
Ettepaneku esitaja Ettepanek-kommentaar RMK kommentaar

1 Antsla discgolf MTÜ/ Tambet Nugin

Käisime esmaspäeval kuulamas Agu Palo ning kaalusime 

mõtteid Antsla Kasumetsa edasise tuleviku osas ning saadame 

nüüd kogutud mõtted. 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. Meie poolt veel ka tänud RMK-le, et kohalikud 

niimoodi metsa majandamisse kaasatakse. Jõudu ja jaksu!

Täname, et usaldate RMK-d tegema otsuseid 

hooldustööde osas Antsla linna puhkemetsas. 

Metsa hooldamine tähendab paratamatult ka 

erinevaid raieid, alates valgustusraiest noores 

metsas, jätkates hooldusraiet latiealises metsas ja 

lõpetades vana metsa uuenemiseks ja 

uuendamiseks tehtavate raietega (valikraied, 

uuendusraied). Kaasame Teid kava koostamisse.

2 Ülar Morel terviseraja rajameister

Mina arvan et Kasumets peaks olema igaljuhul hooldatud 

vähemalt linna äärne osa ja terviseraja ümbrus et oleks 

võimalik ka hooldatud rajalt mõned sammud metsa astuda ja ei 

oleks ohtlike puid. Võiks liikumiseks kasutusele võtta ja 

tulevikus hooldada ka mõned olemasolevad metsasihid ja ka 

metsatööde käigus tekkivad väljaveo teed et inimesed saaksid 

tulevikus liikuda kogu Kasumetsas.

Metsatööde kavas soovime hõlmata kogu 

Kasumetsa ala, vajadusel taastada võimalus 

kasutada liikumiseks ka Kasumetsa Veski tänava 

poolset osa, mis tulenevalt metsa halvast 

sanitaarsest seisundist ei võimalda inimestel täna 

seal liikuda, seenel käia jne.

3 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

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.

Metsatööde kava koostamisel on esikohal 

puhkemetsa väärtuste säilimine ja metsade 

eriilmelisus.



4 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

Sellest tulenevalt Hauka veloklubi poolsed ettepanekud Antsla 

linna puhkemetsa majandamiseks: Majandada metsi nõnda, et 

see paistaks välja hoolitsetud ilmega ja see ei tohiks kujutada 

ohtu seal liikuvatele inimestele. Mets võiks olla mugavalt 

läbitav, ehk see ei tohiks olla täis murdunud surnud puid. Selle 

saavutamiseks kasutada kõiki metsaseadusega ette nähtud 

raieviise, sealhulgas lageraiet.

RMK eesmärk on kavaga tagada vana metsa 

säilimine seni, kuni metsa sanitaarne seisund seda 

võimaldab. Puhkemetsade mitmekesisuse tagab 

vanade, keskealiste ja noorte metsade ühtlane 

jaotus ja puuliigiline mitmekesisus. Metsade pidev 

hooldamine tagab ohutuse ja puhkemetsa ilme 

säilimise.

Hauka veloklubi hinnangul on vajalik: 

5 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

Sanitaarraie üksikute kahjustatud ja hukkunud puude 

eemaldamiseks, et oleks kõrvaldatud nendest tulenev oht 

inimestele.

Sanitaarraiet teeme üksikute kuivanud ja ohtlike 

puude eemaldamiseks, huvi korral pakume 

raieõiguse ostmist riigimetsast kohalikule 

elanikkonnale küttepuidu varumiseks. 

6 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

Harvendusraided, et mets kujundada puhkemetsale omases 

suunas.

Hooldusraietega (valgustusraie, harvendusraie) 

parandame puistu liigilist koosseisu, sanitaarset 

seisundit ja suurendame metsa vastupidavust 

erinevatele kahjustustele.

7 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

Uuendusraied, sh lageraie, nii sanitaarse seisundi 

parandamiseks kui ka kogu massiivi vanuselise koosseisu ning 

ilme mitmekesistamiseks.  

Uuendusraied planeerime metsaosadesse, kus 

metsa sanitaarse seisundi või vanuse tõttu ei ole 

metsa uuendamine teisiti võimalik.

8 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

Eksperimentaalsed raieid nagu valikraie me ei soosi, 

puhkemets pole koht kus katsetada, selle jaoks on õppe- 

katsemetskonnad Luual ja Järvseljal.

Valikraie on võimalik eraldistel, kus on olemas 

looduslikud või varasemate raietega kujundatud 

tingimused valikraie järgselt uute puude 

väljakasvatamiseks või alal olemasolevate noorte 

puude kasvu soodustamiseks.

9 Jaanus Pruuli/ Hauka veloklubi

Juba olemasolevad vääriselupaigad tagavad ka puutumatu 

muljega metsa osad kuid nende pindala ei tohiks oluliselt 

suureneda. Kaitsealuseid metsi on Antsla vallas piisaval hulgal, 

ning linnaservas asuvast puhkemetsast ei tohiks saada 

järgmine n.ö rahvuspark.

Vääriselupaigad vajavad säilitamist, kuid kui 

puhkemetsas on vajalik teha kogukonna huvides 

metsa hooldamise töid, siis seda vääriselupaigas 

teha ei tohi. Seetõttu on vajalik igakülgselt kaaluda, 

mis on ala peamine eesmärk, kas looduskaitseliste 

piirangutega kaetus või puhkemetsana kasutamine. 

Looduskaitseliste piirnagute korral tuleb 

metsatööde plaanimisel lähtuda loodusväärtusega 

seotud piirangutest. 
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Arvestada tuleb Antsla Metsakalmistu kui kinnismälestise 

piiranguvööndiga, mis ulatub kalmistu kaitsevööndist 50 

meetrit väljapoole, mida aga pole kajastatud Maa-ameti 

kitsenduste kaardil. Sellel alal tuleb tegevused kooskõlastada 

ka Muinsuskaitseametiga.

Antsla Metsakalmistu piiranguvöönisse jäävate 

metsaosade metsatööde kava kooskõlastame 

Muinsuskaitseametiga.
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Veski tn poolsed metsaga piirnevate kinnistute elanikud on 

pöördunud vallavalitsuse poole jooksvalt murega, et halvas 

seisus puud võivad langeda nende kinnistutele. Sellepärast 

näeme, et Veski tänava poolsetel eraldistel tuleks raiuda 

kuivanud kuused ja muud murdumisohtlikud puud. Kuna sellel 

alal kasvab palju tammesid, siis võiks raiuda välja puud, mis 

takistavad väärtuslike puude kasvu ning põhjustavad 

konkurentsi.

Veski tänavaga piirneva riigimetsa puhul on tegu 

valdavalt raieküpsete üraskikahjustuse tagajärjel 

hukkunud või hukkumas puistutega. Metsatööde 

kavas arvestame kohalike elanike soovidega ja 

likvideerime juba kahjustunud metsaosad ja 

uuendame need. Raietööde käigus säilitame 

elujõulise tamme loodusliku uuenduse.
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Meie seisukoht on, et kuna kuuskedel on ulatuslik 

üraskikahjustus, mis tõenäoliselt ei piirdu ainult praegu 

kuivanud puudega, siis võimalusel raiuda kuuski välja kiiremini 

ja asendada need teiste liikidega, et mets oleks uuenenud 

kiiremini suuremal alal. Arvestada siinjuures, et Antsla valla 

üldplaneeringu järgi ei tohiks lageraielangi suurus olla rohkem 

kui 2 hektarit.

Üraskikahjustuse aladel üritame raieala määrata 

vastavalt kahjustuskolde suurusele ja võimalusel 

säilitada rohkesti säilikpuid (kask, haab). Uue 

metsapõlve rajamisel seame eesmärgiks segametsa 

kasvatamise.
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Arvestada, et kogukond ei ole ainult metsade raiumise vastu 

olevad inimesed, vaid ka need, kes kasutavad aktiivselt 

terviserada ja kergliiklusteed, samuti Metsa tänava äärsete 

kinnistute elanikud, kelle jaoks on oluline turvalisus ja 

linnalähedase metsa esteetiline väärtus. Need inimesed on 

pöördunud ka vallavalitsuse poole, mille järel oleme koostöös 

RMK-ga organiseeriunud ohtlike puude mahavõtmise 

kergliiklustee ääres. Kogukonna kasu Kasumetsa puhul on 

eelkõige võimalus teha tervisesporti linnalähedases metsas.

Kava koostamisel arvestame eelkõige kohalike 

elanike ja kogukonna ettepanekutega ning ala 

looduskaitseliste ja puhkeväärtuste säilitamisega. 

Kõigi huvigruppide esindajaks ja lepingupartneriks 

on  kohalik omavalitsus, kellega RMK-l on sõlmitud 

ka vastavasisulised lepingud. 
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Kujundada mets segametsaks võimalikult liigirikkana ja antud 

kasvukohale sobivate liikidega.

Vastavalt metsatüübile ja kasvukohale peame 

metsade uuendamisel ja hooldamisel silmas 

liigirikkust ja senisest suuremat segametsade  

osakaalu.
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Männikutes kasutada valikraiet. Korraldada koos kogukonnaga 

maapinna käsitsi ettevalmistamist, et soodustada loodusliku 

uuenduse teket.

Männile sobivate kasvukohtade uuendamisel on 

peamine eesmärk uuendada need männiga kui 

pikaealise ja ilmastikumõjudele vastupidava 

puuliigiga. Eelistame männi loodusliku uuenemist, 

kasutades selleks metsaseadusega lubatud raieviise 

(valikraie, turberaie).
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Liana Neeve, Ester Hommik, Kalev Joab, 

Pille Raudam, Katri Tragel, Triin Uibo, 

Külliki Tarv, Ellen Aia, Kurmet Müürsepp, 

Tiina Truup, Helle Savi, Malle Kodu

Pooldame, et linnalähedane mets oleks hooldatud ja 

uunedatud parkmets, kus on inimestel hea liikuda.

Antsla linna puhkemetsa kujundamisel  peab olema 

eesmärk kogu alal (välja arvatud vääriselupaigad) 

parkmetsa ilme kujundamine.
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Antsla linna elanik Veski tänavalt 

/Ettepanek Antsla vallavalitsuse kaudu

Sellest metsast pidi saama puhkepark, kus hea jalutada, 

sportida jne. Kui tagasi vaadata, olid siin metsas sihid, mida 

mööda sai siit linnaotsast Maratisse tööle minna. Siis tuli torm, 

mis murdis puud. Enam ei saanud liikuda. Puid ei müüdud ka 

kütteks. Metskonnast öeldi, et need puud on nii kallid, et te ei 

jõua osta. Nüüd on need kallid puud ikka maas mädanenud, 

juurde on murdunud veel puid ja ürask on teinud oma töö. 

Mets on kõik pruun ja selga vajumas. Siin metsas ei ole juba 

aastaid saanud liikuda. Korda tehtud on terviseraja ümbrus. 

Veski tänavast sinna on jalgsi ohtlik minna, sest ühtegi 

kõnniteed ei ole. Kui mets oleks korras, saaks läbi metsa 

jalutada. Jah, seda nurka armastatakse ja kasutatakse, aga 

vaadake kaugemale ka, ülejäänud mets on kasutu ja ka ohtlik. 

Kui see mets põlema peaks minema, on ta nagu säraküünal, 

kuhu juurde kustutama ei saa ükski tuletõrjeauto. Kui üraski 

kahjustus kandub edasi terviseraja ümbrusesse, tuleb sealt ka 

mets maha võtta. Et sellest räbastikust saaks kasulik ala, 

peavad küll kiirelt tegutsema selle eest vastutavad isikud. Ja 

need allkirja andjad tipa-tapa metsa, vaatama, kas nad tahavad 

sellises metsas jalutada ja puhata, või oleks parem lasta 

asjatundjatel otsustada, mis ette võtta. Enne allkirja andmist 

peab ikka ise veenduma, millele sa alla kirjutad. Arvan, et need 

kuivand puud enam ellu ei ärka. Mida rutem maha võetakse, 

seda rutem saab noor mets kasvama, et kujundada park. 

Tulevased põlved tänavad.

Antsla linna puhkemetsa Veski tänava poolne osa 

on valdavalt tasane niiskem ala ja seal kasvamas 

naadi kasvukoha salumets, kus valdav puuliik kuusk. 

Metsa sanitaarne seisund on tormide ja 

üraskikahjustuse tagajärjel väga halb. Liikumine on 

selles metsaosas  tormimurru tõttu raskendatud. 

2021. ja käesoleva aasta ulatusliku üraskikahjustuse 

tagajärjel on vanemad metsaosad hukkunud. 

Hukkunud metsaosad on Veski tn piirnevas 

metsaosas AS011 eraldised 6, 22, 23 ja Metsa tn 

piirnevas metsaosas AS009 eraldised 5,7. RMK-l on 

kavatsus 2023 aastal hukkunud metsaosad 

likvideerida ja uuendada kasega. Raietel säilitada 

tamme looduslik uuendus. Koos Veski tänava 

elanikega taastada ajalooline metsarada liikumiseks 

terviserajale ja kalmistule.
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Kaspar Kurve, Antsla vallavolikogu liige, 

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees; 

Airi Hallik-Konnula, Antsla vallavolikogu 

liige, seltsing Roheline Urvaste; Janek 

Joab, Antsla Gümnaasiumi metsaringi 

juhendaja; Paula Solvak, Antsla 

Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia 

õpetaja; Ülle Anier, Eesti Looduskaitse 

Seltsi Antsla osakonna esimees, Antsla 

Gümnaasiumi klassiõpetaja,  MTÜ 

Looduse Märkajad juhatuse liige

Uuendusraiete välistamine Kasumetsas

Uuendusraiete vältimine ei peaks olema 

puhkemetsades eesmärk omaette - eesmärk 

puhkemetsas on nende metsade mitmekesisuse ja 

järjepidevuse tagamine, milleks on vajalik alal 

vanade, keskealiste ja noorte puude esinemine, 

raiealade oskuslik paigutus ja puuliigiline 

mitmekesisus kogu puhkemetsa alal. Raieliigi 

nimetus ei oma puhkemetsade eesmärgi täitmisel 

mingit tähtsust - peamine on see, et raie tulemusel 

oleks võimalik saavutada puhkemetsa eesmärk - 

parkmetsa ilme kujundamist. Valikraie on võimalik 

eraldistel, kus on olemas looduslikud või 

varasemate raietega kujundatud tingimused 

valikraie järgselt uute puude väljakasvatamiseks või 

alal olemasolevate noorte puude kasvu 

soodustamiseks. Juba hukkunud metsaosades 

hooldus- või valikraiete tegemisel ei ole 

mingisugust sisu, need tuleb maha võtta ja asuda 

segametsa kasvatamisele. 
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Kaspar Kurve, Antsla vallavolikogu liige, 

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees; 

Airi Hallik-Konnula, Antsla vallavolikogu 

liige, seltsing Roheline Urvaste; Janek 

Joab, Antsla Gümnaasiumi metsaringi 

juhendaja; Paula Solvak, Antsla 

Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia 

õpetaja; Ülle Anier, Eesti Looduskaitse 

Seltsi Antsla osakonna esimees, Antsla 

Gümnaasiumi klassiõpetaja,  MTÜ 

Looduse Märkajad juhatuse liige
Palume allakirjutanud lõplikku otsustamisse kaasata, kui RMK 

Kasumetsa metsamajandamistööde visioon on täpsustunud. Kaasame Teid kava koostamisse
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Kaspar Kurve, Antsla vallavolikogu liige, 

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees; 

Airi Hallik-Konnula, Antsla vallavolikogu 

liige, seltsing Roheline Urvaste; Janek 

Joab, Antsla Gümnaasiumi metsaringi 

juhendaja; Paula Solvak, Antsla 

Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia 

õpetaja; Ülle Anier, Eesti Looduskaitse 

Seltsi Antsla osakonna esimees, Antsla 

Gümnaasiumi klassiõpetaja,  MTÜ 

Looduse Märkajad juhatuse liige

Oleme ka pärast 15.08 toimunud arutelu veendunud, et 

uuendusraied Antsla valla KAH-aladel kahjustavad ökosüsteemi 

toimimist, meie elanike heaolu ning mainitud majandamisviis 

pole Kasumetsa jaoks sobilik. Petitsioon KAH-alade 

uuendusraiete keelustamiseks Antsla valla üldplaneeringus sai 

rahvaalgatus.ee lehel 104 toetusallkirja ning selle on heaks 

kiitnud ka Antsla valla arengu- ja planeerimiskomisjon. Lisame 

petitsiooni  ja arengu- ning planeerimiskomisjoni protokollitud 

otsuse käesolevale pöördumisele.

Antsla linna puhkemetsas uuendusraiete 

kasutamise keelamine põhjendusega, et 

uuendusraied kahjustavad ökosüsteemide 

toimimist ja kahjustavad elanike heaolu, puudub 

argumentidele tuginev põhjendus. Kasumetsa on 

sajandi jooksul uuendatud uuendusraiete teel ja 

ökosüsteemide toimimine pole selle läbi halvenud. 

Samas on metsa puhkeotstarbeline väärtus viimasel 

kümnendil oluliselt tõusnud (tervise, jalgratta ja 

discgolfi rajad) ja see eeldab, et riik 

metsaomanikuna peab selleks looma ka tingimused.  
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Kaspar Kurve, Antsla vallavolikogu liige, 

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees; 

Airi Hallik-Konnula, Antsla vallavolikogu 

liige, seltsing Roheline Urvaste; Janek 

Joab, Antsla Gümnaasiumi metsaringi 

juhendaja; Paula Solvak, Antsla 

Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia 

õpetaja; Ülle Anier, Eesti Looduskaitse 

Seltsi Antsla osakonna esimees, Antsla 

Gümnaasiumi klassiõpetaja,  MTÜ 

Looduse Märkajad juhatuse liige

Laatre-Antsla maanteest Taberlaane pool ei näinud me 

Kasumetsa retkel ühtegi eraldist, kus uuendusraie oleks vajalik 

ning mida ei saaks majandada püsimetsanduse võtetega. 

Lageraielangid puhkemetsas on paljudele kohalikele elanikele 

vastuvõetamatud. See ei tähenda, et metsa majandada ja 

hooldada  ei võiks ega peaks, kuid primaarne on metsa üldpildi 

ja elustiku säilimine. Noorendikes võib teha harvendusraiet, 

kuid üldine fookus peab olema valikraietel, mis tagab püsiva 

tulu, säilitab metsa üldpildi, tagab ökoloogilise mitmekesisuse 

ning on kooskõlas kohalike elanike soovidega. On laialt teada 

fakt, et lisaks rekreatsioonivõimalustele on Kasumets väga 

oluline koolinoorte loodusõppe koht, juhendatud vaatlused 

toimuvad regulaarselt. Kasumetsa loodusõpperaja 

kavandamisel osalenud Hendrik Relve jaoks oli üllatuseks nii 

paljude erinevate koosluste esinemine väga väikesel alal. 

Metsaraie võib kooslused või rinded hävitada.

Uuendusraiete vältimine ei peaks olema 

puhkemetsades eesmärk omaette - eesmärk 

puhkemetsas on nende metsade mitmekesisuse ja 

järjepidevuse tagamine, milleks on vajalik alal 

vanade, keskealiste ja noorte puude esinemine, 

raiealade oskuslik paigutus ja puuliigiline 

mitmekesisus kogu puhkemetsa alal. Raieliigi 

nimetus ei oma puhkemetsade eesmärgi täitmisel 

mingit tähtsust - peamine on see, et raie tulemusel 

oleks võimalik saavutada puhkemetsa eesmärk - 

parkmetsa ilme kujundamist. Valikraie on võimalik 

eraldistel, kus on olemas looduslikud või 

varasemate raietega kujundatud tingimused 

valikraie järgselt uute puude väljakasvatamiseks või 

alal olemasolevate noorte puude kasvu 

soodustamiseks. Juba hukkunud metsaosades 

hooldus- või valikraiete tegemisel ei ole 

mingisugust sisu, need tuleb maha võtta ja asuda 

segametsa kasvatamisele. 
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Kaspar Kurve, Antsla vallavolikogu liige, 

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees; 

Airi Hallik-Konnula, Antsla vallavolikogu 

liige, seltsing Roheline Urvaste; Janek 

Joab, Antsla Gümnaasiumi metsaringi 

juhendaja; Paula Solvak, Antsla 

Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia 

õpetaja; Ülle Anier, Eesti Looduskaitse 

Seltsi Antsla osakonna esimees, Antsla 

Gümnaasiumi klassiõpetaja,  MTÜ 

Looduse Märkajad juhatuse liige

Üraskikahjustusega eraldistes sanitaarraiet tehes on kriitiline, 

et raie puudutaks vaid haigeid, kahjustunud, surevaid või 

surnud puid. Samas on oluline jätta püsti ka vanu surnuid puid. 

Püsimetsamajandaja Markus Pau annab oma kogemusele 

tuginevalt järgmised soovitused: „Üraskipopulatsiooni 

vähendamiseks oleks arukas jätta metsakuivi (võimalikult vanu) 

kuuski püsti. Peamiselt vanades kuusetüvedes elutsev 

laanerähn on spetsialiseerunud surnud ja surevatel puudel 

olevatele mardikatele. Ühe aastaga võib üks laanerähn süüa 

670 000 üraskit või üraskivastset. Viimase kümnendi jooksul on 

vanade kuusikute ja kuuse-segametsade pindala vähenemise 

tõttu kukkunud ka laanerähni arvukus ca 5% aastas. Seega 

üheks peamiseks üraski plahvatusliku leviku põhjuseks võib 

pidada nende populatsiooni reguleerivate liikide elupaikade 

järsku vähenemist. Seda tasuks kindlasti raiet tehes silmas 

pidada. Uuendades üksnes kuusega, suurendatakse üraski 

toidulauda. Liiatigi, kui pinnas on suvise raie tõttu tugevalt 

kahjustatud ja enne istutamist ketasadraga ette valmistatud. 

See on nii majanduslikult kui ökoloogiliselt kahjulik. 

Metsakaitse seisukohast on kõige tõhusam mitmekesistada 

puistut väiksemahuliste valikraietena.“

Üraskipopulatsiooni vähendamise peamine tegur 

on mitmekesiste ja erivanuseliste metsade 

kasvatamine mingis piirkonnas. Ürask levib väga 

edukalt keskealistes puhtkuusikutes. Mida rohkem 

on kuusikute sees ja vahel ka muid puuliike ja ka 

nooremaid kuuski, seda vähem on üraskil võimalik 

laiaulatuslikult levida. Säilikpuid, mis toimivad 

laanerähni elupaigana, on võimalik raietööde käigus 

ka säilitada ja seda teeb RMK igal pool.
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Kaspar Kurve, Antsla vallavolikogu liige, 

arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees; 

Airi Hallik-Konnula, Antsla vallavolikogu 

liige, seltsing Roheline Urvaste; Janek 

Joab, Antsla Gümnaasiumi metsaringi 

juhendaja; Paula Solvak, Antsla 

Gümnaasiumi bioloogia ja geograafia 

õpetaja; Ülle Anier, Eesti Looduskaitse 

Seltsi Antsla osakonna esimees, Antsla 

Gümnaasiumi klassiõpetaja,  MTÜ 

Looduse Märkajad juhatuse liige

Eelnevat arvesse võttes palume RMK’d arvestada nii kohalike 

elanike soovidega (vt petitsioon, link antud pöördumise lõpus) 

ning arengu- ja planeerimiskomisjoni otsusega lisada 

üldplaneeringusse uuendusraiete keeld Kasumetsas (istung 

toimus 13.04.2022, koosoleku protokoll lisatud e-kirjale) ning 

mitte kasutada uuendusraiet Kasumetsa majandamisel. 

Soovime uuendusraiete keelu sõnastamist ka Antsla valla 

koostamisel olevas üldplaneeringus. Palume meid kaasata 

edasisse otsustusprotsessi. Kaasame Teid kava koostamisse


