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Vastus

Palun lisada raieplaanidele ka 

suusaradade projekt.
Sirli Pedassaar-Annast Arvestame

Lisame suusaraja plaani, projekt pole 

hetkel veel valminud.

Kavandatud aegjärksed ja 

harvendusraied tuleb asendada 

kujundusraiega. Kujundusraie 

tingimused räägitakse iga raieteatise 

taotlemisel eelnevalt kohaliku 

kogukonnaga läbi.

Meelis Leivits Pole võimalik arvestada

Kujundusraie on raie, mida tehakse 

kaitstaval loodusobjektil kaitse-

eesmärgi saavutamiseks vastavalt 

kaitsekorralduskavale, liigi kaitse ja 

ohjamise tegevuskavale või kaitstava 

looduse üksikobjekti või 

vääriselupaiga seisundi säilitamiseks 

ja parandamiseks.

Miks ei saa Levalohu KAH 

metsasid püsimetsana 

majandada?

Liisa Rennel 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. Püsimetsana ja 

sanitaarraietega majandamise võtted 

igal pool ja alati selliseid tulemusi ei 

anna.

Palume saada RMK poolt põhjalikku ja 

teaduslikku argumentatsiooni, et miks 

ei ole võimalik RMK majandatavates 

riigimetsades, eriti KAH-aladel, 

rakendada püsimetsanduse teaduslikke 

põhimõtteid?

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Püsimetsanduse teemasid on 

käsitletud Maaülikooli teadlaste 

poolt. Üks võimalik käsitlus on loetav 

siit 

http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_m

ets/artikkel40_5.html  

Peame jätkuvalt oluliseks hinnata iga 

nn uuendusraiele määratud puistut VEP 

teadmiste seisukohast.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame 

RMK on läbi viinud kõige 

väärtuslikemate alade VEP inventuuri 

ja valinud välja võimalikud VEP alad, 

kus võibolla vääriselupaiga esinemise 

tõenäosus, need alad on üle 

vaadatud vääriselupaiga inventeerija 

poolt ning seda sõlutmata sellest, kas 

ala asub KAH-alal või mujal 

riigimetsas. Nimetatud VEP 

eelvalikualadel ja VEPides 

metsamajandamist ei toimu.



Täitma peab kõiki EV õigusakte, aga ka 

EL direktiive ja Eestis ratifitseeritud 

rahvusvahelisi konventsioone.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse 

vastavuses kõigi kehtivate 

seadusandlike aktidega.

Elamutega piirnevates puistutes 

teostada vajadusel vaid sanitaarraiet. 

Selliseid puistusid majandada 

püsimetsana. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
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. Püsimetsana ja 

sanitaarraietega majandamise võtted 

igal pool ja alati selliseid tulemusi ei 

anna.

Puistud, mis pole saavutanud 

küpsusvanust, kuid on saavutanud 

ainult küpsusdiameetri, majandada 

ainult hooldusraietega, st sanitaarraie 

ja harvendusraie. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
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.

Raietööde kavandamisel jälgida, 

teostada ja saavutada piirkonna 

üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke. Metsandus peab 

toetama ja hoidma kohaliku 

elukeskkonna kvaliteeti ning kohalike 

loodusväärtuste püsimist. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

RMK käsitleb üldises mõistes KAH 

aladena kõiki selliseid alasid, mis on 

kohaliku omavalitsuse 

üldplaneeringuga arvatud puhke- ja 

virgestuse maaks, haljasala ja 

parkmetsa maaks ning asula kaitseks 

vajalikuks metsamaaks ja planeerib 

töid vastavalt üldplaneeringu 

koostamise käigus kokku lepitud 

tingimustele.



Planeeritud aladel läbi viia VEP 

inventuur. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Pole võimalik arvestada

RMK on läbi viinud kõige 

väärtuslikemate alade VEP inventuuri 

ja valinud välja võimalikud VEP alad, 

kus võibolla vääriselupaiga esinemise 

tõenäosus, need alad on üle 

vaadatud vääriselupaiga inventeerija 

poolt ning seda sõlutmata sellest, kas 

ala asub KAH-alal või mujal 

riigimetsas. Nimetatud VEP 

eelvalikualadel ja VEPides 

metsamajandamist ei toimu.

Teeme KeA-le ettepaneku läbi viia VEP 

inventuur LD278 eraldus 12 ja LD282 

eraldus 18; LD279 eraldused 4, 5, 7, 8, 

9, 12, 13, 18. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Ettepanekuid Keskkonnaametile 

saavad teha kõik. Kui peale kava 

koostamist selgub, et lisaks RMK 

poolt läbi viidud inventuurile leitakse 

täiendavaid vääriselupaiku, siis neil 

aladel raiet ei toimu.

Puistusid säilitada ainult püsimetsana, 

sest nad on olulised maantee müra ja 

valgusreostuse tõkked Kilingi-Nõmme 

linna elanikele.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
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. Püsimetsana ja 

sanitaarraietega majandamise võtted 

igal pool ja alati selliseid tulemusi ei 

anna.


