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Vastus

1.

Kaardil märgitud Kauksi kõikidel 

KAH-aladel olenemata märgitud 

ala värvist, tuleks lähtuda 

eelkõige olemasoleva piirkonna 

looduse jätkusuutlikkuse 

säilitamisest, mida ei ole 

võimalik teha lihtsalt, suure 

kasumiga ning harjumuspärasel 

viisil ning meetoditega, mida 

kasutatakse inimtühjades 

metsades.

Tõnis 

Rohtma Arvestame

RMK planeerib Kauksi 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.

2.

Raiudes maha Peipsi järve kalda 

ja kalda lähialadelt kõrged 

männikud, kaob koheselt 

vähemalt 40-50 aastaks selle 

koha looduslik ilu ja väärtus. 

Prioriteet peaks olema Peipsi 

järve äärse ala kõrghaljastuse 

säilitamine. Eesmärk on säilitada 

aastakümnete jooksul tekkinud 

looduslik elukeskkond 

inimestele ning loomadele, 

lindudele ja metsahüvede 

suurendamine.

Tõnis 

Rohtma Arvestame

RMK planeerib Kauksi 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.



3.

Üks jätkusuutlikke 

metsamajandamise viise nendel 

aladel on käsitleda neid 

pargialadena, mitte raieküpse 

metsana. Pargina saavad 

kasvada võimsad põlispuud, 

külvates piisavalt uusi seemneid. 

Inimeste teha oleks ainult metsa 

hooldamine ning vajadusel 

väikeste mändide 

harvendamine. Samuti peab 

metsaaluseid puhastama võsast, 

et tagada mändidele, kadakatele 

ning kuuskedele vaba 

kasvuruum.

Tõnis 

Rohtma Arvestame

RMK planeerib Kauksi 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.

4.

Antud piirkonnas saaks kasutada 

kujundusraide meetodit ning 

metsast raiuda ainult kuivanud 

või kuivavad, samuti haiged 

puud välja, sellisel juhul suudab 

loodus ise metsa uuendada. 

Metsa hooldust ja sanitaarset 

hooldust tuleks teha käsitsi, 

kasutades väljaveoks madala 

pinnasesurvega sõidukit, näiteks 

ATV-sõidukeid koos hüdrauliliste 

metsaveo haagistega. Sama 

meetodiga saab ka metsa 

harvendada. Tulemuseks on 

stabiilselt uuenev mets. Neid 

töid tuleks teostada lumevabal 

või vähese lumega ajal, et oleks 

võimalik näha, vältimaks noorte 

taimede mahatallamist

Tõnis 

Rohtma

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kauksi 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. 

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

5.

Koostada tuleks metsavarude 

ülevaade, et saaks selgeks, kui 

suur on metsa looduslik 

juurdekasv.

Tõnis 

Rohtma Arvestame

Metsavarude ülevaade on leitav 

koostatavast ala metsa majandamise 

pikaajalisest kavast



6.

Viia läbi VEP inventuur

Päästame 

Eesti 

Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK 

metsakorraldajad, kellel on olemas vastav 

litsents. Vaatluse alla on võetud 

metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i 

esinemise tõenäosus kõrgem.  

Vääriselupaikade inventuuri viiakse läbi 

jooksvalt ja pidevalt. 

7.

Puistuid majandada ainult 

püsimetsana, st valikraiega, 

rakendades püsimetsa 

majandamise põhimõtteid.

Päästame 

Eesti 

Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK planeerib Kauksi 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.




