmaterjali väljaveoteed ja ladustusplatsid jm info, mida 

peate oluliseks. Allkirjastatud vorm ja kaart/kaardid palume meile tagastada selleks ettenähtud 

ümbrikus 1 kuu jooksul. 

 

Kinnituse kõiki vorme on võimalik allkirjastada ka digitaalselt ja edastada Keskkonnaametile 

ka e-posti teel. Selleks palume minna Keskkonnaameti kodulehele 

http://www.keskkonnaamet.ee ja valida valdkond keskkonnainfo → looduskaitse → 

poollooduslikud kooslused → WOODEDMEADOWLIFE või otselink 

http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/Poollooduslikud-kooslused-2/. 

 

Juhul, kui Te ei saada vastuskirja 1 kuu jooksul või ei allkirjasta sobivat kinnitusvormi 

digitaalselt, loeme selle eitavaks vastuseks. Teil on oma eitavat vastust võimalik ka põhjendada 

või esitada ettepanekuid Teie maaüksus(t)el asuva(te) puisniidu taastamiseks ja hooldamiseks 

lihtkirjalikus vormis ning saata see meile selleks ettenähtud ümbrikus. 

 

Me palume Teil väga põhjalikult mõelda oma maal asuvate looduskaitseväärtuste säilitamisele 

ja kui Teil puudub huvi ise puisniite majandada, anda see võimalus riigile. Keskkonnaamet 

soovib tööde korraldamisel maaomanikega tihedat koostööd teha ning on valmis iga maaüksuse 

puhul omanikuga üksikasjad läbi arutama, et leida mõlemaid osapooli rahuldav lahendus. 

 

Täiendavat teavet saab aadressil puisniidud@gmail.com või telefonil 58792736. 

 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

Jaak- Albert Metsoja 

Pärandkoosluste Kaitse Ühing 

Juhatuse liige 

 

 

 

 

Lisad:  Kinnituse vorm – 3 alternatiivset kinnitusvormi (tagastada palume Teile sobiv vorm) 

 Kinnituse vormi lisa 1 - kaart nõusolekus toodud aladega 2 eksemplaris 

 Margistatud ümbrik allkirjastatud nõusoleku ja kaardi ühe eksemplari tagastamiseks 

 

 

 

 

 

 

http://www.keskkonnaamet.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/
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Lisa 2      VORM 1 

NÕUSOLEK OSALEMISEKS LOODUSKAITSELISE TÖÖ TEOSTAMISEL 

 

Maaomanik….......................................(Ees- ja perekonnanimi),….....................(Isikukood), 

….............................................................................................................................(Elukoht), 

(edaspidi nimetatud Maaomanik) annab Keskkonnaametile, registrikood 70008658, asukoht 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, nõusoleku alljärgnevaks: 

 

1. Käesoleva nõusoleku allkirjastamisega volitab Maaomanik Keskkonnaametit taotlema 

rahalisi vahendeid tema maaüksusel läbi viidavate tööde rahastamiseks. 

2. Maaomanik taastab oma maaüksusel 

 

…..........................................................................  (katastrinumber/-numbrid) 

sobiva puistustruktuuriga puisniidu (puurinde ja võsa raie ning alalt eemaldamine 

selliselt, et puurinde liituvus jääb vahemikku 20%-50% ja põõsarinde liituvus 

eraldiseisvana ei ületa 10%)  ning tagab ala nõuetekohase niitmise, lubab paigaldada 

infotahvleid.  

3. Puisniidu taastamine ja niitmine viiakse läbi maaomaniku poolt vastavalt tema poolt 

koostatud ning Keskkonnaameti poolt kinnitatud ala majandamise plaanile ning 

kulukalkulatsioonile.  

4. Maaomanikule tasutakse tööde teostamise eest vastavalt esitatud kulukalkulatsioonile 

ja kuludokumentidele. 

5. Taastamise käigus tekkinud puit ning võsa kuuluvad maaomanikule, kui maaomanik ei 

soovi leppida kokku teisiti. 

6. Maaomanik on teadlik, et kulukalkulatsiooni alusel hüvitatud tööde eest ei saa 

maaomanik taotleda lisaks LKS §-s 18 nimetatud loodushoiutoetust. 

7. Maaomanik kinnitab, et juhul, kui ta võõrandab punktis 1 nimetatud maaüksuse(d) (või 

teistel juhtudel, millega kaasneb maaüksuse omandisuhete muutus), kohustub ta 

teavitama uut maaomanikku käesolevast nõusolekust. 

8. Allkirjastades käesoleva nõusoleku kinnitab Maaomanik, et taastatavad ja hooldatavad 

puisniidud asuvad tema omandis oleval maaüksusel. 

9. Nõusolek kehtib 12 aastat alates nõusoleku allkirjastamisest.  

10. Maaomanik võib põhjendatult enne rahaliste kulutuste tegemist Nõusoleku tagasi võtta 

esitades Keskkonnaametile vastavasisulise kirjaliku teate. 

 

…........................................  

Maaomanik (nimi ja allkiri) 

Kuupäev: 

Telefon: 

LISA: asukoha kaart 
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Lisa 3                                                             VORM 2 

NÕUSOLEK LOODUSKAITSELISE TÖÖ TEOSTAMISEKS 

 

Maaomanik….......................................(Ees- ja perekonnanimi),….....................(Isikukood), 

….............................................................................................................................(Elukoht), 

(edaspidi nimetatud Maaomanik) annab Keskkonnaametile, registrikood 70008658, asukoht 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, nõusoleku alljärgnevaks: 

 

1. Käesoleva nõusoleku allkirjastamisega volitab Maaomanik Keskkonnaametit taotlema 

rahalisi vahendeid tema maaüksusel läbi viidavate tööde rahastamiseks. 

2. Maaomanik lubab taastada oma maaüksus(t)el 

 

…......................................................................................... (katastrinumber/-numbrid)  

sobiva puistustruktuuriga puisniidu (puurinde ja võsa raie ning alalt eemaldamine 

selliselt, et puurinde liituvus jääb vahemikku 20%-50% ja põõsarinde liituvus 

eraldiseisvana ei ületa 10%)  ning tagab ala nõuetekohase niitmise, lubab paigaldada 

infotahvleid.  

3. Puisniidu taastamine ja niitmine viiakse läbi Keskkonnaameti poolt kasutades 

riigihanke korras leitud lepingupartnerit ning Maaomanikul ei kaasne sellega mingeid 

rahalisi kohustusi. 

4. Taastamise käigus tekkinud puit ning võsa kuuluvad maaomanikule, kui maaomanik ei 

soovi leppida kokku teisiti.  

5. Maaomanik kinnitab, et juhul, kui ta võõrandab punktis 1 nimetatud maaüksuse(d) (või 

teistel juhtudel, millega kaasneb maaüksuse omandisuhete muutus), kohustub ta 

teavitama uut maaomanikku käesolevast nõusolekust. 

6. Allkirjastades käesoleva nõusoleku kinnitab Maaomanik, et taastatavad ja hooldatavad 

puisniidud asuvad tema omandis oleval maaüksusel. 

7. Nõusolek kehtib 12 aastat alates nõusoleku allkirjastamisest.  

8. Maaomanik võib põhjendatult enne rahaliste kulutuste tegemist Nõusoleku tagasi võtta 

esitades Keskkonnaametile vastavasisulise kirjaliku teate. 

 

 

…........................................  

Maaomanik (nimi ja allkiri) 

Kuupäev: 

Telefon: 

E-post: 

LISA: asukoha kaart 
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Lisa 4                                                         VORM 3 

VOLITUS LOODUSKAITSELISE TÖÖ TEOSTAMISEKS 

 

Maaomanik .......................................................................................(Ees- ja perekonnanimi), 

...........................................................................................................(Isikukood), 

................................................................................................................(Elukoht) 

(edaspidi Maaomanik) annab  nõusoleku, et isik 

..........................................(Ees- ja perekonnanimi), 

..........................................(Isikukood), 

................................................................................................................(Elukoht) 

(edaspidi Volitatud isik) 

taastab tema maaüksus(t)el 

................................................................................................ (katastrinumber/-numbrid) 

sobiva puistustruktuuriga puisniidu (puurinde ja võsa raie ning alalt eemaldamine selliselt, 

et puurinde liituvus jääb vahemikku 20%-50% ja põõsarinde liituvus eraldiseisvana ei ületa 

10%)  ning tagab ala nõuetekohase niitmise, lubab paigaldada infotahvleid. 

1. Käesoleva volituse allkirjastamisega volitab Maaomanik Keskkonnaametit taotlema 

rahalisi vahendeid tema maaüksusel läbi viidavate tööde rahastamiseks. 

2. Puisniidu taastamine ja niitmine viiakse läbi Volitatud isiku poolt ning 

Maaomanikul ei kaasne sellega mingeid rahalisi kohustusi. 

3. Taastamise käigus tekkinud puit ning võsa kuuluvad maaomanikule, kui maaomanik 

ei soovi leppida kokku teisiti.  

4. Maaomanik kinnitab, et juhul, kui ta võõrandab punktis 1 nimetatud maaüksuse(d) 

(või teistel juhtudel, millega kaasneb maaüksuse omandisuhete muutus), kohustub 

ta teavitama uut maaomanikku käesolevast volitusest. 

5. Allkirjastades käesoleva volituse kinnitab Maaomanik, et taastatavad ja hooldatavad 

puisniidud asuvad tema omandis oleval maaüksusel. 

6. Volitus kehtib 12 aastat alates volituse allkirjastamisest.  

7. Maaomanik võib põhjendatult enne rahaliste kulutuste tegemist volituse tagasi võtta 

esitades Keskkonnaametile vastavasisulise kirjaliku teate. 

 

...........................................  

Maaomanik (nimi ja allkiri) 

Kuupäev: 

Telefon: 

LISA: asukoha kaart 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, Jan Jürjestaust, (isikukood:37106080018) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

  

„Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas“, 

mille juhendaja on Toomas Kukk, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

Tartu, 01.mai 2015  

                                                                                                                                              

 

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


