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1.  Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsa kava aastateks 2022-2031 arutelu 

 

 

KOOSOLEKU KÄIK 

 

Metsaülem Andrus Kevvai tutvustab KAH-ala, selle suurust, majandatava ja mittemajandatava ala 

osakaalu. Ala suurus on 344 ha, millest 290 ha jääb Rehatse maastikukaitsealale. RMK on teinud 

alale väikse metsamajanduskava, mille projektiga näeme ette, et sellel alal võiks teha 28 hektarit 

turberaieid, millest 25,9 hektarit häilraiet  ja 2,1 aegjärkset, 5 hektarit lageraiet 10 aasta jooksul ja 

10,9 harvendusraiet, et hooldada keskealist metsa.  

Kava projektile tuli viis kirja ettepanekutega, neid tegid Kuusalu Vallavalitsus, seltsing Roheline 

Kuusalu, Lauri-Indrek Tummeleht, Külli Rahu ja MTÜ Päästame Eesti Metsad. Soovitakse 

püsimetsandust ja valikraieid, samas on ka rida konkreetseid ettepanekuid, mismoodi võiks kava 

teistmoodi välja näha.  

Metsaülema sõnul oleks Kuusalu aleviku ja terviseradade ümbruses metsas osaliselt võimalik 

valikraiet teha, kuid on küsitav, kas suudame ka uut metsapõlve kasvatada, selles väga kindel ei 

ole.  

Andrus Kevvai räägib, et kohtus 14. aprillil vallavanema ja keskkonnaspetsialistiga. Kohtumisel 

lepiti kokku, et kava koostamine lükatakse üks aasta edasi. 

Kevvai selgitab, et vallas sai kokku lepitud terve rida mõtteid, millega RMK-l tuleks kava tehes 

arvestada. „Esiteks ei tohi raiealad ületada radasid. Eraldised teha väiksemaks ja nii, et kahele 

poole rada raieala ei teki. Teine soov oli, et kui teeme lageraie või aegjärkse raie, siis jätame vana 

metsa alles täiusega 0,4, et vana metsa ilme säiliks. See tähendab, et vähemalt pooled puud jäävad 

kasvama ja uued noored taimed istutatakse vastavalt vajadusele nende alla kasvama.“  

Kaja Riiberg: Kas teil on plaanis selgitada, mismoodi raie täiusega 0,4 välja näeb? Kas 40% puid 

jääb alles lageraie alal? Kas jäävad ühte kohta kasvama? 

Andrus Kevvai: See ei ole 40%, vaid ilmselt 50%, sest metsa täius on siin kuni 0,8.  

Riiberg: Kuulen esimest korda, et lageraie ja jäetakse pooled puud kasvama! 

Kevvai: Seda ei keela keegi teha. Lageraiega võib põhimõtteliselt mistahes viisil metsa kujundada.  
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Riiberg: Kas on siis nii, et hektarist on pool lage ja ülejäänud puud kasvavad?  

Metsaülem: Ei puud, jäetakse hajali üle pinna.  

Seltsingu Roheline Kuusalu esindaja Ülle Laasma küsib, kas tehtud on uued kokkulepped, kuhu 

kogukonda ei kaasatud.  

Kevvai: Need on esimesed suusõnalised kokkulepped, mismoodi võiks majandada.  

Laasma loeb ette vallavalitsuse kirja, mille sisu kokkuvõtlikult ütleb, et neid metsi pole vaja 

praeguses staadiumis uuendada.  

Rahvas küsib, et mida me arutame, kas vana kava.  

Andrus Kevvai selgitab, et täna räägime põhimõtetest ja lähme vaatama alasid. Lähema aasta 

jooksul raieid kindlasti ei toimu.  

Mihkel Tammepärg teeb ettepaneku 1 kilomeetri ulatuses Kuusalust mitte üks tikk ei võetaks ja 

siis tehke oma kavasid. „Siin ei vaja uuendamist, puhastamist ega midagi.“  

Metsaülem küsib, et kust te teate, et pole vaja midagi metsas teha. 

Mihkel Tammepärg soovitab rahva käest küsida.  

Ülle Laasma märgib, et mänd võib elada 300 aastat ja küsib, kui vanad siinsed männid on.  

Kevvai: See mets, kus me praegu olem on 110 aastat vana.  

Laasma: Päris noor mänd ju. Pole ju kriitilist vajadust teda maha võtta.  

Metsaülema sõnul on keskealist metsa praegu 65% ja vana metsa 28 ning kui sellest keskealisest 

metsast saab järgmise kümnendi jooksul 50 ha vanaks saab, see tähendab, et vana metsa osakaal 

pidevalt kasvab ja kui laseme vana metsa kõik 300 aastani, siis kas lõpuks võtame kõik korraga 

lagedaks?  

Laasma: Meie räägime 10 aasta plaanist. Me ei räägi sajast ega kolmesajast aastast.  

Kevvai: Aga meie räägime 10 aastast saja aasta plaanis, mismoodi võiks kunagi metsa välja näha.  

Laasma sõnul pole täna kriitilist momenti, et peaks täna otsustama, mis raieid teha, et metsa 

tasakaal säiliks, pluss ütlete kavas, et soovite erivanuselise metsa tasakaalu, aga hetkel on kõik 

raieid plaanitud vana metsa ja nende osakaal langeb 10 %, see viib metsa vanuselisest tasakaalust 

välja „Kirjutasime ka seltsinguga pika kirja, aga vastust pole.“ 

Metsaülem lubab, et saadab vastused välja selle nädala jooksul. „Arvestame vastuste kujundamisel 

ka tänase koosolekuga, kas saame mingit kokkulepet. Kui räägime vana metsa osakaalust, siis 

30% on 100 ha.  

Kaja Riiberg ütleb, et see pole vana mets ja küsib, mis vanusest alates on mets vana.  

Kevvai: Sajast.  

Valdeko Tänav: Siin metsas ju pole palki, saab paar servamata lauda. Kui võtad jämedama palgi, 

koorid ära, saab palju korralikku materjali. Siit saab kaks servamata lauda.  

Mati Sepp: Ökoloogilisest vaatevinklist vaadates on tegemist noore metsaga ja kohalike soov on 

ennekõike säilitada seda metsa. Ja kui säilitame 0,4 täiuse, siis minu kodukohas on tehtud raie 

täiusega 40 ja see, mis alt tuleb, on tihe kui lina. Ja ilus maastik millega olema harjunud, selle 

asemele tekib kaherindeline. Ei usu, et Kuusalu elanike soov oleks koridoris kõndimine. Sepa 

sõnul saaks siinset metsa valikraiega uuendada, osutades kõrvalolevale häilule. „Valikraie eelis 

on, et puu seal kasvab aeglasemalt ja laasub paremini.“ 

Külli Rahu: Häilraiest räägiksime hea meelega selle koha peal, kus on juba tekkinud looduslik 

uuendus - võtaks siit seest puid vähemaks ja annaksime neile võimaluse. Praegu on nad ära 

vaevatud, peaksime kasutama seda, mis loodus andnud ja tekib loodusliku ehitusega erivanuseline 

puistu. Aga kui tuleme uuesti 20 aasta pärast, siis on nad kõik siia alla juba ära surnud valguse ja 

toitainete puudusesse. Aga valikraie jaoks on see täius siin juba liiga väike, need puud ei kasva 

suureks. Kui me ei raiu, oleme kaotanud loodusliku võimaluse.  

Rahva seast küsitakse, miks on vaja raiuda. 

Külli Rahu selgitab, sest muidu surevad need noored puu metsa alla ära. 

Rahvas arvab, et aga vanad puud jäävad ju alles.  

Metsaülem küsib, kas inimestele ei meeldi, et noor mets tuleb vana metsa alla. Et vaade kaob ära?  

Rahvas seast öeldakse: Me ei soovi lageraiet.  

Kevvai: Me ju ei tee lageraiet. Ma ju ennist just rääkisin, mis me vallas kokku leppisime.  
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Rahva seast nurisetakse, et on imelik rääkida kokkuleppest, mida nemad ei ole näinud. Senise 

kavaga ei ole rahvas nõus.  

Metsaülem: Miks pahandate? 

Riiberg: Kuulutasime välja avaliku koosoleku, et arutada ettepanekuid, mida olete lubanud 

arvestada, aga tegelikult me kavast ei räägi. Mitteraiumise ettepanekuid te ei arvesta.  

Metsaülem selgitab, et arvestatakse ettepanekutega, millega on võimalik arvestada. Ettepanek ei 

ole see, et raiet mitte teha. Seda vastu ei võeta, sest RMK-l on vaja metsi majandada. RMK-l on 

seadusest tulenev kohustust metsi majandada.  

Mati Sepp vastab, et Keskkonnaõiguse Keskuse analüüsi kohaselt ei ole RMK-l kohustust igal 

pool teha uuendusraieid. Ja KAH-alal peab saama kokkuleppele kohalike elanikega.  

Kevvai: Tuleb võimalusel arvestada.  

Sepp: Üks võimalus on püsimetsandus.  

Metsaülem selgitab, et valikraiega ei ole seaduse kohaselt lubatud metsa viia nii hõredaks, et 

alumine mets saaks kasvama.  

Sepp: Valikraiega võib teha ka 20 m häilusid, aga mitte rohkem.  

Kevvai: Me võime ka häilraiega teha 20 m häile. Ma räägin nüüd valikraie põhimõtetest natuke 

lähemalt selles valguses, kui meil on siin männik, nagu see siin on täiusega 0,67 ehk suhteliselt 

keskmine, hõredapoolne. Selleks, et valikraiega sisse minna on vaja kõigepealt veoteed sisse võtta 

ja nende alla läheb 16% täiusest ära ja saame teha mõne häilu ja ongi kõik.  

Mati Sepp: See ongi ju elanike soov, et võimalikult palju metsaala säiliks, mitte et lank niivõrd 

uueneks.  

Mihkel Tammepärg: Kuusalust kaugemal võib tõesti raiuda, aga 1 kilomeeter pole vaja midagi 

teha.  

Laasma osutab üle tee paistvale häilraie langile, mis on kavaprojektis päris suur (QS042-3 – 4,6ha) 

ja märgib, et raie korral tuleb tolmu Kuusalu peale, samuti ei ole teada, kuidas raie inimestele 

psüühiliselt mõjub.  

Andrus Kevvai selgitab, et seda metsaala, kus asub välijõusaal, seda ei ole plaanis puutuda, 

kasvama jäetakse puhverala ja ülejäänud ala tehtaks 0,4 täiusega püsimetsana. „Keegi ei ole 

öelnud, et kõik tehakse lagedaks. Sellepärast me koosolekut teemegi et kõik läbi arutada. Selle 

ettepaneku esitas Külli Rahu ja see saab positiivse vastuse. Selliseid ettepanekuid on teisigi, nt 

teha langid väiksemaks ja see tuleb.“ 

Mati Sepp: Arvestate ennekõike ettepanekutega, mis on maksimaalselt tulutoovad. Kohalike soov 

on säilitada puud ja seda miljööd. Mida rohkem CO2 seome ja vähem männikud raiuma, seda 

kasulikum riigikassale.  

Kristi Parro: Noored puud seovad rohkem süsinikku, vaja on, et oleks ka noori puid.  

Tekib arutelu metsa CO2 sidumise üle.  

Allan Laine: Mis saab, kui metsa ei hoolda, kas kukub ümber või? 

Rahu: Kuidas uuenevad niisugused metsad lõpuks? Põlevad.  

Rahvas arutleb, kas ikka on majandamine vajalik.  

Mati Sepp ütleb, et ökoloogiliselt vaatevinklist ei juhtu selles metsas  midagi.  

Metsaülem teeb ettepaneku liikuda metsa, koos liigutakse vaigutusjälgedega mändide juurde.  

Tekib arutelu, mida teha kuivavate puudega.  

Kevvai: Tahan rääkida teile, et see mets tahaks hoolt.  

Vanem mees: Mismoodi? Rääkige puust ja punaselt! Vanasti tohtis metsast metsakuiva 

metsaülema loal raiuda.  

Metsaülem tõdeb, et see on võimalik ka praegusel ajal, aga asjaajamine on keeruline.  

Uuesti küsitakse, mida on vaja sealse metsaga teha, et seda hooldada.  

Kevvai: Plaanisime siis häilraie, et saaks siia noore metsa kasvama, ei teeks raja pool, vaid 

kaugemal. Kas see oleks kogukonnale vastuvõetav? 

Mati Sepp väidab, et RMK soosib oma raietega üraski levikut, kuna raiub maha kuivanud puud, 

kus elavad need liigid, kes üraskitest toituvad.  
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Metsaülem ei ole süüdistusega nõus, selgitab, et jäetakse ka kuivanud puid alles. See on looduslik 

mitmekesisus, aga osalt oleks viinud kuivanud puud välja, et noorele männile ruumi teha.  

Rahvas küsib, kui suur häil metsa tehakse.  

Metsaülem: Saame kokku leppida, kui suuri häile teha. Võime kaaluda ka valikraiet, mille 

tulemusel on küll vähetõenäoline, et saame uue metsa kasvama. 

Mati Sepp: Aga võime vaadata mitte uuenemise järgi, vaid kohalike soovide järgi. Sepp  räägib 

metsateadlase Hardi Tulluse seisukohta, et püsimetsanduse korral võiks puhtpuistus olla saja aasta 

pärast 20% vanu puid.  

Kevvai lisab, et seetõttu tuleb püsimetsanduse rakendamiseks teha raiet lageraie nime all, et saaks 

erivanuseline puistu tulla, valikraie puhul on aga kõrgem tiheduse piir ees. Ta osutab ka kõrval 

kasvavale noorele männikule ja küsib, kas see pole ilus mets. 

Kaja Riiberg: On, aga me ei taha radade ääres näha lausalisi kännustikke. Kui vaatan sihi serva 

pidi, siis mitusada meetrit kõik on lage.  

Kevvai: Me ei ole plaaninud lagedaks võtta.  

Riiberg: Aga langid on ju päris suured. Me ei saa aru, mismoodi on häilud ja kas see tähendab 

seda lõpuks, et kolmes järgus raiume metsa lõplikult maha. Ja mida tähendab lageraie täiusega 

0,4, me ei tea, kuidas see kujuneb.  

Metsaülem selgitab, et siin metsas jäävad kasvama peaaegu 2/3 puudest ja mujal pooled puud.  

Riiberg: Ja see on lageraie? 

Kevvai: Jah. 

Riiberg: Ja me tuleme pärast vaatama ning kõik on läinud.  

Metsaülem: Võime teha ka aegjärkse või ka valikraie, aga valikraie tähendab seda, et noortele 

puudele ei jätku valgust. Kui teeme valikraie, siis ka teeme 20 meetrised häilud.  

Laasma: Kui läheb lageraieks ja dokumendis on kirjas, et 0,4 täiusega, siis kes ütleb meile, et nii 

tehakse. Võetakse kõik lagedaks. Miks me hakkame praegu termineid muutma, see on nii imelik.  

Metsaülem selgitab, miks on soov teha raiet lageraie nime all, sest sel ei ole nii rangeid piiranguid 

ees, kui valikraiel. 

Laasma: Tahan tagasi pöörduda ettepanekute juurde – tegime petitsiooni, et ei taha turberaied ja 

valla keskkonnaspetsialist on ka sellel seisukohal – kas ta pole siis pädev, et kui ta ütleb, et ei ole 

vaja 10 aasta jooksul raiuda. Miks me siis ikka raiumisest räägime, kui oleme öelnud, et ei taha 

näha siin turberaieid? 

Kevvai: Miks arvate, et püsimetsandus on parim variant?  

Laasma: Meie ideaalis ei taha näha mingeid raieid, see on kompromiss RMK-le ja pakume 

valikraiet. Enamik näeb ideaalis metsa puutumatuna.  

Metsaülem selgitab, et tähtis ei ole raie nimi, vaid lõpptulemus. Kui ka teha lageraie, siis 

tehnoloogiliselt ei ole olulist vahet, tee, mida mööda harvester liigub, võetakse ikka metsa sisse.  

Laasma küsib, miks RMK nii vähe teeb valikraiet, ainult 0,3 protsenti.  

Mati Sepp osutab metsale, mille juures rahvas seisab ja ütleb, et siin on tehtud valikraie, aga pole 

tehtud valikraie nime all, aga näeb niisugune välja. Sepa sõnul uueneb mets ka valikraie 

tulemusena. 

Laasma sõnul on seda öelnud ka valla keskkonnaspetsialist Kuusalu metsade kohta.   

Kristiina Viiron: Kas teie suurim hirm lageraie juures on see, et ei peeta kokkuleppest kinni? 

Laasma kordab, et ei taheta praegu raiumist. 

Külli Rahu näitab mändide latvu ja selgitab, et pooled neist on rohelise elujõulise võraga, aga terve 

hulk puid, mil pooled okkad kadumas. „Soovin, et kui midagi teeme, siis teeme nii, et oleks 

mõistlik.“ 

Tekib arutelu ökoloogiast, uuenemisest jms. Pole vaja midagi teha, sest selle metsaga on kõik 

hästi.   

Kevvai: Kas kogukond puitu ei kasuta? 

Rahva seast öeldakse, et raiuda tuleb kaugemal, mujalt.  

Mati Sepp: Piirkondi, kus säilitatakse mets asula ümber, on väga vähe, kui just üldplaneeringuga 

ei seata piiranguid. 
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Kevvai: Kas midagi siiski võiksime teha?  

Osalejate seast öeldakse,  et 1 kilomeeter peab Kuusalu ümber puutumatuks jääma.  

Kevvai nendib, et päris nii ei saa ja küsib, mitu inimest oleks nõus raietega, kui 1 kilomeetrit ei 

puutuks. Ühtlasi palub ta näidata kaardil, kus asub metsas Lauritsa ring, sest rahvas ütleb, et selle 

juurest ei tohi raiuda.  

Osalejate hulgast öeldakse: Vaatame, et ükskõik, mis kogukond ütleb, kogukond jääb alla. 

Liivakarjääride ja muu sellisega. Samuti ütleb ta, et ei ole raiete vastu.  

Metsaülem: Me ei ütle, et kogukond peaks alla jääma. Peaksime kuskil kokku saama, mitte nii, et 

ärge tehke midagi. Ta teeb ettepaneku, et puutumatuks alaks Kuusalu ümber jääks 500 meetrit.  

Mati Sepp teeb ettepaneku, et kvartal QS040, QS041, QS042, QS043, QS015 ja QS026 jääks 

majandamisest välja, sest need jäävad kõige lähemale asulale. „Ja need harvendusraied teeks ära.“  

Kevvai: Oleme täna seisus, et oleme vallale lubanud, et lükkame kava aasta võrra edasi.  

Riiberg: Teil polegi tehniliselt võimalik sel aastal midagi teha. Aasta aega on vaja ette teatada, 

mis raied tulevad, kuna need on läbi rääkimata, ei saa teha.  

Metsaülem selgitab, et neid alasid, mis on Rehatse kaitsealalt väljas saaks teha. Ta palub usaldada 

metsameeste kogemust.  

Vanem mees: Kui metsa maha võtta, siis peaks siit midagi ka saama, see siin liiga peenike.  

Kevvai selgitab, et saja aastaga ei kasva puud palju jämedamaks, sest pinnas on vaene.  

Rahvas küsib, mis on lahendus. 

Kevvai: Majandame nagu tavaliselt või jätame alles.  

Mati Sepp: Lahendus oleks valikraie, teeme häilud või siis veoteed sisse.  

Kevvai selgitab, et valikraie tegemine lõpetati eelmise sajandi alul, sest lõpuks lõppes see ikka 

lageraiega.  

Mati vastab, et siis võeti valikraiega maha ilusaid puid, nüüd mitte. „Arvan, et metsamehed on 

eetilisemad.“  

Kevvai ütleb, et valikraiet on võimalik teha Kesk-Euroopas, seal on 3-4 rindelised metsad, Eestis 

ei ole see võimalik.  

Rahvas ütleb veelkord, et ei taha raieid.  

Kevvai: Aga kui midagi juhtub, kes vastutab? 

Rahva seast öeldakse, et meie.  

Kevvai: Vastutab RMK.  

Arutletakse, mis võib metsaga juhtuda, kui midagi ei tehta. 

Üks osavõtja räägib, viidates kõrvalolevale noorele männikule, et Kevvai lubas 17 aastat tagasi, 

et mets jääb siia alles metsiste pärast, aga metsist ei ole enam. „Kes vastutab?“  

Metsaülem arvab, et ei oska selgitada, mis metsis ära läheb. Arvab, et seetõttu, et noorendik ei 

sobi metsisele, ta vajab ala, kus lennata.  

Tekib arutelu urbaniseerunud ühiskonnast. 

Kaja Riiberg ütleb, et alternatiivsed tulud tuleb ka rahasse arvutada, mitte ainult puidutulu. 

Marjad, tervis haridus, igapäevane metsakasutus. 

Laasma küsib, kas teatakse, kui palju maksab 300 grammi mustikaid talvel Coopi poes. „5-6 eurot! 

Saan kogu oma mustikavaru siit metsast.“ Tuntakse muret, et mustikaalad lähevad raiesse.  

Metsaülem tõdeb, et koosolekuga on siiski jõutud mingisuguse tulemuseni. „Ootame elurikkuse 

tulemuse ära ja seejärel võtame uuesti Teiega kontakt ja vaatame.“ 

Rahvas soovib, et kaardile oleks kantud kaitseala piirid ja nn Lauritsa ring.  

Metsaülem palub saata kaarti, kus oleks seda näha. „Ma paneks hea meelega kokku, põhikaardil 

on kõik rajad näha, aga Lauritsat ei ole.“ 

Selgub siiski, et Lauritsa rada on kaardil olemas, seda pole lihtsalt nimeliselt eraldi märgitud, üks 

mees näitab täpselt, kust see kulgeb.  

Mati Sepp küsib, mis järgmisel aastal tuleb.  

Kevvai ütleb, et praegune raiete planeering läheb peaaegu täielikult ümbertegemisele, 

põhimõtteliselt tuleb uus planeering. Harvendusraie jääb nii nagu on.  

Mees: Ja kui uus planeering tuleb, kas siis saame kaasa rääkida.  
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Tehakse ettepanek, et alustada Kuusalust kaugemalt, et oleks näha, kuidas läheb.  

Küsitakse ka, mis maapinnast saab, kui harvester raiuma tuleb. Kas tekivad roopad? 

Metsaülem selgitab, et kogu alal ei sõideta. Sander Heinla selgitab, et roopaid ei jää. Ja kui veidi 

pinnast saabki kannatada, siis seal saab seemnest puud kasvama.  

Mati Sepp tõdeb, et Eestis ei ole kohta, kus näeks 200 aastast männikut.  

 

LEPITI KOKKU: 

 

1. 1 km raadiuses Kuusalu alevikust järgnevaks 10-ks aastaks uuendusraieid ei planeerita; 

2. raiealad ei tohi ületada olemasolevaid radasid; 

3. kõigi kavandatavate lageraiete tegemise järgselt peab raiealal säilima mets täiusega 0,4; 

4. kõik aktiivses kasutuses olevad rajad tuleb kanda metsatööde kaardile; 

5. metsatööde kaardile tuleb kanda Rehatse maastikukaitseala piir; 

6. raiekava koostamine nihkub aasta võrra edasi; 

7. metsa majandamise tulemusel kujundatakse erivanuseline mets. 

 

 

  

 

 

Allkirjastatud digitaalselt  

 

Andrus Kevvai 

Juhataja 

Allkirjastatud digitaalselt 

 

Kristiina Viiron 

Protokollija 

 

  

Lisa: osavõtnute nimekiri 


