
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Avada Kaleste külatee servad vähemalt 4 m ulatuses. Kui 

tuleb otsus teega piirnevatel aladel  lageraiet mitte teostada, 

teen ettepaneku, teest lõunapoolsetel eraldistel tagada hea 

päikesevalgus teele vähemalt 30 m ulatuses.

Üllar Laid -

Kõrgessaare Osavalla Valitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku, et kogu see 

protsess praegu peatada.
Tiit Leito Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku lage- ja harvendusraiet mitte teha 

rannametsas.
Monika Eensalu-Pihel Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega (Kaleste rand ja õpperada asuvad 

looduskaitseala sihtkaitsevööndis, kus majandustegevust 

ei toimu).

Teeb ettepaneku, et metsatöid võiks teha vana piirivalvetee 

sihil, et see kinni ei kasvaks, aga rohkemat ei ole vaja. 
Monika Eensalu-Pihel Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kaleste külas olevate teede ja elamumaade ümber jätta ca 

50 meetrit ala, millel raietöid ei teostata.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Aladel, mis jäävad teedest ja elamutest rohkem kui 50 

meetri kaugusele, teostada raietöid parkmetsa põhimõttel 

ehk raiet teostada viisil, mille tagajärjel ei tekiks lagedaid 

alasid.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Peale raietööde lõppu istutada puhastatud alale uued puud, 

mis tagaks metsa võimalikult kiire taastumise.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega -metsa uuendamise kohustus tuleneb 

seadusest.

Avalike teede ääres tagada 2 meetrine teekoridor, mis 

võimaldab pääste- ja prügiauto läbitavuse.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Raietöid teostada Kaleste külas aegjärkselt.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Laoplatsid korrastada peale materjali äravedu.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades kasutatud 

alad peale tööde lõpetamist.

Kõrgessaare valla üldplaneeringu kohaselt, kaitsemetsa 

majandamisel lageraielangi laius ei tohi ületada 30 m ja 

pindala 2 ha ning turberaielangi pindala ületada 10 ha.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega (sh üldplaneeringuga).

Metsamaa raadamisel jälgida, et looduslike alade (mets, 

märgala, niit) osatähtsus aladel ei langeks alla 80%.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

 Raietööde planeerimisel arvestada 

seniste looduslike koosluste säilitamisega.

 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega.

Lageraie mõjuks turismipotentsiaalile negatiivselt ja selline 

tegevus oleks vastuolus 

Hiiu maakonnaplaneeringus sätestatud põhimõttega.

 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Mitte kahjustada metsateid

raietööde käigus.

 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades kasutatud 

alad peale tööde lõpetamist.



Liikumisteede ja 

raieala vahele jätta vähemalt 30–40 m laiune metsariba.

 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kummalgi pool Hirmuste küla 

teed on lageraie juba tehtud ning neid alasid tuleks 

käsitleda, kui pöördumatult kahjustatud alad.

 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Kaleste riigimetsa käsitleda puhkemetsana ja selle 

uuendamisel lageraiet mitte kasutada.

 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Puitmaterjal ladustada ainult suure tee ääres (Kalana–Puski).
 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame kava koostamisel

Metsatöid tehakse, säilitades ja korrastades kasutatud 

alad peale tööde lõpetamist. Ladustamine ainult Kalana-

Puski tee äärde ei pruugi olla tehnoloogiliselt võimalik.

Raietööd teostada sügistalvisel perioodil.
 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame kava koostamisel

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktide ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Soovivad koosolekut RMK esindajaga.
 Kaleste küla kogukonna liikmed ja 

Kõpu poolsaare teised elanikud.
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Lükata raie edasi Kaleste küla sissesõidutee ääres eraldistel 1 

ja 2, järgmised 20 aastat.
Omar Jõpiselg Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Lükata raie edasi eraldistel 3 ja 4, Luidja–Kalana tee ääres. Omar Jõpiselg Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kasutada eraldistel 5, 6, 7, 8, 9 ja 10  väikemaid raielanke 

ning aegjärgset raiet
Omar Jõpiselg Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Säilitada raietööde käigus metsas olemasolevad teed ja 

rajad.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades kasutatud 

alad peale tööde lõpetamist.

Enne tööde algust võtta ühendust piirinaabritega. Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame
Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Lankide planeerimisel kasutada rohkem sopistusi ja 

looklevaid langipiire.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Lageraiel säilitada kõvalehtpuud. Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Hooldusraietel vältida alusmetsa raiet. Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Elamute läheduses mitte teha lageraiet hoonetele lähemal 

kui sealses metsas  kasvavate puude kahekordne kõrgus  (45-

60 m).

Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



 Kasvukohatüüpides kus on võimalik,  eelistada uuendusraiel 

aegjärkset raiet lageraiele. 
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Kasvukoha sobivuse korral kasutada uuendusraieks 

aegjärgset raiet.
Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Lageraie lank maksimaalse suurusega 2 ha. Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Lageraiete puhul liitumisaeg 10 aastat. Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Harvendusraietel mitte maha raiuda kõik järelkasv ja 

alusmets, sh põõsad.
Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Harvendusraietel säilitada metsa liigiline mitmekesisus. Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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 ja alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke 

puid.

Kvartal PU045, eraldis 8 harvendust ei toimuks. Jaanus Erm Arvestame Täpsustame üksikasjad tööde lähenedes.

Metsamasinate liikumisteed võiksid olla eraldisel võimalikult 

põhja-lõuna suunalised. 
Jaanus Erm Arvestame Täpsustame üksikasjad tööde lähenedes.

Materjali väljavedu võiks toimuda varem lagedaks raiutud 

põhjapoolse eraldise nr 4 kaudu kasutades ära vanat 

väljaveoteed.

Jaanus Erm Arvestame Täpsustame üksikasjad tööde lähenedes.

Tööde tegemise aeg olgu tööpäevadel 8-17. Jaanus Erm Kaalume kava koostamisel. Täpsustame üksikasjad tööde lähenedes.

Antagu mulle nädala jagu ette teada tööde alguspäevast. Jaanus Erm Arvestame Anname teada tööde algusaja kõigile soovijatele.

Majandada Kaleste metsa püsimetsana ehk asendada 

aegjärkne raie valikraiega.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Pole võimalik arvestada.

Eesti metsateadlaste arvates ei ole kehtiva 

metsaseaduse tingimustel valikraiet Eesti 

majandatavates metsades võimalik edukalt rakendada. 

Valikraie all peame silmas sellist raiet, kus raieküpses puistus 

piirdutakse üksikute puude ja väikehäilude raiumisega.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Pole võimalik arvestada.

Valikraiet saab teha vastavalt seadusandluses valikraie 

tegemisele sätestatud normatiividele.



Väikehäilude läbimõõt võib olla kuni 20 meetrit.
Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Pole võimalik arvestada.

Metsa tulemuslikuks uuendamiseks (noortele puudele 

piisava valguse ja toitainete tagamiseks) peavad metsa 

tehtavad häilud olema suuremate mõõtmetega. Häilraiel 

tagab suurem häil parema uute taimede juurdekasvu. 

Esimesel raiejärgul võiks häilu läbimõõt olla kuni 40 m, 

teisel raiejärgul võib seda suurendada kuni 30 m ja 

kolmanda raiejärguga võib häiludevahelisel alal kõik 

puud (peale kasvama jäetavate säilikpuude) raiuda.

Valikraiete käigus hoitakse alles säilikpuud.
Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Arvestame.

Säilikpuud tuleb säilitada kõigi uuendusraie viiside ja ka 

valikraie korral.

Valikraideid võib läbi viia üksnes kas külmunud pinnasega või 

kuival aastaajal väljaspool lindude sigimisperioodi 

01.04–15.07.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Kaalume kava koostamisel.

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktide ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Säilitama peab puistu suurimaid ja vanimaid, eriilmelisi, 

õõnsustega ja püsti seisvaid surnud puid ning lamapuitu 

minimaalselt 15 tm hektari kohta.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Kaalume kava koostamisel.

Säilikpuud tuleb säilitada kõigi uuendusraie viiside ja ka 

valikraie korral. Mitteraiutavad puud ja peale raiet 

langile jääv lamapuit on võimalik valida ja tähistada koos 

kogukonnaga.

Jätta harvendusraie alt välja harvendusraie kvartalis PU035 

eraldisel nr 9.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Pole võimalik arvestada.

Harvendusraie tegmisel saab arutada puude väljaraie 

kraadi üle - harvendusraie iseenesest on vajalik töö 

metsa majandamiseks, mida ära ei saa jätta.

Kinnitame ühtlasi oma soovi arutada raietööde kava projekti 

ja meie ettepanekuid avalikul 

koosolekul.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Arvestame. Saadame kutse koosolekule.

Soovitavalt võiks koosolekuaegu olla vähemalt kaks, et 

võimalikult paljudel kogukonnaliikmetel oleks võimalik 

koosolekust osa võtta. 

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Arvestame. Piirdume esialgu ühe koosolekuga.

Koosolek tuleb kirjalikult 

protokollida ja protokoll kogukonna esindajate poolt 

allkirjastada.

Marek Tamm ja Kaleste küla 

kogukond
Arvestame. Protokollime.


