
Ettepaneku 

esitaja Ettepanek RMK kommentaar

Kaisa Jõhvik

Plaanitud raiete mahuga liigume vastupidises suunas võrdsest jaotusest 

metsa eri vanusegruppide vahel.

Raiekavaga planeerime vanuselise jaotuse võrdsustamise suunas liikumist 

pikemaajalises (50-60 aastat) vaates.

Kaisa Jõhvik

Järgneva 10 aasta jooksul võtta peamiseks ülesandeks Kehra metsas 

noore ja keskealise metsa eest hoolitsemine.

Vastavalt Teie soovile lisame kavasse noore metsa hooldustööd. 

Keskealine mets ei vaja järgneva 10 aasta jooksul hooldustöid. 

Tavapäraselt noore metsa hooldustöid kavas märgitud ei ole, sest neid 

tehakse vastavalt vajadusele jooksvalt. 

Kaisa Jõhvik

Enamik esialgu plaanitavaid lageraieid hävitavad ökoloogilise puhvri 

raudtee ja asula vahel.

Oleme 22.04.2022 toimunud koosolekul kokku leppinud asula ja raudtee 

vahele jäävate raiealade väiksemaks tegemise ja osalt ka kavast 

väljajätmise. RMK planeerib Kehra terviseradade 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.

Kaisa Jõhvik

Raudteemüra leevendamiseks tuleb kindlalt ära jätta kõik plaanitavad 

lageraied Kehra metsa kvartalis AN 168 ja AN 169.

Selleks, et nii müra- kui ka ökoloogiline puhver toimiksid ka kaugemas 

tulevikus on mõistlik metsa majandada ja uuendada. Vastavalt 22.04.2022 

toimunud koosolekul kokkulepitule jätsime kavast välja enamuse 

kvartalitele AN168 ja AN168 kavandatud lageraietest ning kvartalil AN168 

raudteepoolse eraldise tegime poole väiksemaks.

Kaisa Jõhvik

Kehra metsa kvartalis AN 168 eraldisel nr 4, mis asub otse elumajade 

kõrval, tuleb plaanitav lageraie ära jätta.

Vastavalt 22.04.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule jätsime AN168 

eraldise 4 kavandatud raie kavast välja.



Kaisa Jõhvik

Erilist tähelepanu palume pöörata Kehra metsa kvartalis AN 168 

eraldisele nr 1. Sellel eraldisel on mitmeid üraskikahjustusega kuuski ja 

hetkeolukorda inspekteerinud spetsialisti

sõnul on ideaalne aeg see üraskikolle just sel kevadel peatada.

Eraldisel asuvate kuivanud puude likvideerimine ei peata võimalikku üraski 

rüüstet. Kuna kavaga planeeritavate tööde kokku leppimine on veel pooleli 

ja nüüdseks on alanud linnurahu, ei ole võimalik praegusel hetkel tegeleda 

üraskikollete likvideerimisega nende laienemise vältimiseks. Kui üraskikolle 

laieneb, tuleb selle raiumisega tegeleda ajal, mil see annab tulemust 

(kevadel soojade ilmade tekkides) ja viisil, mis võimaldab metsast kõige 

enam üraskeid koos puiduga kätte saada (püünispuud peavad metsas 

olema seni, kuni need on üraskite poolt asustatud (enamasti mai lõpp- 

juuni algus). Lisaks saab ohjeldada üraskikahjustust feromoonpüüniste 

paigaldamisega metsa. Võtame antud eraldise jälgimisele.

Kaisa Jõhvik

Kehra metsa eraldistel AN 170 nr 12, AN 176 nr 2 ja nr 10 ning AN 175 nr 

13 tuleb lageraie asemel teostada valikraie, mis on nendel eraldistel 

kasvavat puistut silmas pidades võimalik ja Kehra terviseradade säilimise 

nimel vajalik

Antud metsades ei ole võimalik valikraiega tagada uue metsapõlve 

kasvamiseks vajalikke tingimusi. Viimased muudatused aastast 

2017 metsaseaduses ja metsa majandamise eeskirjas võimaldavad 

küll valikraiega metsa raiuda hõredamaks kui varem kehtinud piirangud, 

kuid ka see pole piisav, et vanade puude alla tekiks elujõulist uuendust, mis 

suurteks puudeks kasvaksid. Aga metsades, kus lageraie on lubatud, saame 

tõesti edukalt asuda püsimetsa kujundama lageraie nime all, jättes 

säilikpuude nime all rohkem puid alles. 22.04.2022 toimunud koosolekul 

leppisime kokku, et AN175 eraldisele 13 kavandatud raie jätame kavast 

välja, AN170 eraldistele 12 ja AN 176 eraldistele 2 ja 10 kavadatud raie 

viime läbi lageraiena, mille käigus säilitatakse vana metsa tihedus 40% ja 

terviseraja poole jäävad eraldiste osad jäetakse puhvrina raiekavast välja.

Kaisa Jõhvik

Lisaks võiks mõnel pool Kehra terviseradade äärest üksikuid puid raiuda 

raja laiendamise nimel (nt kvartalis AN 175). Konkreetsed raiumisele 

minevad puud tuleb kooskõlastada koostöös vallavalitsuse ja kogukonna 

esindajatega.

Radade laiendamine eeldab üldjuhul elujõuliste puude raiet, mida on 

võimalik korraldada ainult metsa raadamise teel ja raadamise aluseks saab 

olla radade haldaja poolt koostatav radade laienduse (rekonstrueerimise) 

projekt.

Kaarel 

Aruste

Roobaste tekkimist saab vältida ka viisil, kui harvester või 

kokkuveotraktor liigub oksavallil Korraldame metsatööd selliselt, et raiejäätmed paigaldatakse veoteedele.

Kaarel 

Aruste

Võimalusel valida seemnepuid väikeste gruppidena. Nende 

seemnepuude vahele jätta kasvama alusvõsa jms.

22.04.2022 toimunud koosolekul lepiti kokku, et kõigil raiealadel 

säilitatakse vana metsa tihedusega 40%. Järelkasvu ja alusmetsa 

säilitatakse vastavalt võimalusele.



Kaarel 

Aruste

Säilikpuudeks mitte jätta mitmeharulisi, kõveratüvelisi, seenhaigustega 

jms muude kahjustustega puid, mis kannavad seemet ja seega rikuvad 

uueneva puistu pärilikke omadusi. Raiealadel säilitatakse valdavalt elujõulised puud.

Kaarel 

Aruste

Raiutud alale paigutada puudele pesakaste tihasesuurustele lindudele. 

Arvestusega 10 pesakasti ühe hektari kohta.

Pesakastide projekti võiks pakkuda kohalike koolide õpilastele, ei ole 

kavaga otseselt seotud.

Kaarel 

Aruste

Teavitada Anija valla elanikke metsauuendustöödest ja 

võimaldada/soovitada nende osavõttu puukeste istutamisel. Iga Anija 

valla elanik saab istutada raiutud alale oma puu!

Pakume metsa istutustalgute võimalust raiele järgneval 

metsaistutusperioodil.

Kaarel 

Aruste

Metsakuklaste pesakuhilate olemasolu korral teisaldada need noortesse 

metsadesse. Korraldame kuklasepesade teisaldamise.

Kaarel 

Aruste

Selgitus ettepanekule nr. 3 Roobaste tekkimist saab vältida ka viisil, kus 

raiutud puude oksad tõstab harvester enda „kõhu“ s.o. roomikute või 

rataste alla. Korraldame metsatööd selliselt, et raiejäätmed paigaldatakse veoteedele.

MTÜ 

Päästame 

Eesti 

Metsad / 

Farištamo 

Eller Jätta raieplaanidest välja kaitsealuste liikide elupaigad. Raied ei ole planeeritud kaitstavate liikide elupaikadesse.

MTÜ 

Päästame 

Eesti 

Metsad / 

Farištamo 

Eller Jätta raieplaanidest välja Natura elupaigad Metsamajandustöid ei plaanita Natura elupaikades.



MTÜ 

Päästame 

Eesti 

Metsad / 

Farištamo 

Eller

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada kogu Kehra 

KAH ala metsasid valikraietega ehk püsimetsana, et säiliks alal 

järjepidevalt mitmekülgsed funktsioonid.

RMK planeerib Kehra terviseradade 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.

Evelin 

Kolbak

Lageraie aladele tuleks uus mets istutada 1 aasta jooksul, et võimalikult 

kiiresti hakkaks alal uus mets kasvama. Näeme ette uue metsapõlve rajamise raiele järgneval kevadel.

Evelin 

Kolbak

Uuel langil mitte alustada lageraiega enne, kui kõrvaloleval langil kasvab 

vähemalt 2 m kõrgune noor mets. Kui noor mets on ca 1 m

kõrgune, siis enamus inimesi ei pea seda metsaks ning kui kõrval teha 

uus lageraie, siis jääb suur ala pikaks ajaks lagedaks, kuid

terviseradadel liikujad soovivad siiski liikuda metsaga kaetud alal. Kui 

puud on vähemalt 2 meetri kõrgused, siis ei vaata inimene üldjuhul

puudest üle ning siis ei häiri inimesi nii palju, kui taga oleval langil 

raietöid teostatakse.

Püüame võimalikult arvestada, et lageraiet ei kavandata enne kui kõrval 

asuv noore mets on kasvanud vähemalt 2 m kõrguseks.

Evelin 

Kolbak

Säilikpuid võiks jätta kasvama eelistatult gruppidena, et oleks 

terviseradade kasutajatele visuaalselt ilusam vaade ning siis on ehk

väiksem võimalus säilikpuudel tormiga murduda.

Vastavalt 22.04.2022 koosolekul kokkulepitule raiutakse kõik kavandatud 

lageraied 40% tiheduseni, see tähendab, et hoidame kõrgmetsa ilmet ja 

mitmel eraldisel jätame terviseraja poolsesse serva puhverriba.

Evelin 

Kolbak

Kvartali AN169 eraldisel 3 samuti mitte teostada raiet enne kui sama 

kvartli eraldisel 2 on noor mets vähemasti 2 m kõrgune, et ei tekiks

pikka tühja ala terviserajast kuni raudteeni. Kui noor mets on vähemalt 2 

meetri kõrgune, siis ehk ei paista vaade raudteeni.

Võtame AN169 eraldisel 3 kava raiete nimekirjast välja.



Evelin 

Kolbak

Kvartali AN168 eraldisel 15 mitte teostada lageraiet täies mahus. Jagada 

ala umbkaudu pooleks selliselt, et esialgu teostada raie

terviseraja poolses osas ning kui sinna asemele istutatud noor mets on 

vähemalt 2 m kõrgune võib raiude teise poole eraldisest, mis

jääb raudtee poole.

Jagame eraldise ja vastavalt 22.04.2022 toimunud koosolekul 

kokkulepitule raiutakse raudteepoolne osa eraldisest.

Evelin 

Kolbak

Kvartali AN168 eraldisel 4 ja 7 raie lubamise üle võiks arutada Kehra 

terviseradade külastamisel, sest tundub, sest sealne ala jääb üpris 

lagedaks, kui seal piirkonnas lageraie teostada.

Vastavalt 22.04.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule jäävad AN168 

eraldised 4 ja 7 kavast välja.

Evelin 

Kolbak Lageraied võiksid mitte olla suuremal kui 1 ha alal.

Metsamassiivide liigne killustamine ei ole mõistlik. Võimalusel tuleks 

arvestada ikkagi aastakümnete jooksul kujunenud metsade mosaiiksusega.

Kaarel 

Aruste

Minu veendumise kohaselt ei ole saadud tulemus, kus lageraie puhul 

jäetakse kasvama 40% puudest kasulik eelkõige kohalikule rahvale. 

Tegemist on ju KAH alaga, mis tähendab, et seda ala kasutavad 

kohalikud inimesed tunduvalt aktiivsemalt ja eelkõige on oluline selle 

metsa turvalisus.  Turvaline peab see mets olema igas vanuseastmes 

inimestele, nii väikestele lastele, kuni kõrges vanuses eakatele. 

Kasvama jäetakse valdavalt elujõulised puud, mis on heas tervislikus 

seisundis ning ei ohusta metsas liikujaid.

Kaarel 

Aruste

Saadud kokkuleppe tulemus liigub paratamatult reservaadi sarnase 

metsa poole, mis pole KAH alale sobilik. KAH alade metsas ei tohiks olla 

ohtlikke surnud puid, mis tuleb sealt sanitarraie korras eemaldada. 

Nende puude eemaldamisel lõhutakse paratamatult kasvama jäetud ja 

juurde istutatud puude tüvesid ja juurekava ning protsess jätkub - mõne 

aasta järel uus sanitarraie jne, jne.

Kasvama jäetakse valdavalt elujõulised puud, mis on heas tervislikus 

seisundis ning raietööde käigus välditakse nende puude kahjustamist.

Kaarel 

Aruste

Eeltoodu alusel teen ettepaneku tellida antud tulemuse kohta 

ekspertarvamus Eesti Maaülikooli metsateadlaselt/metsateadlastelt.

Hetkel ei näe me ekspertaravamuse küsimiseks vajadust, sest selliselt 

läbiviidud raie on põhimõtteliselt sarnane metsaseadusega lubatud 

aegjärkse raiega ja valikraiega.


