
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija

Arvestame/

pole 

võimalik 

arvestada 

/arvestame 

Lõplik vastus

1.

Suusaradade ääres lageraie raiuda 

väiksemate lankidena, et mitte tekitada 

suuri lagedaid alasid või teha turberaiet.

17.02 arutelul kogutud 

ettepanekud-

tähelepanekud Arvestame

Kõik metsamajanduslikud tööd planeerime selliselt, et võimalikult vähe 

häirida radade kasutajaid. Püüame vältida suurte avatud vaadete teket.

2.

Mitte raiuda suusaradade lähedalt, ohuks 

päikese käes lume (radade) kiire 

sulamine.

17.02 arutelul kogutud 

ettepanekud-

tähelepanekud Arvestame Radade äärde kavandatakse varjeks metsaribad.

3. Raietööde soovitatav aeg pärast 

suusahooaega.

17.02 arutelul kogutud 

ettepanekud-

tähelepanekud Arvestame

Metsamajanduslikud tööd planeeritakse nimetatud alal väljapoole 

suusatamise perioodi.

4.
Pukimäel lageraiet mitte teha.

17.02 arutelul kogutud 

ettepanekud-

tähelepanekud Arvestame Järgnevaks 10-ks aastaks Pukimäele raieid ei kavandata.

5.

Linajärve ääres kasvab käpalisi.

17.02 arutelul kogutud 

ettepanekud-

tähelepanekud Arvestame Käpaliste kasvukohta raieid ei kavandata.

6.

Piirkonnas on olnud teisigi huvitavaid 

radasid matkamiseks, suusatamiseks. 

Kahjuks on need kinni kasvanud, näiteks 

Saukõrve, Orgimäe.

17.02 arutelul kogutud 

ettepanekud-

tähelepanekud

Pole 

võimalik 

arvestada

Ei ole käsitletav ettepanekuna. Endiste radade taastamise küsimuses 

tuleks suhelda radade haldajaga, kelleks on Anija Vallavalitsus.

7.

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

Arvestame 

osaliselt

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 ning 

arvestatud on võimalike metsa majandamisest mittesõltuvate 

häiringutega nagu näiteks müra.



8.

Välistada alal raietegevus, mis tekitab 

pikaks ajaks lagedaid alasid, mis 

soodustavad müra levikut, tekitavad 

keskkonnaolukorra üle muretsemisest 

tulenevat stressi ja mõjuvad ebasoodsalt 

loomade elupaikadele.

Seltsing Loodus, inimene 

ja sõjavägi, Ivar Porn, 

Katrin Kull

Arvestame 

osaliselt

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 ning 

arvestatud on võimalike metsa majandamisest mittesõltuvate 

häiringutega nagu näiteks müra.

9. Lükata pöördumatut mõju omavad 

raieotsused edasi vähemalt 2024. 

aastasse, mil KVKP-l toimuvate 

planeeritud tegevuste mõju on 

väljendunud ning on võimalik paremini 

hinnata tegevustega kaasnevat häiringut.

Seltsing Loodus, inimene 

ja sõjavägi, Ivar Porn, 

Katrin Kull

Pole 

võimalik 

arvestada

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.

10.

Alustada arutelusid Põhja-Eesti 

harjutusala ümbruse müra-, vibratsiooni- 

ja liiklushäiringu alasse jäävate 

riigimetsade käsitlemise üle aladena, kus 

metsamajanduse otsuseid langetataks 

koostöös kohaliku kogukonnaga.

Seltsing Loodus, inimene 

ja sõjavägi, Ivar Porn, 

Katrin Kull Arvestame

Juhul, kui kohalik omavalitsus kohaliku kogukonna seadusejärgse 

esindajana leiab, et harjutusala ümbruses asuv riigimets vastab 

kõrgendatud avaliku huviga ala kriteeriumidele (riigimets, mis asub 

asulate lähedal või mida inimesed aktiivselt kasutavad), siis on RMK 

valmis selle üle aru pidama.

11.

EMA-le teadaolevalt pole kohalikud 

piirkonnas raietööde läbiviimiseks oma 

nõusolekut veel andnud, seega on õhus 

veel vaidlus, mis vajab järgnevate 

koosolekutega lahendust.

MTÜ Eesti Metsa Abiks, 

Mati Sepp Arvestame

Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse vastavalt RMK juhendile 

"Kaasamine ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse", mis 

on leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3%B6de%2

0planeerimisse%202021-03-08.pdf  



12.

Printsiip 6 kohustab RMK-d läbi viima 

keskkonnamõjude hindamist ja see peab 

olema majanduskava osa. Juhul kui RMK 

on tänaseni jätnud keskkonnamõjude 

hindamise tegemata, ei ole võimalik RMK-

l 

kava koostada.

MTÜ Eesti Metsa Abiks, 

Mati Sepp

Pole 

võimalik 

arvestada

Suured metsamajandamise organisatsioonid, kelle hulka kuulub ka RMK, 

ei pea omama ühtset dokumenti nimega „metsamajandamiskava“ – 

„metsamajandamiskava“ on mitmete erinevate dokumentide ja 

elektrooniliste andmete kogum. Keskkonnamõjude hindamise 

protseduur viiakse läbi olulise keskkonnamõjuga töödel nagu 

kuivendussüsteemide rekonstrueerimine või raadamine suures ulatuses 

(vastavalt Keskkonnamõju hindamise seadusele). Hindamisaruanne 

lisatakse metsamajandamiskavasse. Metsaseaduse alusel toimuva metsa 

majandamise kohta ei ole nõutav täiendava mõjuhinnangu koostamine. 

Lisaks eelnimetatud keskkonnamõjude hindamise protseduurile lähtub 

RMK kõigi oma tööde puhul (ka KAH aladel) printsiibi 6 indikaatorist 

6.1.1. „Metsamajandaja peab majandustegevuse kavandamisel 

analüüsima metsamajandusliku tegevuse mõju ümbritsevale 

keskkonnale, sh maastikele. Tulemusi peab arvestama 

metsamajandamiskava koostamisel ja uuendamisel“. Lisaks muudele 

metsamajandamise regulatsioonidele RMK-s, on ka KAH alade 

metsamajandamiskavad osa standardis nõutud metsamajandamiskavast 

ning nende ettevalmistamisel analüüsitakse tegevuste võimalikku mõju 

keskkonnale ning kavad koostatakse lähtudes keskkonnakahju 

vähendamise printsiibist.

13.

Antud metsaalale pole tehtud 

vääriselupaikade uuringut, mis on 

tegelikult üks eeltingimus, et üldse raiuma 

saaks hakata. Ettepanek on eelnevalt 

vastav uuring ära teha ning alles siis 

hinnata uuesti üle metsamajandamise 

võimalikkust ja hakata tegema täpsemaid 

plaane. Triin Kukk

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK metsakorraldajad, kellel on 

olemas vastav litsents. Vaatluse alla on võetud metsaosad, kus 

olemasolevate inventeerimisandmete alusel on VEP-i esinemise 

tõenäosus kõrgem.  Vääriselupaikade inventuuri viiakse läbi jooksvalt ja 

pidevalt. Vastavalt vajadusele viiakse läbi täiendavad inventuurid. Ka 

nimetatud riigimetsa ala on sellise inventuuri läbinud.



14.

1.1. avalikustamisele esitatud ortofoto 

(kaart) ei ole selgelt loetav ja ei ole 

arusaadav, et millise metsaga, puistutega 

on tegelikult tegemist. Eraldused ei ole 

selgelt jälgitavad; Kristo Eist

Pole 

võimalik 

arvestada

Ei ole käsitletav ettepanekuna - kui on vajadus saada täpsemaid kaarte, 

siis palun võtta ühendust Ida-Harjumaa metsaülemaga

15.

1.2. kõigil avalikustatud kõrgendatud 

avaliku huviga aladel (KAH-aladel) on 

vajalik teha eelnevalt vääriselupaikade 

(VEP) inventuur Kristo Eist Arvestame

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK metsakorraldajad, kellel on 

olemas vastav litsents. Vaatluse alla on võetud metsaosad, kus 

olemasolevate inventeerimisandmete alusel on VEP-i esinemise 

tõenäosus kõrgem. Ka nimetatud riigimetsa ala on sellise inventuuri 

läbinud.

16.

1.3. kuna tegemist on valdavalt 

varasemalt kaitsemetsade kategooria alla 

kuulunud metsaaladega (kuni 2009. a 

metsaseadus), siis tuleb KAH-alasid 

majandada põhimõtteliselt püsimetsana, 

st piirduda valikraiega Kristo Eist

Pole 

võimalik 

arvestada

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.

17.
1.4. elamutega piirnevates puistutes 

teostada raiet (püsimetsanduse raames 

valikraiet) vaid vajadusel ning hoiduda 

teistest raieliikidest ülemäärase kahju 

tõttu, mida need metsaökosüsteemile 

tekitavad; Kristo Eist

Pole 

võimalik 

arvestada

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. Valikraiete tegemine ei ole igal 

metsaalal võimalik.



18.

1.5. raietööde kavandamisel jälgida 

piirkonna üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke ja nendest mitte 

kõrvale kalduda. Metsandus peab 

toetama kohaliku elukeskkonna kvaliteeti 

ja kohalikke loodusväärtusi. Kristo Eist Arvestame

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. Riigimetsas töid planeerides arvestab RMK alati planeeringute 

ja muudes seadusandlikes aktidega kehtestatud piirangutega. 

19.

1.6. Tervise- ja matkaradade ümbruses 

majandada ettevaatlike hooldusvõtetega 

– valikraie. Kristo Eist

Arvestame 

osaliselt

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.

20.

Algatada kaitsemetsade kategooria 

staatuse taastamine Eesti metsanduse 

õigusaktides. Kristo Eist

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK tegeleb metsamajanduselike töödega vastavalt kehtivale 

seadusandlusele. Seadusandluse muutmise algatamise õigus on Riigikogu 

liikmel, fraktsioonil, komisjonil ja Vabariigi Valitsusel

21.

Majandada metsa ainult püsimetsana, 

valikraiega, rakendades selleks püsimetsa 

teaduslikke põhimõtteid. Kristo Eist

Pole 

võimalik 

arvestada

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. Valikraiete tegemine ei ole igal 

metsaalal võimalik.



22.

Lisaks, kohalikud elanikud nõuavad RMK 

poolt uut koosolekut, selleks et tutvuda 

valminud raiekavaga ning veenduda, et 

kohalike inimeste ettepanekutega on 

arvestatud ning metsa majandatakse 

säästlikult, kasutades vaid 

püsimetsanduslikke võtteid. Kristo Eist Arvestame

Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse vastavalt RMK juhendile 

"Kaasamine ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse", mis 

on leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3%B6de%2

0planeerimisse%202021-03-08.pdf Uue koosoleku planeerime koos ala 

külastusega aprilli vastavalt lume sulamisele. 

23.

Eelneva kohaselt ei saa ma nõustuda 

järjekordse ettepanekuga metsa 

likvideerimiseks, tuues põhjuseks vanuse 

eriti olukorras, kus pole üldse hinnatud 

metsade olemust ning nende mõju 

elanike heaolule ja tervisele. Vahur Värk

Pole 

võimalik 

arvestada

See ei ole käsitletav ettepanekuna. RMK tegeleb metsa majandamisega 

mitte likvideerimisega. Kõik uuendusraie korras raiutuda alad 

uuendatakse metsaistutuse teel.

24.

Enne nn metsamajandamiskava 

koostamist tuleb teha metsade inventuur, 

mille käigus hinnatakse selle 

loodusväärtuseid sh vääriselupaiku; Vahur Värk

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK metsakorraldajad, kellel on 

olemas vastav litsents. Vaatluse alla on võetud metsaosad, kus 

olemasolevate inventeerimisandmete alusel on VEP-i esinemise 

tõenäosus kõrgem. Ka nimetatud riigimetsa ala on sellise inventuuri 

läbinud.

25.

Metsamajandamiskavas tuleb välja 

pakkuda jätkusuutlikud ja keskkonda 

hoidvad metsamajandamise meetodid, 

lageraie ning rasketehnikaga ei ole 

aktsepteeritavad; Vahur Värk

Arvestame 

osaliselt

Metsatehnika ja metsamajandamise võtete valik tehakse lähtuvalt 

kohalikest oludest ja võimalustest

26.

Metsamajandamiskava peab sisaldama ka 

sotsiaal majanduslikku hinnangut, et 

kuidas hakkab metsa raiumine mõjutama 

piirkonna elanike heaolu ja kuidas 

mõjutab see piirkonna ettevõtlust pikema 

aja jooksul; Vahur Värk Arvestame

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.



27.
Metsamajandamiskava peab arvesse 

võtma ka rekreatsiooni spetsialistide, sh 

suusaradade eksperdi hinnangut 

kavandatavale tegevusele; Vahur Värk Arvestame

Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse ja saabunud ettepanekuid 

käsitletakse vastavalt RMK juhendile "Kaasamine ja ettepanekute 

esitamine metsatööde planeerimisse", mis on leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3%B6de%2

0planeerimisse%202021-03-08.pdf  RMK arvestab kindlasti radade 

haldaja ettepanekutega. Raja haldajaks on  Anija Vallavalitsus

28.

Pukimäel, Linajärve ümber ning 

suusaradade vahetus läheduses tuleb 

raied keelata. Vahur Värk

Arvestame 

osaliselt

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. Pukimäe ja Linajärve ümbruses 

planeerime raieid vastavalt looduslikele oludele ja vajadustele.

29.

Minu ettepanek on korraldada uus 

kohtumine / arutelu. Peeter Rambak-Krull Arvestame

Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse vastavalt RMK juhendile 

"Kaasamine ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse", mis 

on leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3%B6de%2

0planeerimisse%202021-03-08.pdf Uue koosoleku planeerime koos ala 

külastusega aprilli vastavalt lume sulamisele.  

30.

Minu ettepanek on korraldada uus 

kohtumine  / arutelu, kahjuks ei olnud 

8.veeb kohtumise teavitus piisav, info ei 

jõudnud paljude kohalike inimesteni. 

Minul, meie perel, aga ka kogukonnal 

(oleme omavahel sellel teemal paljude 

kohalike inimestege suhelnud) on soov 

plaanide osas täpsemalt infot saada ja 

kaasa rääkida, oma arvamust, 

ettepanekuid ja mõtteid avaldada. Annika Klemets Arvestame

Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse vastavalt RMK juhendile 

"Kaasamine ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse", mis 

on leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3%B6de%2

0planeerimisse%202021-03-08.pdf Uue koosoleku planeerime koos ala 

külastusega aprilli vastavalt lume sulamisele.  



31.

Terviseradade ümbruses majandada 

ettevaatlike hooldusvõtetega - valikraie.

Päästame Eesti Metsad 

MTÜ, Farištamo Eller; 

MTÜ Roheline Pärnumaa, 

Tiina Georg

Arvestame 

osaliselt

Raiealad ja raieviisid 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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.


