
Ettepaneku esitaja Ettepanek-kommentaar RMK kommentaar

1. Kaspar Kurve

Olles nüüd viimase nädala jooksul Kasumetsa risti-

rästi läbi käinud, saan ma veel vähem aru, miks 

kaardile märgitud aladel on uuendusraiet vaja 

teha. Veski poolses küljes on tõepoolest 

üraskikahjustusega kuuski, mille vahel tihti 

kasvavad juba suured elujõulised ja nooremad 

lehtpuud. Imeilus ja maagiline kant koos 

superägedate väikeste radadega. Ei vaidle haigete 

jt kuuskede võimaliku eemaldamisega, aga 

uuendusraiet sellises mastaabis kohe kindlasti ei 

toeta.

Antsla linnaservas kavandatud uuendusraiet tehaksegi 

haigete ja hukkunud kuuskede eemaldamiseks ja 

elujõulistele tulevikupuudele kasvuruumi andmiseks. See, 

et plaanitud tegevuse oleme nimetanud lageraieks, 

tuleneb Metsaseadusest, sest sanitaarraie käigus ei tohi 

puistu täius langeda alla 30%. Seda nendes metsaosades 

ei ole tagada võimalik, sest enamik kuuski on kuivanud. 

Millised puud me raie käigus kasvama jätame ja kuidas 

kujundame tulevikumetsa, ongi arutelu teema ja selles 

osas sooviksime saada kohalike elanike ettepanekuid.  

2. Kaspar Kurve

Ma ei taha teiega vaielda lageraiete vajalikkuse 

üle, me oleme seda teinud ja saame vast üksteise 

argumentidest aru. KAH-alade metsatööde 

planeerimisel arvestab RMK kohalike arvamusega 

ja veelkord, kohalikud on üsna selgelt oma 

arvamust läbi petitsiooni avaldanud. Antud punkt 

on läbinud hääletuse ka arengu- ja 

planeerimiskomisjon. Ma väga palun, et RMK 

sellega arvestaks, sõltumata sellest, mida üks või 

teine indiviid ühelt või teiselt poolt sellest kõigest 

arvab.

RMK on arvestanud kohalike elanike ja metsa kasutajate 

soovidega. Kas petitsiooni esitajad on ka kohalikud 

elanikud, selle kohta RMK-l info puudub. Nimetatud 

petitsioon ja ettepanek keelata lageraie on esitatud 

Antsla valla üldplaneeringu osas, mille menetlemine käib 

ja RMK saab üldplaneeringuga arvestada alles pärast selle 

vastu võtmist.

3. Kaspar Kurve

Me oleme oma ettepanekud seoses Kasumetsa 

majandamisega juba teinud. Ma ei hakka neid üle 

kordama, ei näe sellel mõtet. Seega endiselt: 

palun, et RMK arvestaks nii kohalike arvamusega 

(mida on väljendatud selgelt läbi petitsiooni) kui 

ka arengu- ja planeerimiskomisjoni protokollitud 

seisukohaga ega teeks Kasumetsas uuendusraieid. 

Uuendusraied ei ole Kasumetsas vältimatud. 

RMK on arvestanud teie ettepanekutega Kasumetsa 

majandamise kava koostamisel, planeerinud kavaga 

teatud metsaosade püsimetsana kasvatamist, tehes seal 

vaid valikraiet. Üraskikahjustuse tagajärgede 

likvideerimine ei ole võimalik valikraiega.



4.

Antsla 

Vallavalitsus/ Avo 

Kirsbaum

Üldiste põhimõtete juures on välja toodud, et 

raielangid püütakse sobitada maastikku. Palume 

seda põhimõtet rohkem lahti seletada.

Raielankide sobitamisel maastiku on arvestatud reeglina 

olemasolevate metsaeraldiste looduslike piiridega. 

Uuenemata lageda ala kõrvale ei plaanitud uut raieala, 

enne kui kõrval eraldisel kasvav noor mets on vähemalt 

1,5 meetri kõrgune. Veski tänava poolses metsaosas on 

rohkesti vanu raieküpseid kuusikuid, mis suures osas 

hukkunud üraskikahjustuse tõttu. Hukkunud alad 

piiritletud looduses ja nende vahele jäetud 

lehtpuuenamusega puhveralad, et vältida suure lageda 

ala tekkimist.

5.

Antsla 

Vallavalitsus/ Avo 

Kirsbaum

Palume võimalusel kava teksti siduda varasemalt 

esitatud ettepanekud, et kavaga tutvumisel oleks 

selgemalt näha, kuidas on ettepanekutega 

arvestatud.

Kava teksti on täiendatud ettepanekutest tulenevate  

selgitavate osadega, et aru saada, kuidas on 

ettepanekutega arvestatud.

6.

Antsla 

Vallavalitsus/ Avo 

Kirsbaum

Antsla Vallavalitsuse esindajad soovivad ka 

edaspidi osaleda kava arutelul.

Kaasame Antsla Vallavalitsust kava projekti  koostamisse 

ja vajadusel oleme nõus seda tutvustama ka Antsla valla 

volikogule.



7.

Ülo Varrik

Mina kui metsakasvataja ei näe eriti valikraidel 

seal tulevikku. Puistud on ühevanuselised 90% 

tõenäoliselt  ei teki sinna männi uuendust. 

Valikraidega oleks pidanud seal alustama 20-40 

aastat varem. Mina küsiks missugust metsa 

tahame jätta tulevastele põlvedele, kas 

männikuid, või remmelga valgelepa enamusega 

puistud .Minu nägemus on edasi minna mitte 

suuremate, kui 1ha LR-ga. Viljakatel 

kasvukohtadel on väga raske  valik ja aegjärksete 

raietega soovitut järelkasvu saada.(Välja arvatud 

remmelga, valgeleppa sarapuu puistude 

tekkimine)  Inimene peab tugevalt oma õla alla 

panema, kui soovime, mingitki tulemust saada.

 Valikraiete kavasse planeerimine on tingitud kogukonna 

soovist ja tahtest katsetada nimetatud raievõtet 

püsimetsa kujundamisel. Arvestades Teie ettepanekut 

oleme valikraiet plaanimas senise kolme eraldise asemel 

kahel eraldisel. Me ei nõustu ettepanekuga piirata metsa 

majandamist täiendavate piirangute seadmisega lageraie 

tegemisel ja metsa uuendamisel. Selgitame täiendavalt, et 

vastavalt Metsaseadusele on metsa majandamine 

säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa 

tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 

vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse. Küll oleme arvestanud kohaliku omavalitsuse 

ettepanekuga, et Antsla valla üldplaneeringu järgi ei 

tohiks lageraielangi suurus olla Antsla linnaserva KAH alal 

rohkem kui 2 hektarit.   

8.

Hauka Veloklubi/ 

Jaanus Pruuli

Kasumets on Antsla linnaservas asuv puhkemets 

ning seda tuleks majandada viisil, et oleks tagatud 

puhkamiseks sobilikud väärtused ja ilme ning 

oleks tagatud seal aega veetvatel inimeste 

ohutus. Sellest tulenevalt on Hauka veloklubi 

nõus  RMK poolt koosatud Antsla linnaserva 

riigimetsade majandamise kava projektiga 

aastateks 2022-2032.

Metsatööde kava koostamisel on esikohal puhkemetsa 

väärtuste säilimine ja metsade eriilmelisus ja nende 

võimalik ühtlane vanuseline jaotus. Puhkemetsade 

mitmekesisuse tagab vanade, keskealiste ja noorte 

metsade ühtlane jaotus ja puuliigiline mitmekesisus. 

Metsade pidev hooldamine tagab ohutuse ja puhkemetsa 

ilme säilimise.



9.

Antsla Discgolf 

MTÜ/ Tambet 

Nugin

Meie üldine seisukoht on selline, et RMK las teeb, 

mis tegema peab. Teie olete oma ala spetsialistid 

ja kui metsad vajavad hooldamist, siis tuleb seda 

teha ja meie oleme kahe käega poolt. Isegi, kui 

need hooldustööd teatud konkreetseid disciradu 

mõjutavad, siis meie saame alati olla paindlikud ja 

vajadusel rada ümber teha jne. Discipargi 

seisukohast on harvendusraided jne vägagi meelt 

mööda, sest see laiendab raja potentsiaali ning 

teeb raja läbimise sõbralikumaks. Hästi hooldatud 

metsaalune võib vähendada ka puugiohtu, mis 

hetkel on rajal väga kõrge. Kokkuvõtlikult - iga 

rajahooldus on vesi discgolfi mängimise veskile. 

Hetkel pole Eestis ilmselt teist spordiala, mis 

rahva ja just noored selliselt liikuma paneks.

RMK on kava koostamisel arvestanud erinevate 

huvigruppide soovidega. Kasumetsas peaks olema 

võimalik edaspidi talvisel ajal suusatada, suvel jalgrattaga 

sõita, matkata, discgolfi mängida, puhata, seeni ja marju 

korjata, tegelda loodusvaatluste ja loodusõppega. 

Oluliseks peame ka Veski tänava inimeste jaoks  ajaloolise 

metsaraja taastamist liikumiseks terviserajale ja 

kalmistule.

10.

Antsla Discgolf 

MTÜ/ Tambet 

Nugin

Spordimeestena lisame veel omapoolsele 

tagasisidele, et lisaks discgolfile on Kasumets 

imeline koht suusa-ja rattaspordi tegemiseks. 

Sarnaseid kohti on raske leida! Loodame, et RMK 

saab vastavalt plaanile tegeleda metsa 

hooldamisega - ainult sellisel juhul püsib mets 

jätkusuutlik nii metsa enda, kui seda kasutavate 

inimeste jaoks. Meie poolt veel ka tänud RMK-le, 

et kohalikud niimoodi metsa majandamisse 

kaasatakse.

Valla ja kohalike noorte osalusel sportimise võimaluste 

loomine Kasumetsas on oluliselt suurendanud metsa 

külastajate arvu ja ala on vaieldamatult Antsla valla üks 

tähtsamaid puhkeobjekte.


