
KIIVIVÕHMA ASUNDUSE ÜMBRUSES PLAANITAVATE METSATÖÖDE ARUTELU KOKKUVÕTE 

Kohtumiskoht: Kivivõhma küla serv Toomingamäe tee lõpus 
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Arutelul registreeris end 15 kohalikku Kivivõhma inimest 

1. Sissejuhatus 

Metsaülem Andrus Kevvai tutvustab, et Kivivõhma küla kõrval paiknevat kõrgendatud avaliku 

huviga (KAH) ala. See on metsaosa, mille osas Kivivõhma kogukonnaga plaanitavad tööd läbi 

arutame. Kohtumisel on arutluse all 19,8 ha riigimetsa, kus on 14% noort, 61,3% keskealist ja 

24,7% vana metsa.  

Metsaülem Andrus Kevvai juhib ala tutvustades tähelepanu, et Kivivõhma metsa vahel on 1 

ha mittemetsamaad, kus asub ebaseaduslik ehitis. Kohalikud teavad, et ehitise rajaja müüs 

oma elamise maha. 

 

2. Arutelu 

• Mis saab RMK maal seisvast hakkpuidu hunnikust?  

Metsaülem Andrus Kevvai lubab täpsustada, kellele hakkpuidu hunnik kuulub ja lasta need 

likvideerida. 

• Mis on RMK plaan? 

Sellistel aladel on RMK plaan koostada kogukonna ettepanekutest ja metsa olukorrast lähtuvalt 

järgmiseks 10 aastaks metsatööde kava. Järgmise 10 aasta jooksul jätkame noores metsas 

hooldustöid. Muret valmistab selle ala vana mets, mida meie hinnangul oleks vaja uuendada ja selle 

asemel uued puud istutada. Sellel alal on puud kahjustatud – kuuskedel on ulatuslik üraskikahjustus.  

Kogukonna liikmed on nõus, et tegemist on kehvas seisus metsaosaga, mida tuleks korrastada. 

Soovitakse, et RMK korraldaks uue kokkusaamise, et siis metsaala üheskoos üle vaadata.  

• Mis on ajaline plaan? 

RMK ootab nädala jooksul ettepanekuid, mida selles metsas oleks vaja teha ja kuidas seda teha 

kohalikele sobivaimal viisil. Sellest lähtuvalt koostame metsatööde kava projekti. Lepime kokku aja ja 

tuleme kava projekti kohalikele tutvustama. Kava projektile on omakorda võimalik esitada 

ettepanekuid. Lõplik kava peaks valmima novembris. Sellel pinnasel saab raiet kavandada ainult 

talveperioodi. 

• Miks selle metsaga ei ole varem tegeletud? 

Varem ei olnud sellele ligipääsu, nüüd on siiani ehitatud välja metsatee, kuhu on võimalik materjali 

välja vedada. 

• Millega istutate? Kohalikel on negatiivseid kogemusi, kus tehti raiet, aga metsa ei istutatud. 

Uuendamine toimub sama puuliigiga. Selles kasvukohas ei ole võimalik jätta istutamata, sest viljakal 

pinnasel hakkavad kiiresti kasvama rohttaimed ja võsa. 

• Mis tähendab uuendusraie? 

Uuendusraie on raieliik, mis omakorda jaguneb mitme raieviisi vahel (lageraie, turberaie). Sellises 

viljaka ja pehme pinnasega kohas on sobiv metsa uuendada lageraiega.  



• Kas keskkonnamõju hindamine on tehtud? 

Metsamajandamine ei käi keskkonnamõju hindamise alla. 

• Lageraie puhul jäätakse alale kasvama üksikud puud, mis tuulega murduvad. 

Saame kokku leppida, et jätame puude grupid ja saame säilitada noorte kuuskede grupid. Fikseerime 

selle kogukonnapoolse ettepanekuna. 

• Kas te teate, kuhu metsa te tulete ja millised liigid siin on? 

Tuvastatud liigid on keskkonnaregistris olemas, nendest andmetest me oma töös lähtume. 

• Mida tähendab majandusmets? 

Majandusmets on metsaseaduse kohaselt majandatav mets, kus ei ole kehtestatud seadustest 

tulenevaid täiendavaid piiranguid. 

• Kas matkarajal on plaanis teha juurde puhkekohti? 

Hetkel uusi kohti juurde ei kavandata. RMK hinnangul on praeguste puhkekohtade arv piisav, 

arvestatud on optimaalsete vahemaadega ühest puhkekohast järgmiseni. Aga sellel teemal võib 

samuti ettepanekuid teha. 

• Kuidas teha ettepanekuid? 

Ettepanekuid saab teha kuni 25.augustini e-posti aadressil ida-harjumaa@rmk.ee. Samuti paneme 

kirja kõik tänasel koosolekul esitatavad ettepanekud. Saabunud ettepanekuid arvesse koostame 

metsa majandamise kava projekti, mille avalikustame RMK kodulehel, ja nagu räägitud, kutsume 

kokku uue koosoleku, kus saame üheskoos projekti arutada ja vajadusel teha sinna täiendusi.  

• Kuhu tee edasi ehitate? 

See tee-ehitusprojekt on lõppenud, siin on projektitingimustele vastav metsamasinate ringikeeramise 

koht, mitte uue tee algus. 

• Kas vana matkateed saab säilitada? 

Radade ümbruses saame metsatöid planeerida sellisel moel, et üle radade masinatega ei sõideta. 

• Kas RMK hooldab teid talvel? 

RMK hooldab metsateid ainult metsamajanduslikul eesmärgil. RMK teed jagunevad kasutatavuse 

järgi klassidesse ja selle alusel planeeritakse seal hooldustöid. Näiteks teeäärte niitmist on viimastel 

aegadel madalama kasutatavusega teedel vähendatud. 

• Kas selle tee ääres on veel raieid plaanis? 

See on pikk tee, mille ääres on kokku palju RMK hallatavaid metsasid. Uute teede ehitamisele eelneb 

tasuvusanalüüs, seega tee ulatuses planeeritakse kindlasti erinevaid töid. 

• Millal jõuate selleni, et võtate 5-6 kuivanud puud maha? 

Me ei tule 5-6 puu pärast eraldi, aga kui plaanime muid töid, siis teeme ka sanitarraiega 5-6 puud.  

• Kas on võimalik valida pinnasest lähtuvalt metsatehnikat? 
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Metsaülem selgitab, et masinad ei sõida üle kogu pinna, tehakse kindlad käiguteed, mille alla 

pannakse oksavaalud.  

Metsaülem jagas veel selgitusi tee kasutuse jagamise, teedele nimede panemise, mullastiku, 

metsahaiguste, metsamajanduslike võtete osas. 

 

Kaasamise spetsialist tõstatas küsimuse, mis oleks kogukonnale sobilik aeg kohtumiseks. Sellele 

vastati, et õhtuti 6-7 ajal või nädalavahetusel. Tekkis arutelu, millal võiks olla järgmine kohtumine 

septembri lõpus või oktoobri alguses ja nenditi, et siis on tööpäeva õhtuti juba pime. Kogukonna 

esindajad tegid ettepaneku kutses selgemalt välja tuua plaan metsas jalutada, et inimesed paneksid 

metsa minekuks sobilikud riided. 

 

Arutelul esitatud kogukonna ettepanekud: 

1. Raiete käigus säilitada elujõulised männid. 

2. Võimalusel istutada männid, kui on männile sobiv pinnas. 

3. Raiet tehes tuleb puud võtta maha juurekaelalt, kõrgeid kände jätta ei tohi. 

4. Pöörata säilikpuude valikul tähelepanu nende tormikindlusele.  

5. Kohalike jaoks on oluline, et töid tehakse talvel, et vähem häirida linde. 

6. Töid planeerides arvestada sellega, et Kivivõhma küla ei avataks tuultele. 

7. Eraldisel 27 asub allikas, mida kahjustada ei tohi. 

8. Korraldada pärast metsatööde kava projekti valmimist kogukonnaga uus kokkusaamine koos 

metsa külastamisega. 

9. Planeerida metsatöid viisil, et säiliks Kivivõhma metsas läbi minev teerada (endine matkatee). 


