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Kanepi vallavalitsus tutvus Ritsike palo puhke- ja parkmetsa majandamise kavaga aastateks 

2022-2031 ja leidis et koostatava kava alusel kavatsetakse jätkata Jõksi järve Ritsike palo metsa 

majandamist puhke- ja parkmetsa põhimõtetest lähtudes. Järgneval kümnendi jooksul 

kavandatakse turberaietega uuendada metsaeraldised EV209 eraldis 9 (1.02 ha, aegjärkne 

raie), EV209 eraldis 10 (1.23 ha, häilraie) ja EV209 eraldis 11 (1.53 ha, häilraie). 

Metsamajanduslikult on see mõistlik lahendus. Aga võttes aluseks kohalike elanike suurt 

vastasseisu metsaraiele ja kartusele, et kogu mets raiutakse lagedaks, palub Kanepi vallavalitus 

kaaluda võimalust kasutada kõikidel eelpool nimetatud eraldistel metsa uuendamiseks 

aegjärkset raiet, mille eesmärgiks on uue metsapõlve väljakasvatamine vana metsa turbe all. 

Häilraietega oli plaanis metsa raiuda 40m läbimõõduga lagedad alad, need pole aga enamikele 

kohalikele elanikele vastuvõetavad.

27.04.22 toimus Ritsike metsas Kanepi valla/RMK 

nõupidamine. Vaatasime üle kava projektis raiele 

kavandatud metsaeraldised (3).  Arutasime kava 

projektile saabunud ettepanekuid. Jõudsime 

otsusele, et kava projekti muudetakse ja kõigil 

kolmel eraldisel teostatakse aegjärkne raie.

Kanepi 

Vallavalitsus/

Urmas Kolina

Aegjärkse raiega raiutakse puid järk-järgult kogu raielangi ulatuses hajusalt, esimeste

raiejärkudega osa puid kasvama jättes, kusjuures raie teostatakse paarikümne aasta jooksul

kahe kuni kolme võttega. Aegjärgse raie eeliseks on see, et see võib aidata kokku hoida

metsakultiveerimise kulusid ning soodustada kohaliku genofondiga puude looduslikku

uuenemist. Positiivseks võib lugeda ka seda, et aegjärkse raiega ei teki väga järsku üleminekut

metsast lagedaks alaks, mis on teatud maastikuvaadetega harjunud inimestele vastuvõetavam

kui väga järsk üleminek lageraie järel. Aegjärgse raie puuduseks on see, et viimase raiejärguga

kahjustatakse sageli olulisel määral esimese raiejärgu järel tekkinud metsauuendust.

  Kavandatavad aegjärksed raied  saava sisuliselt 

olema kolme järgulised.   Kuna  3. raiejärku ei 

teostata,  siis lõpus / ca 20 aasta pärast jäävad 

kasvama  ca 70 vana mändi säilikpuuna ha-le ning 

ka  vanade puude vahel kasvava  männinoorendiku 

kahjustamine on välditud.

Tiit Põder

Ritsikepalo metsa eraldistel 10ja 11 oli RMK-l kavas häilraie. Minu ettepanek on asendada 

häilraie aegjärkse raiega. Kuna aegjärkne raie jääb visuaalselt talutavam. Raie teostada kolmes 

järgus, iga järgu raiutav maht on 30%. kolmas raiejärk ehk siis püstijäänud 30 % jääkski alles ja 

kasvaks koos männinoorendikuga püsimetsana. Vältimaks metsaaluse kahjustusi, teostada raie 

alates Detsembrist ja lumisel ajal. s.t. kui lund ei ole, siis raiet ei toimu.

Asendame esialgselt kavandatud häilraied 

aegjärkse raiega. Teostame tööd lumikatte 

olemasolul.  Maapinda metsauuendamiseks ei  

mineraliseerita, vajadusel ( kui looduslikku mändi 

ei lisandu) mändi istutatakse. 

Tiit Põder

Samas soovin teada,kuidas toimub Teie poolt kaasamiskoosolekul väljapakutud raiutavate 

puude märkimine koos kohalike elanikega? 

27.04.22 toimunud ühisnõupidamisel leppisime 

kokku, et  novembris teeme  Ritsike   metsas  

kokkusaamise ja  vaatame üle / vajadusel märgime 

ette need vanad männid, mis igal juhul peaksid  

alles jääma.



Tiit Põder

Raietööde teostuslepingusse sisse kirjutada tööde teostajale tingimus kasutada kerget 

metsatehnikat  Tööd teostatakse parimal viisil ja kvaliteedis.

Sirje Salundi

Olen poolt, et Jõksi järve Ritsike palo riigimets jääks alles püsimetsana-parkmetsana. RMK võiks 

jätkata seal metsa hooldamist püsimetsana. See mets on osa Kanepist ja selle kultuurist.

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega männiku 

uuendamine on  suunatud parkmetsa 

kujundamisele ja sisult püsimetsamajandus.

Lilian Leib Soovin selle metsa jätkuvat hooldamist püsimetsana ilma uuendusraieteta.

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega männiku 

uuendamine on  suunatud parkmetsa 

kujundamisele ja sisult püsimetsamajandus.

Joonas Leib Soovin selle metsa jätkuvat hooldamist püsimetsana ilma uuendusraieteta.

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega männiku 

uuendamine on  suunatud parkmetsa 

kujundamisele ja sisult püsimetsamajandus.

Piret 

Suurmets

Kanepi elanikuna avaldan oma arvamust Jõksi järve Ritsike palo riigimetsa pikaajalise kava 

projekti kohta. Tutvusin toimunud koosolku protokolliga, kus 21osalenut 30-st hääletasid selle 

poolt, et ala raiest välja jätta. Samuti tutvusin tehtud ettepanekutega ja vastustega neile 

ettepanekutele. Kõik ettepanekud säilitada roheala ja kooslus kogu antud alal, kehtestada 

raierahu, jätta uuendusraied kavast välja, hoolimata, et valdav enamus neid soovis, oli jäetud 

kaalumise alt välja ning mindud RMK poolt edasi algse kavaga. Sellega seoses on tekkinud 

õigustatud küsimus, miks RMK neid arvamusi ning ettepanekuid valla kodanikelt kogub kui 

nendega ei arvesta. Avaldan kindlat soovi ning veendumust, et RMK ei peaks nendel aladel 

teostama uuendusraiet ja mets peaks jääma täielikult rohealaks. Ei nõustu Kanepi elanikuna 

RMK poolt esitatud metsamajandamise kavaga Ritsike palo Jõksi järve metsas.

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega männiku 

uuendamine on  suunatud parkmetsa 

kujundamisele ja sisult püsimetsamajandus.



Olari Miil

Kogu lugupidamise juures, mõeldes natuke selle palu suursugususe peale, hetkelise väärtuse 

peale kohalike jaoks, et oleks ükski mets sellises väärikas eas ja täiuses, liigirikkuses. Hea koht 

kus kooli lastele näidata milline üks ilus mets välja näeb ilma, et peaks kuhugi kaugele sõitma. 

Ma ei ole uuenduste vastu aga vaevalt sellest raiest saadav tulu kaalub üle selle väärtuse mis on 

sellel tervikul inimeste jaoks. Ei ole veel näinud ühtegi metsa kus pärast neid suurejoonelisi 

harvendusi ja värskendusi/uuendusi oleks tulemus selline kuhu saaks ja tahaks 

lähiaastakümnetel jalutama minna, nii kui ritsikapalo radadele. Nii siis ka mina isiklikult, minu 

elukaaslane ja lapsed ei nõustu selle ala uuendusega. Hoidkem loodust, hoidkem metsi, 

väärtustame pigem loodusturismi, kui et hetkelist hõlptulu. Müügem ka edaspidi sanitaarraiet 

kohalikele, kes vajavad küttepuid, kui tuul mõned puud seal lahti kangutab ja kui seal kõrval 

elav kodanik tõesti oma maja pärast kardab, siis on maju ka põllul ja kindlasti on keegi, kes 

tahab puude lähedal elada.

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega männiku 

uuendamine on  suunatud parkmetsa 

kujundamisele ja sisult püsimetsamajandus.

Gunnar 

Kaljuvee Jõksi järve Ritsike palo riigimetsa uuendusraiet ei tohi teha,,,,jäägem inimesteks

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega männiku 

uuendamine on  suunatud parkmetsa 

kujundamisele ja sisult püsimetsamajandus.

MTÜ 

Päästame 

Eesti Metsad

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada kogu Jõksi järve ja Ritsike palo KAH 

ala metsasid valikraietega ehk püsimetsana, et puhkealal säiliks järjepidevalt mitmekülgsed 

funktsioonid.

Raie nimetus ei ole oluline, vaid  teostuse sisu ja   

taotletav-saavutatav eesmärk on olulised. 

Kirjeldatud-kavandatud viisil  turberaiega-

aegjärkse raiega  vana  männiku uuendamine on  

suunatud parkmetsa-puhkemetsa kujundamisele ja 

sisult püsimetsamajandus.


