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SISSEJUHATUS   

 

 

 

Me võtsime eelmiselt metsameeste põlvkonnalt üle heal tasemel majandatud riigimetsa, kus 

kõrvuti metsa majandamise ja puidu tootmisega peeti tähtsaks ka looduse kaitset. 

Metsameeste eestvedamisel loodi looduskaitsealad ja meie esimene rahvuspark . 

 

Osaleme ka täna aktiivselt  metsade kaitsele suunatud projektides ja mõistame riigimetsa 

kandvat rolli hoiu- ja kaitsemetsade hoidjana. Väga oluline on samas ka tulundusmetsade 

majandamine , kuna see määrab riigimetsade üldise ilme. 

 

Metsamajanduses on möödunud kümnendil toimunud olulised muutused - järjest enam 

tähtsustub metsade ökoloogiline roll ja siit tulenev metsameeste vastutus kogu metsa 

ökosüsteemi eest. Me tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele 

põlvkondadele maha hästi majandatud ja mitmekesine mets. 

 

Seda, meie eetilistel tõekspidamistel põhinevat soovi, teostame läbi säästliku ja 

looduslähedase metsade majandamise. Metsa majandamisel arvestame ökoloogiliste, 

majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kasutame metsamajanduslikke võtteid ja abinõusid, 

mis võimalikult palju  jäljendavad metsas toimuvaid looduslikke protsesse.  

 

Metsamajanduslikus tegevuses lähtume sellest, mis on tehniliselt võimalik, majanduslikult 

läbiviidav ja ökoloogiliselt põhjendatud. 

 

Metsade majandamise korraldamisel ja majandatud metsade üldilme kujundamisel on 

määrava tähtsusega põhimõtted mida tunnustatakse ja järgitakse. Need põhimõtted 

moodustavad kogumis riigimetsa majandamise hea tava. Hea tava on kujunenud aastate 

jooksul, kuid samas muutuv koos meie mõistmise muutumisega metsast kui terviklikust 

ökosüsteemist ning metsa rolli muutumisega ühiskonnas. Järgnevalt toodud hea tava 

põhimõtted on riigimetsade majandamisel üldjuhul rakendatud, aga samas on toodud 

põhimõtteid, mille ulatuslikumat rakendumist me taotleme. Hea tava juhend selgitab, milline 

on erinevate metsamajanduslike tööde eesmärk ja säästliku läbiviimise põhimõtted. 

 

Järgnev hea metsamajandamise tava juhend käsitleb eelkõige tulundusmetsade majandamise 

põhimõtteid. Kaitsemetsade majandamisel järgime olemasolevaid kaitse-eeskirjade nõudeid. 

Teistel juhtudel arvestame ja rakendame kaitsemetsade majandamisjuhiseid niivõrd, kui see 

on tehniliselt võimalik ja majanduslikult läbiviidav. 
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UUENDUSRAIED 

 

Uuendusraiete  eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu 

saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks. Uuendusraiet 

tuleb teha mistahes vanusega puistutes, mis halva tervisliku seisundi ja madala täiuse või 

halbade pärilike omaduste tõttu ei vasta kasutamise eesmärgile.  

 

Uuendusraie korras raiutavate alade nimekiri ning arvestuslangi pindalaline suurus 

määratakse metsakorraldustööde käigus. Metsakorraldustöödel lähtutakse raiemahu 

arvestamisel ning arvestuslangi määramisel ühtlase metsakasutuse põhimõttest, metsa 

seisundist, küpsusvanusest, tagavara juurdekasvust ja täiusest. Oluliste muutuste esinemisel - 

metsamaade liitumised, täiendavate kaitsereziimide kehtestamine - arvutatakse ja määratakse 

arvestuslank iga aastaselt aktualiseeritud takseerandmebaasi alusel.  

 

Halva tervisliku seisundi või halbade pärilike omaduste tõttu tohib teha uuendusraieid ainult 

eelnevalt läbiviidud metsakaitselise ekspertiisi alusel. 

 

Hea metsamajanduse tavana raiume halva tervisliku seisundiga metsaosad esimeses 

järjekorras, metsakorraldusele järgneva 2-3 aasta jooksul. Tormi- ja teiste ulatuslike 

metsakahjustuste esinemisel peatame uuendusraied kahjustamata metsaosades ning peame 

summaarset arvestuslangi arvestust riigimetsas tervikuna, lubatud maksimaalset aastast 

raiemahtu ületamata. 

 

Uuendusraied jagunevad lageraieteks ja turberaieteks. Tulundusmetsade majandamise 

valdavaks võtteks on ka edaspidi lageraied.Turberaieid viime tulundusmetsas läbi valitud 

kasvukohtadel, kus meie kogemuste põhjal on võimalik suure tõenäosusega metsa 

turberaietega uuendada. Arendame turberaiete kasutamise kogemust edasi, katsetades 

erinevate raievõtete efektiivsust ja kombineerides seda erinevate maapinna ettevalmistamise 

viisidega. 

 

 

Lageraied 

Raiete planeerimine omab suurt tähtsust, kuna lageraie on väga tugevat keskkonnamõju 

omav metsamajanduslik võte. Samuti  arvestame  järjest tugevneva avaliku arvamusega, mis 

sageli taunib lageraiete läbiviimist. 

  

Raiete planeerimisel arvestame  järgmisi  hea metsamajanduse tava põhimõtteid: 

 

✓ Põldude, heinamaade, soode ja  üldkasutatavate teede äärde planeerime võimalusel 

10-20 meetrise lageraiest puutumata jääva metsaserva või puude grupid. 

 

✓ Metsakuklaste pesade olemasolul planeerime pesade kaitseks vajalikud lageraiest 

puutumata puude grupid. 

 

✓ Lageraiete planeerimisel asulate, suve- ja maakodude lähiümbruses arvestame 

võimaluste kohaselt elanikkonna arvamust. Vajadusel jätame kasvama puude grupid 

või suurendame seemne- ja säilikpuude arvu. Võimalusel asendame lageraie 

turberaiega. 
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✓ Lageraiete planeerimisel lähtume senisest enam terviklikust maastikupildist. 

Lageraiete planeerimisel väldime korrapärase kujuga raielanke. Võimalusel 

planeerime raiet eraldiste kaupa. 

 

✓  Eriti tähelepanelikult planeerime lageraieid traditsioonilistes puhkemetsades ja 

kuppelalade metsades, rakendades kõiki võtteid, näiteks suurem arv seemnepuid või 

säilikpuude grupid , maastiku mitmekesise ilme säilitamiseks. 

 

✓ Järskudele nõlvadele (maapinna kalde korral üle 20º) ja erosiooniohuga aladel 

planeerime lageraiet kitsa langina selliselt, et langi pikem külg oleks paralleelne 

samakõrgusjoonetga.  

 

✓ Planeeritavat lageraielanki läbivate ojade ja allikate kahjustamise vältimiseks 

planeerime kuni 20 meetrise ulatusega puhverala . 

 

✓ Peatame raied metsade kaitsele suunatud projektide aladel (EMKAV alad,VEP alad 

NATURA 2000 alad) seni, kui on täpselt määratletud alade staatus ja erinevates 

tsoonides lubatud metsamajandusliku tegevuse ulatus. 

 

✓ Tormiohu vähendamiseks langiga piirnevas metsas ja vana metsa turbest tuleneva 

loodusliku uuenduse soodustamiseks paigutame esimese langi võimalusel metsaosa 

idaserva ja liigume lankide paigutusega läänesuunas. 

 

✓ Kuivades nõmme- ja loometsades kasutame raiesihitust põhjast lõunasse selleks, et 

kasutada vana metsa turvestavat mõju ja soodustada uuenemist. 

 

 

Raiete aeg on tähtis mosaiiksete ja õrnade metsamuldade säästmise, linnustiku-loomastiku 

häiringu vähendamise ja raiest saadava puidu kvaliteedi seisukohalt. Parim raieaeg metsas on 

talvel, kui pinnas on külmunud ja puudel kasvu puhkeperiood. Samas ei ole võimalik kõiki 

lageraieid koondada 3 - 3,5 kuulisele talveperioodile, mille kestel pinnas peaks eeldatavalt 

külmunud olema. Järjest sagenevad talved, kus külmaperiood on 1,5 - 2 kuud. 

Ilmastikuriskide hajutamiseks hoiame vahetuseks mõningase lageraielankide reservi. 

Soodsate ilmastikutingimuste olemasolul raiume esmajärjekorras  raskesti kättesaadavaid 

lanke. 

 

Hea metsamajandamise tavana rakendame uuendusraietel RMK kevadsuviste raiete 

strateegiat: 

 

RMK strateegiline eesmärk kevadsuviste raiete osas on majandustegevuse planeerimisel II ja 

III kvartalis saavutada tasakaal äriliste ja keskkonnakaitseliste eesmärkide vahel selliselt, et 

senisest enam oleks tagatud linnustiku ning loomastiku kaitse tundlikul pesitsus- ja 

poegimisperioodil, õrnade metsamuldade vee- ja toiterežiimi kaitse ning vähendatud 

seenhaiguste levikuohtu kevadsuvise raietegevuse käigus. 

Raietööde peatamine: 

 

✓ Pärast lume sulamist ja/või külmade möödumist, kui juurdepääs raielankidele pole 

metsamullastikku kahjustamata enam võimalik, peatame reeglina kõikidel sellistel 

tööobjektidel töö metsamasinatega, mis kahjustavad pinnast ning jälgime, et ka 
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kasvava metsa ostjad sama põhimõtet järgiksid. Töid jätkatakse pärast pinnase 

tahenemist. 

 

✓ Kevad-suvisel perioodil loobume raiete tegemisest kõikides metsatüüpides, välja 

arvatud alusmetsata puhtpuistud sambliku, kanarbiku, pohla kasvukohatüübis. 

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel näeme müügiobjektide kirjeldustes ette 

sama nõude ostjatele. Metsapatoloogide soovituste alusel teostame nimetatud 

perioodil ainult sanitaarraieid. 

 

✓ Kui mõni valitsusväline organisatsioon või isik on leidnud I kategooria kaitsealuse 

liigi uue pesapaiga ja esitanud sellekohase teate RMK-le, siis rakendame ajutist 

raiekeeldu ja viime selle sisse ka metsamajanduse infosüsteemi (MIS) kuni 

kaitsekohustuse teatise saamiseni. 

 

Uuendusraiete keskkonnahoidlik planeerimine: 

 

✓ Planeerime raieid II kvartali algusest alates kandvatel pinnastel (kuivemad 

kasvukohatüübid) asuvatel raielankidel, et metsamaterjali kokkuvedu saaks vajadusel 

pinnast kahjustamata jätkuda ka pärast raiete peatamise perioodi kehtima hakkamist.  

 

✓ Loomastiku-linnustiku häiringufaktori vähendamiseks teostame suvisel perioodil  

uuendusraieid reeglina teedeäärsetes kuivade pinnastega okaspuupuistutes, eelistades 

masinraie tehnoloogiat, mis toimub kontsentreeritult ja lühikese perioodi jooksul, 

kusjuures teedeäärseteks loeme raielanke, millelt metsamaterjali kokkuvedu toimub 

sama teega külgnevasse vahelattu. 

 

✓ Väldime raietegevuse planeerimist väga liigestatud reljeefiga aladel, samuti õrnadel ja 

mosaiiksetel pinnastel, kus mulla mehaanilised mõjutused on suurimad. 

 

Puidu kokkuveo keskkonnahoidlik korraldamine: 

 

✓ Kokkuveoteede planeerimisel liigniisketel muldadel asuvatel raielankidel kavandame 

püsivad teed ja kasutame sama teed korduvalt, kuhjates oksad kokkuveoteedele 

vallidesse.  

 

✓ Kokkuveo teostamine kevad-suvisel perioodil sõltub konkreetse raiekoha looduslikest 

tingimustest ning saab toimuda üksnes pinnast kahjustamata. 

 

Puidu väljaveo keskkonnahoidlik korraldamine: 

 

✓ Puidu väljaveol väldime teede kahjustamist. 

 

 

Järelkasv (eeluuendus) säilitatakse lageraietel, lähtudes looduslikule uuendusele antud 

hinnangust ja arenguperspektiivist: 

 

✓ Järelkasvu perspektiivikust ja elujõulisust saab hinnata puude kõrguse ja võra 

läbimõõdu suhtena ,mis peaks olema suurem kui 1,3 . 
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✓ Kuuse eeluuenduse kõrguse juurdekasv peab olema vähemalt 5 - 10 sentimeetrit, 

kusjuures ladvavõrsete juurdekasv peab olema suurem kui külgvõrsete juurdekasv. 

 

✓ Kasvus kinni jäänud kuuse eeluuenduse raiejärgseks toibumiseks kulub ligikaudu 5 

aastat. Selle aja jooksul vahetuvad varjuokkad valgusokaste vastu. Seejärel kulub 

eeluuenduse elustumisajaks 7 - 10 aastat. Seega kasvus kinni jäänud kuuse järelkasv 

saavutab sarnastes tingimustes kasvava kuuse kultuuriga võrdse juurdekasvu 15 aasta 

möödudes. Sellise perspektiivitu kuuse järelkasvu säilitamine põhjustab tarbetut 

konkurentsi raie järgselt kultiveeritud ja/või looduslikult tekkivale uuendusele, 

pikendab oluliselt raieringi ja suurendab juurepessu leviku ohtu. 

 

✓ Kasvus kinni jäänud kuuse järelkasv tulundusmetsas üldjuhul likvideeritakse raie 

käigus. Sellise järelkasvu grupiti säilitamine on õigustatud pesaavadega säilikpuude 

vahetus läheduses, tagamaks pesitsevatele lindudele varjetingimusi. 

 

✓ Kaitsemetsas on kasvus kinni jäänud kuuse järelkasvu säilitamine õigustatud üksnes 

maastiku ilme säilitamise taotlusest lähtudes. See peab toimuma kohtades ja mahus , 

mis ei sega metsade uuendamist ja uuenemist. 

 

✓ Tekkinud kuuse järelkasv tuleb likvideerida, sõltumata selle seisundist, kõige 

parematel männi kasvualadel – pohla, mustika ja karusambla-mustika kasvukoha 

lageraielankidel ning seda juhul, kui kuuse uuendus segab oma mahu ja paigutusega 

männi uuenemist peapuuliigina. 

 

✓ Kõvalehtpuu uuendus säilitatakse kogu langi ulatuses, olenemata selle kõrgusest ja 

võra läbimõõdust. 

 

✓ Kõvalehtpuu uuendus lõigatakse tagasi/tüügastatakse juhul, kui noori taimi on 

kahjustanud ilmastik (hilis-või varakülm / lumi), ulukid või järelkasvu on kahjustatud 

metsa ülestöötamise käigus. 

 

Seemnepuud ja säilikpuud on vajalikud metsa uuendamiseks, mitmekesisuse tagamiseks 

ning lageraie tugeva keskkonnamõju leevendamiseks.Seemne- ja säilikpuude jätmisega 

vähendame raielankide soostumist , lageraiele järgnevaid temperatuuride äkilisi kõikumisi , 

tagame loodusliku mitmekesisuse säilimise ja metsaökosüsteemi kiirema taastumise.  

 

Seemnepuud on puud, mis jäetakse lageraielangile kasvama loodusliku uuenduse saamiseks 

kuni metsauuendusliku eesmärgi täitmiseni. Seemnepuudena säilitame mände, arukaskesid ja 

saari. 

 

Säilikpuud on esimese rinde kasvavad või kuivanud puud ning nende püstiseisvad osad, mis 

jäetakse lageraielangile raie käigus kasvama või püsti ning need eeldatavalt säilivad vähemalt 

antud puuliigi ühe vanuseklassi kestel peale raiet. Säilikpuid hilisemate raiete käigus ei raiuta. 

Säilikpuu rolli täidab ka kasvama jäetud seemnepuu, kui seda ei raiuta peale metsauuendusliku 

ülesande täitmist. Säilikpuudeks jätame võimalikult suure rinnasdiameetriga puud ning 

esindatud võivad olla  kõik puuliigid. 

 

Lamapuidu jätmine raielangile loob eeldused bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks, 

mõningatel juhtudel selle suurenemiseks ja stabiilse mullatekke protsessi jätkumiseks. 

Raietööde käigus säilitamist vääriva lamapuiduna käsitleme üldjuhul loodusliku tekkega, 
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maapinnaga otsekontaktis olevat, erinevates lagunemisastmeis puitu. Raietööde käigus 

tekkinud raiejäätmeid ja vaaludesse tõstetud lagunenud ja/või lagunevat puitu ei loeta 

lamapuiduks . Lamapuiduna eelistame grupiti paiknevat ja võimalikult suure läbimõõduga 

puitu. Säilitada on võimalik eelkõige loodusliku uuenduse gruppides, märgades sulglohkudes 

ja nende vahetus ümbruses ning metsaservades paiknevad lamapuidu grupid. Lamapuidu 

säilitamine ei tohi kahjustada metsa uuendamise resultatiivsust .    

 

Hea metsamajandamise tavana arvestame samuti järgmisi põhimõtteid: 

 

✓ Juhul kui tööde ohutu läbiviimine ei ole takistatud,  jätame 1 hektarile  vähemalt 5 

tihumeetrit lamapuitu võimalikult erinevais lagunemisastmeis, eelistades suurima 

diameetriga puid, samuti jalalseisvaid surnud puid, säilikpuid ning kõrge bioloogilise 

väärtusega puid, kokku vähemalt 15 tihumeetrit hektari kohta. 

 

✓ Lageraietel üldkasutatavate teede, asulate, puhke-ja sportimiskohtade, maa- ja 

suvekodude vahetus läheduses suurendame seadusega ettenähtud seemnepuude 

minimaalmäära võimalusel kuni 20 % võrra. 

 

✓ Seemnepuud raiume talvel lumekattega perioodil, vältides looduslikult tekkinud 

elujõulise uuenduse kahjustamist. 

 

✓ Männi loodusliku uuenduse taotlemisel jätame parimatel männi kasvukohtadel 

(näiteks pohla kasvukohtüüp) kuni 100 männi seemnepuud hektarile.Selline raie 

sarnaneb sisuliselt turberaiele. 

 

✓ Sõltuvalt tingimustest jätame seemnepuid vajadusel grupiti või ribadena. 

Väikesepinnalistel lankidel üldkasutatavate teede ääres, on seemnepuude ribalisel 

paigutusel tee poolses langi servas täita uuendusfunktsiooni kõrval ka maastikut 

ilmestav ülesanne.  

 

✓ Võimalusel jätame seemnepuude raiumisel  hektarile 3-4 elujõulise võraga ja 

jämedatüvelist seemnepuud, et viia need järgmisse metsapõlve säilikpuudena. 

Eelistame tormile paremini vastupidavaid, arenenud võraga ja langi servadel 

kasvavaid puid. Puude parema säilimise ning vastupidavuse tuultele tagab ka nende 

grupiline paigutus. 

 

✓ Männikute, eriti üleseisnud männikute raiumisel, valime säilikpuudeks raielangi 

suurema diameetriga männid. Sellised puud omavad kõrget ökoloogilist väärtust ja 

potensiaali kestmaks veel ühe metspõlve. 

 

✓ Järgime põhimõtet, et võimalusel jääks säilikpuuks ka raielangil esinevate puuliikide 

kõige suurema rinnasdiameetriga puud .Selliselt talitades säilitame vanade puude 

osakaalu metsas ning selliste puude tuuleheite korral loome eeldused väärtusliku , 

suure diameetriga lamapuidu tekkeks. 

 

✓ Säilitatava lamapuidu osas eelistame täielikult või osaliselt samblaga kaetud 

lamapuidu kogumeid häiludes ja märgades sulglohkudes, mille säilimist on raietööde 

käigus parem tagada. 

 



 

 

 

 

Riigimetsa hea metsamajanduse tava   9 

✓ Haava juurevõsu tekke vältimiseks korbastame võimalusel säilikpuudeks jäetud 

haabasid. 

 

Oma tegevuse eesmärgina tahame jõuda selleni, et lageraie langil on peale raie lõppu: 

 

✓ Vajadusel seemnepuud raielangi looduslikuks uuendamiseks või kultiveerimise 

toetamiseks. 

 

✓ Igal juhul säilikpuud lageraie tugeva keskkonnamõju vähendamiseks, bioloogilise 

mitmekesisuse tagamiseks ja metsamaastike ilmestamiseks. 

 

✓ Võimalusel tüükad ja lamapuit. 

 

✓ Erandina ei ole võimalik eeltoodud tingimusi täita üknes süsteemselt majandatud 

puhtkuusikutes. Masiraie tehnoloogia kasutamisel tekitame siin hektarile 3-5 kõrget 

(2-3 meetrit) kändu, eelistades võimalikult jämedamaid puid. 

 

✓ Raielangil on säilitatud seal esinevad kõrge bioloogilise-, esteetilise- ja kultuurilise 

väärtusega puud. 

 

Kõrge bioloogilise-, esteetilise- ja kultuurilise väärtusega puud, mida tuleb  lageraiete 

läbiviimisel säästa ja säilitada: 

 

✓ Lindude ja suluspesitsejate loomade pesapuud. 

 

✓  Põlemisjälgedega, välguarmidega, nõialuudadega ja suurte pahkadega ning muude 

eripärase välimusega puud. 

 

✓ Vanad, jämedad, jämedate okstega ja rõmelise “krokodillikorbaga” männid. 

 

✓ Laialehised puud – tamm, jalakas, künnapuu, vaher, saar ja pärn ning seda eriti 

okaspuupuistute raielankidel. 

 

✓ Rohkete puiduseente viljakehadega puud ja tüükad. 

 

✓ Kuivanud puud ja tüükad. 

 

✓ Silmapaistvate dimensioonidega vanad haavad. 

 

✓ Vaigutatud lankide raiel mõned silmapaistvamad vaigutatud männid. 

 

✓ Suured kadakad ja pihlakad. 

 

✓ Ajaloolised kultuspuud - ristiga puud , pulmapuud  

 

✓  Ajaloolise sündmuse või perioodiga/legendidega seotud puud . 

 

Raiete tehnoloogia peab tagama, et pinnasekahjustused oleksid minimaalsed ja tööde 

käigus jääksid kahjustamata seemne-ja säilikpuud ning lamapuidu kogumid. Kasutatav 

tööde tehnoloogia peab vältima metsateede, sihtide, sildade, truupide ja 
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kuivenduskraavide kahjustamist. Raietööde tagajärjel ei tohi halveneda  raiestiku 

uuendamisvõimalused. 

 

Hea metsamajandamise tavana teostame uuendusraiet järgmiste põhimõtete järgi: 

 

✓ Niisketel/liigniisketel muldadel külmumata pinnase korral liiguvad langetusmasinad 

ja kokkuveotraktorid üksnes oksapadjal.  

 

✓ Kokkuveetud metsamaterjalide vahelaos virnastatakse puit selliselt, et ei toimuks 

kasvavate puude vigastamist virnastamisel või järgneval metsamaterjalide väljaveol. 

 

✓ Mehhanismide liikumisel raielangil välditakse säilitamisele kuuluvate järelkasvu 

gruppide kahjustamist. 

 

✓ Välditakse mehhanismide liikumist märgadel sulglohkudel, ojadel ja looduslikel 

voolukohtadel ning nende vahetus läheduses. Puude langetamisel välditakse 

raiejäätmete sattumist nendele aladele. 

 

✓ Ojasängidest ja looduslikest voolukohtadest välditakse võimaluse korral läbisõitu. 

Juhul, kui see pole võimalik, otsitakse läbisõiduks selleks kohad, et kahjustused 

oleksid minimaalsed. Läbisõidukohtadele asetatud raiejäätmed ja metsamaterjalide 

kimbud korjatakse tööde lõpetamisel välja. 

 

✓ Raie käigus hoitakse raielank ja laoplatsid puhtana prügist ning jäätmetest. 

 

 

Raielankide puhastamisega luuakse eeltingimused maapinna ettevalmistamisele ja 

sellele järgnevale metsauuendamisele.  

 

Hea metsamajanduse tavana arvestame raielankide puhastamisel järgmisi põhimõtteid: 

 

✓ Levinumaks raielankide puhastamise viisiks on raiejäätmete vaalutamine. Jälgime, et 

vallidesse kogutud raiejäätmed ei kataks langi pinnast enam kui 20 %. 

 

✓ Väldime oksarehaga raiejäätmete vaalutamist õhukese huumuskihiga kasvukohtades 

ja heades marjametsades. 

 

✓ Suurendame tehnoloogia kasutamist, kus raiejäätmetest puhastatakse metsaäkkega 

maapind ainult metsauuendamiseks vajalikus ulatuses. Langil hajusalt paiknevad 

raiejäätmed kaitsevad pinnast kahjuliku ultraviolettkiirguse eest ja lagunevad 

kiiremini. 

 

✓ Väldime mehhaniseeritud puhastamist märgades nõgudes, ojade ja lanki läbivate 

kraavide vahetus läheduses, kuna see võib põhjustada pinnasekahjustusi. 

 

✓ Raielangi puhastamise käigus jälgime, et kraavidelt ja looduslikelt vooluteedelt 

koristatakse ajutised sillad (näiteks metsamaterjalide kimbud) ning muud 

voolutõkked. 

 



 

 

 

 

Riigimetsa hea metsamajanduse tava   11 

✓ Raielangi puhastamise käigus jälgime, et koristatakse raielangiga piirnevate teede 

ääred, sihid ja laoplatsid. 

 

✓ Valik- ja turberaietel teedeäärsetes metsades või puhkealade läheduses põletame või 

hakime raiejäätmed suurendamaks maastiku esteetilist väärtust. 

 

 

Turberaied 

 

Raiete planeerimisel arvestame seniseid positiivseid ja negatiivseid kogemusi ning 

mõõduka katsetamisega hangime uusi kogemusi. Turberaieid teeme eeskätt kõrge 

külastatvusega ja asulate lähiümbruse metsades. Arvestame reaalseid võimalusi puistu 

uuendamiseks vajaliku loodusliku uuenduse tekkeks. 

 

Turberaiete läbiviimisel arvestame järgmisi hea metsamajanduse tava põhimõtteid: 

 

✓ Turberaieid planeerime puistutes, kus on olemas elujõuline eeluuendus või kus 

turberaiega on võimalik luua soodsad tingimused uuenduse tekkeks. 

 

✓ Uut raiejärku ei planeerita enne, kui eelmine raiejärk on uuenenud. 

 

✓ Raiete läbiviimisel arvestame, et puistu ei muutuks raie tagajärjel tormihellaks. 

 

 

VALIKRAIED 

 

Valikraiete eesmärgiks on metsa majandamine püsimetsana. Toimub väljaraiutud või 

väljalangenud puude pidev asendumine või asendamine uute puudega ning erivanuselise 

metsa kujundamine. Valikraieid tulundusmetsas üldjuhul ei planeerita, kuna see eeldab väga 

spetsiifiliste tingimuste olemasolu ja üknes püsimetsamajandamise põhimõtte kestvat 

rakendamist. 

 

 

METSAUUENDAMINE 

 

Metsauuendamise eesmärgiks on metsade järjepidevuse tagamine, metsa aktiivselt 

uuendades. Selleks kasvatatakse kasvukohale sobivaid puuliike, seejuures säilitades ja 

suurendades looduse mitmekesisust. Eesmärgiks on saada tulevikuks väärtuslikke okas- ja 

lehtpuupuistuid, millega metsad ja sellega kaasnev metsamajandus suudaks täita nii 

ökoloogilisi, majanduslikke kui sotsiaalseid funktsioone.  

 

Metsauuendamistööd peavad tagama lühima ajaga vajalikest puuliikidest koosnevate 

heakvaliteediliste, suure tootlikkusega metsade kujunemise ja elupaikade mitmekesisuse ning 

säilitama metsade liigirikkuse. 

 

Valdavaks metsauuendamise viisiks on ja jääb ka tulevikus kultiveerimine. 

Tulundusmetsades säilitame peamise metsakasvatusliku meetodina ühevanuseliste puistute 

majandamise, kasvatades võimalusel segapuistuid. Segapuistud kujundame kultiveerimise ja 

loodusliku uuenduse koosmõjul, kultuuride hooldamise ning valgustusraiete käigus. 
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Pikemaajalise arengusuunana tõstame mõõdukalt looduslikule uuendusele kaasaitamise ja 

loodusliku uuenemise osakaalu. Üksnes loodusliku uuenemise eelistamise korral muutuksid 

tüseda metsakõduga või õhukese mullaga liigniisketel kasvukohtadel valdavaiks 

sookaasikud, viljakatel parasniisketel muldadel asenduksid männikud kuusikute või 

kaasikutega. Kuusikute raiestikud uueneksid arukasega. Tunduvalt väheneks männikute 

pindala. 

 

Kultiveerimisviiside valikul eelistame looduslähedasi s.t. looduslikke protsesse jäljendavaid 

uuendusviise – näiteks konkreetseid kasvukohatingimusi arvestades eelistame külvi 

istutusele. Samas orienteerime uuendusviisi valiku kindlustatud tulemuse saamisele. 

Peamiste metsauuendamisel kasutatavate puuliikide kultiveerimisviisideks on kuuse puhul 

istutus, männi puhul külv ja istutus, kase puhul külv ja istutus ning tamme puhul istutus. 

 

Loodusliku uuenduse eelistamiseks ja võimalike kärsakakahjustuste pehmendamiseks 

langetame kasvukohast lähtudes metsauuendusviisi valikuotsuse raiele järgneval 2. või 3. 

aastal. Raiejärgselt viime üldjuhul läbi maapinna ettevalmistamise ning seejärel otsustame 

uuenemisest lähtudes loodusliku uuenduse, looduslikule uuenemisele kaasaitamise või 

kultiveerimise kasuks. Eriti tähelepanelikult jälgime sellist uuendamistsüklit headel 

kuuse/männi seemneaastatel. 

 

Metsauuenduse peapuuliigi valikul langetame otsuse metsamajandamiskavas antud 

soovitusi, kasvukohatüüpide potensiaalil põhineva riigimetsa uuendamisjuhendis antud 

soovitusi, metsakasvatuslikke kogemusi ja varem antud kohas kasvanud metsa koosseisu 

arvestades. 

 

Okaspuud olgu peapuuliigiks järgnevates kasvukohatüüpides: sambliku, kanarbiku , pohla, 

jänesekapsa-pohla , mustika , karusambla-mustika , karusambla-mustika , karusambla , 

sinika,  kuivendatud siirdesoo , mustika-kõdusoo , leesikaloo ja kastikuloo. 

 

Okaspuud olgu peapuuliigina riigimetsas eelistatud järgnevates kasvukohatüüpides: 

jänesekapsa, jänesekapsa-mustika, sinilille ja jänesekapsa-kõdusoo. 

 

Lehtpuuliike looduslikult uuenenuna on otstarbekam kasvatada järgmistes 

kasvukohatüüpides: naadi, angervaksa, tarna-angervaksa, tarna, osja, sõnajala, lodu, 

kuivendatud madalsoo. 

 

 

Pikemaajalise suunana arvestame, et üldjoontes säiliks praegune põhiliste peapuuliikide 

vaheline proportsioon. Mõnevõrra vähendame kuuse kultiveerimise osakaalu 

kasvukohatüüpides ja metskondades, kus on looduslikult eeldused arukase looduslikuks 

uuenduseks (näiteks naadi kasvukohatüüp) ja kõrgekvalteediliste kaasikute 

väljakasvatamiseks. 

 

Erilist tähelepanu pöörame sellele, et taastada (männikud) või hoida samal tasemel 

(kuusikud) männikute/kuusikute osakaal nende parimatel kasvukohtadel. 

 

Männikute kasvatamiseks on parimad kasvukohatüübid: pohla, jänesekapsa-pohla, mustika, 

karusambla-mustika ja jänesekapsa-mustika. 
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Kuusikute kasvatamiseks on parimad kasvukohatüübid: jänesekapsa-mustika, jänesekapsa ja 

sinilille. 

 

Maapinna ettevalmistamise eesmärgiks on mullastiku füüsikaliste omaduste parandamine, 

luues seemnete idanemiseks ning puutaimede kasvuks soodsa mullastiku toite-, vee- ja 

õhureziimi. Maapinna ettevalmistamine peab olema vastav kasvukohatingimustele. 

Metsamuldasid töödeldakse vaid sedavõrd, kuivõrd see on vajalik metsauuendamise 

seisukohalt. Meetodite valikul lähtutakse säästlikusest, vältides erosiooni tekkeohtu, 

metsamuldade läbiuhtumist ja soostumist. Maapind valmistatakse ette kohtades, kus sellega 

parandatakse kultiveerimistingimusi ja/või loodusliku uuenduse tekkevõimalusi ning puistu 

edaspidiseid kasvutingimusi. 

 

Maapinna ettevalmistamise vajadus ja peamised maapinna ettevalmistamise viisid:  

 

✓ Kuivad kuni keskmise niiskusega mullad - maapinda ettevalmistamine ei ole vajalik 

või maapind valmistatakse ette lappidena või ribadena. Kultiveeritakse lapi/riba 

põhja või ümberpööratud lapile tingimusel , et see on maapinnaga liitunud. 

 

✓ Keskmise niiskusega mullad – maapind valmistatakse ette mineraliseeritud ribadena. 

Kultiveeritakse mineraliseeritud riba põhja või selle serva kallakule.  

 

✓ Niisked ja liigniisked mullad – maapind valmistatakse ette mineraliseeritud 

ribadena/mikrovagudena. Kultiveeritakse mineraliseeritud riba/mikrovao harjale . 

 

✓ Nõlvakutel ja liigniisketel muldadel valmistatakse äketega maapind ette laiguti 

ainult kultiveerimise tarbeks, jättes purustamata ülejäänud pinnase. 

 

✓  Marjarikastes metsades väldime samuti ribalist maapinna ettevalmistamist. Laiguti 

mineraliseerimine säästab marjavarusid. 

 

✓ Lähiaastatel on vajalik liigniisketel muldadele rakendada alternatiivseid maapinna 

ettevalmistamise viise möödunud kümnendil laialdast rakendamist leidnud 

metsaäkkega mineraliseeritud ribadena/mikrovagudena maapinna 

ettevalmistamisele. Lageraie järgselt soostuvatel lankidel ei taga praegu rakendatud 

maapinna ettevalmistamisviis kõikjal vajalikke tingimusi ning võib kohati 

soostumist soodustada. Rakendamist vajab küngastena maapinna ettevalmistamine. 

Katsetamist ja sobivusel rakendamist vajab liigniiskuse eemalejuhtimiseks 

kaevatavate madalate kaitsekraavide (nõvade) võrgustiku ja sealt saadud pinnasest 

valmistatud küngaste kasutamine kultiveerimiseks. 

 

Metsakultuuride algtihedus on oluline geneetiliselt ja liigiliselt mitmekesiste, kasvukohale 

sobilike kultuurpuistute kasvatamiseks. Optimaalne algtihedus tagab kultuuri õigeaegse 

liitumise, puidu hea tehnilise kvaliteedi ja tulevikupuistu maksimaalse tootlikkuse.  

 

Metsakultuuri rajamiseks loetakse tegevust, mille puhul kultiveerimise algtihedus on männi 

külvil vähemalt 3500 külvikohta hektaril, männi istutusel vähemalt 3000 tk/ha, kuuse 

istutusel vähemalt 1500 tk/ha, kase külvil vähemalt 2500 külvikohta hektaril ja kase istutusel 

vähemalt 1500 tk/ha. Madalama algtiheduse korral loetakse tegevus looduslikule uuendusele 

kaasaaitamiseks. Vahelduva reljeefiga aladel tuleb kultiveerida liike vastavuses reljeefile - 

madalamale niiskust, kõrgemale kuiva taluvaid või soovivaid puuliike kasutades. 
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Kuusekultuuride rajamisel peab jääma algtihedus erinevates kasvukohtades piiridesse 1500 - 

2500 istikut hektaril. Männikultuuride rajamisel istutuse teel peab jääma algtihedus erinevates 

kasvukohtades piiridesse 3000-5000 seemikut hektaril. Selliselt rajatud okaspuukultuurides 

arvestame 10 - 40% lehtpuude looduslikule lisandumisele, et kasvatada okaspuuenamusega 

segapuistuid. Lehtpuude osakaal vähendab oksapuude vahelisi juurekontakte ja sellega 

väheneb ka juurepessu oht. 

 

Istutusmaterjali kvaliteet tähtsustub pidevalt seoses peapuuliigi algtiheduse langusega ja 

kultiveerimistööde kallinemisega. Kasutame üksnes heakasvulisi ja kasvutsükli jooksul 

mõõdukalt väetatud männi seemikuid ja kuuse istikuid. Väldime vigastatud 

ladvapungaga/kaheladvaliste, deformeerunud juurestikuga ja väljalangevate okastega taimede 

kultiveerimist. Vajalikul kvaliteeditasemel taimede puudumisel lükkame kultiveerimise edasi 

järgmisele aastale või asendame kultiveerimise looduslikule uuendusele kaasaitamisega. 

Praktikute pikaajalise kogemuse põhjal peavad põlevkivi kaevandamise alade 

rekultiveerimisel ekstreemsetes temperatuuritingimustses vastu kasvutsükli jooksul väga 

nõrgalt väetatud või väetamata männi seemikud. 

   

Külvi kasutame männi ja vähesel määral ka kase kultiveerimisel. Kuuse külvi üldjuhul ei 

kasutata , kuna  ajalooline kogemus ei ole positiivne. Erandjuhul kasutatakse kuuse külvi 

suure seemnevaru kasutamise eesmärgil, loodusliku uuenduse kaasaitamise aladel. Tamme 

külvi ei kasutata, kuna tulemused on ebakindlad. 

 

Mändi külvame värsketel muldadel, kus rohukasv on nõrk kuni keskmine. Parim külviaeg on 

varakevadel, mis sõltuvalt ilmastikust on tavaliselt periood 10.aprillist kuni 01.maini. 

Külvide heal kordaminekul on äärmiselt tähtis soodsate niiskustingimuste olemasolu. Käsitsi 

külvil on külvinorm 0,6-0,8 kg/hektarile, mehhaniseeritud külvil, sõltuvalt kasutatavast 

agregaadist 0,5 -1,0 kg/hektarile. Käsitsi külv tehakse lappidele arvestusega 15-20 seemet 

lapile ja minimaalselt 4000 lappi hektarile. Väldime seemnete liialt tihedat paigutust, kuna 

selle tulemusel külvid kiduvad ja kannatavad tugevasti pudetõve all. Normaalne idanevate 

seemnete vahekaugus on 5 sentimeetrit, mis on võimalik saavutada nn. diagonaalile külvates 

või tehes vajalikul määral hajalikülvi. Liigniisketel männi kasvukohtadel loobume 

mehhaniseeritud maapinna ettevalmistamisest ja maapind valmistatakse ette käsitsi, 

lappidena kõrgemates kohtades ja kändude ümbruses. 

 

Kaske külvame varakevadel, eelmisel aastal varutud seemnega või augustikuu algul, värskelt 

ettevalmistatud maapinnale ja vahetult enne külvi varutud seemnega. Külvinorm käsitsi 

külvil on 2…3 kg/hektarile. 

 

Istutust kasutame kuuse , männi ja kase  ning samuti tamme kultiveerimisel. Parim 

paljasjuureliste taimede istutusaeg on kevadel pungade liikumisest nende puhkemiseni. 

Okaspuid võib varasügisel istutada augustikuu keskpaigast septembrikuu keskpaigani.Tuleb 

vältida sügisest istutamist külmakohrutusohtlikel aladel. 

 

Istutamise tehnoloogia peab välistama taimede juurte kuivamise, kindlustama nende õige 

asendi ja mullaga katmise, vältides juurestiku ümber tühimike teket. Istutamise sügavus peab 

vastama puuliigi bioloogilistele iseärasustele - kuuse juurekael peaks jääma maapinnaga tasa, 

männi juurekael jäetakse 1…2 sentimeetrit maapinnast madalamale . 
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Metsauuenduse hooldamine on suunatud kultiveeritud ja looduslikult lisandunud 

peapuuliigi väljakasvatamisele, mis seisneb peamiselt rohu/põõsaste/ ning peapuuliigi kasvu 

segavate puude niitmises ja taimi lämmatava/koolutava kulu eemaldamises. Metsauuenduse 

hooldamisel tuleb jälgida aktiivse kasvuperioodi ilmastikku, vältides uuenduse hooldamist 

pikal põuaperioodil. Kuuse uuendamise hooldamisel tuleb võimalikul määral säilitada 

lehtupuude/rohurinde turve hiliskülmaohtlikes ja hooldatava ala madalamates kohtades. 

 

 

 VALGUSTUSRAIED 

 

Raiete eesmärgiks on peapuuliigi valgustus- ja toitetingimuste parandamine ning metsa 

koosseisu kujundamine. Valgustusraied saab eesmärgist lähtudes jagada tinglikult kahte ossa. 

Esimese raie (kuni 10 aasta vanuses noorendikus) eesmärgiks on moodustuva puistu 

valgustingimuste parandamine peapuuliiki varjutavate eksemplaride väljaraie teel. Teise raie 

(~ 11 kuni 20 aasta vanuses noorendikus) eesmärgiks on eemaldada puistust peapuuliiki 

lämmatavad kaaspuuliigid, vajadusel harvendada tihedamaid puude gruppe ja sellega 

parandada puude kasvutingimusi. Valgustusraie on metsamajanduslik võte, millega 

kindlustame puistu uuendamisel valitud peapuuliigile eelistatud kasvutingimused. 

 

Raiete planeerimisel ja läbiviimisel arvestame järgmisi hea metsamajanduse tava 

põhimõtteid: 

 

✓ Vähendame juunis teostatavat hoolduse mahtu ja planeerime selle asemel hooldust 

senisest enam juulis, augustis, septembris ning oktoobris. Eesmärgiks on mahu 

ühtlane jaotus alates maist kuni oktoobrini, mis tagab loomastiku ja linnustiku 

häiringu vähendamise.  

 

✓ Loobume kaitsemetsades valgustusraiete tegemisest mais ja juunis juhul, kui kaitse-

eeskiri ei sätesta teisiti. 

 

✓ Valgusturaieid planeerime kultiveeritud ja ka looduslikult tekkinud noorendikesse. 

 

✓ Kultiveeritud kuuse puhtpuistud kujundame valgustusraiega valdavalt 

segapuistuteks. Esimese valgustusraiega arvestame reaalselt kujunenud puistu 

koosseisu, peapuuliigi puude paigutust ja kultiveeritud puude elujõulisust. Väldime 

kase väljaraiet kohtades, kus see kuuse kasvu ei sega. Eelistame seemnetekkelist 

kaske. Võimalusel eelistame nooremaid kaskesid, vähendades sellega okaspuu ja 

lehtpuu keskmise kõrguse erinevust. Valgustame peapuuliiki vajalikul määral, 

säilitades vajaliku lehtpuuturbe võimalike hiliskülmakahjustuste pehmendamiseks. 

 

✓ Kultiveeritud männi puhtpuistutes säilitame lehtpuud sellisel määral, mis ei takista 

peapuuliigi kasvu. Tugeva põdrakahjustuse esinemisel männinoorendikus 

orienteerume võimalusel ümber lehtpuu kasvatamisele ja viime valgustusraie läbi 

sellest lähtudes. 

 

✓ Kestvalt tugeva põdrakahjustuse ohuga metsaosades väldime valgustusraiet 

männikutes seni, kui männi keskmine kõrgus on 3-4 meetrit. Põdrakahjustuse ohu 

perioodil männile hädavajalike valgustingimuste loomiseks on alternatiivse võttena 

võimalik valgustusraie läbi viia üksikute, otseselt mändide kasvu segavate lehtpuude 

latvade murdmise /raiumisena. 
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✓ Valgustusraie käigus säilitame laialehised lehtpuud ja põõsad. 

 

✓ Väldime valgustusraiet märgades nõgudes, allikate ja ojade ümbruses. 

 

✓ Kännuvõsutekkeliste lehtpuude raiel säilitame 1-2 puud kännuvõsu kogumist. 

 

✓ Puhtpuistutes teostame valgustusraiet juhul, kui peapuuliigi tihedaid gruppe on vaja 

harvendada, pidurdamaks puude elusvõra liigset lühenemist. 

 

✓ Lehise osalusega noorendikes langetame puude valikul otsuse lehise tüvevormist 

lähtudes. Säilitame ja loome vajalikud valgustingimused hea tüvevormiga lehistele. 

Jälgime selliste noorendike valgustusraie vajadust eriti tähelepanelikult, sest lehis 

mandub halbades valgustingimustes kiiresti ning raieid sellistes puistutes on seni 

teostatud liialt tagasihoidlikult. 

 

✓ Valgustusraie teostamisel juhtudel, kui kasvukohale sobivaim ja/või kultiveeritud 

okaspuu peapuuliik on lehtpuule tugevasti alla jäänud, orienteerutakse okaspuu 

seisundist/perspektiivsusest lähtudes, suuremal või vähemal määral lehtpuu osaluse 

säilitamisele. 

 

 
 

HARVENDUSRAIED 

 

Raiete eesmärgiks on metsa väärtuse tõstmine metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimise 

teel. Kasutatakse ära lähitulevikus puistu diferentseerumise käigus väljalangevate puude puit. 

Harvendamise käigus luuakse kõige parema kvaliteediga puudele soodsad kasvutingimused. 

Harvendusraiete tulemusel ei tohi väheneda puistute juurdekasv ja vastupidavus 

kahjustavatele mõjuritele – torm, lumevaalimine jms. 

 

Raiete metsakasvatusliku vajaduse oluliseks määrajaks on puude elusvõra osakaal puu 

pikkusest. See määrab puu ja kogu puistu edasise kasvujõu ja vastupidavuse. Arvestame 

harvendusraiete vajadust elusvõra pikkusest lähtuvalt järgmiselt: 

 

✓ 1. harvendusraiega  taotletakse männikutes elusvõra säilimist  ½ - ⅓ ulatuses puu 

pikkusest. 2. harvendusraiega taotletakse männikutes elusvõra säilimist ⅓ - ¼  

ulatuses puu pikkusest. 

 

✓  1. harvendusraiega taotletakse kuusikutes elusvõra säilimist ⅔ - ½ ulatuses puu 

pikkusest. 2. harvendusraiega taotletakse kuusikutes elusvõra säilimist ⅓ - ¼ ulatuses 

puu pikkusest. 

 

✓ 1. harvendusraiega taotletakse kaasikutes elusvõra säilimist ½ ulatuses puu 

pikkusest. 2. harvendusraiega totletakse kaasikutes elusvõra säilimist ⅓ ulatuses puu 

pikkusest. 

 

✓ 1. harvendusraiega taotletakse haavikutes elusvõra säilimist ½ ulatuses puu 

pikkusest. 2. harvendusraiega taotletakse elusvõra säilimist ⅓ ulatuses puu pikkusest. 

 

Raiete planeerimisel järgime hea metsamajaduse tavana järgmisi põhimõtteid: 
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✓ Kevadel ja suvel eelistame harvendusraietel selliseid kasvukohatüüpe, mis ei asuks 

viljakatel ja lubjarikastel muldadel kus oht juurepessu levikuks on suurim. Tööde 

läbiviimisel eelistame käsitsiraie tehnoloogiat. 

 

✓ Püüame säilitada jämedamad, töö teostajatele ohutud ning allesjäävate puude 

arengut mittetakistavad jalalseisvad surnud puud. Samuti väldime jämeda lamapuidu 

lõhkumist. 

 

✓ Säilitame eelmise raieringi vanad puud ja vanade surnud puude tüükad. 

 

✓ Säilitame võimalikult palju alusmetsa, pöörates erilist tähelepanu alusmetsa 

põõsasrinde säilitamisele. Soodsa asendi korral puistus (äärealad, lagendikud) 

säilitame üksikud remmelgad ja pajud.  

 

✓ Harvendusraiete kontsentreerimisel ja üle 7 hektari suuruste raielankide 

planeerimisel kujundame võimalusel 20-25 meetri laiused, looklevad ja raiest 

puutumata vahekoridorid. 

 

✓ Harvendusraiete teostamisel suuremates, suhteliselt ühevanuselistes 

okaspuumassiivides kujundame võimalusel kvartalite servadele lehtpuu osalusega 

ribad, mille eesmärgiks on tuulekindlate, tuldtõkestavate ja mitmekesisust tagavate 

metsaservade loomine. 

 

✓ Metsaservade tuulekindlaks kujundamise ja mitmekesise üleminekuala säilitamise 

eesmärgil jätame avamaastike äärsetel raielankidel võimalusel 10-15 meetri laiuse 

harvendamata metsaserva. 

 

✓ Harvendusraieid ei planeerita üldjuhul lehtpuupuistutes 20 aastat enne raieküpsust ja 

okaspuupuistutes 30 aastat enne raieküpsust. Sellistesse puistustesse harvendusraiete 

planeerimine võib toimuda juhul, kui uuendusraiet ei ole võimalik 

majandamisrežiimist lähtudes planeerida. Väikese väljaraiega harvendusraiet võib 

sellistesse puistutesse planeerida erandjuhtudel ka siis, kui kaaspuuliikide õigeaegse 

raiega hoitakse ära olulise majandusliku kahju tekkimine. 

 

✓ Harvendusraietel raiume vaid puud, mis takistavad tulevikupuude kasvu ja/või  mille 

puit leiab kasutamist. 

 

✓ Põdrakahjustustega kuusikutes hindame kahjustuse ulatust ja kahjustatud puude 

paiknemist. Võimalusel raiume kahjustatud puud harvendusraiega. Juhul, kui 

kahjustus on valdav ja ülepinnaline, siis tellime metsakaitselise ekspertiisi ja 

lülitame puistu uuendusraiete nimekirja. 

 

✓  Allikate ümbruse ning lopsaka rohttaimestikuga allikalised metsaosad säilitame 

võimalikult looduslähedastena, väldime raietegevust aastaringselt voolava allika 

ümber 10-20 meetri raadiuses. 

 

✓ Järskudele nõlvadel (maapinna kalde korral üle 20º) ja erosiooniohuga aladel 

säilitame maksimaalset alustaimestikku ning väldime tööde läbiviimist külmumata 

pinnasel. 
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✓ Väldime harvendusraiet märgades nõgudes, ojade ja lanki läbivate looduslike 

voolukohtade vahetus läheduses. 

 

✓ Harvendusraiete planeerimisel arvestame juba olemasolevate ja planeeritavate 

lageraiete võimalikku paiknemist. Väldime lageraielankide ääres ja lageraielankide 

vahele jäävate kitsaste metsaosade harvendamist samaaegselt lageraietega, kuna see 

võib soodustada tormikahjustusi. 

 

✓ Harvendusraiete planeerimisel püüame säilitada metsamaastike visuaalset ja 

esteetilist väärtust. 

 

 

Raiemeetoditest kasutame valdavalt alameetodil harvendusraiet, mille käigus raiutakse välja 

peamiselt allajäänud puud. See meetod tagab kahjustustele vastupidava metsa. Sõltuvalt 

puistu iseloomust ja hooldamise järjepidevusest kasutame ka üla- ja alameetodi 

kombinatsiooni. Üksnes ülameetodit kasutades raiutaks osa valitsevatest puudest ning 

suureneks kahjustuste oht. 

 

Puistutes, kus harvendusraiega on hilinetud ja see on esimeseks raievõtteks, samuti väga 

tihedates või tormihellades puistustes harvendame tagasihoidlikult ja kordame raiet 

sagedamini. 

 

Raiete teostamisel järgime  hea metsamajanduse tavana järgmisi põhimõtteid: 

 

✓ Algveoteede võrk kujundatakse 1. harvendusraie käigus. Algveoteedeks kasutatakse 

eelkõige juba olemasolevaid sihte, teid ja/või puistu reavahesid. Kõrge täiusega ja 

väikese reavahega puistutes rajatakse algveoteed puude ridade suhtes väikese nurga 

all (10-20º), vältimaks tugevakraadilist raiet. Tehnoloogilisel vajadusel ühendatakse 

algveoteed lõpus omavahel algveoteede võrgustikuks. 

 

✓ Võimalusel rajame algveoteed harvendusraielangi pikema küljega paralleelselt. 

 

✓ Algveoteede laius on kuni 4 meetrit ja kahe algveotee vaheline kaugus on vähemalt 

20 meetrit, mõõdetuna ühe algveotee servast teise algveotee serva. Vajadusel 

jäetakse algveotee servadele puhverpuud, mis kaitsevad allesjäävaid puid 

kokkuveoga kaasneda võivate kahjustuste eest. Puhverpuud raiutakse kokkuveotööde 

lõppemisel.  

 

✓ Külmumata pinnasega ja kergesti kahjustatavatel muldadel liigub traktor üksnes 

raiejäätmetest “padjal”. Sõltumata pinnase iseloomust välditakse traktori liikumist 

väljaspool algveoteid - puistu häiludes, liikumist läbi puistu teisele algveoteele jms. 

 

✓ Harvendusraietel üldkasutatavate teede ääres rajatakse algveoteed võimalusel teega 

paralleelselt  ning välditakse algveoteede avanemist üldkasutatavale teele. 

 

✓ Metsamaterjali kimpusid ei asetata raie käigus raielangil vastu kasvavaid puid. 

Vahelaos ei virnastata metsamaterjale vastu kasvavaid puid. 
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✓ Raielangi lõpetamisel jälgime, et kraavidelt ja looduslikelt vooluteedelt koristatakse 

ajutised sillad (metsamaterjalide kimbud) ja muud voolutõkked. 

 

 

 

SANITAARRAIED 

 

Sanitaarraie eesmärgiks on eemaldada metsast nakkusallikaks olevad või kahjurite 

paljunemist soodustavad puud, samuti raiuda puidu kasutamiseks ohuallikaks mitteolevad 

surevad või surnud puud, juhul kui see ei ohusta bioloogilist mitmekesisust. Üldine suund on 

sellele, et teostada sanitaarraieid võimalikult vähe ning puistust eemaldatakse ainult kahjurite 

massilist paljunemist soodustavad puud.  

 

Sanitaarraiete korraldamisel järgime hea metsamajanduse tava põhimõtteid: 

 

✓ Kavandame ja teostame sanitaarraiet juhul, kui väljaraie vajadus on suurem kui 5 

tm/ha. 

 

✓ Surnud puude raiet tuleb üldiselt vältida, kuna , metsas elutsevad ohustatud 

putukaliigid sõltuvad olulisel määral surnud puude olemasolust.  

 

✓ Eriti tuleb vältida noores metsas eelmisest metsapõlvkonnast tekkinud surnud puude 

raiet. 

 

✓ Puude raiel tuleb säilitada aukudega, õõnsustega või muul põhjusel hetkel või 

perspektiivis kõrget loodusväärtust omavad puud. 

 

✓ Mitte tuua metsast välja juba mahalangenud, erinevates lagunemisastmeis olevaid 

tüvesid ning võimalusel vältida nende vigastamist. 

 

 
             

KASVAVATE PUUDE LAASIMINE 

 

Kasvavate puude laasimise eesmärgiks on tulundusmetsades puidu kvaliteediomaduste 

parandamine. Okste eemaldamisega tüvelt suurendatakse oksavaba puidu osakaalu, puidu 

tihedust ja vähendatakse tüve koondelisust ning võimalikku keerdkasvu. 

 

Kasvavate puude laasimise planeerimisel ja teostamisel järgime hea metsamajanduse tava 

põhimõtteid : 

 

✓ Otstarbekas on laasida kvaliteetseid puistuid, millel on potensiaal kasvatada hinnalist 

puitu ja puudel looduslikud eeldused, mis tagab tööde optimaalse maksumuse ning 

puistu kvaliteedi tõusu. 

 

✓ Laasimise läbiviimiseks sobivad I…III boniteedi puistud. Okaspuupuistutest on puidu 

tehnilistelt omadustelt sobivaimad II…III boniteedi puistud. 

 

✓ Puuliigiti on perspektiivseim männikute laasimine. Kaasikute laasimine vajab 

kogemuste omandamist läbi katsetuste ja täpse tööde teostamise ajagraafiku ning 

tehnoloogia fikseerimist. Kuusikute laasimist saab läbi viia valikuliselt ja katseliselt, 
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välistades laasimisega kaasneda võivad hilisemad metsakahjustused nagu 

põdrakahjustus või tüvemädanikud. Tammikute laasimine ei kujune selliste puistute 

vähese leviku tõttu laiaulatuslikult käsitletavaks. 

 

✓ Laasimise alustamise oluliseimaks näitajaks on laasitavate puude rinnasdiameeter, 

mis peaks jääma vahemikku 5…12 sentimeetrit. 

 

✓ Laasimise alustamisel võib olla valikukriteeriumiks ka laasitavate puude keskmine 

kõrgus, mis laasimise alustamisel peaks jääma vahemikku 7…10 meetrit. 

 

✓ Laasimiseks valitud puude laasitavate elavate okste läbimõõt ei tohiks männikutes 

ületada 2…3 sentimeetrit ja kaasikutes 1 sentimeetrit. Sellise okste läbimõõdu puhul 

on tagatud oksaarmide kiire kinnikasvamine ja minimeeritud infektsioonioht.  

 

✓ 1. laasimiseks on otstarbekas valida 500…600 ülepinnaliselt võimalikult ühtlaselt 

paiknevat puud .Laasitakse surnud oksi kuni 3 meetri kõrgusele. Laasitavad puud 

tuleb valida puisturinde valitsevate või kaasvalitsevate puude hulgast. 

 

✓ 2. laasimine viiakse läbi 300…400 ülepinnaliselt võimalikult ühtlaselt paikneval puul. 

Laasitakse surnud- ja elusoksi 5…6 meetri kõrguseni. Sellise laasitud puude arv 

säilitatakse puistu raieküpsuseni. 

 

✓ Kahe laasimisvõtte vahel viiakse puistutes läbi harvendusraied, mis tagavad laasitud 

puude diameetri juurdekasvu. Teisel harvendusraiel on süsteemselt laasitud puistust 

võimalik saada olulises mahus oksavaba puitu. 

 

✓ Looduslikult laasunud vanemates puistutes viiakse laasimine läbi ühe võttega. 

Laasitakse 300…400 võimalikult ülepinnaliselt ühtlaselt paiknevat, puisturindes 

valitsevat puud. Laasitavate puude rinnasdiameeter ei tohiks ületada 15 sentimeetrit. 

Laasitakse surnud oksi 5…6 meetri kõrguseni.  

 

✓ Laasimiste käigus on pidevalt vajalik jälgida säiliva elusvõra osakaalu. Elusvõra 

osakaal peale laasimist peab männikute laasimisel jääma vähemalt 40 % ja kaasikutel 

50%. 

 

✓ Sobivaim aeg männikute laasimiseks on periood 15.04…15.05. Surnud ja kuivanud 

oksi võib männikutes laasida aastaringselt. Sobivaim kaasikute laasimise periood 

algab jaanipäeva järgselt ja kestab augustikuu alguseni,  (25.06…01.08). 

 

✓ Puistuste laasimist, kui intensiivset metsamajanduslikku võtet, on otstarbekas 

rakendada valdavalt tulundusmetsades. 

 

 

 

METSAKAITSELISED TÖÖD 

 

Metsakaitseliste tööde eesmärgiks on metsa tervisliku seisundi halvenemise vältimine, 

kasutades selleks ennetavaid abinõusid. Metsakaitseline tegevus seisneb  ka selliste 

metsakasvatuslike võtete rakendamises, mis tagavad metsade hea seisundi ja keskkonna 

saastatuse vähenemise . 
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Hea metsamajanduse tavana järgime metsakaitseliste tööde korraldamisel järgmisi 

põhimõtteid: 

 

✓ Männikärska mürkkemikaalidega tõrjet kasutame üksnes alternatiivsete võimaluste 

puudumisel ja olulise kahjustusohu korral. 

 

✓ Männikärsaka kahjustusohu vähendamiseks kultiveerime raielangid võimalusel 

raiejärgsel 2. või 3. aastal. 

 

✓ Männikärsaka mürkkemikaalidega tõrjel eelistame taimede töötlemist taimlas enne 

taimede pakendamist, kuna see tagab täpselt doseeritud ja madala riskiastmega 

tulemuse. 

 

✓ Mürkkemikaaliga töödeldud taimede istutamisel kasutame üksnes vastava 

väljaõppe ja ohutustehnilise instruktaazi läbinud ning töökaitsevahenditega 

varustatud täisealist tööjõudu. 

 

✓ Võimalusel kasutame ning otsime võimalusi looduslike männikärsaka tõrjevõtete 

rakendamiseks - looduslike taimede leotised , püüniskoored jms.  

 

✓ Putukkahjurite loodusliku arvukuse vähendamiseks/stabiliseerimiseks paigaldame 

ja hooldame lindude pesakaste. 

 

✓ Osaleme võimaluste kohaselt ulukite arvukuse jälgimise uuringutes, et tagada 

optimaalset arvukust tagavate küttimislimiitide kehtestamine.  

 

✓ Lisame riigimetsa jahimajandusliku kasutamise lepingutesse ulukiloenduse 

metsamajandaga kooskõlastamise nõude ning kobraste osas lisaks ka asurkondade 

asukoha kaardi esitamise nõude. 

 

✓ Osaleme jätkuvalt maakondlike metsatulekahjude kustutamise koostöökavade 

väljatöötamisel. 

 

✓ Osaleme jätkuvalt metsade tuleohutuse tagamise vajadust selgitavates aktsioonides 

ja paigaldame hoiatussilte. 

 

 

 

METSAKUIVENDUS  

 

Metsakuivenduse eesmärgiks on liigse pinnavee ärajuhtimisega vähendada üleujutusi, 

parandades sellega metsamulla metsakasvatuslikku kvaliteeti, tõsta puistute kvaliteeti, 

suurendada metsa tootlikkust, parandada puistute hooldamise ja metsavarumise tingimusi 

ning soodustada metsa uuenemist. Kestev soostumine põhjustab mullaviljakuse ja puistu 

kasvu järjepidevat langust. Loodusliku soostumisprotsessi tulemusena asenduksid 

aastasadade jooksul liigniisked metsad lõpuks puis- ja lagesoodega ning madalsood 

rabadega. 
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Metsakuivenduse rekonstrueerimistööde korraldamisel järgime hea metsamajanduse tava 

põhimõtteid: 

 

✓ Esmajärjekorras rekonstrueerime kuivendussüsteeemid, kus kraavide 

kuivendusvõime on oluliselt langenud, viies eelnevalt läbi objekti majandusliku ja 

keskkonnakaitselise analüüsi. 

 

✓ Esmajärjekorras rekonstrueerime viljakatel soomuldadel asuvad 

okaspuuenamusega puistutega kuivendussüsteemid, kuna sellistel aladel on 

kuivenduse tulemuslikkus olnud kõige suurem ja kuivendussüsteeemi 

mittetoimimine kõige kiirema ja suurema negatiivse mõjuga. 

 

✓ Mineraalmuldadel rekonstrueerime kraavivõrgustikku sedavõrd, et see tagaks 

süsteemi toimimise ja metsateede mullete püsivuse. 

 

✓ Kuivendussüsteemi rekonstrueerimisel projekteeritakse looduslike veekogude 

toitainetega rikastamise vältimiseks vajadusel lisaabinõud settetiikide või 

looduslikest materjalidest settefiltrite rajamiseks.,. 

 

✓ Kuivendussüsteemi rekonstrueerimisel projekteeritakse uusi kuivenduskraave 

üksnes varasemate oluliste ehitusvigade parandamiseks ja liiklusvõimaluste (teede 

ehitamine või rekonstrueerimine)  kindlustamiseks või parandamiseks. 

 

✓ Truupide rekonstrueerimisel/uute truupide ehitamisel arvestame kõrgustegaja 

truupide asukohtade määramisel kalade liikumisteid.  

 

✓ Vajadusel kujundame eesvoolude/kogujakraavide rekonstrueerimisel senised sirged 

kraavid looklevateks, kunstlike kärestiku- ja sügavamate kohtadega, et tagada 

kalade paremad kudemistingimused. 

 

✓ Rekonstrueerimistöödeks vajalikud trassid puhastame/laiendame töö mahule ja 

tehnoloogiale vastavalt , eelistades võimalikult kitsaid trasse. 

 

✓ Setete/täiendava kaeve paigutamisel kraavi metsapoolsesse serva paigutame selle 

võimalikult hajutatult, arvestades vee looduslikke valgumise kohti. Vajadusel ja 

võimalusel rakendame maa-ainese äravedu. 

 

✓ Uue kuivendussüsteemi rajamiseks ei loeta tormialade ja soostunud raielankide 

uuendamiseks/maapinna ettevalmistamiseks rajatavaid ajutisi kaitsekraave, mis 

täidavad oma metsauuendusliku ülesande ja amortiseeruvad 10…15 aasta jooksul.   

 

✓ Kuivendussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimisel ja tööde teostamisel 

kasutame ekspluatatsioonikindlaid, pika kasutusajaga ,väikese materjali 

mahukusega ja võimalikult looduslikke materjale – väiksema läbimõõduga/kõrge 

voolukiiruse tagavaid monoliitsed plastik- ja metalltruupe, looduslikust materjalist 

erosioonimatte , mätas- ja maakivist truupide otsakuid jms. 

 

✓ Sildade ehitamisel/rekonstrueerimisel eelistame puidu kasutamist või selle 

kombineeritud kasutamist koos teiste materjalidega. 
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✓ Vähese ja teatud perioodidel valguva vee ärajuhtimiseks kasutame truupide 

rajamise asemel puitlattidest dreene. 

 

✓ Rajame ja/või rekonstrueerime objektidel tuletõrjetiigid arvestusega , et vähemalt 

tiigi üks külg oleks lauge kaldaga ning toimiks ka metsloomade võimaliku 

joomiskohana. 

 

✓ Kuivendussüsteemide arvestusliku kasutusea (30 aastat) tagamiseks jälgime 

süsteemide toimimist kõrgvee perioodidel, kõrvaldame õigeaegselt truupide ja 

kraavide voolutakistused. 

 

✓ Raiete teostamisel jälgime, et tööde lõppemisel oleksid kraavid puhastatud 

ajutistest ülesõidukohtadest ja metsamaterjalide vahelao jääkidest. 

 

✓ Kuivendussüsteemi hooldamiseks raiume kraavidelt võsa ja puhastame valikuliselt 

kraave setetest. 

 

✓ Pideva veevooluga eesvoolude ja kogujakraavide hooldamisel on otstarbekas jätta 

kraavi kallastele  looduslikult tekkinud puud kasvama. See vähendab 

kraavikallaste erosiooniohtu ja lehtede varis aitab vältida kraavides sette tekkimist. 

 

✓ Kuivendussüsteemide toimimise ja kasutusea tagamiseks jälgime pidevalt kobraste 

asurkonna tegevust ja paiknemist kuivendussüsteemides. Kahjustuste ohu 

ilmnemisel nõuame jahirentnikelt kobraste pidevat küttimist meie poolt määratud 

kohtades. 

 

 

 

 

METSATEED JA SIHID 

 

Metsateede ja sihtide eesmärgiks on metsamajanduslike tööde läbiviimise ja mitmekülgse 

metsakasutuse võimaldamine. 

 

Metsateede võrgustik on riigimetsas üldjuhul hästi välja ehitatud, mistõttu uusi metsateid 

ehitatakse väikeses mahus. Põhiülesandeks on olemasolevate metsateede hooldamine ja 

põhiteede ekspluatasioonikindluse tõstmine teede rekonstrueerimisega. 

 

Metsateede ehitamisel, rekonstrueerimisel, hooldamisel ja kvartali/vahesihtide 

korrashoiul rakendame järgmisi hea metsamajanduse tava põhimõtteid: 

 

✓ Uute metsateede projekteerimisel ja ehitamisel jälgime, et teedevõrk liigselt ei 

killustaks metsamassiive. Metsamassiivide killustatus häirib metsloomade 

liikumist, liiga tihe teedevõrk soodustab mittesoovitavat metsakasutust ning 

suurenevad hooldus-ja remonditööde mahud ning kulud. 

 

✓ Uute metsateede projekteerimisel ja ehitamisel jälgime, et ehitatav tee jälgiks 

maksimaalselt kogu maastikupilti ja reljeefi. Võimalusel ehitame metsateed 

looklevatena, reljeefi arvestavalt – see sobib maastikupilti rohkem kui sirgelt 

kulgevad teed. 
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✓ Teetrassid rajame optimaalse laiusega ja juurime trassid. Selline tegevus tagab 

head hooldusvõimalused ja mõõdukad hoolduskulud tulevikuks. 

 

✓ Teede ehitamisel ja rekonstrueerimisel kasutame stabiliseerivat geotekstiili 

turbaste lõikude kindlustamiseks ja defitsiitse liiva/kruusa kasutusmahu 

vähendamiseks . 

 

✓ Teetrasside läbiminekul küngastest või  teetrasside tõstmisel jälgime ,et tekkivad 

nõlvad oleksid lauged ning sademetega koguneval veel oleks tagatud uhtumisi 

vältiv äravool. 

 

✓ Määratleme iga metskonna põhiteede võrgustiku, millele keskendame peamise 

teede hoolduse-ja rekonstrueerimise mahu. Põhiteede võrgustik tagab aastaringse 

puidu väljaveo ning metsamajanduslike tööde teostamise võimaluse ja 

liiklusvõimalused metsa majandajatele ja teistele metsakasutajatele. 

 

✓ Teede ehitamist ja rekonstrueerimist teostatakse majanduslike tasuvusarvestuste 

alusel tekkiva üldise pingerea alusel. 

 

✓ Teede rekonstrueerimisel ja ehitamisel kuivendusobjekti rekonstrueerimise 

käigus tehakse eeltoodud põhimõtetest lähtudes valik, millises mahus teid 

rekonstrueerida ja/või juurde ehitada. 

 

✓ Teede hooldamisel hööveldamisega jälgime, et tee saaks vajaliku, sadevett 

kõrvale juhtiva profiili. Selle tagamiseks tellime vähemalt kord aastas 

hooldatavatele teedele põhjalikuma nn. äärte lahtihööveldamise, mille käigus 

tekkinud mätas koos sinna kogunenud liiva/kruusaga tuuakse tee keskele. 

Sellega parandatakse tee profiili ja välditakse teekatete ahenemist ja 

kinnikasvamist. 

 

✓ Teede hooldamist hööveldamisega planeerime põhiteedele  ilmastikust ja teede 

kasutamise koormusest sõltuvalt vähemalt 2 korda aastas – kevadel teede 

tahenemisel ja sügisel enne külmasid. Kõrvalteede hööveldamist planeerime 

vähemalt 1 kord aastas. 

 

✓ Teede kiire  vihmade järgse kuivamise  ja hööveldamise kvaliteedi tagab 

süsteemne teeäärte niitmine/võsa raie tee trassidelt. Planeerime teeäärte niitmist 

põhiteedele 2 korda  aastas – vahetult enne jaanipäeva ja augustis/septembris . 

Kõrvalteedele planeerime  teeäärte niitmise 1 kord aastas. 

 

✓ Teede hooldamise kvaliteedi- ja metsateede hea ilme tagamiseks realiseerime 

kõik metsamaterjalide jäägid ja koristame kõik laoplatsid raie – ning 

tootmisjääkidest hiljemalt jaanipäevaks. 

 

✓ Piirame metsateede kasutamist kevadisel teedelagunemise ajal ja samuti teistel 

perioodidel ( kestev sajuperiood suvel/ulatuslik sulaperiood talvel), kui tekib oht 

teede olulisteks kahjustuteks. 
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✓ Kvartali-ja piirisihte hooldame mahus ja kohtades, mis võimaldab metsa 

majandada ja tagab ligipääsu metsaosadele tulekahjude ja muude 

metsakahjustuste korral. Loobume kvartalisihtide/kvartali vahesihtide 

hooldamisest vaid seal, kus see ei takista nüüd ja pikemas perspektiivis 

eelnimetatud tööde teostamist. 

 

✓ Taastame igal kevadel/suvel hööveldamisega, pinnase planeerimisega ja 

uurdeveoga raietööde käigus kahjustatud kvartalisihid ja vahesihid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


