
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Puski külas kasutada Emmaste-Kõpu maantee ääres 

aegjärkset raiet  ja esimese võttena raiuda välja kõik 

kuused, eesmärgiga  avada maanteel sõitjatele  vaade 

kirikule.

Agu Kohari - Hiiumaa Metsaselts Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Puski külas oleva surnuaia kõrvale jäävatel ristküliku 

kujulisel alal ja maantee vahelisel alal teostada töid 

parkmetsa põhimõttel. 

Hergo Tasuja -

Hiiumaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Aladel, mis jäävad teedest ja elamutest rohkem kui 50 

meetri kaugusele, teostada raietöid parkmetsa 

põhimõttel ehk raiet teostada viisil, mille tagajärjel ei 

tekiks lagedaid alasid.

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.

Raietöid teostada Puski 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.

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.

Pikendada kohaliku kogukonna tagasiside esitamise 

aega vähemalt 17. juunini 2021.
Kullo-Kalev Aru jt. 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).

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.

Ettepanek kasutada Puski külas Emmaste-Kõpu 

maantee ääres aegjärkset raiet.
Aira Toss - Hiiumaa Metsaselts Arvestame

Arvestame Puski küla ümbruse metsatööde 

kavandamisel.

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.

Eraldis 36 (kõige läänepoolsem) – LR 2027. Valikraie: 

eemaldada II rinde kuused, sellega võiks tõusta 

mustika saagikus ning alternatiiv: aegjärkse raie 1 järk 

täiusega 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.

PU 156, eraldis 54 (põhja-kirdepoolseim) - LR - 2027. 

Raietöö lükata edasi ca 15 aastat.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Selleks ajaks (2027) on kõrval elujõuline noorendik.

PU 156, eraldis 54 (põhja-kirdepoolseim) - LR - 2027, 

uuendada lehtpuuga
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Mustika kasvukohas on uuendamiseks kõige 

sobilikumad mänd ja kuusk.

Eraldis 3 (külateest lõunas) LR -2021. Teha aegjärkne 

turberaie 1 järk jättes alles II rinde kuusk, täius 40-

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 24 suure maantee ääres LR - 2027. Jätta 

maantee äärde puhver 50 m (ökoloogiliselt toimiv 

puhver alga 50 m-st), kus vajadusel 

tehakse vaid valikraiet, sellest edasi sügavamal metsas 

aegjärkne turberaie 1 järk täiusega 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 19 (Puski kiriku muinsuskaitsetsoonis) - AR 

2021. Majandada püsimetsana: teha vähesel määral 

harvendus- või valikraiet: eemaldada allajäänud puud, 

et anda teistele ruumi. Täius 60-65%. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Raiume aegjärksena, kuused raiutakse kiriku 

esiletoomiseks.

Palume RMK-l korraldada saadud 

muudatusettepanekute arutamiseks ja edasiste 

plaanide

tutvustamiseks avalik koosolek.

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

Teeme ettepaneku, et Hiiumaal eelistame KAH-aladel 

püsimetsandust, mujal männikute aegjärkset raiet.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Eraldis 36 (kõige läänepoolsem) – LR 2027 : valikraie: 

eemaldada II rinde kuused, sellega võiks tõusta 

mustika saagikus. Alternatiiv: aegjärkse raie 1 järk 

täiusega 45%.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Jätame rohkem säilikpuid lageraiel.

Protokollile esitatud ettepanekud 07.07.2021



PU 156, eraldis 54 (põhja-kirdepoolseim) - LR -2027: 

Tegime ettepaneku raietöö lükata edasi ca 15 aastat. 

Nõustume lageraiega aastal 2027, juhul kui eraldisel 3 

eelnevalt ei tehta lageraiet.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Eraldisel on juba täna palju vanu ja kuivanud kuuski.

Eraldis 3 (külateest lõunas) LR -2021 : Tegime 

ettepaneku aegjärkseks turberaie I järguks jättes alles 

II rinde kuusk, täius 40-45%.

Kui turberaie ei sobi elektriliini läheduse tõttu, siis 

palume piirduda hooldusraiega. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada Jätame rohkem säilikpuid lageraiel.

Eraldis 24 suure maantee ääres LR - 2027 : • jätta 

maantee äärde puhver 50 m (ökoloogiliselt toimiv 

puhver alga 50 m-st), kus vajadusel 

tehakse vaid valikraiet, 

• sellest edasi sügavamal metsas aegjärkne turberaie 1 

järk täiusega 45%

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt
Tee kõrval on elektriliin- puhvrit ei jäta. Lageraie 

asemel aegjärkne raie  2027 a. täiuseni 30%-40%.

Eraldis 19 (Puski kiriku muinsuskaitsetsoonis) - AR 2021 

: Tegime ettepaneku seda eraldist majandada 

püsimetsana: teha vähesel määral harvendus- või 

valikraiet: eemaldada allajäänud puud.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada
Aegjärkne raie sobib kokku kiriku esindaja 

nägemusega.

Palume kaaluda keskkonnamõju hindamise läbi viimist, 

juhul kui siiski plaanite Puski küla KAH aladel lageraiet 

teha. See on olulise keskkonnamõjuga tegevu

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Metsaseaduse alusel toimuva metsa majandamise 

kohta ei ole nõutav uuringute ja analüüside 

koostamine, v.a juhul, kui tegevus kvalifitseerub 

metsamajandusliku tegevuse alla, mida on nimetatud 

Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses – s.t üle 100 

hektari suuruse pindalaga metsamaa raadamise korral. 

Turberaie korral palume jätta võimalikult palju 

alusmetsa (näiteks grupiti) alles. Sellega säilitame 

metsa mitmekesisuse ja liigirikkuse. 

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada

Raie planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks.

Palume vastust meie esitatud ettepanekutele koos 

põhjendustega. 

Meelsasti kohtume avalikul koosolekul, et rääkida 

metsade majandamise põhimõtetest ja uusimatest 

teaduslikest seisukohtadest.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt

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.

Kindlasti tahame edasise plaani läbi arutada aastal 

2027, aegsasti enne järgmiste raietööde algust.
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame osaliselt

Kava kehtib aastani 2030, teavitame kogukonda tööde 

algusest.


