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Millest juttu tuleb?Millest juttu tuleb?Millest juttu tuleb?Millest juttu tuleb?

• Mis on soo?

• Milline on soomaastiku lugu Eestis?

• Soode taastamine – tänapäeva uudislugu

• Kuidas on soomaastikku kujutatud ilukirjanduses?

• Mõned võimalused, kuidas sootundi muuta 
mitmekesisemaks 
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Küsimus: Palun iseloomustage viie märksõnaga sood 
(n=776); kontentanalüüs 2006–2007 (Pungas-Kohv)



Sõltub tunnetusest ja/või vaatest…
• Nt vesi on, aga laev ei sõida, maa on, aga käia ei saa (vanarahvas)

• Selline igav koht, kus kasvavad väikesed männipuud. /“Miks?“/ No me käime seal 
sageli, aga huvitav on selle poolest, et ainuke koht Eestis, kus kasvavad 
putuktoidulised taimed“ (Miko, 9 a)

• Vähemalt 30 cm turvast (geoloog)

• Vähemalt 30 cm turvast ja see peab tüsenema (ökoloog), st on vaja vett!

Turbaalad – „kõik kuitahes paksu
turbalasundiga kaetud maastiku
osad sõltumata sellest, kas seal 
turba ladestumine jätkub, on 
katkenud või turbalasund hoopiski
degradeerub“ (J. Paal, E. Leibak 2013. 
Eesti soode seisund ja kaitstus, lk 11)

Mis see soos siis ikkagi on?Mis see soos siis ikkagi on?Mis see soos siis ikkagi on?Mis see soos siis ikkagi on?

Foto: Jüri-Ott Salm



SOO = madalsoo+siirdesoo+kõrgsoo ehk raba

Ca 22% turbaalasid

Ca 5% soid

Kõik sood on turbaalad, aga kõik turbaalad ei ole sood!

Kui soine on Eesti? 1/3; ¼; 1/5; 1/6Kui soine on Eesti? 1/3; ¼; 1/5; 1/6Kui soine on Eesti? 1/3; ¼; 1/5; 1/6Kui soine on Eesti? 1/3; ¼; 1/5; 1/6

Raukas, Teedumäe 1997



Suuremad muutused soos Suuremad muutused soos Suuremad muutused soos Suuremad muutused soos 22%      5%22%      5%22%      5%22%      5%

TRADITSIOONILINE: liminaalne INDUSTRIAALNE: soo kultuuristamine ÖKOLOOGILINE: estetiseeritud*
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* Pungas-Kohv, P., Keskpaik R. et al 2015 „Interpreting Estonian mires: common perceptions
and changing practices“ Fennia 193



Eelkõige on vaja taastada kuivenduseelne 
veerežiim:

• Mis ja kus  veerežiimi mõjutab?
• Kuidas seda mõju vähendada?
• Kas ja kus see toob see kaasa mittesoovitavaid mõjusid?
• Kas ja kuidas neid mõjusid saab vähendada?

Mida tähendab soo taastamine?Mida tähendab soo taastamine?Mida tähendab soo taastamine?Mida tähendab soo taastamine?

Illustratsioon: O. Kallis, 1914

• Mudelid arvutis – kuhu ja kui palju on vaja paise 
rajada

• Peale hoolikat kaarditööd, välitöid, olemasolevate 
liikide ja koosluste analüüsi selgub, kus ei pääse 
puude eemaldamisest. Viimane on mõnes kohas 
vajalik, kus eesmärk on taastada lagesood ja kus 
puude võrade kaudu auruv vesi ei taga soo 
taastumiseks soodsaid tingimusi. 

Täpsem teave soo.elfond.ee



Kuidas paise tehniliselt ehitatakse?

Video paisude ehitamisest

Koostaja: Marko Kohv

Heli:

Pealkiri: Traktoristide laul

Autor(id): Sikemäe, Ilmar

Viisi autor(id): Kõrver, Boris

Esitaja: Peoleo??

Kuvatõmmis Marko Kohvi koostatud videost



Näide: Soosaare soo ja puud
Puid eemaldatakse masinate liikumiseks ja juhul, kui on vaja taastada 
lagesoid. Selleks võrreldakse vanu kaarte tänapäevase olukorraga ja 
tehakse välitöid, et kontrollida kaardil kajastuvat. 

Maa-ameti ortofoto baasil kaartide koostaja: Marko Kohv



Milliste (uurimis)küsimustega soodes tänapäeval tegeletakse? Milliste (uurimis)küsimustega soodes tänapäeval tegeletakse? Milliste (uurimis)küsimustega soodes tänapäeval tegeletakse? Milliste (uurimis)küsimustega soodes tänapäeval tegeletakse? 
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vahetu kogemus – sageli kaitsealadel ja „elus“ 
soodes

Kuidas sood inimesteni jõuavad? IKuidas sood inimesteni jõuavad? IKuidas sood inimesteni jõuavad? IKuidas sood inimesteni jõuavad? I

Foto: Piret Pungas-Kohv

Foto: Piret Pungas-Kohv

Foto: Piret Pungas-Kohv



vahendatud kogemus

Kuidas sood inimesteni jõuavad? Kuidas sood inimesteni jõuavad? Kuidas sood inimesteni jõuavad? Kuidas sood inimesteni jõuavad? IIIIIIII

Olen soo,
tantsime koos… (InBoil)

kujundaja D. Paalamäe

kunstnik E.H. Shepard



• peab vs vabatahtlikkus

• ühtlustatud vs isikupära nii tekstis kui vormis 
– väga palju erinevaid soovaateid

Mis on ilukirjanduses eripärast?Mis on ilukirjanduses eripärast?Mis on ilukirjanduses eripärast?Mis on ilukirjanduses eripärast?

Foto: Piret Pungas-Kohv



Sood ühiskonnas ja näiteid ilukirjandusest
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kontakt: piretpk@elfond.ee

andmebaas: soo.elfond.ee 

Reklaaminurk I



Soo esteetika, mis paistab samas läbi …Soo esteetika, mis paistab samas läbi …Soo esteetika, mis paistab samas läbi …Soo esteetika, mis paistab samas läbi …

Keskkonnateadlikkuse uuring 2018, 
KKM, Turu-uuringute AS

Kõiv, Sigrid. 2018. Mis on Eesti märk? 
Postimees, Arter, 22. veebruar

Soo on justkui kaitsealadel peidus, mis „tuuakse välja pidupäeval“ 
ja kuivendust ning turbavälju ei panda tähele. 

Pau, Martin. 2012. Karusaare talus käivad veel vaid 
karud. Tartu Postimees. 18. september



Ah soo!

Reklaaminurk II 



• Nagu paljud meist hästi 
teavad, on sood ja 
turbaalad kaks erinevat 
asja ☺

• Soo staatuse muutus 100 
aasta jooksul on 180°

• Soode taastamine on 
hoolika eeltöö tulemus, 
mitte uisa-päisa
loodusega mängimine

• Õpetajatelt suur abi 
selles, kui suudetakse 
lastele tõlkida erinevaid 
(soo)vaateid

• andmebaas ja filmid

KokkuvõtteksKokkuvõtteksKokkuvõtteksKokkuvõtteks

Tänuga tähelepanu eest!
pirkup@gmail.com

Kunstnik: Triinu Sarv


