
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Metsa majandamisel arvestada, et 

piirkond on avalikkusele kujunenud 

visuaalselt nö maamärgiks. Seda 

arvestada raiealade paigutusel ja ka 

säilikpuud jätta maanteepoolsele 

servale ning suuremate rühmadena.

Kadri Sohar Arvestame

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.

Kuidas mõjutavad raietööd ja 

raietööde järgne periood kõrval 

olevat vääriselupaika? 

Kadri Sohar Arvestame
Vääriselupaiga vahetusse lähedusse raieid järgneval 

kümnendil ei kavandata.

Uue ja noore metsa liigilisus - 

männikud, kuusikud, segametsad. 

Lisada võiks aga midagi uut, nt. 

ebatsuugad vmt (arvestatuna koha 

märgilisust ja majanduslikku tulu). 

Kadri Sohar Arvestame osaliselt

FSC sertifiseerimissüsteem välistab võõrpuuliikide, sh 

ebatsuuga kultiveerimise. Raietööde käigus säilitame 

laialehised lehtpuud, mis metsamaastikku mitmekesistavad. 

Avalikustamisele esitatud ortofoto 

(kaart) ei ole selgelt loetav ja ei ole 

arusaadav, et millise metsaga, 

puistutega on tegelikult tegemist. 

Eraldused ei ole selgelt jälgitavad.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Lisatud kaart annab indikatsiooni ala paiknemisele looduses ja 

on varustatud eraldiste piiridega ning kvartalite numbritega, 

mis annab kasutajale võimaluse täiendavate metsaandmete 

saamiseks avalikust metsaregistrist 

https://register.metsad.ee/#/ 

Kõigil avalikustatud kõrgendatud 

avaliku huviga aladel (KAH-aladel) on 

vajalik teha eelnevalt vääriselupaikade 

(VEP) inventuur. Viia läbi VEP 

inventuur.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Arvestame kava koostamisel

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.

KAH-alasid majandada põhimõtteliselt 

püsimetsana, st piirduda valikraiega.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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. RMK-l on 

seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on kõrgendatud 

avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa majandamisele 

neil aladel tundlikult, vastavuses kohaliku kogukonna või 

elanike ootustega ja metsaseaduse nõuetega.



Raietööde kavandamisel jälgida 

piirkonna üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke ja nendest mitte 

kõrvale kalduda. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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.

Peatada kõikide uuendusraiete 

kavandamine KAH-aladel, sest need 

metsaalad on varem kuulunud 

kaitsemetsade kategooriasse. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on kõrgendatud 

avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa majandamisele 

neil aladel tundlikult, vastavuses kohaliku kogukonna või 

elanike ootustega ja metsaseaduse nõuetega.

Algatada kaitsemetsade kategooria 

staatuse taastamine Eesti metsanduse 

õigusaktides.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l ei ole Eesti seadusandluse raames õigust algatada 

seaduse muudatusi. Seaduse algatamise õigus on: riigikogu 

liikmel, riigikogu fraktsioonil, riigikogu komisjonil, valitsusel 

ning presidendil põhiseaduse muutmiseks. Ettepanekuid 

seadusandluse parendamiseks võivad eelpoolnimetatud 

institutsioonidele teha kõik kodanikud. Selle ettepanekuga 

tuleb pöörduda Vabariigi seadusandja poole. 

Elamutega piirnevates puistutes 

teostada vaid vajadusel sanitaarraiet. 

Puistusid majandada ainult 

püsimetsana, valikraiega, rakendades 

püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
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 

Seltsi (ELKS) 
Arvestame

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.

Raieid teostada perioodil, mil on kõige 

väiksem kahju tekitamise võimalus 

pinnasele ja ümbritsevale keskkonnale.

Martti Rõigas - Põlva 

Vallavalitsus
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Vältida raiet lindude pesitusperioodil.
Martti Rõigas - Põlva 

Vallavalitsus
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktide ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Majandada metsa võimalikult 

säästlikul, loodussõbralikul viisil ning 

lähtuvalt seadusandlusest.

Martti Rõigas - Põlva 

Vallavalitsus
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidele.



Kui antud metsades pole võimalik 

püsimetsandus majandusvõtteid 

rakendada, siis võiks nimetatud metsad 

jääda võimalikult looduslikeks - näiteks 

põlismetsa-laadseteks või 

põlismetsadeks, kus äärmise vajaduse 

korral tehakse sanitaarraiet.

Indrek Hoop Arvestame osaliselt

Alal on määratud ja range kaitse all vääriselupaik. RMK 

otsusega on majandamisest välja jäetud (kaitstava kooslusena) 

vana metsaga, pärandkultuuri väärtustega, metsaeraldis.

Inventeerida põhjalikult antud ala 

maastikulised väärtused ja alles siis 

liikuda järgmisse etappi.

Indrek Hoop Arvestame osaliselt
Kõik metsaeraldised alal on ülevaadatud ja neile on määratud 

eesmärk.

Kindlasti vältida uusi lageraielanke 

vähemalt Postitee vahetus läheduses 

kasvõi miljööväärtuste kaitseks 

(sisuliselt kogu ala) - sealhulgas alasse 

jääva lõkkekoha ümbruses. 

Indrek Hoop Arvestame osaliselt

Kavandatavad väikesepinnalised lageraied, tavapärasest 

oluliselt suurema säilikpuude hulgaga, on looduslähedased ja 

metsamaastikusse sobituvad.

Arvestada pikemas perspektiivis, et 

kõrgendatud avaliku huviga püsimetsad 

ja kaitstavad alad (näiteks VEP-alad) 

antud piirkonnas poleks liialt väikesed, 

kitsad, liialt suurte servaefekti 

mõjudega ning pigem laiendades 

avaliku huviga püsimetsi ja kaitstavaid 

metsi.

Indrek Hoop Arvestame osaliselt

Raiet kavandatakse eraldise põhiselt. Eraldised on antud 

piirkonnas, maastiku reljeefsusest ja metsamuldade 

mosaiiksusest tulenevalt, üldjuhul alla 1 ha.

Arvestada võimalike raietööde 

planeerimisel antud piirkonnas 

valitsevate lõunakaare (sealhulgas 

edela)tuultega.

Indrek Hoop Arvestame Arvestatakse tööde planeerimisel.

Arvestada, et puudel (näiteks 

kuuskedel) ei tekiks koorepõletikke 

(valgustingimuste järsu muutuse tõttu) 

või vähemalt minimeerida seda mõju.

Indrek Hoop Arvestame Arvestatakse tööde planeerimisel.

Raietööde käigus kindlasti vältida 

haiguste ja kahjurite kiiremat levikut 

soodustavaid tegureid (näiteks 

võimalusel teha metsatõid külmunud 

pinnasega, mitte-soojal ajal). 

Indrek Hoop Arvestame Lageraiete raieajad on planeeritud talvekuudele.

Säilitada seene- või/ ja marjametsad. Indrek Hoop Arvestame

Väikesepinnaline raie ja mõõdukas maapinna 

mineraliseerimine metsauuendusele, säilitab seene- ja 

marjametsade olemasolu alal praegu ja ka tulevikus.

Püsimetsanduses hoolivate-tarkade 

inimeste ja organisatsioonide ning 

näidete-allikate kaasamine.

Indrek Hoop Arvestame osaliselt

Omame piisavat  ja heal tasemel praktilist kogemust 

turberaiete ja/või metsamaastikusse sobituvate lageraiete 

kavandamisel-läbiviimisel. Saadame koostatava kava projekti 

tutvumiseks Postitee MTÜ liikmele Urmas Rohule.



Taoliste kõrge puhkeväärtusega 

metsade puhul on minu meelest 

säilitada oluline nende olemus ja üldine 

väljanägemine.

Indrek Hoop Arvestame
Postitee vahetus läheduses kasvava metsa majandamisel 

arvestame miljöö- ja puhkeväärtuste säilitamisega.

Kindlasti tuleks lageraieid ja 

rasketehnikat antud metsamaal vältida 

järskudel nõlvadel ja kergesti 

erodeeritavatel muldadel.

Indrek Hoop Arvestame
Raieajad planeeritakse selliselt, et metsamuldasid ei 

kahjustataks.

Linnurahuaeg antud piirkonnas võiks 

olla 01.04 - 31.08 või vähemalt 01.04 - 

31.07.

Indrek Hoop Arvestame osaliselt

Majandustegevust plaanitakse vastavuses RMK kevad-suviste 

raiete strateegiaga, raierahu periood iga-aastaselt 15.04.-

15.06. 

Tuleks vältida puhtkuusikuid. Indrek Hoop Arvestame
Kuuse kultiveerimisel ja kasvatamisel arvestame loodusliku 

lehtpuu lisandumisega ning kujundame segapuistud.

Võimalusel moodustada seal 

(20735402 : 001 : 0793) VEP-ala või 

vähemalt rakendada säästlikku 

püsimetsandust antud alal.

Indrek Hoop Arvestame osaliselt
Alal on vep-inventuur tehtud ja ranget kaitset vajavad vep 

eraldised kaitse alla võetud. 

Luua koostöös Läti riigimetsade 

majandamise keskusega "Läti Metsad" 

võimalikult kaunis keskonnas (aga 

samas maksimaalselt olemasolevaid 

rajakesi-radu-teid kasutades) kulgev 

uus RMK matkatee.

Indrek Hoop
Ettepanek ei ole konkreetsest 

teemast ja kah alast lähtuv

Ei saa välistada, et tulevikus selline ühine matkatee Läti-Eesti 

koostöös tekiks. Ühistööna valminud pärandkultuurirada on 

olemas: 

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/haanja-

karula-puhkeala/11154

RMK tuleks metsamaade kontekstis 

läbi viia võimalikult palju avalikkust 

kaasates ja kvaliteetselt RMK 

metsamaade tsoneerimine.

Indrek Hoop
Ettepanek ei ole konkreetsest 

teemast ja kah alast lähtuv

Oleme kõik riigimetsa eraldised üle vaadanud ja need 

eesmärgistanud: majandatav metsamaa, mittemajadatav 

metsamaa, looduskaitsemaa, puhke- ja külastuskorralduse 

maa, rajatiste maa jne.

Miks on fookuses olevale alale 

planeeritud perioodiks 2021-

3030 uusi lageraieid?

Indrek Hoop

 Raied on planeeritud aastate lõikes hajutatuna ja teede 

äärsed lageraied on väikesepinnalised. Igal eelneval aastal 

räägitakse raiete teema huvigruppidega üle.

 Internetiaadressil: 

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

majandamine/metsamajandus/

korgendatud-avaliku-huviga-

alad, on välja toodud KAH-alade 

majandamise põhimõtted (7 

punkti). Kes omal ajal kokku 

leppisid selliste KAH-alade 

majandamise põhimõtete (7 

punkti) osas?

Indrek Hoop

Põhimõtted-erisused KAH-metsade majandamisel on 

kujunenud ca 5 aastase kah-koosolekute praktika alusel ja 

põhinevad kogukondade hinnangutel (mis võiks raietel häirida 

/ millega seda leevendada). Näiteks kogukonnale jalutusteede-

radade säilitamise vajadus, suurem arv säilikpuid, raie 

maastikusse sobitamine jms.

Pikendame praegust etappi 30 päeva 

võrra ehk 04.11.2021-ni.
Indrek Hoop Pole võimalik arvestada

Ootame eelkõige tagasisidet, millist metsa tulevikus selles 

kohas näha tahetakse. Ettepanekute esitamine on võimalik 

kogu kaasamisperioodi vältel (kuni metsa majandamise kava 

saab kinnitatud).



Alustada protsessi RMK KAH-alade 

ametliku menetlemisjuhendi (, mis on 

praegu kättesaadav internetiaadressilt: 

https://www.rmk.ee/metsa 

majandamine/metsamajandus/korgen

datud-avaliku-huviga-alad) 

muutmiseks. 

Indrek Hoop
Ettepanek ei ole seotud 

konkreetse teemaga ja alaga.

 Ettepanek ei ole seotud konkreetse kavaga. Samas ei nõustu 

väitega kah-metsa majandatakse intensiivmetsa põhimõttel. 

Vanad metsad, millel võib olla vep-i potensiaali jõuavad 

eelnevale inventeerimisele ja vep-metsa ei raiuta.

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_mets/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.



Säilitada ajaloolise postitee äärsed 

metsad 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.

Teeme KeA-le ettepaneku läbi viia VEP 

inventuur KJ184 eraldus 9 (kasvab ca 

150 aastane männik) ja KJ002 eraldus 

12,14, 15.

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.


