
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku jätta Keibu lahe äärne rannamets metsatöödest 

puutumatuks.
Reet Alev Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega (Nõva looduskaitsealale 

töid ei planeerita).

 Ettepanek on jätta sealsed puud puutumata. Mariliis Alev Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku, et ühtegi puud Keibus ei puututaks! Allan Kolk ja Kerti Alev Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku, ala tähistamiseks mitte kasutada „Keibu 

lõkkekohta“, vaid riigi metsakinnistu ametlikku nime „Vihterpalu 

metskond 5“.

Indrek Tarand ja Kaarel Tarand Pole võimalik arvestada
KAH-ala nimetuseks on kohapeal kasutatav ja 

üldiselt arusaadava nimi.

Teeb ettepaneku, muuta Keibu kõrgendatud avaliku huvi ala 

idapiiri nii, et see langeks kokku kõrgepingeliini trassiga ja sellest 

jääksid välja kinnistu metsaeraldised nr 6, 8, 24, 25, 28, 29, 30 ja 

35, sest nende puhul ei ole tuvastatav KAH olemasolu. 

Indrek Tarand ja Kaarel Tarand Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Teeb ettepaneku, „Vihterpalu metskond 5“ kinnistust ehk 

metsaeraldised 24, 25, 28, 29 ja 30 võõrandada naaberkinnistute 

eraomanikule.

Indrek Tarand ja Kaarel Tarand Pole võimalik arvestada KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Teeb ettepaneku, et raied kõnealustel RMK metsaeraldistel 

võiksid toimuda järgmise 10 aasta plaani lõpuosas ja  metsa 

uuendamisel võiks eelistada mändi ja kaske.

Indrek Tarand ja Kaarel Tarand Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

 Tööd teostada käsibrigaadide ja kergtehnikaga.
Raul Tõnurist koos Keibu 

kogukonnaga
Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Keibu kogukond  taunib lage-, turbe- või mis tahes muu 

uuendusraie viisi, aga soosib hooldusraiet ehk sanitaar-, 

harvendus- või valgustusraiet, ilma häilraieta.

Raul Tõnurist koos Keibu 

kogukonnaga
Pole võimalik arvestada

Metsakasvatuse praktikas ei ole võimalik 

uuendusraie viise asendada hooldusraietega. 

Turberaieid saaks merelähedases tormises 

piirkonnas rakendada ainult liivasel pinnasel 

kasvavate männikute puhul. Kaitsealal, kuhu 

praeguste metsatööde kavandamine ei ulatu, on 

põlismetsa areng tagatud.

Jätta kaitsemets 500 m ulatuses inimasustusest.
Raul Tõnurist koos Keibu 

kogukonnaga
Pole võimalik arvestada

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Metsaveoks kasutatud teed taastada vähemalt esialgse 

seisukorrani. 

Raul Tõnurist koos Keibu 

kogukonnaga
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Metsatööd võiks toimuda vahemikus 2027.–2031. aastani ning 

kehtestada raierahu 15. märtsist 30. novembrini

Raul Tõnurist koos Keibu 

kogukonnaga
Arvestame kava koostamisel

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktide ja RMK kevad-suviste raiete 

strateegiaga.



Tühistada lageraie ja asendada see hooldusraiega. Margit Paulin Pole võimalik arvestada

Uuendusraie (sh lageraie) eesmärk on metsa 

uuendamine uue metsapõlvega, hooldusraiete 

eesmärk on kasvava metsa kasvutingimute 

parandamine ja metsakahjustuste likvideerimine. 

Seega ei ole võimalik neid raieviise omavahel 

asendada.

Jätta metsatööd 2027-2031.aastatesse. Margit Paulin Arvestame osaliselt

Esialgne raiekava nihutati 2021. aastalt 2025. 

aastasse võttes arvesse naaberkinnistul oleva uue 

metsapõlve uuenemise kiirust.

Raierahu vastavalt 15.märtsist kuni 30.novembrini. Margit Paulin Pole võimalik arvestada

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktide, RMK kevad-suviste raiete 

strateegia ning ilmastikuoludega, et tööde mõju 

looduskeskkonnale oleks minimeeritud.

Välja tuua Keibu metsakava projektis ka kasutatav raietehnika, et 

milliste masinatega töid plaanitakse teostada.
Margit Paulin Arvestame

Lisame kava projekti tööde tehnoloogia 

kirjelduse.

Soovime avalikku koosolekut.
Raul Tõnurist, Margit Paulin, 

Tarmo Roos 
Arvestame

Korraldame raiekavade tutvustamise ja 

teavitame selle toimumise ajast.

Millega põhjendab RMK kvartali VP240 

eraldistes 28 ja 29 vajadust 

uuendusraie järele?

Raul Tõnurist, Margit Paulin, 

Tarmo Roos 

Metsapõlv antud eraldistel on küpsusvanuse 

saavutanud, otstarbekas on kogunenud 

puiduressurss kasutusse võtta ja alustada uue 

metsapõlve väljakasvatamist.

Miks on kvartali VP240 eraldises 28 

uuendatavaks puuliigiks kuusk, kui 

puistu on männik?

Raul Tõnurist, Margit Paulin, 

Tarmo Roos 

Mustika kasvukohatüüp on sobilik nii kuusele kui 

männile. Piirkonna liigilist mitmekesisust silmas 

pidades (Keibu kandis on valdavalt männikud), on 

uuendatavaks puuliigiks valitud kuusk. Kohalike 

soovil võib uuendatava puuliigi asendada 

männiga. Praeguses puistus on männi osakaal 

kuusest suurem väikese enamusega, tegu on 

segapuistuga ja selliseks kujuneb ka uus 

metsapõlv.


