
KIIU DISCGOLFI KAH ALA METSATÖÖDE ARUTELU 

Kohtumise aeg: 16. august 2022 kell 18.00-19.20 

Kohtumispaik: Nordic Houses Kiiu discgolfipargi 13. raja alguses 

Arutelul osales 9 inimest, nende hulgas 2 RMK esindaja. 

1. Metsaülem Andrus Kevvai tutvustas kaardil Kiiu discgolfi kõrgendatud avaliku huviga (KAH) 

ala paiknemist. KAH ala on moodustatud discgolfiraja ümber 15,8 ha suurusel alal. 

Metsaülem tegi ettepaneku suurendada KAH ala QS035 eraldiste 1, 2 ja 3 võrra, sest 

discgolfipargi tegevus puudutab ka neid metsaosi. Arutelul osalenud nõustusid KAH ala 

suurendamise ettepanekuga. Discgolfpargi esindaja Heinar Hurt täpsustas, et lisandunud alad 

on pehme pinnasega ja töid on sinna võimalik planeerida suure külmaga. Metsaülem selgitas, 

et eraldiste lisandumine ei tähenda, et sinna tuleks järgmise 10 aasta jooksul raietöid 

planeerida.  

2. Ühiselt tehti ringkäik KAH alal mööda dicgolfi rada ja arutleti võimalike ja vajalike metsatööde 

üle. 

3. Arutelul osalenud leidsid, et väikestel eraldistel raiet plaanides tuleks säilitada männid ja raja 

servas võimalusel lepad. 

4. Osalenud soovisid, et KAH ala kujundatakse parkmetsa ilmeliseks ja sooviti vältida suuri 

lagedaid alasid.  

5. MTÜ Roheline Kuusalu esindaja Ülle Laasma ja metsaülem arutlesid valikraie ja lageraie 

seadusest tulenevate eeliste ja puuduste üle. Metsaülem selgitas, et järgnevaks kümneks 

aastaks koostatakse metsade majandamise kirjalik kava, kus fikseeritakse kokkulepped 

erinevate raieviiside tegemise eritingimuste kohta. Sellega tagab RMK, et kehtib kokkulepe, 

et lageraiel jäätakse alles rohkem puid, kui metsaseaduses nõutud. MTÜ Eesti Metsa Abiks 

esindaja Mati Sepp täpsustas, et kui sellel KAH alal on eesmärgiks kujundada parkmets, siis 

valikraie ei ole sobilik. Otsustati, et sellel arutelul ei valita raieviisi, vaid kogutakse 

ettepanekuid.  

6. Arutelul osalenute soov on mitte kavandada järgneva 10 aasta jooksul raiet 100-aastases 

männikus QS035 eraldis 7. 

7. Ühiselt nõustuti, et QS036 eraldisel 14 tuleb teha harvendusraiet. Metsaülem selgitas, et 

tööd tehakse masinatega ja talvel. 

8. Metsaülem tutvustas 130-aastast männikut QS035 eraldis 14, kus tema hinnangul tuleks 

alustada metsa uuendamisega. Osalenud leidsid, et tegemist on kauni männikuga, kus 2,7 ha 

lagedat ala ei soovita. Metsaülem tegi ettepaneku teha männik poole võrra hõredamaks, et 

luua uutele puudele piisavad valgus ja toitainete tingimused. Selliselt jääks metsa täius 0,3 ja 

puude vahe keskmiselt oleks 8-10 m. Discgolfipargi esindaja Heinar Hurt esitas soovi jätta 

rajal korvide ümber puud kasvama, millega metsaülem nõustus.  

9. Kohtumise lõpus liitusid aruteluga neli kohalikku elanikku, kellele saadetakse samuti arutelu 

memo. 

10. Metsaülem rõhutas, et metsamajandamiskava koostamiseks saab ettepanekuid esitada 

nädala jooksul, kuni 22. august 2022 e-posti aadressil ida-harjumaa@rmk.ee. Ettepanekute ja 

peetud arutelu põhjal koostab RMK järgmiseks kümneks aastaks metsamajandamiskava 

projekti, mille üle on võimalik veel arutleda. 
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