
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

On tänulikud selle eest, et metsa näol jääb puhver-riba linnas 

paiknevate hoonete ja raiutava metsa vahele.
Maiken Lukas 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.

Teeb ettepaneku säilitada metsaradade ümbrus. Triin Chhetri Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Ettepanek jätta lageraie tegemata ning rakendada 

püsimetsamajandamist või teha raie sellel langil osaliselt, jättes 

linnapoolne serv alles või teostada lageraie kümne aasta pärast.
Piret Kamm ja Margus Kibus Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Ettepanek säilitada mets alal, mis jääb nn Autobaasi teest Kärdla 

poole.
Hanno Kiil Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

 Ettepanek jätta Karja tänava kruntide piiridest 80 m ulatuses 

mets alles. 
Hanno Kiil Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Ettepanek teostada korrastustöid mitte lageraieid. Kaisa Khaa Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

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.

Kärdla vahetus läheduses soovitame lageraielankide 

maksimaalseks  suuruseks kuni 2 ha.
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.

Ettepanek leida võimalused Nõmbas  kasvavate vanade lehiste ja 

vaigumändide tähistamiseks ning tagada nende allesjäämine.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame

Arvestame Nõmba ümbruse metsatööde 

kavandamisel.

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.

Ettepanek raietegevust mitte teha. Allan Suurkask Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Ettepanek mitte teha lageraiet Kärdla-Tareste-Tõrvanina 

matkaraja ümbruses ja metsas.
Kaja ja Lembit Vainumäe Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.



Võimalusel RMK parkla asfalteerida. Kaja ja Lembit Vainumäe Pole võimalik arvestada
Ettepanek ei puuduta Kärdla KAH ala metsatööde 

planeerimist.

Kolme kraavi ( Lumumba RMK ees, Kammi oja, Tareste küla 

kraav) eesvoolu puhastamine setetest mereni. Võimalusel teha 

korda ka tiik.

Kaja ja Lembit Vainumäe Pole võimalik arvestada
Ettepanek ei puuduta Kärdla KAH ala metsatööde 

planeerimist.

Määrata KAH-alaks Rebase, Tareste küla, 20501:001:0427 Andrus Ilumets Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Metsaala minimaalne korrastamine, kujundades sellest 

metsapark.
Andrus Ilumets Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Linnaruum, linna lähiümbrus ja riigimaanteega piirnev metsamaa 

majandada selliselt, et linnarahvale ja külalistele tekiks vaadeldav 

ning ohutut viibimist 

võimaldav keskkond.

Andrus Ilumets 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.

Metsatöid teostada vegetatsiooniperioodi välisel ajal, 

kuivaperioodil või külmunud pinnasega.
Andrus Ilumets Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Häiludesse istutada laialehiseid puid (nt.tamm, pärn). Andrus Ilumets Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Lageraiet eraldisel 21, kvartalil KD215 mitte teha. Peedo Pihlamägi Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

riigimetsa majandamise ja uuendamisega.

Arvata metsakvartalid KD149 ja KD142 KAH alade hulka.

Anu Pielberg

Martin Kagadze

Lembit Vainumäe

Liis Soonik

Inge Talts

Robin Valting

Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Jätta need metsakvartalid järgneva 10 aasta kavast välja.

Anu Pielberg

Martin Kagadze

Lembit Vainumäe

Liis Soonik

Inge Talts

Robin Valting

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Männikutes raiete planeerimisel kasutada pikemat sammu, kui 

30 aastat. 

Anu Pielberg

Martin Kagadze

Lembit Vainumäe

Liis Soonik

Inge Talts

Robin Valting

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Säilitada metsa senised kasutusviisid. Anita Ainelo Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Ettepanek teha valikraiet Vabaduse tänava äärsetes puistutes 

metsakvartalitel KD461 ja KD462 (näiteks KD461 er 4 ja KD461 er 

23).

Anita Ainelo Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.



Ehitiste kaitseks jätta raiealade, tootmisalade ja elamualade 

vahele kaitsetsoonid.
Anita Ainelo 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.

Saada kaasatud ka metsatööde planeerimise järgmises etapis kui 

avaldatakse metsatööde 

kava projekt.

Anita Ainelo Arvestame
Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Kärdla linna ümbruses oleva majandatava metsa osa kujundada 

parkmetsaks.

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 Kärdla linna ümbruses aegjärkselt.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Laoplatsid korrastada peale materjali äravedu.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Raietöid teostada vaid lindude pesitsemishooaja välisel ajal.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktide ja RMK kevad-suviste raiete 

strateegiaga.

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.

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Küla senise miljööväärtuse oluline kahjustamine lageraie käigus 

mõjuks turismipotentsiaalile negatiivselt.

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Kärdlat ümbritsevat riigimetsa käsitleda puhkemetsana ning 

välistada lageraie.

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Raietööd teostada sügistalvisel perioodil.
Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

 Peatada raied kuni uue arengukava valmimiseni 

metsauuendusele minevate alade planeerimine. 

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Peatada raied kuni Hiiumaa valla uue üldplaneeringu valmimiseni.
Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

RMK praegune kaasamisprotsess ei vasta Eesti Vabariigis 

kehtivale hea kaasamise tavale.

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 



Korraldada avalik kaasamiskoosolek, mis lubaks kohalikul 

kogukonnal edastada RMK esindajatele ka suuliselt argumendid 

oma ettepanekute kaitseks. Koosolek peab toimuma 

kogukonnale sobival ajal ja sobivates tingimustes. Koosolek tuleb 

kirjalikult protokollida ja protokoll kogukonna esindajate poolt 

allkirjastada.

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku 

täiendavate konsultatsioonide käigus.

Kõrgendatud avaliku huviga alade metsad eraldada intensiivselt 

majandatavatest metsadest.

Laura Laasi ja Kärdla kogukonna 

liikmed
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Jätta harvendusraiel - ja sellele eelneval puhastus vms raiel (kui 

raiutakse kogu alusmets ja järelkasv maha) alles ca 5 kohta, 

läbimõõt 5-10 meetrit, hektarile raiumata/puhastamata.

Toivo Saue Arvestame.
Raiete tegemisel püütakse hooldusraie ette 

valmistamise käigus säilitada elujõuline järelkasv.

Majandada Kärdla KAH-ala metsasid

püsimetsana.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja 

kaitse tagamine ei ole võimalik, kui osa selleks 

tegevuseks vajalikke raieviise on keelatud.

Kui püsimetsandusega majandamine ei ole mingil põhjusel RMK 

arvates võimalik, palume sisustada keeldumine põhjendustega ja 

esitada see koos viidetega kogukonnale kirjalikult.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame. Põhjendame eraldi vastuses.

Palume RMK-l oodata ära Hiiu valla arengukava ja uus 

üldplaneering.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Kohalike omavalituste üldplaneeringute koostamise 

protsess ei sea piiranguid tavapäraselt toimivale 

majandustegevusele, s.h. metsa majandamisele. 

Kui ootamine ei ole võimalik, palume RMK-l sisustada keeldumine 

argumenteeritud põhjendusega ja esitada see kirjalikult.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame. Põhjendame eraldi vastuses.

Palume läbi viia raietega seotud keskkonnamõjude hindamine 

Natura 2000 aladele. Juhul, kui leidub objektiivset teavet, mis 

ebasoodsa mõju välistab, palume selle esitada kogukonnale 

kirjalikult.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Metsaseaduse alusel toimuva metsa majandamise 

kohta ei ole nõutav uuringute ja analüüside 

koostamine, v.a juhul, kui tegevus kvalifitseerub 

metsamajandusliku tegevuse alla, mida on 

nimetatud Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses – s.t üle 100 

hektari suuruse pindalaga metsamaa raadamise 

korral. 

Vältimatute lageraiete korral palume KAH-aladel alustada 

lageraietega alles siis, kui kõrvalasuva langi noore metsa kõrgus 

on vähemalt 5 meetrit, mitte 1 meeter, nagu näeb ette

olemasolev KAH-alasid puudutav üldpõhimõte.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel.

Raiealad ja raieviisid 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.

Palume raiete alguse lükata aastasse 2022 kindlustamaks 

kogukonna ja RMK arutelude jaoks piisava aja.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Kogukond on varakult kaasatud ja üritame asjatut 

venitamist vältida.



Palume Kärdla KAH-alal häilraiete teostamisel majandada kõne all 

olevaid metsasid väikehäiludena. Väikehäilude läbimõõt võib olla 

kuni 20 meetrit, valikraiete käigus

hoitakse alles säilikpuud (Metsaseadus §28, lg 8 ja §29, lg 1, 

punkt 3).

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
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.

Häilraietena majandatavates piirkondades palume säilitada 

puistu suurimaid ja vanimaid, eriilmelisi, õõnsustega ja püsti 

seisvaid surnud puid ning lamapuitu minimaalselt 15 tm hektari 

kohta.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
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.

Plaanide kohaselt häilraietega majandatava RMK matkatee 

kõrvale palume jätta kummalegi poole 50 meetri puutumatut 

miljööväärtuslikku metsaala, et säiliks virgestus- ja puhkemetsa 

funktsioon.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame osaliselt. Eraldisel 28 on häilraie kavas ühel pool matkarada.

Kus võimalik, palume säilitada haabade grupid, et tagada 

elurikkus.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel.

Võimalusel jäetakse haava säilikpuud raiealadele 

gruppidena.

Häilude laiendamisel, kui see on vältimatu, palume alustada 

tööde planeerimist alles siis, kui häiludele istutatud mets on 

kasvanud vähemalt 5 meetri kõrguseks.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Selleks, et juba alustatud häilraie häiludesse 

tekkivad puud kasvaksid 5-meetri kõrguseks, on 

vaja häile hakata laiendama kasvavatele puudele 

paremate valgus- ja titainete tagamiseks. Sellist 

soovi ei ole metsakasvatuslikult võimalik arvestada.

 Lageraiena planeeritavad alad võimalusel majandada samuti 

häilraietega, millele kehtivad

samad ettepanekud, mis eelnevas punktis.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Selleks, et juba alustatud häilraie häiludesse 

tekkivad puud kasvaksid 5-meetri kõrguseks, on 

vaja häile hakata laiendama kasvavatele puudele 

paremate valgus- ja titainete tagamiseks. Sellist 

soovi ei ole metsakasvatuslikult võimalik arvestada.

 Täiendavalt, palume eraldise 16 LR 2029 jagada kaheks.
Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel. Täpsustame puistu olukorda.

Idapoolse, suure loodusväärtusega kõdusoisel pinnasel paikneva 

120-130 aastase puistu puhul palume kasutada häilraiet.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel. Täpsustame puistu olukorda.

Läänepoolse, 80-90 aastase väheviljakal pinnasel kasvanud 

hõreda männiku raie palume vähemalt 20 aastat edasi lükata, et 

säiliks metsa virgestus- ja puhkealana kasutamine ning et 

raietegevusest oleks võimalik ka tulu saada.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel. Täpsustame puistu olukorda.

Eraldistel: 3 LR 2021, 27 LR 2021, 18 LR 2021, metsa uuendada 

kas häilraietega või läbi viia aegjärkse turberaie ühes järgus

täiusega 45%, säilitades II rinde kuuse gruppe.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Raieviisid planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks.



Eraldise 4 LR 2029 raie palume edasi lükata järgmisesse perioodi, 

et kindlustada kõrvalasuvate eraldiste metsa uuenemine 

vältimaks tuulekoridoride teket ja majandada

häilraie või aegjärkse turberaiega ühes järgus, täiusega 45%.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Kõrvalasuvad eraldised on selleks ajaks jõudsalt 

uuenenud.

Eraldis 4 AR 2029 majandada häilraie või aegjärkse turberaiega 

ühes järgus, täiusega 45%.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel. Täpsustame raieviisi koosolekul.

Eraldis 25 LR 2021 puhul palume lageraie alt välja võtta 

läänepoolse männimetsa osa. Idapoolset osa palume majandada 

võimalusel häilraietega.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Raiealad ja raieviisid 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.

 Eraldis 12 LR 2029 palume jätta lageraiete loetelust välja, et 

anda võimalus vääriselupaiga tekkeks.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Pole võimalik arvestada.

Vääriselupaikade inventuuri teostavad RMK 

metsakorraldajad, kellel on olemas vastav litsents. 

Vaatluse alla on võetud metsaosad, kus 

olemasolevate inventeerimisandmete alusel on VEP-

i esinemise tõenäosus kõrgem. Ka nimetatud eraldis 

on sellise pilguga üle vaadatud.

Palume raietöid viia läbi ainult külmunud pinnasega ja väljaspool 

lindude pesitsusaega.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame.

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktide ja RMK kevad-suviste raiete 

strateegiaga.

Kui eelpool mainitud ilmastikutingimustele vastavaid 

raietingimusi pole võimalik tagada,

palume kasutada pinnase ja alustaimestiku kahjustamise 

vältimiseks rasketehnika alternatiive.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel. Kaalume meie partnerite võimaluste piires.

 Harvendusraiete puhul palume elurikkuse tagamiseks säilitada 

liigiline mitmekesisus,

lamapuit ja eraldisel 14, HR 2025 elujõuline II rinde kuusk.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame.

Raiete tegemisel püütakse hooldusraie ette 

valmistamise käigus säilitada elujõuline järelkasv.

Maapinna istutuseks ettevalmistamisel palume kasutada 

mätastamist, mis võimaldaks

säilitada puhmarinde.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Kaalume kava koostamisel.

Ootame koosolekul põhjendusi mätastamise 

eelistustest.

Kinnitame ühtlasi oma soovi arutada raietööde kava projekti ja 

meie ettepanekuid avalikul koosolekul.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame. Saadame kutse koosolekule.

Kõik selgitused, mille esitamist oleme soovinud, palume 

võimalusel esitada vähemalt 7 päeva enne koosolekut.

Laura Laasi ning kohalikud 

elanikud ja toetajad
Arvestame. Esitame aegsasti.

KD 513 Eraldised 6, 9, 13, 16, 15, 20 – HR – 2022 - küsida 

Keskkonnaametilt arvamust keskkonnamõju 

hindamise vajalikkuse kohta. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

Metsaseaduse alusel toimuva metsa majandamise 

kohta ei ole nõutav uuringute ja analüüside 

koostamine, v.a juhul, kui tegevus kvalifitseerub 

metsamajandusliku tegevuse alla, mida on 

nimetatud Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses – s.t üle 100 

hektari suuruse pindalaga metsamaa raadamise 

korral. 

KD 513 Eraldis 28 – HL – 2021

Ettepanek: hooldusraie (häilraie asemel), et tagada kogu eraldisel 

ühtlaselt tugeva metsa kasv. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.



KD 157 Eraldis 18 – LR- 2025 - majandada häilraiega nagu eraldis 

12.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Eraldisest tekib häil peale lageraiet.

KD 157 Eraldis 12 – HR (Autobaasi tee algusest idas) – HL – 2025 -                      

                     • matkaraja ääres 50 m säilitada puutumatu 

miljööväärtuslik olukord 

• häilude suurus kuni 20 m 

• uute häilude raiumine, kui vanadel on noor mets on vähemalt 5 

m kõrgune 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.
Häilraiel tagab suurem häil parema uute taimede 

juurdekasvu.

KD 157 Eraldis 4 - LR -2029 -                    • arvata välja 

majandamiskavast aastateks 2021-2029

• eraldis teha väiksemateks osadeks (0,5 – 1 ha)

• kui majandada, siis aegjärkse turberaiega 1 järk, täius 45%.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.
Uuendame männiga, kõrvalasuvad noorendikud on 

selleks ajaks jõudsalt kasvanud.

KD 157 Eraldis 19 – LR – 2029 - mitte raiuda, säilitada elurikkuse 

reservuaarina.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

Võimalikud vääriselupaigad vaadatakse üle 

majanduskavast sõltumata.

KD 156 Eraldis 2 - LR – 2021 - hooldusraie: raiuda välja allajäänud 

lehtpuud. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

KD 163 Eraldis 7 (madalpingliinist põhja poole, lõunaosa kaardil 

kõige läänepoolsem lageraieeraldis) – LR 2021 - Ettepanek: metsa 

uuenemiseks aegjärkne turberaie 1 järk täiusega 45% säilitades II 

rinde kuuse gruppe.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

Raieviisid planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks.

KD 163 Eraldis 16 või 21 (elektriliini ääres, lõuna pool) LR - 2029 - 

eraldis jagada kaheks ja mõlemaid majandada püsimetsana 

valikraiega.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt. Kaalume eraldise kaheks jagamist.

KD 163 Eraldis 6 /elektriliinist põhja pool) – HR 2025 - 

hooldusraie teha ka sarnaste omadustega kõrvaleraldisel (loode 

suunas) 5.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Kaalume kava koostamisel.
Harvendusraieid tehakse kehtestatud normide 

piires.

KD 163 Eraldised 17 ja 12 (eelmisest lõuna suunas, suure kraavi 

ääres) – LR 2021 - Ettepanekud: 

• lageraie edasi lükata kuni metsa taastumiseni kõrvaleraldisel 

(peale aastat 2030)

• Kui peaks majandatama, siis on oluline säilitada mänd ja 

sanglepp, mändi säilitada 20 tm/ha                        • Kuklasepesa 

juures säilitada metsanurk ökoloogilise lõksu vältimiseks

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt.

Raiealad ja raieviisid 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 ja muid 

väärtusi.

KD 163 Eraldis13 (eelmisest edelas, Kärdla ringtee ääres) - LR – 

2021 - Ettepanekud: 

• valikraie või tagasihoidlik harvendusraie: allajäänud männid 

eemaldada

• säilitada vanad puud

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt. Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

KD 163 Eraldis 6 (elektriliini ja tööstusala vahel) – HR 2025 - 

Ettepanekud: 

• säilitada liigiline mitmekesisus, säilitada lamapuit, säilitada 

elujõuline II rinde kuusk

• välja raiuda allajäänud kased

• vältida liigseid kuusekände

• raie puhul üle +5 kraadi kohene kuusekändude töötlemine 

Rodstopiga 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Kaalume kava koostamisel. Raiume parima teadmise kohaselt.



KD 171 Eraldis 4 (Vabaduse tänava ääres) – AR 2029 - Alternatiiv: 

teha aegjärkse turberaie üks järgus täiusega 45%.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

KD 171 Eraldis 22 (eelmisest vahetult lõuna suunas)– LR 2025 - 

Ettepanekud: 

• kujundada loodusväärtuste alaks, kus inimesed saaksid olla ilma 

piiranguteta

• hooldusraie

• alternatiiviks aegjärkne turberaie 1 järk täiusega 45%

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

KD 462 Eraldis 3 (idapoolsest grupist kõige põhjapoolsem, 

elektriliini ääres) – LR 2021 - Ettepanek: majandada püsimetsana 

valikraiega

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

Eesti metsateadlaste arvates ei ole kehtiva 

metsaseaduse tingimustel valikraiet Eesti 

majandatavates metsades võimalik edukalt 

rakendada. 

KD 462 Eraldis 27 (idapoolses grupis põhja poolt teine) – LR 2021 - 

 Ettepanek: aegjärkne turberaie 1 järk, säilitada piirkonna ala 

terviklikkus – see on väärtus. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

Raiealad ja raieviisid 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 ja muid 

väärtusi.

KD 461 25 (idapoolses grupis põhja poolt kolmas) – LR 2021 - 

Ettepanek: läänepoolne osa raiest välja jätta. Juhul, kui läheb 

lageraieks, siis 

• säilitada säilikpuudena 70-80 puud/ha

• võimalus osaleda säilikpuude valimisel

• arvestada, et puu oleks ca iga 20 m järel (visuaalne efekt)

• säilitada puhmarinne: uue metsa istutamisel kasutada 

maapinna ettevalmistamiseks 

mätastamist (mitte kogu pinnase ümberpööramist)

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt. Jätame säilikpuid.

KD 461 12 (idapoolses grupis kõige lõuna pool)- LR 2029 - 

Ettepanek: hooldusraie.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

Soovime arutelu jätkata avalikult koosolekul. Palume meie 

esitatud ettepanekutele kirjalikku vastust

vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.

metsaautod EI sõidaks elamiste vahel koormatega.ning laoplatsid 

oleksid võimalusel kaugemal Prählamäe tee ääres 

(arteesiakaevust edasi).

Marika Lall Arvestame osaliselt
Autod ei sõida Vabaduse tn kaudu tühjalt ega 

koormaga. Laoplatsi asukoht otsustatakse hiljem.

2029. aastal planeeritavate tööde puhul minu krundi kõrval on 

suurim soov, et jäetaks alles võimalikult lai puude puhvertsoon, 

et ei tekiks suured tuulekoridorid ja linnainimesed saaksid 

edaspidigi siit looduselamusi.

Marika Lall Arvestame osaliselt Krundi kõrvale jäetakse tihedam puhver.

Teeme ettepaneku, et Hiiumaal eelistame KAH-aladel 

püsimetsandust, mujal männikute aegjärkset raiet.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

KD 156 Eraldis 2 - LR – 2021 : Tegime ettepaneku: hooldusraie: 

raiuda välja allajäänud lehtpuud, säilitaks männid. Jääme oma 

ettepaneku juurde, sest metsa uuendamine sellises 

kasvukohatüübis on keeruline.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

Protokollile esitatud ettepanekud 07.07.2021



Eraldis 3, eraldis 9, eraldis 14 HR – 2025 : Palume võimalikult 

rohkelt säilitada alusmetsa.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt Üritame säilitada harvendustel rohkem alusmetsa.

KD 157 Eraldis 1 HR – 2025 : 

Palume võimalikult rohkelt säilitada alusmetsa.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt Üritame säilitada harvendustel rohkem alusmetsa.

KD 157 Eraldis 4 - LR -2029 : Tegime ettepanekud: 

• arvata välja majandamiskavast aastateks 2021-2029 •eraldis 

teha väiksemateks osadeks (0,5 – 1 ha)

• kui majandada, siis aegjärkse turberaiega 1 järk, täius 45%.

Jääme oma ettepaneku juurde.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt
Jagame eraldise kolmeks, lageraie teeme 2029 a. 

ainult keskmisel eraldisel.

KD 157 Eraldis 12 – HL – 2025 : Tegime ettepanekud: 

• matkaraja ääres 50 m säilitada puutumatu miljööväärtuslik 

olukord 

• häilude suurus kuni 20 m 

• uute häilude raiumine, kui vanadel on noor mets on vähemalt 5 

m kõrgune 

Jääme oma ettepanekute juurde.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Häilraiel tagab suurem häil parema uute taimede 

juurdekasvu.

KD 157 Eraldis 18 – LR- 2025 : Ettepanek: majandada häilraiega 

nagu eraldis 12. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Eraldisest tekib häil peale lageraiet eraldise 12 sees.

KD 157 Eraldis 19 – LR – 2029 : Tegime ettepaneku: mitte raiuda, 

säilitada elurikkuse reservuaarina. Jääme selle ettepaneku juurde. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Võimalikud vääriselupaigad vaadatakse üle 

majanduskavast sõltumata.

KD 157 Eraldise 20 HR – 2025

Palume võimalikult rohkelt säilitada alusmetsa.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt Üritame säilitada harvendustel rohkem alusmetsa.

KD 163 Eraldised 12 ja 17 – LR 2021 : Tegime ettepanekud: 

• lageraie edasi lükata kuni metsa taastumiseni kõrvaleraldisel 

(peale aastat 2030)

• kui sel perioodil peaks majandatama, siis on oluline säilitada 

mänd ja sanglepp, mändi 

säilitada 20 tm/ha

• kuklasepesa juures säilitada metsanurk ökoloogilise lõksu 

vältimiseks. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt Säilitame pesa ümbruse.

KD 163 Eraldis 14 (eelmistes ettepanekutes ekslikult nimetutd 

eraldis 6-ks) – HR 2025 : Ettepanekud: 

• säilitada liigiline mitmekesisus, säilitada lamapuit, säilitada 

elujõuline II rinde kuusk

• välja raiuda allajäänud kased• vältida liigseid kuusekände

• raie puhul üle +5 kraadi kohene kuusekändude töötlemine 

Rodstopiga. Tegime ettepaneku hooldusraie tegemiseks ka 

sarnaste omadustega kõrvaleraldisel (loode suunas).

Peame otstarbekaks eraldisest 14 loode suunas oleva metsa 

hooldusraiet (läänepoolne osa eraldisest 

6).

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt
Harvendusraieid tehakse kehtestatud normide 

piires. Täpsustame andmeid.

KD 163 Eraldis 16 – LR 2029 : Tegime ettepaneku jagada eraldis 

kaheks ja mõlemaid majandada püsimetsana valikraiega. Jääme 

oma ettepaneku juurde. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Raieviisid planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks.



KD 163 Eraldis 18 – LR 2021 : Tegime ettepaneku metsa 

uuenemiseks aegjärkne turberaie 1 järk täiusega 45% säilitades II 

rinde kuuse gruppe. Jääme selle ettepaneku juurde, alternatiiv on 

valikraie.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Sinika kasvukohas ei ole AR kasutamisel uuenemine 

tulemuslik.

KD 171 Eraldis1 3 - LR – 2021 : Tegime ettepanekud: 

• valikraie või tagasihoidlik harvendusraie: allajäänud männid 

eemaldada

• säilitada vanad puud

Jääme oma ettepanekute juurde. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt.
Raiume aegjärksena kahes osas, esimeses täiuseni 

40% ja teises 20%.

 KD 461 Eraldis 4 – AR 2029 : Tegime ettepaneku hooldusraieks: 

suureneb miljööväärtus ja 60 aastat on hooldusvaba püsimets.

Alternatiiv: teha aegjärkse turberaie üks järgus täiusega 45%.

Jääme oma ettepaneku juurde, aga oleme nõus, kui kohalikud 

elanikud (A. Ainelo, M. Lall jt. soovivad häilraiet). Lisame 

ettepaneku, et eraldise kirde- ja kagusuunas jäetakse 2 

puukõrguse laiune riba, kus tehakse 

ainult valikraiet (tormi sissepääsu ärahoidmiseks, esteetilisel 

eesmärgil).

Aegjärkse raie korral on vajalik, et enne teise järgu raiumist 

hinnata koos kogukonnaga metsa 

uuenemist ja otsustada, kas järgmise järgu raiumine on 

aktsepteeritav. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt.
Raiume aegjärksena kahes osas, esimeses täiuseni 

40% ja teises 20%.

 KD 461 Eraldis 12 - LR 2029 : Tegime ettepaneku hooldusraieks. 

Jääme selle ettepaneku juurde. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Küpses eas metsas harvendusraiet ei kasutata.

KD 461  Eraldis 22 – LR 2025 : Tegime ettepanekud: 

• kujundada loodusväärtuste alaks, kus inimesed saaksid olla ilma 

piiranguteta

• hooldusraie

• alternatiiviks aegjärkne turberaie 1 järk täiusega 45%

Jääme oma ettepanekute juurde. Peame võimalikuks majandada 

sarnaselt eraldisega 4. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid 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 ja muid 

väärtusi.

KD 461 Eraldis 25 – LR 2021 : 

Tegime ettepaneku kaaluda raiest välja jätmist ja esitasime 

lageraie tingimusteks: 

• säilitada säilikpuudena 70-80 puud/ha

• võimalus osaleda säilikpuude valimisel

• arvestada, et puu oleks ca iga 20 m järel (visuaalne efekt)

• säilitada puhmarinne: uue metsa istutamisel kasutada 

maapinna ettevalmistamiseks 

mätastamist (mitte kogu pinnase ümberpööramist)

Uurind tingimusi, välistame lageraie, sest tegemist on madala 

viljakusega mullal oleva (IV) 

kasvukohaga. 

Võimalik aegjärkne raie, jättes 200 mändi/ha.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt Raiume aegjärksena ühes järgus täiuseni 35%.



KD 462 Eraldis 3 – LR 2021 : Tegime ettepaneku majandada 

püsimetsana valikraiega, jääme selle juurde. 

Alternatiiv on aegjärkne raie 1 järk jätte 200 mändi/ha.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Sinika kasvukohas ei ole AR kasutamisel uuenemine 

tulemuslik.

KD 462 Eraldis 27 – LR 2021 : Tegime ettepaneku aegjärkse 

turberaie 1 järguks, et säilitada piirkonna ala terviklikkus – see on 

väärtus. Jääme oma ettepaneku juurde, välja raiuda kuused, 

säilitada mände 200 mändi/ha.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Sinika kasvukohas ei ole AR kasutamisel uuenemine 

tulemuslik.

KD 513 Eraldised 6, 9, 13, 16, 15, 20 – HR – 2022 : Hooldusraie 

valdavalt vahetult Natura 2000 loodusala servas soisel maastikul. 

Eraldised 6, 9 ja 13 

ulatuvad Tareste maastikukaitseala sisse. 

Kuna Tareste maastikukaitseala kuuluub Natura 2000 ala hulka, 

tuleb vastavalt KeKHJS § 3 lg 1 p.2

läbi viia keskkonnamõju hindamine.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Metsaseaduse alusel toimuva metsa majandamise 

kohta ei ole nõutav uuringute ja analüüside 

koostamine, v.a juhul, kui tegevus kvalifitseerub 

metsamajandusliku tegevuse alla, mida on 

nimetatud Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses – s.t üle 100 

hektari suuruse pindalaga metsamaa raadamise 

korral. 

KD 513 Eraldis 28 – HL – 2021 : Tegime ettepaneku hooldusraieks 

(häilraie asemel), et tagada kogu eraldisel ühtlaselt tugeva metsa 

kasv. Kui jääb otsuseks häilraie, siis seda ei vaidlusta. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame Häilraie kahel erineval viisil.

Tegime ettepaneku, et eelpoolnimetatud kvartalites majandataks 

metsa põhiliselt kas püsimetsana 

või aegjärkse raiega. Näeme hea meelega, et see piirkond võiks 

saada uuringualaks, kus hinnatakse 

püsimetsanduse võimalust soiste alade metsades. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Selgitame täiendavalt, et vastavalt metsaseadusele 

(edaspidi MS) 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. Piirates ettepaneutega 

võimalikke kasutatavaid raieviise või ka nt 

pindalasid, läheme me vastuollu MS-ga kokku 

lepitud säästva metsa majandamise põhimõtetega. 

Metsa majandamise võtted metsamaadel peavad 

võimaldama metsa erinevaid kasutusviise – 

uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset. 

Metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja 

kaitse tagamine ei ole võimalik, kui osa selleks 

tegevuseks vajalikke viise on piiratud.

Soovime oma ettepanekutele saad kirjalikku põhjendustega 

vastust, meelsasti kohtume laua taa, et asju arutada. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame

Ettepanekud ja vastused neile avaldatakse avaliku 

koosoleku järel koostatud kokkuvõttes, mis on 

kättesaadav RMK kodulehelt 

https://www.rmk.ee/metsa-

majandamine/metsamajandus/korgendatud-

avaliku-huviga-alad/ettepanekud.  


