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Käsitleda Aegviidu ümbruse metsi olulise puhvrina kaitseväe 

harjutusaladelt leviva müra ja vibratsiooni leevendamiseks ja 

keskpolügooni jt harjutusaladelt ümberasuvatele loomadele vajaliku 

elupaigana

Seltsing Loodus, 

inimene ja 

sõjavägi/ Ivar 

Porn / Katrin 

Kull

Välistada alal raietegevus, mis tekitab pikaks ajaks lagedaid alasid, 

mis soodustavad müra levikut, tekitavad keskkonnaolukorra üle 

muretsemisest tulenevat stressi ja mõjuvad ebasoodsalt loomade 

elupaikadele

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Kaartide võrdlemisel näeme, et mittemajandatavaks on märgitud 

vaid osa mäel olevast ja seda ümbritsevast keskealisest metsast 

(pildil 2 beezh), samas Pukimäel paiknev küps mets on märgitud 

mittemajandatavaks vaid osaliselt. Pukimäe lõunapoolne nõlv, mis 

on päikesele avatud ja mida läbib suusarada, on jäetud endiselt 

majandatavaks. Seega palume ebatäpsus parandada ja Pukimäe 

mets alles jätta.

Vastus

Aegviidu ümbruse metsade olulise puhvrina käsitlemine ei välista metsa 

majandamist. Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud, alal on säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid. Metsa 

majandamine on pidev protsess, millega tuleb järjepidevalt tegeleda, et 

mets oleks jätkuvalt heas tervislikus seisundis ja kõik erinevad metsa 

vanusgrupid (noor mets, keskealine mets ja vana mets) oleks metsa-alal 

enam-vähem võrdselt esindatud. Selline mitmekesine mets toimib 

puhvrina kõige paremini.

Aegviidu ümbruse metsade olulise puhvrina käsitlemine ei välista metsa 

majandamist. Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud, alal on säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid. Metsa 

majandamine on pidev protsess, millega tuleb järjepidevalt tegeleda, et 

mets oleks jätkuvalt heas tervislikus seisundis ja kõik erinevad metsa 

vanusgrupid (noor mets, keskealine mets ja vana mets) oleks metsa-alal 

enam-vähem võrdselt esindatud. Selline mitmekesine mets toimib 

puhvrina kõige paremini.

Parandame ebatäpsuse. Siiski jätame mittemajandatavaks metsaks 

määramata Pukimäe lõunaküljel asuva noore metsa ala, et seda oleks 

võimalik jätkuvalt hooldada ja kasvatada. Mittemajandatavaks määramine 

välistab igasuguse metsamajandusliku tegevuse. 



Vahur Värk, 

Annika Klemets

Seega ei saa me tõsiselt võtta Teie liigirikkuse säilitamisele viitamist, 

sest metsakavaga planeeritakse vaid lageraiet. Meie metsad aga 

paiknevad üleriigiliste matkateede ristumispunktis, mistõttu on siin 

oluliselt suurem vastutus säilitada nende esteetiline ja reakreatiivne 

väärtus, mitte lähtuada vaid RMK raieplaanidest. Samuti on oluline 

säilitada metsade liigirikkus ning hoida Eesti süsnikuheide tasakaalus.

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Meie ettepanek on, et arvestada tuleks reaalset olukorda ja 

looduses toimuvat – hetkel on müratase tänu polügoni tegevusele ja 

lagealade suurenemisele viimaste aastate jooksul märgatavalt 

tõusnud, samuti on suured alad lagedad ja tekkinud on ka 

arvestatavad tuulekoridorid ning suur hulk allesjäänud puid 

langenud tormides tuulekoridoride tõttu.

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Lähtuvalt metsaregistri kaardiarakendusele on samas piirkonnas juba 

võetud suur hulk metsteatiseid lageraie tegemiseks, mis ei ole KAH 

alad. Enamus metsatetistest on seotud RMK-ga ehk piirkonnas on 

tegelikult planeeritud lähiajal oluliselt ulatuslikum raietegevus kui 

vaid KAH aladel. Meie ettepanek on käsitleda piirkonda ja kavandada 

töid võttes arvesse alal toimuvat tervikuna.

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Selleks, et me jõuaks mingilegi kokkuleppele on vajalik koostada üks 

korralik, kõiki raieid ja metsateatisi kajastav kaart, mis näitaks nii 

varasemaid raieid kui ka planeeritavaid. Praegu on kogu info laiali 

erinevatel kaartidel, mistõttu puudub tervikpilt ja pole võimalik 

hoomata kogu tegevuse ulatust ja mõju ning seda, kuidas meie elu- 

ja looduskeskkond tulevikus reaalselt toimima ja välja nägema 

hakkab.

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Seega suurendavad RMK kavandatavad raied müra nii elamualadele, 

mis on müratundlikud, kui ka virgestusaladele, mis peaksid olema 

vaiksed alad, mistõttu ei saa me samuti nõustuda lageraietaga KAH 

aldel.

KAH ala kava koostamisel võtab RMK kindlasti arvesse ka laiemal alal 

toimuvat raietegevust. Konkreetne kava koostatakse siiski eelkõige 

lähtuvalt KAH alal kasvava metsa andmetest.

Kirjeldatud tervikpildi koostamine ei ole kahjuks võimalik. Mets on pidevas 

muutumises, mistõttu see ei annaks ka mingit ülevaadet, kuidas tulevikus 

hakkab metsapilt välja nägema. Tervikpilti nii vähemas kui ka suuremas 

piirkonnas võimaldab kõigil saada RMK metsatööde kaardilt 

https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart. Kõik alad, mis ei ole 

looduskaitseliste piirangutega kaetud, saavad mingil ajahetkel tulevaste 

metsatööde planeeringute osaks. 
Tegemist ei ole otseselt elamualade KAH alaga vaid tervise- ja matkaradade 

KAH alaga. Kaitseväe harjutusväljad ei saa seada piiranguid metsa 

majandamisele ja metsa uuendamisele, mis on muuhulgas vajalik selleks, et 

mets kasvaks antud aladel järjepidevalt, oleks mitmekesine ja 

erivanuseline, mis ühtlasi tagab parima müratõkke.

Oleme 18.04.2022 toimunud koosolekul kokku leppinud, et lageraie järel 

jääb raiealale kavama 0,4 täiusega mets. Liigirikkuse säilitamiseks jäetakse 

langile loodusliku mitmekesisuse puid ja lamapuitu. Noored metsad seovad 

palju enam süsinikku kui vanad. Süsisniku bilanss hakkab muutuma 

positiivseks juba keskmiselt  7 aasta pärast peale uue metsa kasvama 

panemist. 

Oleme 18.04.2022 toimunud koosolekul kokku leppinud, et lageraie järel 

jääb raiealale kavama 0,4 täiusega mets, mis välistab suurete lagedate 

alade ja tuulekoridoride tekke.



Vahur Värk, 

Annika Klemets

Seega ei saa me nõustuda RMK poolt esitatud metsakavaga, sest see 

ei ole kuidagi kooskõlas Anja valla üldplaneerigu põhimõtetega ja ka 

valla elanike ootustega ümbritsevas keskonnas toimuvate 

muudatuste osas. Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse kõige 

tähtsam töövahend ruumilise arengu kavandamisel ja see on üks 

kohaliku elu strateegiline juhtimisvahend. Kuna üldplaneering on 

kooskõlastatud ametkondlikult ja avalikustatud, on tegemist 

kokkuleppega, millest protsessis osalevad pooled peavad juhindma 

edaspidise kavandamisel sh ka RMK. 

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Palume lisada mittemajandavate metsade alla kogu Pukimägi nagu 

sai räägitud 17.02.2022 nõupidamisel. Praegune lahendus, mis 

pakkub välja mittemajandavaks keskealist metsa, millest suur osa ei 

paikne üldse Pukimäel, tundub inimestele ärapetmisena.

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Olete teavitanud meid uuest nõupidamisesest 18.04.2022. Kuna 

olete kohtumise kokkukutsujad siis palume, et valmistaksite 

kohtumiseks kogu raieinfot kajastava kaardi, millelt oleks võimalik 

näha nii olemasolevat ja ka planeeritavat raietegevust, sest Teil on 

kogu vastav informatsioon olemas. Kaart on vajalik, et saada aru ja 

terviklik ülevaade kogu lähiajal plaanitavast metsamajandusest meie 

piirkonnas (strateegilisel asula ja polügoni vahelisel puhveralal).

Metsamajandamise kava ei ole kuidagi vastuolus Anija valla 

üldplaneeringuga. Kõigi üldplaneeringu tingimustega on arvestatud. Vallas 

peab olema tagatud nii looduskaitse ja loodusväärtused kui rekreatsioon 

ning samuti ka metsade jätkusuutlik majandamine ja tööhõive. Kogu valla 

ulatuses on see tagatud ja RMK seisab omalt poolt samuti nende väärtuste 

eest. Paraku ei saa neid üldistusi täies mahus üle kanda KAH alale, mille 

suurus on kõigest 125 ha.

Lisaks Pukimäele tehti ettepanek arvata majandamisest välja ka Linajärve 

ümbruse metsad. Parandame tekkinud ebatäpsuse ja määrame 

mittemajandatavaks ka Pukimäe lõunaküljel asuvad metsaalad (v.a. 

Pukimäe lõunaküljel asuv noore metsa ala)

Sellise tervikliku kaardipildi tekitamine ei ole kahjuks võimalik. Tervikpilti nii 

vähemas kui ka suuremas piirkonnas võimaldab kõigil saada RMK 

metsatööde kaart https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart. Kõik alad, mis ei 

ole looduskaitseliste piirangutega kaetud, saavad mingil ajahetkel tulevaste 

metsatööde planeeringute osaks. 



Vahur Värk, 

Annika Klemets

Lähtuvalt eelpool kirjaldatust väärtustavad Anija elanikud väga oma 

elukeskkonda ning soovivad, et see säilib võimalikukult 

looduslähedasena ning pakuks neile ka edaspidi virgestus- ja 

puhkevõimalusi. Seega ei saa me nõustuda metsakavas välja 

pakutud lageraietaga, mis vaesustavad meie elukeskkonda, rikuvad 

pikkadeks aastateks piirkonna miljööväärtust ja vähendavad kaitset 

suureneva mürasaaste vastu laienevatelt ja tegevust 

intensiivistavatelt polügoni aladelt. Kuna praeguseks puudub selgus 

Kaitseväe Soodla harjutusväljaku osas, ei saa me nõustuda raietega 

enne kui on tehtud uue planeeringu müra-analüüs.

Vahur Värk, 

Annika Klemets

Meie ettepanek ja soov on, et metsamajandamiskava koostamisel 

lähtutaks ka muudest eesmärkidest kui RMK raieplaan ning et see 

oleks vastavuse Harjumaa planeeringuga 2030+ ja Anija valla 

üldplaneeringuga. Seega nõuame majandatavate metsade 

inventuuri, mille käigus hinnatakse nende loodusväärtuseid sh 

vääriselupaiku ja ka muid kasutuseesmärke nagu puhkuse- ja 

rekratsiooni ning ka teisi sotsiaal-majanduslikke aspekte. Praegu 

vastav informatsioon esitatud metsamajanduskavas puudub, 

mistõttu on kava koostatud väga ühekülgsena ja eraldatuna 

tegelikust kontekstist. Hindamist vajab ka raietege toimuv liigirikkuse 

muutus ning ka metsakahjuritest (juurepess, ürask, jne) põhjustatud 

kahjude võimalik suurenemine raieid ümbritsevates metsades. 

Samuti tuleks omavahel võrrelda erinevate raieliikdega kaasnevaid 

kahjusid ja kasu, praegune kava on vaid lageraie põhine.

Lageraie ei vähenda mingilgi moel radadel liikumise võimalusi. Lageraie 

järgselt jätama raiealale kasvama 0,4 täiusega metsa, mis ei vähenda 

oluliselt praegust miljööväärtust. Mis puudutab mürasaastet, siis tihe noor 

ja keskealine mets võib olla palju paremaks müratõkkeks kui hõre vana 

mets.

See ei ole otseselt metsa majandamise kava ülesanne. Radadega on 

tegelikult arvestatud ja raiete teostamise käigus arvestatab RMK kõigi FSC 

ja PeFC sertifikaadi nõuetega. RMK planeerib Aegviidu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu riigimetsa ala on püsivalt 

metsaga kaetud, seal kasvab püsivalt metsa, hoolimata sellest, et mõnes 

kohas tehakse metsa uute puude kasvatamiseks lagedam ala. RMK käsitleb 

kogu riigimetsa elukeskkonnana ja planeerib ning viib vajalikke töid läbi, 

pidades silmas metsaseaduse mõtet - metsa majandamine peab tagama 

elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse 

ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi 

rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse. Metsade uuendamisel 

tekib lagedamaid alasid, kuhu istutatakse uued metsataimed.    Viimased 

muudatused aastast 2017 metsaseaduses ja metsa majandamise eeskirjas 

võimaldavad küll valikraiega metsa raiuda hõredamaks kui varem kehtinud 

piirangud, kuid ka see pole piisav, et vanade puude alla tekiks elujõulist 

uuendust, mis suurteks puudeks kasvaksid. Aga metsades, kus lageraie on 

lubatud, saame tõesti edukalt asuda püsimetsa kujundama lageraie nime 

all, jättes raiealale kasvama 0,4 täiusega metsa.



Vahur Värk, 

Annika Klemets

Käesolevate ettepanekute koostamiseks korraldasime laupäeval 

19.03.2022 Aegviidu Rahvamajas nõupidamise, mille eesmärgiks oli 

uurida Aegviidu elanike arvamusi alevilähedaste metsade 

majandamise teemadel. Koosolekul Rahvamajas oli valdavaks 

arvamuseks, et lageraie kui kohaliku metsa majandamise ainsaks 

peetav meetod, ei ole enamuses kavas valitud metsades 

põhjendatud, mõistlik ja vajalik. Lageraie on vajalik vaid vanades 

kuusikutes, mistõttu saaks see esitatud kava kohaselt tulla 

kaalumisele vaid kahel metsakavas märgitud kuusikus. Ülejäänud 

metsades tuleks kasutada püsimetsandusest tulenevat valikraiet, mis 

on meile ainsaks vastuvõetvaks metsamajanduse viisiks. Lisaks 

külastati 03.04.2022 koos kohalike elanike ja asjatundjate ning 

metsanduse spetsialistidega metsakavas välja pakutud raielanke, 

mille vaatlustel selgus, et valikraie on enamustel väljapakutud 

raielankidel rakendatav. Seega veelkord, meile ei sobi lageraie ning 

ka „jokk“ lahendusena välja pakutavad aegjärksed raied. Eelistame 

püsimetsanduse ja valikraiete viljelemist.

Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe ümbrusesse moodustatud KAH alal ei ole 

võimalik tagada metsa uuendamist valikraiete teel. Tegemist on liiga 

viljakate maadega, kus vana metsa varjus ei ole uue metsapõlve 

väljakasvatmine võimalik. Vana metsa hõrendamise järgselt tekib metsa 

alla valdavalt võsa ja põõsastik, millest ei kujune kunagi uut metsapõlve.



Vahur Värk, 

Annika Klemets

Aegviidu on juba ajalooliselt olnud puhkemajandusele orjenteeritud 

piirkond ning selle peamiseks väärtuseks on olnud alevit 

ümbrtisevad metsad ja järve-alad, mistõttu on kaasrääkimine nende 

majandamise osas kohalikele elanikele äärmiselt oluline. Metsade 

kadumine vähendab elanike elatusvõimalusi ja arvestatava 

elukvaliteedi languse mille tulemuseks omakorda on elanike arvu 

vähenemine. Samuti on Aegviidu identiteedi osaks sportimise ja 

matakamise võimalused, mille edendamisse on panustaud hulk 

vahendeid nii valla kui ka riigi poolt. Ka sportimine põhineb Aegviidu 

ümbruse looduskeskkonnal ja metsadel, mistõttu vähendab metsade 

raiumine vaid puidu saamise eesmärgil oluliselt piirkonnas turismile 

orjenteeritud ettevõtete ja kohalike elanike sissetulekuid, mis on 

niigi saanud kannatada viimase aja üleilmsete sündmuste tõttu. 

Samuti muutuvad mõttetuks riigi, valla ja elanike investeeringud 

piirkonnas puhketeenuste arendamisse. Seega, kuna piirkond on 

niigi suure reiesurve all, ei saa me aktspteerida täiendavaid raieid 

oluliste puhkealade juures. Lisaks paiknevad Aegviidus ka 

puidutööstuse ettevõtted ehk on äärmiselt ebamajanduslik hävitada 

kogu piirkonnas kasutatav metsaresurss mõne aastaga, mis viib 

töökohtade kadumisel piirkonnas.

MTÜ Päästame 

Eesti Metsad/ 

Farištamo Eller Jätta raieplaanidest välja kaitsealuste liikide elupaigad

MTÜ Päästame 

Eesti Metsad/ 

Farištamo Eller Jätta raieplaanidest välja Natura elupaigad

Kindlasti ei saa nõustuda, et antud kavaga kavandatud raied vähendaks 

olulisel määral Aegviidu ümbruse rekreatiivse kasutuse ja puhketeenuste 

pakkumise võimalusi. Samuti ei kao kuhugi puiduressurss, mida on 

kasutatud juba enam kui sada aastat. Metsa majandamine on Aegviidu 

ümbruses läbi aegade toimunud säästlikult ja jätkusuutlikult ja toimub 

samal viisil ka edaspidi.

Kaitsealuste liikide elupaikadesse ei ole raieid planeeritud.

Natura valiku alad laseme Keskkonnaametil üle hinnata. Kui alad 

hinnatakse Natura elupaigaks, siis raieid neil aladel ei tehta.



MTÜ Päästame 

Eesti Metsad/ 

Farištamo Eller

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada ülejäänud 

Aegviidu KAH ala metsasid valikraietega ehk püsimetsana, et säiliks 

alal järjepidevalt mitmekülgsed funktsioonid.

Annika Klemets

Esimene ettepanek on, et ka 40% täiusega raiumise korral (kuigi ma 

lageraiet tegelikult õigeks või heaks variandiks ei pea) raiutavate

puude alla jääks võimalikult palju alles ka madalamat rinnet - 

põõsaid, noori puid, sest vastasel juhul ei ole loomadel-lindudel 

varjumise ja pesa- ning pesitsuskohti ning et metsaalused oleksid 

pärast raiet korras ja neil lubataks loomulikul viisil taastuda.

Annika Klemets

Teine ettepanek tuli peale seda kui olin rääkinud Hollandist pärit 

Telliskivi tänaval elava perega, kes koosolekul kohal olid, aga sõna 

võtta ei julgenud oma aktsendiga eesti  keele pärast. Pereema Saskja 

on erialalt bioloog ja peab oluliseks, et võimalikult vähe või üldse 

mitte kasutataks meie KAH metsades suurt, rasket metsatehnikat ja 

harvestere. Olen tema mõttega päri, lisan seega selle ettepaneku.

Annika Klemets

Ettepanek: võtta Aegviidu asula lähistelt eelmise aasta 

lõpu/käesoleva aasta alguse seisuga metsateatistega KAH-aladelt 

maha metsateatised, sest need on kohalikega kooskõlastamata ja 

seadusevastased.

Annika Klemets

Suur Telliskivi tänava metsatukk, millele on võetud metsateatis, see 

mille kohta te ütlesite, et see oli mõeldud laoplatsiks, see on meile 

kohalikele väga oluline mets, palume selle meile alles jätta.

Mitmekülgsed funktsioonid säilivad ka tavapärase metsamajandamise 

korral. Viimased muudatused aastast 2017 metsaseaduses ja metsa 

majandamise eeskirjas võimaldavad küll valikraiega metsa 

raiuda hõredamaks kui varem kehtinud piirangud, kuid ka see pole piisav, 

et vanade puude alla tekiks viljakates kasvukohtades elujõulist uuendust, 

mis suurteks puudeks kasvaksid. Aga metsades, kus lageraie on lubatud, 

saame tõesti edukalt asuda püsimetsa kujundama lageraie nime all, jättes 

säilikpuude nime all rohkem puid alles.

Vastavalt võimalusele saame jätta raiealale kasvama elujõulisi noori puid, 

kuid peame oluliseks luua tingimused, et noored puud saaksid samuti 

valgust ja toitaineid. Eelkõige on see võimalik raie servaaladel või ka 

gruppidena raieala sees.

Küsimus ei ole ju selles, milline tehnika metsas liigub, pigem selles, et 

kasutatav tehnika ei lõhuks liialt metsaalust ja kasvamajäävaid puid. Selle 

poolega kindlasti metsa majandadades ka tegeleme ja selle erilist 

tähelepanu pöörame. 0,4 täiuse saavutamiseks ja võimalikult väheste 

kahjustuste tekitamiseks on vaja pika ulatusega masinaid, selliselt on 

võimalik säästa maapinda.

Keskkonnaametile on esitatud metsateatiste annulleerimise soov

Keskkonnaametile on esitatud metsateatise annulleerimise soov



Annika Klemets

Ettepanek on arvestada oma metsaga seotud otsustes juba praegu 

viimase 2022a kliimamuutuste raportiga ja just selle riigi 

juhtivtöötajatele suunatud osaga ja võtta vastavalt arvesse seda, et 

kliima soojenemine jätkub, veeprobleemid suurenevad, liigid 

surevad välja, keskkonnasaaste on suurenenud, seda kõike 

vaatamata kohtumisel Teie kaaslaste naljatamisele, et lumi on ju 

maas.

Annika Klemets

Ettepanek on realiseerida kohtumisel kokku lepitud mõte tuua ühise 

laua taha metsa- ja keskkonnateadlased, RMK esindajad ja valla 

esindajad, et saaksime olla kindlad, et meie metsade osas tehtavates 

metsa-asukate ja meie elusid puudutavates otsustes on arvestatud 

kõikide oluliste tahkude ja osapooltega.

Annika Klemets

Arvestada Aegviidu piirkonnas otsuste tegemisel asjaoluga, et 

sõjaväe polügoni ala laieneb ja tegevusintensiivsus suureneb (samuti 

tuleb laskeala meile ligemale) ja müratase seega tõuseb. Kui praegu 

suur osa metsadest maha raiuda, siis sellel on aastakümneteks 

pöördumatu mõju, sest mets kasvab tagasi väga pika aja jooksul ja 

inimestel ja ka loomadel-lindudel poe pääsu mürareostuse eest.

Annika Klemets

Kaaluda lageraiete asemel ka metsade vääristamise 

võimalusega/alternatiiviga (nt sportimine looduses, loodusturism, 

haridusprogrammid, marjad-seened e korilus, loodusteraapiad jne) 

kui arvestatava alternatiiviga, mis toob kasu keskkonnale ja 

potensiaalselt suurematki kasu inimestele, keskkonnale ja riigile.

Annika Klemets

Arvestada Pukimäe ja Lavassare piirkonna ning Kõrvemaa piirkonna 

raiekavade koostamisel kontekstiga, et asume Nato sõjaväebaasi 

ääres ja et võimaliku sõjaolukorra puhul on mets meile 

arvestatavaks kaitse- ja toimetulekuressursiks, seega võiks seda 

säilitada võimalikult palju.

Ei ole käsitletav kava ettepanekuna. Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe 

ümbrusesse KAH ala kava koostamise protsessis sellist kohtumist ei ole 

plaanitud. Oleme kavandamas püsimetsanduse teemalist arutelu metsa- ja 

keskkonnateadlaste vahel. Eraldi kohtumine kohaliku omavalitsusega on 

plaanis, et arutada KAH alade ulatust ja paiknemist Aegviidu ümbruses.

Vastavalt 18.04.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule jätame kõigile 

lageraiealadele lasvama metsa täiusega 0,4. Samuti säilitame vastavalt 

võimalustele suure mets all kasvavat järelkasvu ja alusmetsa. Suuri 

lagedaid alasid ei teki.

RMK on loonud Aegviidu piirkonnas mitmeid metsas liikumise ja looduse 

tundma õppimise võimalusi. Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe KAH alal ei jää 

0,4 täiusega lageraie juures suurt lagedat ala, seega oleme kava koostades 

arvestanud metsa alternatiivse kasutusega. 

Oleme teinud mitmeid muudatusi esialgsetes plaanides lähtuvalt 

kohtumisele kogukonnaga ja säilitame võimalikult palju metsa ning loome 

võimaluse uue metsa kasvamiseks.

Ei ole käistletav kava ettepanekuna. RMK tervikuna arvestab kindlasti kõigi 

juhistega, mis seonduvad kliimamuutuste raportiga.



Annika Klemets

Läbiv mõte on: me tahame oma metsi, neid ei ole vaja mastaapselt 

majandada ja raiuda. Me soovime ja vajame päriselt ikkagi elurikkust 

ja liigirikkust, mitte haavatavaid ja elujõuta monokultuure ja metsa-

põlde.

Kristo Eist

Kohalike soov ja tahe on, et Aegviidu metsasid majandatakse vaid 

valikraieid kasutades ning järgides püsimetsanduse head tava.

Vahur Värk

Esitasime esmase metsakava 15.03.2022 kohta hulga küsimusi ja 

tegime ettepanekuid selle muutumiseks, nüüd palute meil seda jälle 

teha. Kuna vahepeal ei ole metsakava muudetud on on arusaamatu, 

et mitu korda me peame sama kavandit kommenteerima. Jääb 

ebaselgeks mida te meie kommentaaridega teete kui te neid ei 

arvesta ja neile isegi ei vasta. Eelnev tundub rahva lollitamise ja nn 

kaasamise mängimisena. Seega soovime, et kodanike küsimused ja 

ettepanekud koos RMK poolsete vastustega lisatakse kava lisadesse, 

nagu ka koosolekute protokollid.

Kõik esitatud ettepanekud ja RMK vastused on kirjas käesolevas tabelis, 

mis on RMK kodulehel kõigile avalikult kättesaadav. Samast kohast on 

leitavad ka koosolekute protokollid. Seetõttu puudub vajadus teitada 

kavale sellekohased lisad.

Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe KAH alal ei ole plaanis mastaapselt 

majandada ja raiuda ega puu-puupõlde rajada. Isustatud puutaimede 

vahele paneb loodus ise teised puuliigid kasvama.

Metsaseaduses ja metsa majandamise eeskirjas valikraiele esitatud 

tingimused ei võimalda valikraiega metsa raiuda nii hõredaks, et see oleks 

piisav, et vanade puude alla sellise elujõulise uuenduse tekkeks, mis ka 

suurteks puudeks kasvaksid.  Metsades, kus lageraie on lubatud, saame 

edukalt asuda püsimetsa kujundama lageraie nime all, jättes raiealale all 

rohkem puid alles, nii nagu 18.04.2022 toimunud koosolekul kokku 

leppisime, et peale raiet jääb raiealale kasvama 0,4 täiusega mets.



Vahur Värk

Me saa kuidagi nõustuda RMK poolse koosoleku pretseduuriga 

18.04.2022. Vastavalt päevakorrale oli kavas 1 punkt „Aegviidu 

Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse riigimetsa 

kava aastateks 2022-2030 tutvustus ja arutelu“. Vastavalt 

päevkorrale ei näinud koosolek ette otsustamist, mis on ka igati 

loogiline, sest otsuse vastuvõtmiseks puudus osapooltel 

otsustamiseks vajalik informatsioon. Samuti olid koosolekul osalejad 

täiesti ebavõrdses olukorras, ainsana olid koosoleku materjalidega 

tuttavad RMK töötajad. Seega kui RMK soovib kooskõlastusi või 

otsuseid, siis peab ta kooskõlastajaid eelnevalt informeerima otsuse 

sisust ning andma neile aega otsuse formuleerimiseks, mis on 

elementaarne reegel.

Vahur Värk

18.04.2022 koosolekul lubati, et praeguseks juba välja võetud 

raieteatiste kohta KAL aladel ja ka Aegviidu alevi lähiümbruses 

esitatakse tühistamise teatised sh ca 3,8 ha lageraielank Aegviidus 

Telliskivi tänaval ( AE047 suurusega 1,6 ha ja 2,2 ha) ja ka (AE052 

suurusega 1 ha). Soovime, et kõik Aegviidu aleviku piiresse jäävad ja 

KAH aladele raieteatised oleks tühistatud metsakava heakskiitmise 

ajaks. Nimetatud raieteatised paiknevad vahetult alevikus ja elamute 

läheduses mistõttu on seal raie üldplaneeringu vastane, sest alad 

kaitseavad nii olemasolevaid kui ka tulevasi Telliskivi tänava 

piirkonna elanike metsatööstuse, Piibe maantee ja ka laieneva 

polügooni müra eest. Vastav otsus raietatiste tühistamiseks tuleb 

lisada protokolli otsuste osasse ja ka metsakava lisadesse.

Kui koosolekul tehakse otsuseid ja tehakse kokkuleppeid, siis pannakse 

need ka protokolli kirja. 

Aegviidu Lauassaare ja Pukimäe tervise- ja matkaradade ümbruse KAH ala 

ja Telliskivi tänava raieteatiste annulleerimine on Keskkonnaametis 

algatatud ja otsustatakse lähiajal.



Vahur Värk

Nagu 18.04.2022 koosolekul selgus on tegelikult Aegviidu KAH alad 

nii omavalitsuse kui ka kogukonnaga kooskõlastamata ehk seega 

määramata. Kuna KAH alad on veel määramata ja ka kokku 

leppimata ei ole võimalik metsakava enne KAH alade kokkuleppimist 

kooskõlastada. Ei saa kooskõlastada tegevusi millegi kohta mida ei 

ole olemas. Seega soovime, et enne metsakava heakskiitmist 

koostatakse kogu Aegviidu ümbruse KAH alade skeem ning 

kooskõlastatakse see kogukonna ja vallavalitsusega nagu näeb ette 

Anija valla üldplaneering. Koosolekul lepiti kokku, et Aegviidu 

ümbruse KAH alad tuleb üle vaadata ja kava täiendada, vastav 

kokkulepe aga otsustest puudub, seega tuleb see sinna lisada.

Vahur Värk

Nagu juba ka koosolekul sai räägitud ei ole kogukonna liikmed 

metsamajandamise vastu, kuid neid häirib lageraitega kaasnev 

looduse totaalne hävitamine ja metsaaluse rikkumine 

rasketehnikaga. Kuna suurem osa KAH aladel metsakavaga 

plaanitavaid raied paiknevad männikutes, mis võimaldavad ka teisi 

metsa uuenduse meetodeid (turberaie) kui lageraie, palume seda 

siiski kaaluda metsakava koostamisel.

Vahur Värk

Kuna Aegviidu ümbruse KAH alad on määramata ja kokku leppimata 

soovime täiendavat kaasamiskoosolekut, millel RMK tutvustab 

Aegviidu loodavat KAH alade skeemi ja ka valmis metsakava, mis on 

eelnevalt esitatakse kogukonnale ja vallavalitsusel kirjalikult.

Anija valla üldplaneeringus ei käsitleta KAH alade teemat. RMK poolt KAH 

aladena käsitletavatest aladest on antud ülevaade Anija Vallavolikogul 

jaanuarikuus toimunud vallavolikogu istungil Anija valla territooriumil 

paikneva terviktutuvustuse käigus. See, et vallavanem avaldas soovi KAH 

alad üle vaadata ja vajadusel moodustada täiendavaid KAH alasid, ei takista 

antud kava kooskõlastamist.

Oleme 18.04.2022 kokku leppinud, et teostame kõik planeeritud raiena 

lageraiena, mille käigus jätame kasvama 0,4 täiusega metsa. Sellise 

tingimuse puhul ei ole tööde teostamisel mingit vahet, kuidas me seda 

raiet metsaseaduse kohaselt nimetame. Tehnoloogilises mõttes teevad  

tööd ikka samad masinad. Nii langetusmasin kui ka metsamaterjali 

kokkuveomasin sõidavad ühte ja sama teed pidi. Iga n.n. veotee vahele 

jääb 20 meetri laiune metsariba, kuhu masinatega ei sõideta ja mingit 

totaalset metsaaluse rikkumist ei toimu.

18.04 koosolekul leppisime vallavanemaga kokku, et kohtume ja arutame 

Aegviidu asulalähedastes metsades täiendavate KAH alade moodustamise 

vajaduse üle. See toimub eraldiseisva protsessina.


