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Ei anna enda nõusolekut lageraieks riigimetsa 

eraldistel WR120 ja WR121.

Laura Välik; Kaire Tähe; Marjo 

Merilo; Gerda Välik; Pille Volt; 

Liina Lember

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Maanteest 100 m laiusele paralleelsele ribale 

võiks teha turberaie, et lageraie lank näha ei 

oleks. Lageraie ala uuendada männi või kuuse 

taimedega.

Ago Piirmets ja Aino Piirmets Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

 Ei anna enda nõusolekut lageraieks riigimetsa 

eraldistel WR120 ja WR121. 
Anneliis Tali Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Jätta kasvama 20 m laiune riba kergliiklustee 

ääres.
Anneliis Tali 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.

Kergliiklustee ääres teha ainult võsa raie. Anneliis Tali Pole võimalik arvestada Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktidele.

Uuendusraie viia läbi aegjärgse raiena. Arvestades 

kuuskede suurt ebastabiilsust tugevate tuulte 

suhtes, mõistame esimese ja teise rinde kuuskede 

täieliku raiumise vajadust. Allesjäävatest puudest 

moodustaksid männid enamuse.                                                                                                                    

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Mitte planeerida raietöid lindude 

pesitsusaegsesse perioodi (märtsi keskpaigast 

juuli lõpuni), sh sanitaarraiet, kui selle eesmärk 

pole inimeste tervise ja/või vara kaitse.   

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide ja 

RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Kvartali läänepoolsesse serva jätta esimeses 

etapis kasvama ka lehtpuud, et mitmekesistada 

maastikupilti. Kvartali läänepoolses servas 

säilitada riba alusmetsaga (sh põõsarindega).                                                                   

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

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.

Võimalusel säilitada looduslik järelkasv (sh kuuse 

järelkasv) ülepinnaliselt.                                                  

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

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.

Raiejäätmed valdavalt kokku korjata.   

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Aegjärgse raie viimases etapis jätta säilikpuid 

vähemalt 20 tm hektari kohta, kusjuures raielangi 

läänepoolses servas vähemalt 30 tm hektari 

kohta.                                               

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Vältida raske lageraietehnika kasutamist ja 

pinnase kahjustamist.

Kohila Vallavalitsus, MTÜ 

Sutlema Küla Selts, Sutlema 

külavanem

Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



See metsaosa, kus hakatakse raietöid teostama, 

on tugevasti võsastunud. Ideaalis näeme, et 

metsaosa saaks võsast puhastatud ja vanad  ning 

kuivanud puud maha võetud.                                                              

Siis on meil uus võimalus jätkata lastega 

keskkonnaalast ja loodusõpetuslikku 

kasvatustööd lasteaia lähedal.                                                  

lasteaed "Linnupesa" töötajad Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide ja 

RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Mitte teostada töid lindude pesitsusajal.     lasteaed "Linnupesa" töötajad Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide ja 

RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Metsaliigilisus võiks olla segamets: mänd, kuusk, 

kask vms.
lasteaed "Linnupesa" töötajad Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

 Minu arvamus, et maha võiks võtta ainult 50% 

puudest ja seda alles 5 aasta pärast. Mina soovin, 

et metsaraieks ei kasutataks masinaid vaid seda 

teeksid metsamehed, sest need 

metsaraiemasinad rikuvad ja kaevavad tagurpidi 

kogu pinnase. Selle tulemusel on kahjustatud 

kõikide metsas elavate väikeloomade elupaigad. 

Lisaks läheb nende puuraiemasinate tegevusele 

vaja rohkem liikumisruumi ja selle tulemusel 

saavad kahjustada nii põõsad kui ka noored puud. 

Uue metsa taastumiseks läheb aastaid. Kui 

soovite üldse neid metsi siin Sutlemas 

harvendada, siis palun tehke seda nagu tehti 

vanasti! 

Inga Hint Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Metsaraiet teeksid metsamehed. Inga Hint Arvestame kava koostamisel    
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel - 2021 planeerime 

turberaie raietööd käsimeestega.

Eelistatav raieliik: Aegjärkne raie või 

harvendusraie. Üraski poolt kahjustatud kuusk 

maha. Kui kuskil siiski lageraie siis oksad 

hunnikusse ja hakkesse. 

Taivo Veensalu Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Eraldusel 12 ja 13 asub õhuliin - kui võimalik siis 

liini ääred raiuda laiemalt lagedaks. Põhjuseks 

tormid mis tihtipeale viivad voolu.

Taivo Veensalu Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kännud võiks aktivistide huvides tee ääres 

(inimeste poolt märgataval alal) madalamaks teha 

kui eelnevalt suurt poleemikat tekitanud 

lageraidel.

Taivo Veensalu Pole võimalik arvestada Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktidele.


