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/arvestame 

osaliselt Vastus

Ülle Laasma Seltsing 

Roheline Kuusalu

Meie kogukond palub Kuusalu vallavalitsust ja RMK -d, et 

RMK ootaks oma plaanidega senikaua, kui oleme saanud 

antud piirkonnas läbi viia liigirikkuse uuringu. Uuring toimub 

selle aasta kevadel, suvel ja sügisel ning on väga tähtis 

alusdokument nii Kuusalu elanikele, vallale kui ka RMK'le. On 

suht arusaadav ja loogiline, et on oluline teada antud metsa 

potensiaalist ning olulisust nii keskkonna kui ka kogukonna 

seisukohalt, enne kui antud metsa majandamise üle 

otsustama hakatakse. Arvestame 

Liigirikkuse uuringut võib kindlasti korraldada. On vägagi 

teretulnud, kui saame täiendavat informatsiooni 

loodusväärtuste osas, mida me senini võib-olla pole märganud. 

Samas ei välista uuringu tegemine riigimetsa majandamise 

kava koostamist. Järgmise 10 aasta kava võime me ikka valmis 

teha ja kui tõesti selgub, et osasid kavaga planeeritud töid ei 

ole võimalik teha, siis jätab RMK need tööd tegemata. RMK 

hinnangul oleks mõistlik, kui saaksime Teilt esmased uuringu 

tulemused kätte selle aasta septembrikuuks.

Ülle Laasma Seltsing 

Roheline Kuusalu

Uue üldplaneeringu koostamine ja vastuvõtmine peaks 

käima käsi-käes RMK majandamisplaanidega. Üldplaneering, 

mis käsitleb eelkõige valla ja tema elanikke nägemust antud 

piirkonnas on järjekorde oluline alusdokument, mis peaks 

jõustuma RMK plaanidega üheaegselt.

Pole 

võimalik 

arvestada

Kuusalu valla uue üldplaneeringu koostamise protsess ei sea 

piirangud tavapäraselt toimivale majandustegevusele, s.h. 

metsa majandamisele. Vallal on olemas kehtiv üldplaneering, 

millest lähtuvalt saavad jätkuvalt toimuda nii metsa 

majandamine kui ka kõik teised majandustegevused. 

Üldplaneeringu koostamise protsessil ja metsa majandamise 

kava koostamisel on täiesti erinev ajaraamistik. Neid tegevusi 

ei saa kindlasti käsitleda käsi-käes.
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Ülle Laasma Seltsing 

Roheline Kuusalu

Soovime, et antud koosolekul ei tehtaks rutakaid ja 

kiirustatud otsuseid nagu näiteks ostsuseid raieliikide või 

langu suuruste üle. Antud informatsioon on niivõrd oluline, 

et enne tähtsate otsuste tegemist võiks inimestel olla 

võimalus informatsioon rahulikult läbi töötada ning esitada 

oma nägemus ja argumendid. Arvestame

RMK ei soovigi teha rutakaid otsuseid. Kõrgendatud avaliku 

huviga aladele metsa majandamise kava koostamise ajakava 

kohaselt võtab ühe kava tegemine ligi neli kuud aega. Raieliigi 

ja langi suuruse määravad üldjuhul ära kohalikud looduslikud 

tingimused nagu näiteks mulla viljakus, metsa vanus, metsa 

tihedus, metsas kasvavate puude vanuse erinevus (metsas 

kasvavad eri vanusega ja erineva pikkusega puud), metsas 

kasvavad puuliigid ja varasemalt väljakujunenud metsa 

mosaiiksus. Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse ja saabunud 

ettepanekuid käsitletakse vastavalt RMK juhendile "Kaasamine 

ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse", mis on 

leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3

%B6de%20planeerimisse%202021-03-08.pdf  

Ülle Laasma Seltsing 

Roheline Kuusalu

Millised on konkreetsed ettepanekud, mida kogukond saab 

RMK'le esitada ja RMK oma majanduskavade koostamisel siis 

ka arvesse võtab? Palun tuua konkreetseid näiteid. Arvestame

Ettepanekud, mis puudutavad kõrgendatud avaliku huviga 

metsaala ulatust ja paiknemist, metsaalal asuvate objektide 

(metsarajad, pärandkultuuri objektid, elanike jaoks tähtsad 

puud –n.t ristipuud jne) säilitamist, raiealade maastikku 

sobitamist, raietöödeks sobiva aja määramist (soovitav 

raiekuu, töö tegemine ainult tööpäevadel, töö tegemise 

kellaajad – nt 8.00 – 18.00), lageraie puhul langile jäetavate 

puude arv ja paiknemine (nt radade servas, elamute läheduse) 

ning millise sobiva puuliigi võiks uuendusraie järgselt alale 

kasvama panna. Ettepanekuid, mida RMK saab arvestada, on 

kirjeldatud RMK juhendis "Kaasamine ja ettepanekute 

esitamine metsatööde planeerimisse", mis on leitav RMK 

kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3

%B6de%20planeerimisse%202021-03-08.pdf  

Maarja-Liis Lohse 

Olen Kasispea küla elanik. Juhul kui on Kasipea küla 

läheduses ja selle ca 10 km raadiuses planeerituid mingeid 

RMK töid, siis ka sellest mulle teada anda. 

Pole 

võimalik 

arvestada

Pole käsitletav ettepanekuna. Ei ole seotud Kuusalu kavaga. 

Kogu RMK metsatööde info on leitav RMK metsatööde kaardi 

rakendusest.



Kuusalu Vallavalitsus

Seoses eeltooduga teeb Kuusalu Vallavalitsus ettepaneku 

määrata Rehatse maastikukaitsealast põhjapool asetsevad 

metsad mittemajandavateks metsadeks. Lisaks määrata 

Kuusalu kalmistust idas paiknevad metsad 

mittemajandatavateks metsadeks

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega, 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.

Kerli Palu

Minu soov oleks säilita see mets sellisena nagu see on, mitte 

teha lageraiet (või mis iganes need teie poolsed väljendid 

seal olid) vaid piirduda minimaalse hooldusega selliselt, et te 

ei tekitaks sinna killustikuga teid (mis on jooksmiseks 

äärmiselt ebamugav) vaid jääksid alles need teed, mis seal 

täna on või ei kasvataks sinna liivasele alale (nagu te ütlesite) 

tihedat noort metsa peale. 

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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. Kõik teed ja  rajad säilivad ja vajadusel 

taastatakse endises olukorras



Ülle Laasma Seltsing 

Roheline Kuusalu

Meie soovime, et Kuusalu alevikule nii lähedal ja 

kogukonnale nii olulistes metsades rakendataks 

püsimetsanduslikke meetmeid

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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. Valikraiete tegemine 

ei ole igal metsaalal võimalik.

Ülle Laasma Seltsing 

Roheline Kuusalu

Kuna sellel koosolekul ei saanud meie kogukond RMK-lt 

peale metsade kirjeldamise muud infot, siis palume uut 

koosolekut, kui on selgunud konkreetemad raie langu 

suurused ja raie liigid, mida RMK sooviks KAH aladel teostada. Arvestame

Kohtumisi kogukonnaga korraldatakse ja saabunud 

ettepanekuid käsitletakse vastavalt RMK juhendile "Kaasamine 

ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse", mis on 

leitav RMK kodulehelt 

https://media.rmk.ee/files/Kaasamine%20metsat%C3%B6%C3

%B6de%20planeerimisse%202021-03-08.pdf  Uue koosoleku 

planeerime koos ala külastusega aprilli vastavalt lume 

sulamisele.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Teeme ettepaneku alevi lähedasi metsi mitte majandada 

vaid puidu saamise eesmärgil vaid selgelt tunnistades 

Kuusalu metsa muidu olulisi majanduslikke funktsioone ja 

kasutusviide, mida oleme eespool kirjeldanud. Arvestame

 Kava koostamisel arvestame vastavalt võimalustele kindlasti 

ka kõigi teiste metsakasutusviisidega. 



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Näeme tuleviku Kuusalut ümbritsemas parkmetsa, mis on 

püsivalt metsane, täidab Kuusalu inimeste vajadusi ja on nii 

keskkonnakaitse, looduskaitse kui rekreatsiooni mõttes 

eeskujuks teistele asulatele. RMK'l võiks leiduda selline 

näidisala kus KAH metsa majandamisel on eeskujulikult 

arvestatud kohalikke huve.

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Oleme seisukohal, et meie asulalähedase metsa maastikuline 

ja bioloogiline väärtus peaks olema ajas kasvav, mitte 

kahanev ja seda ei tohiks kahjustada raietega. Metsa 

säilitamine annab ka võimaluse tulevastele põlvedele teha 

otsususeid nende endi tõekspidamistest lähtudes.

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Rehatse kaitseala peamine kaitse-eesmärk ei ole 

metsamajandamine. Samas oleks võimalik raietega 

ühevanuselise metsa vanuseslist mitmekesisust suurendada 

ja sirgete piiridega eraldisi kujundada looduslikumateks. Arvestame

Kavandame metsa uuendamist valdavas osas turberaietega, 

mis annabki võimaluse erivanuselise metsa tekkeks ja samuti 

looduslikuma ilme kujunemiseks.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Uuendusraiete puhul peame võimalikuks häiludena 

majandamist mõnedel radade äärest kaugemal asuvatel 

eraldistel, mis jätab osa metsa raietest täielikult puutumata. 

Ei ole vastuvõetav, et avar ja ilus mets asenduks järkjärgult ja 

lausaliselt noorendikega

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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.



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Mitte kavandada raieid asula läheduses asuvatele vana 

metsaga aladele, jätta need rekreatsiooni ja koriluse 

eesmärgil ja bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks 

majandustegevusest osaliselt välja. On aegunud 

kontseptsioon, et mets vajab säilimiseks ja elus püsimiseks 

lausalist raietegevust.

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Säilitada vana mets teede ristumiskohtades, kus on inimeste 

kohtumise paik ja maastikuliselt kaunid paigad.

Arvestame 

osaliselt

Kavaga ei planeerita üldjuhul raieid,  mis ulatuvad üle radade ja 

teede.



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg Loodus- ja terviseradade ääres säilitada raievaba puhverriba. Arvestame

Jätame radade äärde soovitud puhverribad, arutame seda 

teemat järgmisel koosolekul.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Radade pinnas tuleb metsa väljaveo käigus säilitada, 

kavandades raie külmunud pinnasega.

Arvestame 

osaliselt

Raietöid ei saa planeerida talvisesse perioodi, mil rajad on 

kastuses suusaradadena. Täiendame kava alljärgneva 

sõnastusega: Raietööde läbiviimisel väldime võimalikult 

pinnasekahjustuste tekkimist. Kui kahjustused siiski tekivad, siis 

taastame kahjustada saanud teed, rajad ja sihid koheselt 

esimesel võimalusel. 

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Pärast raiet tuleb kahjustatud radade seisund taastada. 

Liivase pinnase tõttu on kerge juhtuma, et rajale tekkib 

liikumist takistav lahtine liiv. Arvestame

Täiendame kava alljärgneva sõnastusega: Raietööde 

läbiviimisel väldime võimalikult pinnasekahjustuste tekkimist. 

Kui kahjustused siiski tekivad, siis taastame kahjustada saanud 

teed, rajad ja sihid  esimesel võimalusel. 



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Teeme ettepaneku mitte laudustada puitu terviseradade 

äärde. Arvestame

Täiendame kava sõnastusega: Terviseradade äärde 

metsamaterjali ladusid ei planeerita.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Raietööde käigus tuleb tagada pärandkultuuri elementide ja 

nende aluse pinnase puutumatus ja säilimine: (1) 

Lauritsarada, (2) kiviaiad, (3) ajaloolised ühendusteed, (4) 

kaevikud, (5) vaigutuspuud jmt. Arvestame

RMK arvestab kõigi teadaolevate pärandkultuuri objektidega. 

Vajadusel täiendame infot järgmisel koosolekul.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Teeme ettepaneku kaardistada enne raiet üle arutamist 

Kuusalu metsa olulised rajad ja säilitamisväärtusega 

üksikobjektid. Arvestame

Rajad ja objektid kaardistame vastavalt vajadusele järgmise 

koosoleku käigus. Täiendame kava alljärgneva sõnastusega: 

Raietööde läbiviimisel väldime võimalikult pinnasekahjustuste 

tekkimist. Kui kahjustused siiski tekivad, siis taastame 

kahjustada saanud teed, rajad ja sihid esimesel võimalusel. 



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Rehatse kaitsealale tuleks koostada kaitse- ja tegevusjuhised, 

mis aitavad kaasa siinsete väärtuste hoidmisele ja tagavad 

ala säilitamiseks vajaliku tegevuse.

Pole 

võimalik 

arvestada

Kaitseala kaitsekorralduslike tööde planeerimine on kaitseala 

valitseja (Kuusalu Vallavalitsuse) ülesanne.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Paigaldada metsaaala tutvustav infotahvel ja kaart. Tähistada 

peamiste ligipääsuteede juures ka kaitseala piirid.

Pole 

võimalik 

arvestada

Kaitseala tähistamine, samuti infostendi ja kaardi paigaldamine 

on kaitseala valitseja (Kuusalu Vallavalitususe) lahendada.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Jaotada raied võimalikult pikale perioodile, mis annab 

võimaluse nii elustikule kui elanikkonnale raietega paremini 

kohaneda ja vähendab raiešokki (mitte kavandada nö pikalt 

ette raiumist - intensiivsemalt raiumist paari aasta jooksul, 

mida ilmselt kulutõhususe ja majandusliku põhjendatuse 

argumendile rõhudes soovitakse). Arvestame RMK ei planeeri KAH aladele liiga intensiivset raiet. 



Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Majandada Kuusalu metsi kui KAH metsade näidisala 

koostöös püsimetsanduse ekspertidega.

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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. Püsimetsandus ei ole kindlasti nimetatud ala 

puhul lahendus. Küll aga saab seda metsala majandada 

erinevate turberaie võtetega.

Kaja Riiberg, Lauri-

Indrek Tummeleht, 

Leelet Tummeleht, 

Elo Tuuli Tummeleht, 

Kaur Artur 

Tummeleht, Kusti 

Tummeleht, Ruti 

Riiberg, Koidu Riiberg

Kutsume üles valda Rehatse kaitseala valitsejana kohalike 

elanikega avalikult arutama kalendriaasta raiete kava, mis 

tuleb kaitseala valitsejale iga aasta 1. jaanuariks esitada. 

Kohalikud elanikud peavad saama kaasa rääkida kogukonnale 

kuuluva riigimetsa majandamises.

Arvestame 

osaliselt

Kaitseala kaitsekorralduslike tööde koostamisega tegeleb 

kaitseala valitseja - Kuusalu Vallavalitsus. 

Ülle Laasma

Kogukond ei soovi selles piirkonnas rakendada lage- ja 

turberaiet, vaid kasutada teisi raieliike. Tegemist on 

metsaalaga, mida on võimalik majandada püsimetsana.

Pole 

võimalik 

arvestada

Kuusalu ümbruses kasvavaid puhtmännikuid ei ole võimalik 

püsimetsana majandada. Mänd on valgusnõudlik puuliik, mille 

mitmes rindes kasvatamine pole võimalik.



Külli Rahu

Minu vanaisa oli metsavaht selles piirkonnas ja on seda 

metsa külvanud, ma ise olen seda 30 aastat tagasi teinud. 

Selles metsas on tehtud kogu aeg turberaieid ja 

hooldusraieid. Uute häilude tegemisega on seal juba hiljaks 

jäädud. Olen metsanduse haridusega ja kinnitan, et valikraie 

sellistes metsades võimalik ei ole. Arvestame

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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

Lauri-Indrek 

Tummeleht

Kolm põhilist aspekti, mida selle metsa juures tuleb 

arvestada on looduskeskkond, müratõkke roll ja rekreatiivne 

väärtus. Siin on seene-marjakohad, siin sporditakse, on 

maastikukaitseala, pesitsevad erinevad linnuliigid ja siin on 

vanu metsi. Kas me tahame viibida noorendikus või vanas 

metsas? Säilitada tuleks üle 100 aasta vanu metsi. Aleviku 

ääres ei tahaks näha lageraiet. Spordiradade ääres ja 

alevikuga piirnevatel aladel peaks olema mõõdukas 

majandamine, need tuleks säilitada, et tõuseks metsa 

rekreatiivne ja looduskaitseline väärtus.

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Kuusalu ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu 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.



Lauri-Indrek 

Tummeleht

Me peaks mõtlema rohkem selle peale, kuidas kaitseala 

väärtusi suurendada. Kas siit alalt saadavat raietulu saaks 

kasutada ka suusaradade arendamiseks?

Pole 

võimalik 

arvestada

Pole käsitletav kava ettepanekuna. RMK ei arenda Kuusalu 

terviseradu

Ülle Laasma

Alevi lähedastes metsades liiguvad rohkem koeraomanikud 

ja lastega pered. Puhvertsooni on vaja karjääride ümbruses, 

matka- ja suusaradade ääres, surnuaia ümbruses. Kas oleks 

võimalik koostada raiekavade erinevaid variante, et nende 

vahel valida?

Arvestame 

osaliselt

Erinevaid variante saab kaaluda kogu kava menetlemise s.h. 

järgneva koosoleku käigus

Kaja Riiberg

Ettepanek on matka- ja loodusradade võrgustik korralikult 

kaardistada ja ette näha meetmed, mis aitavad leevendada 

mõjusid neile. Ei tohiks raiealadega minna üle radade ja et 

metsa alla jääks ka lamapuitu.

Arvestame 

osaliselt

Matka- ja terviseradade võegustik on nähtav Maa-ameti 

kaardirakendustelt, raiealasid üldjuhul üle radade ei planeerita, 

lamapuitu kindlasti säilitatakse.

Annika Blum

Tulge Kolgale vaatama, kuidas on männid langil kahe aastaga 

kasvanud. Kui töö tegija teab, mis ta teeb, siis on tulemus ka 

ilus, niivõrd kui üks raieala ilus olla saab.

Pole 

võimalik 

arvestada Pole käsitletav ettepanekuna.

Kristo Palu

Kogukond ei ole metsamajandamise vastu, aga need kahe 

aasta tagused langid ei olnud OK. Pakun lahenduse, et seal, 

kus on suusarajad, seal olud raiete tulemusena ei muutu. 

Kandke kasutatavad rajad kaardile ja see lööb pildi 

selgemaks, kus probleemkohti tuleb.

Pole 

võimalik 

arvestada

Pole käsitletav ettepanekuna. RMK ja Kuusalu Vallavalitsuse 

vahel sõlmitud lepingu alusel on suusarajad kaardile kantud. 

Kui selles osas on ebatäpsusi, siis tuleb pöörduda valla poole, 

et radade asukoht saaks lepingus õigesti kajastatud.

Ülle Laasma

Vahepeal ei saanud normaalselt liigelda ka nendes kohtades, 

mida eelmise raie järgselt killustikuga täideti. Töid peaks 

tehtama sellises mahus, mis kohalikke elanikke ei häiriks.

Arvestame 

osaliselt

Täiendame kava alljärgneva sõnastusega: Raietööde 

läbiviimisel väldime võimalikult pinnasekahjustuste tekkimist. 

Kui kahjustused siiski tekivad, siis taastame kahjustada saanud 

teed, rajad ja sihid esimesel võimalusel. 

Ulvi Rand

2017. aastal alustasime Kolgas umbes samamoodi teineteise 

soovide tundmaõppimisega ja protsessi alguses midagi ei 

otsustatud. See protsess eeldab pühendumist mõlemalt 

poolt ja siis on võimalik ka edasi liikuda parema vastastikuse 

mõistmise poole.

Pole 

võimalik 

arvestada Pole käsitletav ettepanekuna kava koostamiseks.



Päästame Eesti 

Metsad MTÜ, 

Farištamo Eller; MTÜ 

Roheline Pärnumaa, 

Tiina Georg

Terviseradade ümbruses majandada ettevaatlike 

hooldusvõtetega - valikraie.

Arvestame 

osaliselt

Raiealad ja raieviisid 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.

ETTEPANEKUD KAVA PROJEKTILE APRILL 2022

Ettepaneku esitaja Ettepanek

Seltsing Roheline 

Kuusalu/ Ülle Laasma

1.) EI lage-, turbe,-uuendusraietele Kuusalu alevikku 

ümbritsevates vanades metsades, mida on umb 90 ha. Need 

metsad on kogukonnale olulised ja seega tuleb antud 

piirkonnas kasutada vaid valikraiet. RMK on öelnud 

riigimetsa kava projektis : “Ideaalne oleks võrdne jaotus eri 

vanusegruppides, mis tagab erivanuseliste metsade 

olemasolu ka sadade aastate pärast.” Praegu esitatud 

raiekava raietegevus viib soovitud tulemusest ainult 

kaugemale, kuna vana metsa osa väheneb drastiliselt.

RMK kommentaar

Oleme valmis kaaluma valikraie tegemist väheviljakatates sambliku ja 

kanarbiku männikutes, kus on valikraiega võimalik tagada männiga 

uuendamiseks vajalikud tingimused. Tuleb siiski arvestada, et viljakamates 

kasvukohtades ei ole valikraiega võimalik tagada piisavaid tingimusi uue 

metsapõlve tekkes ja väljakasvatamiseks. Kuusalu aleviku ümbruse 

metsadest moodustavad keskealised metsad 64,9%, mis tähendab seda, et 

aastakümnete jooksul saavad neist keskealistest metsadest järjest vanad 

metsad. Vanade metsade osakaal ei vähene vaid on kavavavas trendis. Küll 

aga noori metsi on ainult 6,7% ja järgneva 10 aasta jooksul kava projekti 

järgselt majandades suureneb noorte metsade osakaal vaid 7,3%-ni. S.t. 

lähema 10 aasta jooksul ei ole kuidagi võimalik saavutada soovitud võrdset 

jaotust. Erinevate vanusgruppide võrdne jaotus on pikaajaline siht, kuhu 

võiks jõuda 50-60 aasta pärast.



Seltsing Roheline 

Kuusalu/ Ülle Laasma

2.) Ühevanuselises vanas metsas on valikraie võimalik ja 

sellepärast pakume seda alternatiivina teistele raietüüpidele. 

RMK on öelnud, et antud metsas ei ole valikraide tegemine 

võimalik. Seltsing Roheline Kuusalu on võtnud ühendust 

spetsialistitega Tartu Ülikoolis (Anneli Palo, Liina Remm, Raul 

Rosenvald) ning nende saadetud infomaterjal lükkab ümber 

RMK väited. RMK peametsaülem Andres Sepp on kinnitanud 

ka Maalehele järgnevat “Uue metsa kasvatamine vana metsa 

varjus on võimalik vaid väheviljakates männikutes, mida on 

Eestimaal aga vaid 6 protsenti metsamaast.” Kui RMK 

Kuusalus seda ei arvesta, siis läheb RMK vastuollu oma enda 

peametsaülema väljaöelduga, mõistagi ka kohalike 

soovidega. Kuusalu KAH-metsades on valikraie võimalik, 

küsimus on kas see on tulus. Arusaadavalt on see peamine 

põhjus, miks RMK ei soovi valikraiet teha. Samas on see aga 

kogukonna soov vanades metsades teostada ainult valikraiet. 

Valikraie on samuti raie aga võrreldes teiste raietega 

vähendab see kogukonnale ja loodusele tehtavat traumat. 

Seltsing Roheline 

Kuusalu/ Ülle Laasma

RMK ettepanekutest on näha, et RMK ei hooma antud metsa 

lähendust ei elumajadele, Kuusalu surnuaiale ega 

terviseradadele. Mõned näited: Raielangid LR2024 ja HL 

2024 on otse aleviku ja Kuusalu liivakarjääri puhvertsooniks 

karjäärist tuleva tolmu ja müra eest. Selle piirkonnas on 

tehtud tohutult lageraideid viimastel aastatel. Reielangid AR 

2028 on Kuusalu surnuaiast vähem kui 100 meetri kaugusel. 

Ajalooline surnuaed, mida külastavad aastas tuhanded 

inimesed vaatavad tulevikus metsa asemel raielanke. Osa 

Ühevanuselises metsas ei ole valikraie teostamisega erivanuselist metsa 

(püsimetsana majandatavat metsa) kujundada. RMK peametsaülema Andres 

Sepp lause käib turberaietega metsa uuendamise võimalikkuse kohta, sellega 

ei ole otseselt silmas peetud valikraiet. RMK peab kõige olulisemaks ikkagi 

uue metsapõlve rajamist ja kasvatamist.

Vastavalt 03.05.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule kaalume LR2024: 

QS040 eraldis 11, HL2024: QS040 eraldis 13 ja AR 2028: QS043 eraldis 1 

raiekavast väljajätmist.



Seltsing Roheline 

Kuusalu/ Ülle Laasma

Raeielangid HL2028 ja HL3030 kaks kõige suuremat raielanki 

on tehtud otse Rehatse kaitseala piirile. Hiiglaslikud langid, 

kust lähevad läbi terviserajad, Lauritsapäeva jooksurada ja 

välivõimla on paljudele inimestele, eriti vanuritele, lastega 

peredele ja koerajalutajalte, lähim koht looduses olla.

Seltsing Roheline 

Kuusalu/ Ülle Laasma

Seltsing Roheline Kuusalu on kogunud 304 allkirja RMK 

esitatud raieplaani vastu. 

(https://petitsioon.ee/kuusalumetsad ) Lühikese ajaga 

kogutud allkirjakampaania mõte on näidata, et Kuusalu 

kogukond ei koosne 20 inimesest, kes kaasamiskoosolekule 

jõudsid. Kogukond on suurem ja RMK väljapakutud raiete 

vastu on rohkem inimesi. Seltsing Roheline Kuusalu plaanib 

jätkata allkirjade kogumist. Kogutud allkirjad võimaldavad nii 

Kuusalu vallal kui ka RMK’l saada parem ülevaade kogukonna 

arvamusest antud metsade ja raieplaani kohta. Praegused 

allkirjad tulevad interneti keskkonnast. Paljud inimesed, kes 

samuti meie metsas usinasti käivad ja ei kasuta arvutit ei ole 

saanud veel oma allkirja anda. Nendelt plaanime veel koguda 

allkirju paberkandjale.

Seltsing Roheline 

Kuusalu/ Ülle Laasma

Aasta 2022 sügis on raiete läbiviimiseks liiga varajane. 2022 

aastaks ei saa raideid plaanida. Liigirikkuse uuring peaks 

lõppema Septembris ja kindlasti vajab liigirikkuse läbiviija 

materjali kokku panemiseks ja vallale esitamiseks rohkem 

aega. Samuti oleme mõistnud, et tänaseks ei ole RMK veel 

lõplikke otsuseid teinud ja kui need jaanipäevaks tehtud 

saavad, siis on paar kuud liiga lühike aeg kogukonnale 

raieplaanidega tutvusmiseks ja harjumiseks. RMK praegu 

väljapakutud järgmise 10- aasta raieplaan ei kattu Kuusalu 

elanike nägemusega antud metsast!

Oleme Kuusalu vallaga kokku leppinud, et lükkame kogu raie kava aasta võrra 

edasi.

RMK mõistab, et inimeste jaoks on sõna „lageraie“ väga halva mainega ja 

seetõttu ollakse valmis igal juhul allkirja andma. Paraku ei ole ju nii, et RMK 

planeerib kõik alad lagedaks raiuda. Samas tuleb aru saada, et RMK üheks 

ülesandeks on ikkagi metsi järjepidavalt ja jätkusuutlikult majandada ja 

uuendada ning uuendamiseks vajalikud tingimused luua. Ettepanekutega 

saame arvestada vastavalt võimalustele ja kindlasti ei saa me nõustuda 

uuendusraiete täieliku ärakeelamise ettepanekuga.

Vastavalt 03.05.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule kaalume HL2028: 

QS042 eraldis 3 ja HL2030: QS041 eraldis 26 raiekavast väljajätmist.



Külli Rahu

Kavandatud lageraie kvartali QS040 eraldisel 11 saab ehk 

ümber planeerida või kavandada vaid osaliselt (lääneosa), 

sest kavandataval raielangil paikneb terviseraja välijõusaal. 

Jõusaal paikneb eraldise 11 idaservas kvartalisihi ääres, 

eraldise kirdenurka läbivast teerajast lõunapool. Kui jõusaal 

jääb lageraielangile või langi läheduse tõttu tuule kätte või 

on oht, et sinna lageraielangi servast pidevalt kukub 

tuuleheite puid, siis ei ole see kasutatav.

Külli Rahu

Kvartali QS040 eraldistel 17 ja 18 on kavandatud häilraie. 

Eraldise 17 lõunaossa ja 18 edelaossa on tekkinud 

varasemate raiete ja tuulemurru tagajärjel noor männik, 

milles paikneb eelmise metsapõlve puid suhteliselt vähe. 

Eraldiste kirjelduses märgitud nooremad männid paiknevadki 

vaid eraldiste lõunaosas kvartalisihi ääres. Kas oleks võimalik 

see ala eraldi eraldisena kirjeldada ja uuendusraiest välja 

jätta?

Külli Rahu

Kava järgi on kvartali QS041 eraldisel 18 kavandatud häilraie 

juba aastal 2022. Eraldisel on veel säilinud vaigutusjälgedega 

puud, mida jääb järjest vähemaks. Eraldis on võetud arvele 

pärandkultuuri objektina (inventeerija Jürgen Kusmin). 

Kuivõrd alevi tagune mets on lisaks rekreatsiooni- ja 

muudele kasutusaladele ka sobiv koht loodushariduse 

andmiseks, siis kas ei võiks see vaigutatud puistu veel mõnda 

aega seista ja jõuda lõppraiesse siis, kui on näha, et viimane 

piir on käes? Praegu näib, et ta võiks oma tervisliku seisundi 

mõttes  seal veel mõnda aega püsida.

Vastavalt 03.05.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule kaalume QS040 

eraldis 11 raiekavast väljajätmist.

Vastavalt 03.05.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule kaalume QS040 

eraldis 17 ja eraldis 18 raiekavast väljajätmist. Raie jätkuva kavandamise 

puhul arvestame ettepanekuga ja jätame noored männid kindlasti kasvama.

Vastavalt 03.05.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule kaalume QS041 

eraldis 18 raiekavast väljajätmist.



Külli Rahu

Kavandatavate raiete kogumaht järgneva 9 aasta jooksul 

kvartalite QS040 ja QS041 (ja ühtlasi kogu piirkonna) kõige 

kõrgema rekreatsioonikasutusega alal on 17,6 ha 103 ha-st, 

mis teeb pea 17%. Kuigi häilraiete puhul ei raiuta kogu alal 

korraga, siis alal kavandatud 16,5 ha suurusest häilraie alast 

25% ehk rohkem kui 4 ha siiski raiutakse ja raie mõju 

maastikule  on oluline. Kavandatud 4,85 ha suurune 

häilraielank kvartali QS041 eraldisel 26 on ehmatavalt suur ja 

väga olulises piirkonnas. Kuivõrd eraldis on vanuse mõttes  

napilt küps, siis ei ole selle uuendamisega veel kiire. Palun 

kaaluda võimalust see raie järgmisesse või ülejärgmisesse 

planeerimisperioodi edasi lükata. 

Külli Rahu

Palun võimalusel kaaluda turberaiete kavandamist 

väiksemate lankidena ja piirduda näiteks kaitsealadel 

valdavalt kasutatava 2 ha-ga.

Külli Rahu

Piirkonnas on kohati olemas häilud, millesse on hakanud 

tekkima looduslik uuendus. Loodetavasti on võimalik häilraie 

häilud paigutada just nendesse kohtadesse.

Külli Rahu

Ma ei ole kindel, kas kavas selliseid detaile üldse märgitakse, 

aga väga oluline on, et kui mingil põhjusel siiski kahjustatakse 

teid ja radu ja tekib vajadus neid parandada, siis kasutatakse 

parandustöödeks looduslikku kruusa, mitte siia sobimatut 

jämedat paekillustikku nagu juhtus kvartali QS054 lageraiete 

tegemisel.

Kuusalu Vallavalitsus 

/ Terje Kraanvelt/ 

Margus Kirss

Kuusalu Vallavalitsus on seisukohal, et antud piirkonna 

metsad ei vaja praeguses staadiumis uuendamist.

Arvestame olemasolevate häiludega ja juba tekkinud loodusliku uuendusega.

Tööde käigus välditakse võimalikult olemasolevate radade kahjustamist. 

Kahjustada saanud teed, sihid ja rajad taastatakse endises olukorras, kindlasti 

ei kasutata taastamiseks jämeda fraktsiooniga killustikku.

Uuendamisega tuleb kindlasti tegeleda, sest valdav osas raiesse valitud 

metsadest on 120-130 aastat vanad ja vanade metsade osakaal järjest 

suureneb ja samas keskealiste ja noorte metsade osakaal hakkab vähenema. 

RMK on seisukohal, et KAH alal peaks jätkuvalt olema nii noort, keskealist kui 

ka vana metsa ja seda ka kaugemas tulevikus.

Vastavalt 03.05.2022 toimunud koosolekul kokkulepitule kaalume QS040 ja 

QS041 kavandatud raiealade raiekavast väljajätmist. Kindlasti oleme valmis 

raiealade pindalate ja suuruse osas läbi rääkima ja muutma eraldiste piire 

selliselt, et raied ei ulatuks üle radade.

Oleme valmis raiealade pindalate ja suuruse osas läbi rääkima ja muutma 

eraldiste piire selliselt, et raied ei ulatuks üle radade.



Kuusalu Vallavalitsus 

/ Terje Kraanvelt/ 

Margus Kirss

Kuusalu Vallavalitsus teeb ettepaneku eelistada piirkonna 

metsade majandamisel valikraiet.

Kuusalu Vallavalitsus 

/ Terje Kraanvelt/ 

Margus Kirss

Kuusalu Vallavalitsus teeb ettepaneku raietöid 

mitte planeerida käesoleva aasta jooksul, sest uuringu 

tulemused annavad parema ülevaate piirkonnas 

paikenvatest väärtuslikkest liikidest.

Lauri-Indrek 

Tummeleht, Kaja 

Riiberg

Kõrgendatud avaliku huvi põhjused kaaluvad täielikult üles 

RMK metsa majandamise tulu taotlevad põhjendused. Metsa 

majandamisel tuleb siin lähtuda maastikukujunduslikest, 

maastikukaitseala ja Kuusalu elukeskkonna vajadustest.

Lauri-Indrek 

Tummeleht, Kaja 

Riiberg

Leiame, et raiekava peaks sisaldama ka täpset eraldiste 

kirjeldust koos neil paiknevate väärtuste kirjeldusega. 

Jätkuvalt peame vajalikuks planeerimisdokumenti kanda ka 

kõik puhkerajad.

Lauri-Indrek 

Tummeleht, Kaja 

Riiberg

Meie kindel seisukoht on mitte teha lähima 10 aasta jooksul 

uuendusraieid vaid majandada neid metsi püsimetsana. 

MTÜ Päästame Eesti 

Metsad /Farištamo 

Eller

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada 

kogu Tulimäe KAH ala metsasid valikraietega ehk 

püsimetsana, et säiliks alal järjepidevalt mitmekülgsed 

funktsioonid. Samuti teeb ettepaneku läbi viia VEP-inventuur.

Raiete kavandamisel arvestatakse maastikukujundusliku poolega. Samuti 

püüame vastavalt võimalustele arvestada Kuusalu elukeskkonna vajadustega.

Kaalume puhkeradade kandmist kava kaartidele. Täpse kirjelduse 

sissetoomine ei ole mõistlik. See teeb kava liiga pikaks. Kõiki täpseid kirjeldusi 

on võimalik huvi korral vaadata avalikust metsaregistrist.

Püsimetsana majandamine tähendab metsaseaduse mõistes valikraiete 

tegemist. Paraku valikraie ei taga kõigil metsaaladel piisavaid tingimusi uue 

metsapõlve väljakasvatamiseks. Vastavalt võimalustele kaalume valikraie 

kavandamist.

Valikraie ei taga kõigil metsaaladel piisavaid tingimusi uue metsapõlve 

tekkeks ja väljakasvatamiseks. VEP inventuuri on pidevalt ja jooksvalt antud 

metsaalal läbi viidud. Täiendava inventuuri vajadus RMK hinnangul praegu 

puudub. Samas metsamajandamise kava ei välista jätkuvalt jooksva VEP-

inventuuri läbiviimist.

Oleme valmis kaaluma valikraie tegemist väheviljakatates sambliku ja 

kanarbiku männikutes, kus on valikraiega võimalik tagada männiga 

uuendamiseks vajalikud tingimused. Tuleb siiski arvestada, et viljakamates 

kasvukohtades ei ole valikraiega võimalik tagada piisavaid tingimusi uue 

metsapõlve tekkes ja väljakasvatamiseks.

Oleme Kuusalu vallaga kokku leppinud, et lükkame kogu raie kava aasta võrra 

edasi.


