
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Soovib rohkem päikest oma kinnistule. Palub 

raiuda eraldis 28 tema kinnistu all nii, et vanad 

männid alles jääksid (KD018).

Tatiana Parniakova Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Tahkuna külas oleva elamurajooni läänepoolsel 

alal ja sama küla põhjapoolsel märgitud alal 

teostada töid parkmetsa põhimõttel. 

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Peale raietööde lõppu istutada puhastatud alale 

uued puud, mis tagaks metsa võimalikult kiire 

taastumise.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega - metsa uuendamise 

kohustus tuleneb seadusest.

Avalike teede ääres tagada 2 meetrine 

teekoridor, mis võimaldab pääste- ja prügiauto 

läbitavuse.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Tee kaitsevööndi ulatuses ei tohi jätta 

metsamasinatega maha tallatud ja murdunud 

puid ja võsa ning nende tüükaid ja kände, mis on 

kõrgemad kui 50 cm.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Raietöid teostada Meelste külas aegjärkselt.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Laoplatsid korrastada peale materjali äravedu.
Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Kõrgessaare valla üldplaneeringu kohaselt, 

kaitsemetsa majandamisel lageraielangi laius ei 

tohi ületada 30 m ja pindala 2 ha ning 

turberaielangi pindala ületada 10 ha.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega (sh üldplaneeringuga).

Metsamaa raadamisel jälgida, et looduslike 

alade (mets, märgala, niit) osatähtsus aladel ei 

langeks alla 80%.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

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.

Raietöid teostada vaid lindude pesitsemishooaja 

välisel ajal.

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktide ja RMK kevad-suviste raiete 

strateegiaga.

Parandada RMK-l Meelste küla KAH-alade 

kirjelduses järgnev jm: • asukoht

• haldusüksus

• riigimetsa jagunemise analüüs

• RMK poolt Meelste küla kohta tehtud 

metsakoostu analüüs ei ole õige ei Tahkuna küla 

ega Meelste küla kohta

• Meelste küla analüüsis on kaitstava ja RMK 

otsusega mitte majandatava metsa osakaal 0,0 

ha, mis on samuti vale.

Andrus Ränne

Kirsika ja Priit Raud

Triinu ja Anti Kalle

Sirje Piir

Monika Pannal

Arvestame

KAH-ala piirid on määratud lähtuvalt Meelste-

Merineitsi arenduspiirkonnast ja iseloomustavad 

selle piirkonna riigimetsa. Vajadusel täpsustatakse 

kogukonnaga KAH ala piire.



Säilitada raietööde käigus metsas olemasolevad 

teed ja rajad.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Enne tööde algust võtta ühendust 

piirinaabritega.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Lankide planeerimisel kasutada rohkem sopistusi 

ja looklevaid langipiire.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

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.

Lageraiel säilitada kõvalehtpuud. Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

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.

Hooldusraietel vältida alusmetsa raiet. Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

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.

Elamute läheduses mitte teha lageraiet 

hoonetele lähemal kui sealses metsas  kasvavate 

puude kahekordne kõrgus  (45-60 m).

Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

 Kasvukohatüüpides kus on võimalik,  eelistada 

uuendusraiel aegjärkset raiet lageraiele. 
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Kasvukoha sobivuse korral kasutada 

uuendusraieks aegjärgset raiet.
Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Lageraie lank maksimaalse suurusega 2 ha. Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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.



Lageraiete puhul liitumisaeg 10 aastat. Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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.

Harvendusraietel mitte maha raiuda kõik 

järelkasv ja alusmets, sh põõsad.
Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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.

Harvendusraietel säilitada metsa liigiline 

mitmekesisus.
Toivo Saue Arvestame kava koostamisel

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.

Raie teostada sügisel- oktoober ja edasi. Sergei Randel Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Eraldis 11 ( kõige lõunapoolsem) – LR 2029. 

Majandada püsimetsana: valikraie või aegjärkne 

turberaie 1 järk, täius 45 % (täius 30% on 

tuultele palju haavatavam).

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

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 ja muid 

väärtusi.

Eraldis 11 ( kõige lõunapoolsem) – LR 2029. 

Oodata majandamisega kõrvaleraldistel olevate 

noorendike kasvamist.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Aastaks 2029 kasvab kõrval elujõuline noorendik.

Eraldis 19 (Tahkuna tee ääres) – LR 2021. Kõige 

sobivam: valikraie Alternatiiv: aegjärkne 

turberaie 1 järguga, täius 45%.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

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 ja muid 

väärtusi.

Eraldis 28 (keskmine ala plaanil) LR - 2021. 

Oodata selle eraldise raiumisega. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Raie toimub vastavalt piirinaabri soovile.

Eraldis 8 – LR 2029. Majandada püsimetsana. 

Harvendusraie soodustab mustika levikut, 

viljakust.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada. Aastaks 2029 kasvab kõrval elujõuline noorendik.

Eraldis 2 (kirdepoolseim) - LR 2021. Oodata, kui 

põhjapoolselala mets saavutab kõrgust ning 

raietööde käigus säilitada sellel eraldisel olevad 

männid.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame. Raiume kõrvalseisva eraldise kahel erineval viisil.



Palume RMK-l korraldada saadud 

muudatusettepanekute arutamiseks ja edasiste 

plaanide tutvustamiseks avalik koosolek.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.

Palume täpsustada projektis puistu kirjeldust nii, 

et see oleks kooskõlas metsaregistri 

andmestikuga. Samuti täpsustada 

mullastikutüübi andmeid ning sellest lähtuvaid 

seisukohti raieviiside osas. Ühtlasi teeme 

ettepaneku avalikustada korrigeeritud 

andmestikuga kava uuesti.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

kogukonna esindajad
Arvestame Täpsustame kava.

Teeme ettepaneku majandada allesjäänud 

Merineitsi asumi lähiümbruse metsi 

püsimetsadena, kus kasutada vastavalt 

valikraieid või kujundada männikuid hajali 

häilraiega.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

kogukonna esindajad
Pole võimalik arvestada.

Eesti metsateadlaste arvates ei ole kehtiva 

metsaseaduse tingimustel valikraiet Eesti 

majandatavates metsades võimalik edukalt 

rakendada. 

Mitmete ettepanekute kohta on RMK vastanud, 

et arvestab ettepanekuga kava koostamisel. 

Palume täpsemat infot, kuidas on ettepanekud 

projektis arvestatud. 

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

kogukonna esindajad
Arvestame

Eraldis 28 (LR 2021) on loodud vastavalt soovile. 

Välditud raielanke mõlemal pool teed korraga.

Soovime  teada, kuidas on 

korraldatud Tahkuna küla elanike 

kaasamine. 

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

kogukonna esindajad

Tahkuna elanikud on kaasatud nii, nagu on kaasatud 

kõik teised elanikud: tasuta ja tasulise meedia kaudu.

Oleme huvitatud ka kohapealsest kohtumisest 

RMK esindajaga, et saada üksikasjalikum 

ülevaade kavandatavatest raietest ning teha 

selle pinnalt veel omapoolseid ettepanekuid.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

kogukonna esindajad
Arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.

Raietööde alustamise korral teavitada eraldise nr 

2 piirikinnistu omaniku.
Andres Tuberg Arvestame Teavitame Teie kaudu.

Eraldis 19 : Arvestades seda, et olemasoleva 

metsa täius on 91%, palume selle eraldise osas 

mitte kahandada 1. järguga täiust alla 60%. Tee 

äärses küljes palume säilitada rohkem puid ja 

alusmetsa. Mitte teha järgmist järku enne 20-30 

aastat.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond
Arvestame osaliselt

Aegjärkne raie kahes järgus, esimene täiuseni 40% ja 

teine 20%. Raie planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks.

Eraldis 11 : 30% täiust on väga hõre mets. 

Palume mitte kahandada täiust alla 50%. Tee 

äärses küljes palume säilitada rohkem puid ja 

alusmetsa. Kas selle metsa osas on tehtud 

vääriselupaiga inventuur?

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond
Arvestame osaliselt

Aegjärkne raie 2029 a. kahes järgus, esimene täiuseni 

40% ja teine 20%.

Protokollile esitatud ettepanekud 07.07.2021



Eraldis 8 : Palume säilitada vanad, elujõulisemad 

ja silmapaistvad puud, sh mõned jalalsurnud 

puud, rähnipuud ja õõnsustega puud ning 

erivanuselist lamapuitu nende läheduses. Samuti 

võiks tee poolsetesse külgedesse (sh 

sissesõidutee erakinnistutele) alles jätta grupiti 

rohkem säilikpuid. Palume kavas täpsustada, 

millal loetakse lageraie järgne mets uuenenuks, 

ehk millal võib kõrvalasuval eraldisel teha 

järgmist raiet. Teeme ettepaneku, et järgmist 

lanki ei tehta enne, kui lank on uuenenud 4-5 m 

kõrguse puistuga.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond
Arvestame osaliselt Säilitame vanad ja silmapaistvad puud.

Eraldis 28 : Palume jätta alles võimalikult palju 

säilikpuid. Samuti palume kavas täpsustada, 

millal loetakse lageraie järgne mets uuenenuks, 

ehk millal võib kõrvalasuval eraldisel teha 

järgmist raiet. Teeme ettepaneku, et järgmist 

lanki ei tehta enne, kui lank on uuenenud 4-5 m 

kõrguse puistuga.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond
Arvestame osaliselt Säilitame vanad ja silmapaistvad männid.

Eraldis 4 : Nõus 
Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond

Eraldis 30 : Nõus 
Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond

Eraldis 2 : Palume säilitada vanad, elujõulisemad 

ja silmapaistvad puud, sh mõned jalalsurnud 

puud, rähnipuud ja õõnsustega puud ning 

erivanuselist lamapuitu nende läheduses. 

Palume kavas täpsustada, millal loetakse 

lageraie järgne mets uuenenuks, ehk millal võib 

kõrvalasuval eraldisel teha järgmist raiet. Teeme 

ettepaneku, et järgmist lanki ei tehta enne, kui 

lank on uuenenud 4-5 m kõrguse puistuga. Selle 

eraldise osas palume enne raiet võtta ühendust 

piirneva erakinnistu omanikuga.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond
Arvestame Säilitame vanad ja silmapaistvad puud.

Oleme huvitatud RMK esindajatega uuest 

kohtumisest ka enne 2029. aastasse plaanitud 

raietega alustamist. 

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-Tuberg - 

Tahkuna küla Merineitsi kogukond
Arvestame osaliselt. Teavitame Teid tööde alustamisest.

Teeme ettepaneku, et Hiiumaal eelistame KAH-

aladel püsimetsandust, mujal männikutes 

aegjärkset raiet.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Eesti metsateadlaste arvates ei ole kehtiva 

metsaseaduse tingimustel valikraiet Eesti 

majandatavates metsades võimalik edukalt 

rakendada. 



 Eraldis 11 ( kõige lõunapoolsem) – LR 2029 -> AJ 

2029 : Tegime ettepanekud: 

• majandada püsimetsana: valikraie või 

aegjärkne turberaie 1 järk, täius 45 % (täius 30% 

on tuultele palju haavatavam)

• oodata majandamisega kõrvaleraldistel 

olevate noorendike kasvamist

Tervitame RMK pakkumist majandada eraldist 

lageraie asemel säästvamalt. Aegjärkse turberaie 

korral peame oluliseks, et • peale raiet jääks 

mände 200 puud/ha

• säilitataks alusmets

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt

Aegjärkne raie kahes järgus, esimene täiuseni 40% ja 

teine 20%. Raie planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks.

Eraldis 19 (Tahkuna tee ääres) – LR 2021 -> AJ 

2021 : Tegime ettepaneku majandada 

püsimetsana, tee ääres ei saa teha lageraiet. 

Juhul, kui sel eraldisel tehakse aegjärkne raie, siis 

palume

• jätta 200 mändi/ha

• säilitada alusmets

• kohtuda kogukonnaga aegsasti enne järgmise 

raiejärgu planeerimist

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt

Aegjärkne raie kahes järgus, esimene täiuseni 40% ja 

teine 20%. Raie planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks.

Eraldis 28 - LR - 2021 : Tegime ettepaneku 

oodata selle eraldise raiumisega. Kuna 

piirinaaber on soovinud raiet ja eraldise 6

põhjaserv on tuultele vastupidav, siis nõustume 

raiega. Palume jätta võimalikult palju ja 

kvaliteetseid säilikpuid.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame Säilitame vanad ja silmapaistvad männid.

Eraldis 8 – LR 2029 : Tegime ettepaneku 

majandada püsimetsana, peame seda õigeks ja 

jääme selle ettepaneku juurde.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

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 ja muid 

väärtusi.

Eraldis 2 (kirdepoolseim) - LR 2021 : • oodata, 

kui põhjapoolselala mets saavutab kõrgust

• raietööde käigus säilitada sellel eraldisel 

olevad männid

Oleme tänulikud, kui arvestate nende 

ettepanekutega.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt Säilitame vanad ja silmapaistvad puud.

Soovime oma ettepanekutele saad kirjalikku 

põhjendustega vastust, meelsasti kohtume laua 

taga, et asju arutada. 

Peame oluliseks uut kohtumist aegsasti enne 

2029. a. raieplaanide realiseerimist.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame

Ettepanekud ja vastused neile avaldatakse avaliku 

koosoleku järel koostatud kokkuvõttes, mis on 

kättesaadav RMK kodulehelt 

https://www.rmk.ee/metsa-

majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-

huviga-alad/ettepanekud.



Palume RMK-l korraldada saadud 

muudatusettepanekute arutamiseks ja edasiste 

plaanide tutvustamiseks avalik koosolek.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Avalike koosolekute voor on selle kava puhul 

lõppenud.


