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Pole võimalik arvestada
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Palun jätke ajaloolise ühismajandatud metsa 

hädavajalikud hooldamise tööd põlisrahvast 

kogukonnale.

Gilleke Kopamees Pole võimalik arvestada

RMK poolt läbi viidavad metsamajanduslikud tööd 

korraldatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele, 

otselepinguid kellelegi mingi töö tegemiseks ei 

võimalda riigihangete seadus.

Teostada tervel Triigi küla metsaalal VEP inventuur 

ja Natura 2000 elupaikade ja kaitsealuste liikide ja 

Eesti looduskaitsealuste liikide inventuur ning 

hoolitseda et inventuuri tulemused kantakse 

asjaomastesse riiklikesse registritesse.

Raivo Karu Arvestame osaliselt

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.

Kaaluda siiski põhjalikult Triigi küla metsaalal 

valikraie kasutamist ja püsimetsandusena 

majandamist.

Raivo Karu Arvestame osaliselt
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

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.

Teeme KeA-le ettepaneku vaadata üle juba 

teostatud VEP inventuur QE115 eraldused 46, 47 ja 

QE116 eraldus 18. Esitada inventuuril saadud 

andmed KAUR-le.

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.

Eelnimetatud puistutes tuleks kujundusraietega 

eemaldada hoonete läheduses olevad ohtlikud 

puud.

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.

Samuti tuleb tormimurrust ja tuuleheitest hoida 

vabad rannaelanike traditsioonilised liikumisteed ja 

metsateed. Tegemist on aktiivselt kasutatava 

puhkealaga. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame osaliselt

Liikumis- ja looduskaitseliste piirangute tõttu 

saame arvestada üksnes metsateede osas.


