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Maasikamäe piisonifarm, 
mis on kuulsaks saanud oma 
Metsiku Piisoni Salooniga, 
kus lõunasöögi ajal võib pii-
sonid koos endaga lauda 
paluda, ning laste hugas väga 
populaarse loomade Eedeni 
aiaga, tahab tulevikus oma 
tegevust mitmekesistada ning 
panna rõhku mitte ainult hea 
toidu pakkumisele ja mee-
lelahutamisele, vaid pöörata 
tähelepanu ka sellele, kuidas 
söök lauale jõuab ning kuidas 
see inimest mõjutab. 

“Meie eesmärk ei ole ainult 
ainult hea kõhutäiega kos-
titada, vaid panna inimesi 
toidu peale enam mõtlema 
ning pakkuda midagi ka 
nende meeltele,” tutvustab 
farmi omanik Hillar Pulk 
oma ideed. “Kindlasti ei saa 
see kerge olema ega sünni 
üleöö, aga see on meie suur 
eesmärk.” 

Karusmarjamaailm

Esimese sammuna sellesama 
tulemuse saavutamiseks unis-
tab farmijuht suurest aiast. 
“See ei ole iluaed, vaid aed, 
kus kasvatatakse kasulikke 

Piisonifarm hakkab jutustama toidu saamise lugu
Hiljuti MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmeks astunud 
Maasikamäe piisonifarm hakkab rääkima lugu sellest, kuidas 
toit meie lauale jõuab, alustades selle kasvatamisest ning 
lõpetades toidulauale saamise ja kohapeal tehtu maitsemisega. 

asju, aga kus on ka selliseid 
taimi, mis pakuvad midagi 
inimeste meeltele,” selgitab 
ta. See, mida aias kasva-
tama hakatakse, otsustatakse 
koos Kadri Maikoviga, kes 
teeb magistritööd rohealade 
mõjust inimese psüühikale. 

Kokku peaks aed enda 
alla võtma kaheksa hektarit 
maad. Selle ühte serva peak-
sid mahutuma mesitarud ja 
meemaja, kus saab nii mett 
proovida kui infot mee hea-
dest omadustest. Aia teises 
servas peaks olema moosi-
maja, kus saab aiast korjatud 
marjad kas ise või perenaise 
abiga moosiks keeta. 

Kindlasti peaksid aias kas-
vama marjad, mida saab 
kohapeal moosiks teha. See 
annaks inimestele võimaluse 
näha, kus ja kuidas marjad 
kasvavad, neid jalutuskäigul 
suhu noppida ning lõpuks 
korjatust ise või juhenda-
jaga koos mõnus moos keeta. 
Moosimaja idee teokstege-
mine võiks Pulga sõnul käia 
Leader-toetusega - taotlus 
selleks on investeeringumeet-
messe esitatud ning ootab 
otsust. 

“Ilmselt püüame nii aia kui 
ka sinna planeeritud meemaja 
ehitamiseks leida erisuguseid 
toetusi,” räägib Pulk, kelle 
sõnul on iga asi omamoodi 
kulukas ettevõtmine. 

Moosimajas peaks lisaks 
moosi keetmisele ning või-
malusele kohalikest marja-
dest tehtud tooteid osta saama 
ka kõiksugust informatsiooni 
ning sinna on planeeritud 
ka väikene õpperuum, mida 
saaksid kasutada need, kes 
marjaaeda kaema tulevad. 
Näiteks tava- või mõne ame-
tikooli õpilased. 

Marjapõõsastest peaksid 
aias olema esindatud kõik 
need liigid, mida Eestis kas-
vatada annab ning millest siin 
aastakümneid moose on kee-
detud. “Aga pearõhu tahaksin 
panna karjusmarjadele, mis 
on minu hinnangul võrreldes 
sõstardega jäänud tahaplaa-
nile, kuid millest ometi saab 
nii head moosi,” räägib Pulk. 

Aia selles pooles, mis on 
enam mõeldud nii hingele 
kui ihule, hakkavad kasvama 
seesugused taimed, millel on 
erinevate rahvaste uskumuste 
kohaselt mõju inimesele. “Ma 
ei ütle, et need on mingid 
armurohud, aga küllalt on 
selliseid taimi ja teesid, mille 
puhul inimesed on uskunud 
nende erilist mõju. Nii näi-

teks on kurgirohust keedetud 
tee tujutõstja ja depressiooni-
peletaja,” selgitab Pulk, kelle 
sõnul hakatakse kindlasti kas-
vatama ka selliseid taimi, mis 
mõjutavad oma lõhnaga või 
mis kutsuvad inimesi ennast 
katsuma. 

Kõik erilised taimed ja 
võimalikud segud meelte 
parandamiseks pannakse 
kirja nõiaraamatusse. Sinna 
kogutakse kokku ajalooli-
sed uskumused taimede ning 
nende ravivõimete kohta ning 
inimesed saavad ürtidest teed 
keeta või siis ürdisegud kokku 
segada ja kaasa võtta. “Kui 
saad ise aiast ürte korjata ja 
teeseguks kokku panna, on 
ikka hoopis midagi muud, 
kui et lähed ja ostad apteegist 
mingi valmis toote,” loodab 
Pulk, et nende idee pakub ini-
mestele põnevust. 

Boheemlaslik majandamine 
kadunud

“Kui ma varem olin sellise 
boheemlasliku tegevuslaa-
diga ning pähe turgatanud 
idee kohe realiseerisin, siis 
praegu on see allutatud ping-
sale eelarve jälgimisele,” tun-
nistab Pulk, et majandussuru-
tises tuleb vaadata, kuidas ots 
otsaga kokku tulla. 

Pulga osaühing Maasikamäe 
Piimakari on see, mille varal 
on loodud kõik ülejäänu: nii 
loomade Eedeni aed kui ka 
piisonifarm ja saloon. “Kui 
raha piima eest tuli, siis viisin 
sellega oma ideid ellu,” räägib 
ta. “Viimased kaks aastat on 
tulnud majandada oluliselt 
ratsionaalsemalt, kuna piima 
kokkuostuhind on langenud.” 

Hullem olukord on põllu-
mehe sõnul siiski juba möö-
das - piima kokkuostuhind on 
kolmelt kroonilt kerkinud nel-
jale, mis tähendab, et tullakse 
vähemalt ots otsaga kokku. 
Kui hind oli veel krooni võrra 
madalam, pidi farm arves-
tama sellega, et sissetulek oli 
kuus 200 000 krooni võrra 
väiksem ning igasugustel 
kulutamistel piir peal. 

Pulga sõnul muudab piima-
tootja olukorra keeruliseks 
see, et eurolootuses Eesti on 

kärpinud ka põllumajandus-
toetusi. “Eesti toetussüsteem 
on üles ehitatud nii, et kokku-
ostuhind on madal ning seda 
kompenseeritakse toetustega. 
See, et ettevõtte käibest on 
toetuste osakal 20 protsenti, 
on Euroopas suhteliselt uni-
kaalne,” selgitab mees, kelle 
sõnul on olukord küll kee-
ruline, kuid viriseda ka ei 
tahaks - suurt tulu sellest ei 
tõuse. 

Salooni vastu huvi suur

Maasikamäe tuntuimaks 
kaubamärgiks Eestis ei ole 
siiski piim, vaid piisonid. 
Ameerika piisonid tõi mees 
Põlulasse aastaid tagasi mõt-
tega hakata pakkuma eksklu-
siivset liha, kuid praeguseks 
on piisonid saanud Pulgale nii 
armsaks, et nende lihaks tege-
mine ei tule kõne alla. Hoopis 
vastupidi, farmi sümbolite 
eest hoolitsetakse nii hästi, 
et neile on loodud võimalus 
saada pruukosti Metsiku Pii-
soni Salooni külalistega ühes 
lauas. 

Pulga sõnul on saloon nii 
hästi tööle hakanud, et nad 
kaaluvad uuel hooajal selle 
lahtiolekuaega pikendada. 

Seni töötas saloon vaid ühel 
päeval nädalas ning muul ajal 
pidi selle kasutamise ette tel-
lima. “Nüüd tahame salooni 
iga päev avada, et kaugemalt 
kohale sõitnud inimesed ei 
peaks kinniseid uksi eest lei-
des pettuma.” 

Lisaks piisonifarmile võtab 
Pulk külalisi vastu sealsamas 
asuvas loomade Eedeni aias, 
mis samuti hakkab senisest 
kauem lahti olema. Nii saloon 
kui loomade Eedeni aed, kus 
lapsed saavad loomi nende 
loomulikus keskkonnas vaa-
data ja ka katsuda, avatakse 
külastajatele uuesti aprilli-
kuus. 

Pulga kinnitusel tahavad 
nad tegevuste hulka salooni 
juures ning aias veelgi laien-
dada. “Arendame metsiku 
lääne poolt ja lisame erine-
vaid tegevusi,” lubab Pulk. 
Lisaks lassoloopimisele ning 
indiaanimängudele peaks siin 
tulevikus saama proovida ka 
rodeomasinat ning plaanis on 
ka praegusest oluliselt muga-
vamad indiaanitelgid. 

Tulevikuideid on Pulgal 
veel küllaga. Alustades väik-
sematest asjadest ja lõpetades 
hotelliga, mis võiks tulevikus 
kerkida salooni vastu. 

Metsiku Piisoni Saloon on saanud nii populaarseks, et kui varem oli see lahti vaid püha-
päeviti, siis nüüd lahtiolekuaeg pikeneb.

Ettevõtja Hillar Pulk tunnistab, et viimased kaks aastat 
on tema boheemlasliku mõttelaadi allutanud ratsionaal-
sele majandamisele. 

Piisonid on Maasikamäe farmi sümbol. 


