
LÄHTEKOHAD JA ETTEPANEKUD MÄRTS 2022

Ettepaneku 

esitaja Ettepanek-tähepanek

Arvestame/

pole 

võimalik 

arvestada 

/arvestame 

osaliselt Vastus

Meelva 18.02.2022 kava lähtekohtade koosoleku järgselt määras 

metsakorraldaja KAH-ala piiride läheduses kohesele raiele / märts 2022 

üraskirüüste kuusikuid kokku ca 5 hektarilisel pinnal.

Kava koostamisel arvestatakse piirneva ala 2022. aasta 

märtsi üraskirüüste erakorralisi raieid ja kavaga 

planeeritavad korralised raied lükatakse kümnendi teise 

poolde.

Päästame 

Eesti 

Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg Viia läbi VEP inventuur

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK 

metsakorraldajad, kellel on olemas vastav litsents. 

Vaatluse alla on võetud metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i esinemise 

tõenäosus kõrgem. Vääriselupaikade inventuuri viiakse 

läbi jooksvalt ja pidevalt.

Päästame 

Eesti 

Metsad 

MTÜ, 

Farištamo 

Eller; MTÜ 

Roheline 

Pärnumaa, 

Tiina Georg

Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, rakendades 

püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK planeerib Meelva metsa 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



ETTEPANEKUD KAVA PROJEKTILE APRILL 2022

Ettepaneku 

esitaja Ettepanek-tähepanek

MTÜ 

Päästame 

Eesti Metsad Arvata majandatavast osast välja natura elupaik 91D0*

MTÜ 

Päästame 

Eesti Metsad

Planeerida nahkhiirte elupaigapuistutes raied vastavalt KEA poolt 

kinnitatud põhimõtetele

MTÜ 

Päästame 

Eesti Metsad

MTÜ Päästame Eesti Metsad teeb ettepaneku majandada kogu 

ülejäänud Meelva KAH ala metsasid valikraietega ehk püsimetsana, et 

säiliks alal järjepidevalt mitmekülgsed funktsioonid.

Vastus

Toimub Natura 2000 elupaikade inventuur, mille tulemusel selguvad 

elupaikade täpsemad piirid ja kaitse ulatus. Viidatud elupaiga 91D0  

esialgsel projektkihil paiknevad RP126-1, 8, 10 on RMK poolt 

kooslusena majandamisest välja arvatud. Projektkihi serval asuvad 

RP126-2,6 on kavandatud raiele 2031. aastaks. Juhul, kui need 

osutuvad inventuuri tulemusel kaitset vajavateks, siis võtame need 

puistud majandandamisest välja.   

KAH-alal on pargi-nahkhiire elupaigana registreeritud RP119-7,  mis 

on kaitseala sihtkaitsevöönd ja mida ei majandata.

 KAH-ala majandatavad puistud ei oma sellist puistu struktuuri 

(erivanuselised puud), kus oleks võimalik teostada valikraiet.



Pille Runnel

Olen Meelva küla pikaaegne asukas, kelle põhielupaik on küll Tartu 

linnas, kuid ometi on Meelva järve ümbruses asuvad metsad minu 

kodumetsad. Minuni jõudnud informatsiooni kohaselt on Meelva järve 

ümber, RMK puhkealal ja väärtuslikul maastikualal plaani võetud 

lageraie (3,9 hektaril) ja harvendusraie (1,5 hektaril).  Palun teil need 

plaanid veelkord üle vaadata. Juhin teie tähelepanu sellele, et lageraie 

on planeeritud Meelva looduskaitseala sihtkaitsevööndisse. Ala piirneb 

Natura 2000 alaga, kuid negatiivset mõju Natura 2000 alale ei ole 

uuritud. Planeeritud lageraie hõlmab ürglooduse ja pärandkultuuri 

objekti. Piirkonnas, sealhulgas raiete alal, on registreeritud erinevaid 

nahkhiireliike. Võin kohalikuna kinnitada, et piirkond on nahkhiirerikas 

(ka meie talu alal pesitseb mitmeid nahkhiireliike, kellega püüame talu 

majandamisel arvestada). Samas vajavad nahkhiired spetsiifilisi 

elutingimusi, mida piirkonnas ei ole palju. Nahkhiirlaste elupaiku on 

teatavasti soovitatud majandada püsimetsana.

Pille Runnel

Samuti tekkis mul raieplaanidega tutvudes üldisi põhimõttelisi küsimusi: 

Miks ei ole raieid kavandades arvestatud põhimõtetega, millega tuleb 

riigimetsa majandamisel arvestada? Miks ei arvesta plaanid “Põlva 

maakonnaplaneeringuga 2030+”, mille järgi on Meelva KAH ala: 

“roheline võrgustik”, mis tähendab, et majandamisplaane tehes tuleb 

arvestada kohalike elanikega? 

KAH-alal on  pargi-nahkhiire elupaigana registreeritud RP119-7,  mis 

on kaitseala sihtkaitsevöönd ja mida ei majandata. Raiet ei ole 

kavandatud kaitseala sihtkaitsevööndisse. 2031. aastaks kavandatud 

raiekoht RP126-14 paikneb majandatavas metsaosas.  Oleme 

kaardistanud, teadlikud ja arvestame pärandkultuuriga: ajaloolised 

Toolamaa turbaühistu turbaaugud, RP126-8, on RMK otsusega 

mittemajandatav kooslus; põline Turbasuu metsavahikoht, RP126-

16, seal paikneb RMK Meelva metsamaja koos õuealaga. 

Oleme Meelva KAH-ala käsitlenud mitme aasta jooksul Räpina valla 

üldplaneeringu protsessis, see ongi kohaliku omavalitsuse 

üldplaneeringu alusel moodustatud ala, kus kohaliku omavalitsuse ja 

kogukonnaga räägitakse. Oleme 2022. aasta veebruarikuu algusest 

rääkinud kogukonna esindajatega kohapeal läbi Meelva KAH-ala 

metsa majandamise kava lähtekohad. Kuulutus oli valla ja RMK 

kodulehel ning personaalselt saadetuna kuuele piirinaabrile. 

Avakoosolekul osales kaks piirinaabrit. 



Aili Jürmann

Palun mitte teha lageraiet Meelva järve juurest. Kolisin siia aastal 2018. 

Juba siis oli piisavalt raske leida ümbruskonnast normaalne seenekoht. 

Üle-eelmine aasta Meelva järve poole minnes avastasin, et mets, kus ma 

seenekoha siis suure otsimisega olin leidnud, oli kadunud! Nüüd tahate 

siis need viimasedki puud maha võtta. Seal on ju looduskaitseala, mis 

õigusega te seda teete! Sookured tulevad siia igal aastal. Siinpool järve, 

kus mina elan, ei ole mingit metsa, natuke võsa ja muud ei midagi. 

Puhub õudne tuul aastaringselt. Enam ei tea, kuhu oleks pidanud maja 

ostma, kuhu ka ei lähe, paljad kännud, kui sedagi. Olen selle plaani vastu.

Kaia Solnik Palun mitte teostada lageraiet Meelva loodusrikastel aladel.

Henn Runnel

Ettepanek 1. Teen ettepaneku enne raiete toimumist viia 

metsakvartalites RP126 ja RP119 läbi vääriselupaikade inventeerimine. 

Kvartali RP126 eraldis 19 alal kasvav ca 130-aastane kuusik on 

tõenäoline vääriselupaikade leiuala ja enne raiete teostamist on tarvis 

läbi inventeerimise veenduda, et raied ei mõjutaks negatiivselt 

vääriselupaikasid. Muuhulgas tuleb teha kindlaks, kas ala toimib kohaliku 

nahkhiirekoloonia olulise toitumisalana ning metsamajandamiskavas 

tagada, et planeeritud raied ei mõjutaks negatiivselt nahkhiirekolooniat.

Henn Runnel

Ettepanek 2. Teen ettepaneku mitte kasutada nimetatud aladel 

raieliigina lageraiet. Põhjused: tegemist on koostatava Räpina valla 

üldplaneeringu alusel puhke- ja virgestuse maa-alaga, rohelise 

võrgustiku tugialaga ning väärtusliku maastikuga (vt allolevat 

kuvatõmmist koostatava Räpina üldplaneeringu maakasutusplaanist). 

Lageraied mõjutavad negatiivselt ala puhkeväärtust kui ka ala toimimist 

rohelise võrgustiku tugialana.

Palume põhjalikumalt tutvuda Meelva KAH-ala ja riigimetsa 

paiknemisega Meelva järve ümbruses. Valdav osa järve äärsest 

riigimetsast on Meelva LKA sihtkaitsevöönd, kus mingit 

majandustegevust ei toimu.  Meelva KAH-ala, järve Turbasuu poolses 

osas, ei kavandata raieid järve kaldale. Kaldapuistud RP126-1, 10 on 

kooslusena majandamisest välja arvatud.

Ühevanuselises küpses soometsa männikus on seemnepuude-

säilikpuudega lageraie ja sellele järgnev männi istutus kõige 

tulemuslikum metsa uuendamisviis.

RP126-19 on läbinud vääriselupaikade (VEP) inventuuri. 

Takseerkirjelduses eraldise 19 kohta märge: ei ole VEP. RP119 kuulub 

rangelt kaitstavasse Meelva sihtkaitsevööndisse ja seal paikneb ka 

registreeritud pargi-nahkhiire elupaik.

Ühevanuselises küpses soometsa männikus on seemnepuude-

säilikpuudega lageraie ja sellele järgnev männi istutus kõige 

mõistlikum-tulemuslikum metsa uuendamisviis. Sellistel soomuldadel 

ei ole männikule alternatiivi. Kõik lageraied on kavandatud järgneva 

kümnendi lõpuaastateks ja KAH-alal suurendatakse säilikpuude arvu 

20-70 puule/ha, mis on puhkeväärtusega alale sobilik.   



Henn Runnel

Ettepanek 3. Teen ettepaneku kasutada kõnealuste alade 

metsauuenduseks püsimetsamajanduse meetodeid. Juhin tähelepanu 

asjaolule, et ehkki RMK seisukoht on, et metsa uuendamine lageraiega 

on Eestis kõige tulemuslikum, ei kohusta õigusaktid, millest RMK 

tegevus lähtub, valima raieliigiks ilmtingimata lageraiet. Antud alal on 

lageraiest vähemtõhusa metsauuenduse meetodi kasutamine 

põhjendatud, sest sedasi on paremini tagatud ala muude väärtuste 

tõhusam toime ja säilimine.

Henn Runnel

Ettepanek 4. Teen ettepaneku võtta raiete planeerimisel eraldiseisvaks 

eesmärgiks vältida selliste tuulekoridoride tekkimist, mis võivad kaasa 

tuua tuulemurdu kõrval paiknevatel eraldistel (nt Meelva järve servas ja 

RP119 ehk Natura aladel paiknevates puistutes). Empiiriline kogemus 

viimase 20 aasta jooksul antud alal on näidanud, et lageraied 

ümbritsevatel eramaa kruntidel on kaasa toonud ulatusliku tuulemurru 

ka kvartalis RP126.

Ühevanuselises küpses soometsa männikus on seemnepuude-

säilikpuudega lageraie ja sellele järgnev männi istutus kõige 

mõistlikum-tulemuslikum metsa uuendamisviis. Sellistel soomuldadel 

ei ole männikule alternatiivi. Kõik lageraied on kavandatud järgneva 

kümnendi lõpuaastateks ja KAH-alal suurendatakse säilikpuude arvu 

20-70 puule/ha, mis on puhkeväärtusega alale sobilik.   

 Eramaal teostavaid raied RMK mõjutada ei saa. KAH-majandamise 

kava 2022 veebruarikuu alguse avakoosolekul nägime kohapeal ja 

rääksime kuuskede intensiivsest kuivamisest üraskirüüste tulemusel 

KAH-ala piiril RP126-17, 18, 26. Märtsikuu alguseks määras 

metsakorraldaja tugeva kahjustusega puistutena viidatud eraldised 

raiele. 2022 talvel tehtud metsa sanitaarsest seisundist lähtuvalt 

tegime korrektuurid kava projektis ja lükkasime KAH-ala kõigi 

männikute raie 2031. aastale. 


