
LÄHTEKOHAD JA ETTEPANEKUD MÄRTS 2022

Ettepaneku 

esitaja Ettepanek Vastus

Chris Liebert

Kas metsa majandamise asemel on ehk kaalutud ka näiteks eraldiste 1 ja 9 enampakkumisele 

panekut? 

Saadetud küsimus ei ole käsitletav 

ettepanekuna metsatööde planeerimiseks.

Andrus Prükk Küpsete  metsade männi enamusega puistutes   kasutada ainult aegjärkset raiet.

Arvestame osaliselt. Parkmetsas-

puhkemetsas on männiku viljakamas osas, 

jänesekapsa-pohla kasvukohas,  

otstarbekam-tulemuslikum,  kasutada  

turberaie viisina häilraiet.

Andrus Prükk

Raied toestada kolme raiejärguna, puistu täiuseks jääks pärast I raiejärku  vähemalt 30% ja pärast  

II raiejärku vähemalt 20%

Arvestame osaliselt. Kavandame aegjärkse 

raie  kahejärgulisena, peale  2. järku jääb 

säilikpuudena tagavara 20%.

Andrus Prükk III raiejärku mitte teha 

Arvestame. Kavandame aegjärkse raie  

kahejärgulisena, peale  2. järku jääb 

säilikpuudena tagavara 20%.

Andrus Prükk Vältida raiejärgse maapinna täiendavat mineraliseerimist Arvestame

Andrus Prükk Raiejärkude vahe peab olema vähemalt 8..10 aastat Arvestame

Andrus Prükk

Sooviks siiski teada RMK  pikaajalisi plaane ehk I järgus soovitakse raiet teha 3 eraldisel , aga mis 

saab edaspidi teiste eraldistega ?

Perioodil 2022-2031 uuendame  kolm 

metsaeraldist.   Kui ülejäänud viiel eraldisel 

vajalik sanitaarraie, siis seal  tehakse  sellel 

perioodil vajadusepõhist  sanitaarraiet 

kohalikele soovijatele väljapakutult.

Andrus Prükk

Raietöödel kasutada kerget metsatehnikat ja raie teostada külmunud maapinnaga ja lumikatte 

olemasolul.

Arvestame osaliselt. Raietööd kavas  

novembris-detsembris. Lumeta periood 

võimaldab lõigata võimalikult madalad 

kännud ja  kerge  maapinna 

mineraliseerimise, mis vajalik männi 

uuenduse tekkeks.



Anu Vink

Tunnen huvi, kuidas on tagatud metsatööde ajal Männiku tee säilimine. Kuidas pääseb kruntidele 

Männiku tee 2, 2a ja 4? Kas tee on igal ajal piisavalt korras, et pääseks läbi * nii pisikese 

sõiduautoga üksi elava pensionäri juurde, * kui ka suurema masinaga materjali veoks?

Raie kokkuveoga ei tulda Männiku teele. 

Kavatseme rajada Männiku tee metsaserva  

teelaienduse, kuhu saab  auto laadimiseks 

sõita, samuti jätta auto metsas jalutamiseks, 

RMK puhkekohta suundumisel. Valla 

esindajad viitasid koosolekul, et on kavatsus 

Männiku teele tolmuvaba katte ehitamine. 

Tiit Põder

Edasine majandamine võiks parkmetsa osas (eraldised 1;2;4;11) jätkuda vaid sanitaarraide 

kujul.Kuivanud puud ostab soovija RMK-lt kütteks.

Turberaied kavandatakse eraldistele 9, 10, 

11. Eraldistele 1, 2, 4 raieid ei kavandata.

Tiit Põder

Minu ettepanek on Ristike palo metsa parkmetsa osas teha ERISUS JA MAJANDAMIST  MITTE 

teha.Parkmetsa osa jääb on eraldistele 1;2;4;11.

Turberaied kavandatakse eraldistele 9, 10, 

11. Eraldistele 1, 2, 4 raieid ei kavandata.

Tiit Põder Kanepi elanike soov on 50 aastane raierahu Ristike palo parkmetsas.

 Järgneval kümnel aastal on raietööd  kahel 

aastal,  hilisügisel-talve hakul.  

Merike Kaste

Tegemist on Kanepi rahva eelistatuima ma puhkuse - sportimise kohaga. Olen igapäevane sportija 

ja ei ole ühtegi päeva, kus inimesed ei jaluta, jookse selles metsatukas.See on loodushariduse koht. 

Kuna Kanepile on see ligidal, siis emad väikeste lastega jalutavad siin, õpetavad marju ja seeni 

tundma. Oma esimesed seened - marjad on enamus kanepi lapsi just siin korjanud. See on 

puhkamiskoht, kus suviti igal nädalavahetusel on püsti telgid, käiakse kalal, tehakse lõket ja 

elatakse metsas.See on Kanepi kooli õpilaste liikumispiirkond. Algklasside matkad viivad igal aastal 

just Jõksi järve metsa, kus õpitakse loodusmärke, puid jms. Kahjuks on Jõksi järve äärne puhkeala 

kahjustada saanud kõigi erametsade mahavõtmisega. Kui ka riik võtab oma riigimetsa maha, siis on 

täiesti rikutud Jõksi järve puhkeala, järve ääres metsa praktiliselt ei ole rohkem.Väga loodan, et 

Jõksi järve riigimetsa ei võeta maha ja see jääb meie puhkekohaks.

Arvestame osaliselt. Ritsike palo metsale 

koostame parkmetsa majandamise kava, mis 

arvestab kõigi  väärtuste säilimisega.

Indrek Hoop Kogu KAH-ala majandada püsimetsana, välja arvatud VEP-alad (juhul, kui neid määratakse).

Arvestame. Kavandatavad-parkmetsa  

suunitlusega turberaied on sisus 

püsimetsana majandamine.



Piret 

Suurmets

Olen Kanepi põliselanik, samuti minu emapoolne suguvõsa. See mets on kõige ilusam mets järve 

lähedal, mis peale arutut raiet Jõksi ja Vähkjärve ääres on alles jäänud. Seal asub iidne kalmistu, 

aleviku rahvas käib metsas sportimas ja jalutamas, marjul ja seenel, seal võib näha kitsi, seal on 

vanad kõrged puud.Olen 50-aastane ja see mets on seal koguaeg kasvanud, pole olnud vaja seda 

maha raiuda "korrastamise " tähe all, nagu on tehtud juba mujal kõikjal Kanepi ümbruskonnas, 

ükskõik, kuhu poole sa välja sõidad. Kahjuks on Laululava ümbrus läinud erakätesse, maha raiutud 

ja nüüd kostab laululavale ja ujumiskohta maantee müra ja näeb autosid. See on kirjeldamatu, mis 

jääks Kanepi loodusest alles kui ka see viimane ilus mets Kanepi lähendusest laastataks ja maha 

raiutaks.Palun teid südamest pöörata oma tähelepanu mujale, korrastada ja hoida metsa ilma seda 

hävitamata ning jätta see metsatukk seal rahule.

Arvestame. Riigimetsa ei  laastata ja ei  

raiuta lagedaks-maha, vaid majandatakse 

puhkemetsa-parkmetsa  põhimõtetest 

lähtudes, kõiki seniseid väärtusi säilitades. 

Milvi 

Hirvlaane

Kanepi on minu kodupaik, olen siin üles kasvanud koos Jõksi järve ja selle imeilusa männimetsaga, 

saanud 85 aastat näha selle Ritsike männimetsa kasvamist, neid sõbraliike puid tundma õppida 

lapsena järve äärde minnes, seal laagris olles, järves suplemas käies, talvel järve äärde ja järvel 

suusatades.  Olen 1992. aastast sinna rajatud laululava juures suvistest kultuuriüritustest osa 

saanud. See mets on järelejäänutest ainus park- männimets pühapuudega. Kolhoosikord ei suutnud 

seda metsa hävitada ja nüüd tahate seda teha teie. Miks küll?  Osalesin varem paljudel Kanepi 

tulevikku määravatel nõupidamistel, kannan auga Kanepi aukodaniku tiitllt (vanasti ju mõjusid 

sellised asjad uhkelt!), Mu sünnikodu on aleviku keskel. Olen uurinud ja kirjutanud Kanepi 

kultuuriloost hulk raamatuid. Osalesin konsultandina ka Age Merila maastikuhoolduskava 

koostamisel 2006  konsultandina ja paljudel looduskaitse üritustel. Olen teine põlvkond Kanepis ja 

minu kaks järeltulevat põlve, Kanepi külalised Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Kanadast ja 

Ameerikast on kõik on hinganud oma kopsudesse Ritsikepalo magusat õhku ja nautinud seda ilusat 

männikut. On marjul käidud, seeni leitud ja lihtsalt nauditud seda metsa. See mets on osa meie 

kultuuriloost. Kas keegi on mõelnud, mismoodi mõjub see maha raiumine meie 

looduskeskkonnale? Lageda maaga muutuvad tuule suunad ja tuulekahjustused sagenevad? Ja 

järve errosioon süveneb kiiresti. Meile on tormiga kahju tulnud juba tuulekoridoriga elektriliinide 

all ja põlispuude maha raiumisega aleviku keskel. Kahjuks ei ole mul pakkuda mitte ühtegi 

positiivset alternatiivi. Ainult oma aias, lasteaia ehitamiseks äravõetud maatükil, tagastatud 

ehitusjääkidega täidetud maaribal kasvavad meil juba 35 aastased kased, seedermänd, pärnad, 

kastanid ja sirelid.

Arvestame. Kolme metsaeraldise  raiele 

kavandamisel  arvestatakse  tuuleriske,  

tugev tuul valdavalt  läänekaartest.  

Kavandatud turberaied viiakse kümne aasta 

jooksul läbi selliselt, et   ka raie-

uuendamistsükli lõpul  säilib   nendel 

eraldistel   olulises mahus vana metsa.  

Vahetult järve äärsed metsaeraldised on 

majandamisest välja arvatud, need 

säilitatakse kooslustena. Seega on  

errosiooniteke välditud.



Päästame 

Eesti Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg Viia läbi VEP inventuur

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK 

metsakorraldajad, kellel on olemas vastav 

litsents ja oskused-kogemus. Vaatluse alla on 

võetud metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i 

esinemise tõenäosus kõrgem.  

Vääriselupaikade inventuuri viiakse läbi 

jooksvalt ja pidevalt. 

Päästame 

Eesti Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg

Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, rakendades püsimetsa majandamise 

põhimõtteid.

Pole võimalik arvestada. RMK planeerib Jõksi 

järve ja Ritsike palo 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.



ETTEPANEKUD KAVA PROJEKTILE APRILL 2022

Ettepaneku 

esitaja Ettepanek-tähepanek Vastus

Kanepi 

Vallavalitsus/

Urmas Kolina

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.


