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1.

Lageraiet siia ei ootaks, teha veerraiet, st mitte raiuda terve 

eraldise ulatuses. Alustada raiega idapoolsest küljest, et ei 

tekiks tuulemurdu. Mujal teha ainult sanitaarraiet, see on 

rikkalik seenemets. Lageraie ei sobi kooli staadioni ümbrusse 

ja kooli kergtee äärde. Kas on võimalik discgolfi raja 

laiendamine riigimetsa. Kas saaks kuivanud puude raiet 

pakkuda inimestele teha?

Vahur Raudva
Arvestame 

osaliselt

Metsatööde kavandamisel kasutame kasutingimusi 

arvestades erinevaid raieliike, et tagada uue elujõulise 

metsapõlve kiire areng. Samuti püüame vältida metsa 

ülestöötamistehnika korduvat kasutamist läbi aastate 

ühel ja samal alal. Discgolfi raja laiendamise võimalikkust 

riigimetsa tuleb käsitleda pärast majanduskava 

koostamist. Üksikute kuivanud puude raie riigimetsas pole 

välistatud. Tuleb esitada vastav taotlus ja iga konkreetne 

ettepanek vaadatakse eraldi üle. Taotlus esitada RMK 

kodulehe kaudu või e-posti teel, näidates ära konkreetsed 

kohad, kus on soov raiuda.

2.

Ei ole metsamajandamise vastu, murekoht on kergtee äär, et 

seal ei oleks lageraiet. Teine koht on staadioni äär, kus tekkiv 

tuulemurd võib kahjustada staadioni. Oluline on tagada 

kergteel liikuvate laste ohutus tööde tegemise ajal. 

Metsamajandamine iseenesest ei ole paha.

Milko Milatškov
Arvestame 

osaliselt

Kergtee äärsete kahjustunud puistute uuendamisel on 

siiski kavandatud lageraied. Staadioni servas oleva langi 

puhul jätame seemnepuude suurema hulga 

staadionipoolsesse langi serva, et tagada  tuulevarju.

3.

Metsaga peaks ringi käima mõõdukalt ja iga paari aasta 

pärast tehtu üle vaatama ja näiteks koristama risu. Ei meeldi, 

kui kergtee äärne osa oleks mõlemalt poolt lagedaks võetud, 

jätab lastele mulje, et kõnnid mööda tühja välja.

Aare Puht Arvestame
Kavandame tööd viisil, et kergtee ääres ühel küljel oleks 

puistu, mille kõrgus ületab silmade kõrgust. 



4.

Ettepanek, et kui metsa uuendamine tehakse lageraiena, siis 

hoida langid väiksemad ja kergtee ääres säilitada nooremaid 

puid. Säilitada võimalikud pesapuud, säilikpuud jätta rühmiti 

ja sobitada maastikku. Noore metsa hooldamisel säilitada ka 

tamme järelkasvu. Raietööde ajal hoida kergtee kinni ainult 

puude langetamise ajal. Kui istutatakse uusi puid, siis tahaks, 

et need ei oleks sirgetes ridades.

Signe Kasepalu Arvestame Arvestame kava koostamisel.

5.

Üraski kahjustatud puud ja enamus kuuski tuleks välja raiuda, 

ei ole mõtet oodata, kui ka need kahjustuvad. Terviserajad 

tuleb tööde käigus säilitada. Kas koolil oleks võimalik 

taotleda RMK metsamaad omale, et kool saaks ise metsa 

kasvatada?

Kaljo Põldaru
Arvestame 

osaliselt 

Arvestame kava koostamisel. Riigimetsa majandamisega 

tegeleb RMK, vastavalt kohaliku kogukonnaga 

kokkulepitud kavale, mida saab täiendada, kui metsade 

sanitaarne seisund seda nõuab. Kool ei pea muretsema 

riigimetsa majandamiseks vajalike tööde tegemise pärast 

ning seetõttu taotlema maad kooli omandisse.

6.

Üle-Eesti on murekoht  lageraied radade ääres, tühjad kohad 

tekitavad tuulekoridori. Tööde planeerimisel tuleks mõelda 

piirkonnale laiemalt. Siin piirkonnas ei leia 25 km raadiuses 

mujal puutumatut loodust, kus saaks liikuda ja olla. Kui me 

avame staadioni tuultele, siis peame hakkama selle asemele 

hekke istutama. Kaljo välja toodud koostöö ettepanek on 

huvitav, miks mitte kasvatada koolil metsa omal jõul.

Jaanus Kallion
Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kernu kooli ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et  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.



7.

Mäletan koolitee tegemist siia 35 aastat tagasi. See kant on 

keeruline, oleme ehitanud staadioni ja peab arvestama, et 

staadion säiliks. Kuidas seostada selle kavaga kergtee, kuidas 

küsida koolile riigilt maad juurde? Sooviks jätkuvalt 

omavahelist head läbisaamist.

Enn Karu Arvestame

Arvestame kava koostamisel. Staadioni ümbruse 

metsades rakendame võtteid, mis tagaks pärast raiet 

vähemalt osalise tuulevarju. Riigimetsa majandamisega 

tegeleb RMK, vastavalt kohaliku kogukonnaga 

kokkulepitud kavale. Kool ei pea muretsema riigimetsa 

majandamiseks vajalike tööde tegemise pärast ning 

seetõttu taotlema maad kooli omandisse. 

8.

Mets vajab kindlasti mõistlikku puhastamist. Mõtted on 

Milkoga sarnased. Kergtee äärest ära puhastada, et saaks 

vabalt metsa all käia, samas teha nii, et metsaalust ära ei 

songitaks. Lageraied lõhuvad kooslused, ei ole enam seeni ja 

marju, pinnast ei tohiks läbi sonkida. Saan aru, et puid on 

vaja maha võtta. On mälestused, kus käisin ise lapsena metsa 

all ja soovin, et saaksin ka oma lapsed metsa viia. Metsaalune 

on pime ja vajab hooldust, aga lageraiet kooli ümbruses ei 

pooldaks. Selle sihi, kus oli vanasti jooksurada, võiks ka uuesti 

lahti raiuda. Külaelanike sõnum on, et pigem mitte lageraie, 

vaid mingi sõbralikum raie. Seda metsatukka võiks hoida, et 

ei hakkaks tuul puhuma. Püüdke majandada nii, et ei rikuks 

radasid.

Ketlin Liiv
Arvestame 

osaliselt

Arvestame kava koostamisel ja vaatame kava ühiselt läbi, 

et leida oludele vastav  ja osapooltele sobiv lahendus. 

9.

Välja peaks raiuma kuuse ja mändi säilitama niipalju kui 

võimalik, kultiveerima peaks ka uuesti männiga, siis saaks ka 

korraliku metsa. Ainult kuivanud puude koristamine on nagu 

koera saba jupiti raiumine. Täna võtame kuivakad maha ja 

kahe aasta pärast on uued puud pikali. Kui kergtee ääres 

suured puud säilitada, siis kukuvad ikkagi tee peale. 

Staadionist tee poole võiks olla aegjärkne raie.

Martti Ots Arvestame Arvestame kava koostamisel.

10.

Metsaalal on olulisim kasutusviis rekreatsioon (terviserada, 

suusarada), kuid oluline on ka kooli loodusõpe. Rajad ja 

kasutusviisid peavad säilima.

Milko Milatškov, 

Signe Kasepalu
Arvestame

Kui rajad saavad kahjustusi, taastatakse nende seisund 

koheselt peale raiet.



11.

Kindlasti tuleb arvestada peale raietöid säilivate puude 

tormihellust ning sellest tulenevalt valida säilivate puude 

kogused ja asukohad. Suusa- ja terviseraja üldine visuaalne 

väljanägemine peale raietöid on samuti oluline. Vahetult 

radade ümbruses (30m teest) võiks vanemate säilivate puude 

osakaal olla suurem, et vähendada järgnevatel aastatel 

pealetungivat lehtpuuvõsa. Säilitamisele peavad kuuluma 

õõnsustega (pesaõõnsused) puud.

Milko Milatškov, 

Signe Kasepalu

Arvestame 

osaliselt

Arvestame kava koostamisel ja konkreetsete tööde 

läbiviimisel. 

12.

 Terviserada peaks olema kogu raietööde vältel läbitav (v.a. 

vahetult raja äärest raiumisel, mil tuleks rakendada 

hoiatusmärke raja alguses ja lõpus).

Milko Milatškov, 

Signe Kasepalu
Arvestame

Inimeste ohutuse tagamine on esmatähtis igasuguste 

raietööde korral. Ohutuks kauguseks metsa langetamisl 

loetakse kaugust, mis ületab kahe puu pikkust. Raietööde 

läbiviimisel väldime võimalikult pinnasekahjustuste 

tekkimist. Kui kahjustused siiski tekivad, siis taastame 

kahjustada saanud teed, rajad ja sihid esimesel 

võimalusel. 

13.

Raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus 

(kasvukohale sobivad puuliigid) - harilik mänd, harilik kuusk, 

harilik tamm (looduslikult siin esinev liik). Alusmetsas esineb 

sarapuu, kontpuu

Milko Milatškov, 

Signe Kasepalu
Arvestame Arvestame kava koostamisel.

14.

Eelistatult viiakse läbi häilraie, mis toimuks mitmes etapis ja 

jätab raieala visuaalselt rohkem "metsaseks". Kaaluda 

harvendusraiet seal, kus metsa liigilist koosseisu võiks veel 

kujundada. Lageraie korral säilivaid puid tuleks kavandada 

pigem rühmiti (vältida lagedale jäävaid üksikuid tüvesid, mis 

on väga tormihellad). Kaaluda metsa aluspinnase mitte 

segipööramist ja uute istikute mitte ridadesse istutamist.

Milko Milatškov, 

Signe Kasepalu

Arvestame 

osaliselt

Kavandme tööd viisil, et kergtee ääres ühel poolel kasvaks 

puistu, mille kõrgus ületab silmapiiri.  Maapinna 

ettevalmistamise viis valitakse vastavalt pinna omadustele 

ja istutusmaterjali vajadustele.

15.

Noortes metsaosades viia läbi valgustusraied, tõkestada võsa 

pealetungi käidavatele radadele, säilitada hariliku tamme 

looduslikku uuendust

Milko Milatškov, 

Signe Kasepalu
Arvestame

Arvestame kava koostamisel. Noorte metsade üle 

vaatamine toimub iga-aastaselt , et kiirelt reageerida 

hooldusvajadusele.



16.

Terviseradade ümbruses majandada ettevaatlike 

hooldusvõtetega - valikraie.

Päästame Eesti 

Metsad MTÜ, 

Farištamo Eller; 

MTÜ Roheline 

Pärnumaa, Tiina 

Georg

Ei arvesta 

valikraie 

nõudega

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- 

ja toitainete olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks . 

Samas  alal säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Ettepaneku esitaja Ettepanek

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada 

kogu Kernu kooli KAH ala metsasid valikraietega ehk 

püsimetsana, et säiliks alal järjepidevalt mitmekülgsed 

funktsioonid. Jätta kõik kavaga planeeritud lageraied 

tegemata.

MTÜ Päästame 

Eesti Metsad/ 

Farištamo Eller

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, näiteks 60 vana metsa puud hektaril või täiusega 20%. 

Samuti võime aegjärkse raie viimasel etapil (seal, kus lageraie ei ole lubatud) 

jätta rohkelt vanu puid kasvama.

Vastus


