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Tänavu on karuputke võõrliikide tõrjel hulgaliselt uusi tegijaid, kes pakkusid riigihankel 
väiksemat hinda. Juulis valmib karuputke võõrliikide pikaajaline ohjamiskava.  

Keskkonnaameti koduleheküljel antakse teada, et 2010. aastal korraldab Keskkonnaamet 
karuputke tõrjet lihtsustatud riigihanke korras, et tööde tellimine oleks läbipaistev, õiglane ja 
riigile soodne. Veebruaris kinnitas keskkonnaminister erandkorras üheks aastaks (2010) 
karuputke võõrliikide ohjamiskava. Seda oli vaja, et saaks taotleda karuputke tõrjeks raha 
Euroopa Liidu tõukefondidest. 

Nüüd on Eesti Maaülikooli peaspetsialistil Bert Holmil juuliks valmimas karuputke 
võõrliikide ohjamiskava aastateks 2011-2015. „Kindel on see, et igal aastal tuleb tõrjuda kõik 
kolooniad, vastasel korral läheb tõrjega väga pikalt, vähemalt 20 aastat," selgitas Bert Holm 
üht peamist ohjamiskavasse kirja pandavat põhimõtet.  

Ohjamiskavast saab teada, et senisest enam tuleb tähelepanu pöörata teavitamisele ja 
maaomanike kohustusele teatada karuputke võõrliikide levikust ning vajadusele neid ise 
tõrjuda. 

Karuputketõrje 2010 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitsebioloog Kalev Tihkan: Eestis 
tõrjutakse karuputke ca 1260 hektaril. Keskkonnaametis tegelevad 6 regioonis tõrje 
korraldamisega looduskaitsebioloogid. "Tuumakad" regioonid on Pärnu-Viljandi oma 313,5 
ha ja Harju-Järva-Rapla 308,5 ha karuputke aladega. Uusi alasid on Raplamaal kirja tulnud 
Märjamaa vallas Varbola kandis ja ka Kehtna vallas. 

Kuna tööd kuulutati välja vähempakkumise korras, siis moodustusid senistest 
tööpiirkondadest enamasti valdade kaupa tõrjeüksused - HJR regioonis sai kokku 33 üksust, 
mis moodustusid 200st kaardile kantud kolooniast. 

Raplamaale jäävad Märjamaa tõrjeüksus (14 kolooniat), Haimre-Vigala (4), Juuru-Kohila 
(10), Metsküla-Rapla (4), Järvakandi-Purku (4). 

Hanke tingimuste põhjal arvati võitjaks Trendmill OÜ, kelle teha on 115 kolooniat, sealhulgas 
Raplamaal Märjamaa, Haimre-Vigala, Järvakandi-Purku ja Juuru-Kohila piirkonna 
"sosnovski platsid". Metsküla-Rapla kolooniad on Raikküla Metsaühingu hoole all. 

Start töödeks sai eelnevaist aastaist veidi varem. Lepingud kirjutati alla 14. mail 2010. Ilm 
pole ka väga seganud, silmas pidades sademeid ja selle kevade jahedust kuni 10. maini. I ring 
peab kõigil tõrjujatel tehtud olema. Keskmine taimede kolletumine algas sel aastal 8.-10. 
päeval pärast tõrjet. 

Kõik tõrjes olevad alad on vaadeldavad internetis Maa-ameti kaardilehel karuputke 
teemakaardil.  

Vajalik on kindlasti teine tõrjering, et kaotada rohelised laigud kollastelt väljadelt. 
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