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Kevad toob aiasõpradele 
kuumad kohtingud

“Selleks et võimaldada taime-
de kontaktivaba kättesaamine, 
oleme rajanud kohtingupunk-
tid, kuhu saab e-poe kaudu tai-
med tellida. Need asuvad Võrus, 
Elvas, Tartus, Põlvas ja Kanepis 
aiandi juures,” ütleb Kanepi 
aiandi noor juhataja Margus 
Vahtramäe. “Kui inimesed telli-
vad taimed, siis komplekteerime 
pakid ära ja toome kohale.”

Ta selgitab, et alguses müüsid 
nad beebitaimi ka kulleritega, 
aga õitsvad taimed rapsitakse 
ja lõhutakse ära. “Seetõttu ongi 
kohtingupunktid, kuhu toime-
tame ise kõik taimed kohale. Iga 
tellimus on omaette kastis, min-
git paberit ümber ei pane. Saab 
nii viljapuid, marjapõõsaid kui 
ka lilli,” räägib aednik.

Viinapuuistikuid kasvatav 
Pruuli-Kaska talu kardab samu-
ti istikute lõhkumist transpor-
dil. “Postiga ma istikuid saat-
ma ei hakka, mul on juba Võrru 
oma 30 km ja taime potis ma nii 
ei saadaks ka. Ei garanteeri ju, et 
ta ei saa seal viga,” sõnab viina-
marjakasvataja Lija Kaska.

Kontaktivabu kohtinguid 
korraldavad teisedki müüjad, 
näiteks Arli puukool. Samuti 
on tellimused valmis ise koh-
tumispaika viima Pruuli-Kaska 
talu, juhul kui tellimus on suur 
või tellivad mitu naabrit koos. 
Kuna nende talu on kesise in-
ternetiga Lõuna-Eesti mägede 
vahel, suheldakse klientidega 
telefonitsi.

Taimed Boltiga koju

Enamikul suurematest kas-
vatajatest – Juhani puukoolil, 
Kanepi aiandil jpt – on olemas 
oma e-poed. Kellel lausa e-poo-
di ja sellekaudset tellimiste süs-
teemi pole, see pakub vähemalt 
e-ostmise võimalust.

“E-pood on meil olnud mitu 
aastat. Tänavu suurendasime 
mahtu ja võimalusi, nii et saa-
me ka suuremaid asju saata. 
Tegime sellega tööd juba alates 
novembrist ehk enne, kui üldse 
teada oli, et see nii aktuaalseks 
osutub. Aprilli alguses saime 
uue lehekülje üles ja ostmine on 
päris aktiivselt käima läinud,” 

räägib Juhani puukooli jaemüü-
gijuht Kersti Rannamäe.

Kauba kätteasaamiseks saab 
kasutada kullerteenust.

“Juba mitu aastat rakendame 
kullerteenust,” selgitab Seedri 
puukooli juht Elmar Zimmer. 
“Kuller tuleb meile kohale, toi-
metab asjad vahelattu ja järg-
misel päeval viib tellijale koju. 
Kullerteenus on tänavu väga 
nõutuks saanud, ainuüksi eel-
misel neljapäeval läks ligi 40 
saadetist aadressidele. Tellimusi 
tuleb praegu rohkem, kui suu-
dame komplekteerida, sestap 
tuleb kannatust varuda.”

Sama kinnitab Nurmiko 
juht Jaak Ungerson. “Kui klien-
did teevad e-kirjaga tellimuse, 
siis pakime soovitu neile kok-
ku ja saadame kulleriga koju. 
Pakiautomaatidesse on ju taimi, 
muldasid ja lilli raske panna. 
Me saadame kulleriga üle Eesti 
kaupa laiali. Kullerteenus leiab 
praegustes oludes varasemast 
rohkem kasutamist.”

Samas kulleriga saates on 
Rannamäe sõnul piirang kaks 
meetrit ja pikemaid asju saata ei 
saa. “Oleme teinud e-poe sorti-

mendi nii, et sealsed taimed ma-
huksid piirangu alla. Päris suur-
te asjade puhul organiseerime 
oma auto, läheneme kliendipõ-
hiselt,” sõnab ta. Pakiautomaati 
saab Juhani puukoolist tellida 

paljasjuurseid istikuid. “Oleme 
saatnud näiteks maasikataimi, 
püsikute juurikaid, seemneid, 
lillesibulaid.”

Üks põnev transpordimoo-
dus on Juhani puukoolil veel: 

“Te gime eelmisel nädalal Bolti-
ga kokkuleppe, et Tallinnas ja 
Tartus saab väiksemaid asju 
saata nendega, näiteks tellida 
kassetitäie võõrasemasid koju. 
Kohaletoomine läheb maksma  
5 kuni 39 eurot. Viie euroga tule-
vad postipakid ja Bolt toob selle 
hinnaga kauba kohale, 39 eurot 
on kahjuks Eesti maapiirkonnad 
– see on kohalesõitmise hind.”

Drive-in ehk “sõida ja osta”

“Oleme eriolukorra ajal oma 
puukoolis loonud süsteemi “sõi-
da ja osta”. Inimesi me oma puu-
kooli sisse lasta ei saa, helistavad 
värava juures olevale numbrile 
ja siis tullakse teenindama,” sel-
gitab taimede drive-in’i toimimist 
Elmar Zimmer. “Kuna nüüd on 
eriolukord, siis tahame, et ostjail 
oleks eeltöö enne meie juurde 
sõitmist ära tehtud – et asi kii-
remini edeneks ning järjekorrad 
ei tekiks. Inimene tuleb, tal on 
soovitu paberi peal kirjas ja me 
toome need asjad talle väravasse 
auto juurde ära.”

Kõige pingelisemad on 
Zimmeri sõnul laupäevad, kui 

on palju kliente. Aga ostjad sei-
savad siis ilusasti järjekorras 
kolmemeetriste vahedega ja 
saavad kiiresti kauba kätte.

“Kanepi aiand on iga päev 
avatud, kõik pühad ja püha-
päevad ka. Loodame et laupäe-
va asemel tullakse ka nädala 
sees, et inimesi hajutada,” kut-
sub üles Margus Vahtramäe. 
“Kliendid on siiani olnud väga 
mõistlikud, ja kui on palju rah-
vast, siis kassa juurde kogune-

mise asemel ollakse nõus natu-
ke ootama,” kiidab ta.

“Panen tänavu, vähemalt ke-
vadel, suuremat lootust kodu-
müügile,” räägib ka viinamar-
jakasvataja Lija Kaska. Ta lisab, 
et just neil päevil hakkab viina-
puude istutusaeg kätte jõudma. 
“On helistajaid, on infot küsi-
tud, mitmed on koos oma tut-
tavatega teinud koostellimuse 
ja keegi neist tuleb siis siia ko-
hapeale sellele järele.” Ta lisab, 
et sorte on kõvasti ning rahvas 
on huvitatud. “Olen varem igal 
aastal laatadel ja näitustel väl-
jas olnud, nii on infot huvilistel 
küllalt.”

Nurmikost öeldi, et nende 
vahepeal suletud pood on taas 
lahti. “Aiandi pood vastas nõud-
mistele, ning kuna valitseb suur 
huvi taimede ja muu aiandus-
kauba järele, siis tegime lahti. 
Ainult pühapäeval on kinni,” 
ütleb Ungerson.

Turud on ju lahti

Paljud taimekasvatajad ütlevad, 
et õige taimede ostmise ja istuta-
mise aeg alles hakkab kätte jõud-
ma. Loodetakse, et paari nädala 
pärast on olukord koroonaga pi-
sut ohutum kui praegu ning siis 
plaanitakse hakata oma taimi ka 
turgudel müümas käima.

“Väga paljud inimesed taha-
vad taime ise näha, et tekiks tai-
mega side. Natuke on tunda, et 
inimene tahaks ise näha ja vali-
da,” arutleb Margus Vahtramäe. 
Sestap on Kanepi aiandi kõik 
müügipunktid mõne nädala pä-
rast, kui on juba veidi soojem, 
taas avatud.

“Mais hakkame müügireise 
tegema. Turgudel on müük lu-
batud. Esimene väljasõit on 8.–9. 
mail Ida-Virumaale – ühel päe-
val Narva Põhjakeskuse platsil ja 
teisel Jõhvi turul,” on ka Elmar 
Zimmeril juba plaanid paigas.

Turumüüki kaalub ka Lija 
Kaska. “Siiani me turgudel käi-
nud pole. Turgudel müümine 
on praeguses olukorras igatepi-
di ohtlik, oleme siin talus eakad 
ja riskirühma kuuluvad. Aga va-
hel on lapselapsed abiks olnud,” 
kaalutleb aednik.

Need taimekasvatajad, kel 
esindused kauplusteski, mis 
praegu töötavad, jätkavad oma 
müüki ka seal. “Lillekasvatajana 
pole meil seni muret olnud, 
et kaup kipuks kätte jääma. 
Teenindame kõiki Selvereid üle 
Eesti, need töötavad ja meie 
kaup on ilusti liikunud,” öeldak-
se Nurmikost.

Tellimine: eestinaine.ee/kevad20
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Naudi koduseid 
puhkehetki 

koos inspireeriva 
lugemisega

3 KUUD 
VAID 9,90 €

Metsakaupmees OÜ, Võru 94, Tartu
734 3861, info@metsakaupmees.ee
E–R 9–18, L 9–15

WWW.METSAKAUPMEES.EE

Murutraktor Cub Cadet LT1 NS96
7,8 kW täissurveõlitusega mootor / Transmatic 

ülekanne / 96 cm / tavahind 1795 €SOODUSHIND 1620 €

Murutraktor Stiga Tornado 3098H Special

344 cm³ / 98 cm / hüdrostaatiline ülekanne / tavahind 1799 €SOODUSHIND 1649 €

Murutraktor Cub Cadet XT1 OS107
Eriti võimsa pöörderaadiusega!9,4 kW / hüdrostaatiline / 107 cm / tavahind 3055 €

SOODUSHIND 2650 €

0-pöörderaadiusega murutraktor Cub Cadet XZ5 L107 Ultima2-silindriline 11,4 kW / 2 hüdrostaatilist ülekannet107 cm / tavahind 4595 €
SOODUSHIND 4090 €

Metsakaupmehe järelmaksuga 
kuni 6 kuu pikkuse perioodiga 

lepingud on 0% intressiga

Kuna eriolukorra tõttu  
tuleb ka taimeäriga  
tegelda kontaktivabalt, 
on kuumadeks  
kohtadeks kujunenud 
kohtingupunktid,  
kus saavad kaubelda 
taimede müüjad  
ja ostjad.
HELI RAAMETS
heli.raamets@maaleht.ee

REIN RAUDVERE
rein.raudvere@maaleht.ee

LII SAMMLER
lii.sammler@maaleht.ee

“Meil on peenrakastides olnud enamasti maitse- ja ravim-
taimed, kuid tänavu kaevame üles ka vana kompostihunniku,  
kuhu on plaanis teha porgandi- ja kartulipeenrad. Seemne-
kartuli tellisin Bauhofi e-poest, saadetist veel ootan, tarne  
on kuni kümme päeva seoses suure nõudlusega,” räägib  
Ulvi Kullerkupp Vääna-Jõesuust. “Kuna oleme nüüd rohkem 
 kodumail, siis on ka aega aiaga tegelda enam. Osa lilletaimi 
kasvatan ise ette – seemned tellisin Aiamaailmast. Esimesed 
aedkannikesed on terrassil juba ka värvi ja rõõmu toomas.”

Maire Nigul Mähelt aga tunnistab, et taimi ta eriti hästi  
ei tundnud. On varem käinud laatadel ning valinud sealt  
meele päraseid taimi.

“Facebookis sattusin nüüd Audru aiandiga jutule. Mina  
küsisin, nemad näitasid pilte taimede kohta, mida ma ei tead-
nud. Tellisin sealt ära, ja kuna nad saabuvad ühel ilusal päeval 
ka Tallinnasse, siis nüüd ootangi suure huviga.”

Facebookis kogub järjest populaarsust grupp “Virtuaalne  
taimelaat 2020”, kust võib leida pea kõike, mille vastu huvi,  
lisaks saada asjalikku nõu.

K R I I S I  P L U S S P O O L

Toidu kasvatamine on tõusuteel  
ja aiandusteadmised suurenevad

nn Kasvatatakse ise
nn Taimi kasvatava  

sõbra käest
nn FB-grupp “Virtuaalne 

taimelaat 2020”
nn Taimevahetus
nn Turud
nn OTTid
nn Aiamaailm
nn Bauhof
nn Jõgeva ETKI
nn Maarahva e-pood
nn Rannamõisa aiand
nn Pikamäe mahetalu
nn Suvelilled Väätsalt

Allikas: Maalehe lugejad

VA L I K  VA S T U S E I D

Kust tellitakse/
ostetakse taimi

“Inimene teeb tellimuse, me komplekteerime selle kokku ja viime talle auto juurde ära,” selgitab Elmar    Zimmer praegust töökorraldust.

SVEN ARBET

Kui kliendid 
teevad e-kirjaga 
tellimuse, siis 
pakime soovitu 
neile kokku 
ja saadame 
kulleriga koju. 
Pakiautomaa-
tidesse on ju taimi, 
muldasid ja lilli 
raske panna.
JAAK UNGERSON


