
 

 

 

 

 

 

RMK Sonda kontori ees ja Sonda-Uljaste ümbruse riigimetsas 18.05.2022 
Algus kell 17.00, lõpp kell 19.45 

Juhatas: Alar Süda 

Protokollis: Susanna Kuusik 

Võtsid osa: Osalejate nimekiri lisatud 

 

PÄEVAKORD: 

1. Sonda-Uljaste ümbruse riigimetsa kava aastateks 2022-2031 tutvustamine 

2. Sonda-Uljaste ümbruses metsade vaatamine ja tööde tegemise tingimuste kokkuleppimine  

 

KOOSOLEKU KÄIK 

 

Metsaülem tutvustab metsatööde kava, kus on arvestatud eelmisel koosolekul tehtud 

ettepanekuid. Sonda-Uljaste KAH-ala pindala on 136 ha, millest majandatavat metsa on 53 ha. 

Alar Süda täpsustab, et esimesel koosolekul näitas ta kõiki raieküpseid majandusmetsasid (ca 20 

ha), kus on seaduse järgi lubatud raiuda, aga kavas on uuendusraieid ainult 4,9 ha + 0,7 ha 

kõrvalolev eraldis KAH-alaga külgneval alal. Harvendusraieid on kavandatud 10,2 ha.  

Kogukonnaga lepitakse kokku, et hooldusraiete tegemise osas kogukonnal erisoove ei ole ja 

plaanitavate hooldusraiete juurde koosolekul ei minda.  

Metsaülem kinnitab, et raieid ei ole plaanitud Uljaste maastikukaitseala sihtkaitsevööndis ega 

vääriselupaikades. Metsaülem selgitab, et kergliiklustee kõrval sihtkaitsevööndis ja 

vääriselupaigas ei ole võimalik teha sanitaarraiet. 

Raivo Kalamees teeb ettepaneku Uljaste järve äärses oosipealses sihtkaitsevööndis võimaldada 

hooldusraied ja järve kukkunud puud ära koristada. Kaasamise spetsialist lubab mõtte 

looduskaitseosakonnale edastada. Metsaülem selgitab, et ta on järve kukkunud puude 

koristamise luba Keskkonnaametilt küsinud. Keelduti, kuna puud parandavat kudevõimalusi ja 

loovad looduslikku mitmekesisust.  

Metsaülem Alar Süda selgitab, et RMK eesmärk Sonda-Uljaste KAH-alal metsade majandamisel 

on hoida tasakaalu, kus 1/3 on noori, 1/3 keskealisi ja 1/3 vanu metsi, järgmise 10 aasta jooksul 

selle eesmärgini ei jõuta, vaid vanade metsade osakaal 10 aasta pärast suureneb keskealiste 

arvelt.  

Tekib arutelu, mida ajalised määratlused metsas tähendavad. Aleksander Sinimäe ütleb, et mets 

on tuhandeid aastaid ilma inimeseta olnud ja tänastele metsadele huumuseks kujunenud, need on 

inimese ajastu kokkulepped ja statistika, mida metsaülem kirjeldab. Arutelu jätkub ressursside 

koondumise ja rohepöörde kitsaskohtade teemal. Metsaülem selgitab, kuidas tänapäeval metsade 

küpsusvanust arvutatakse ja millega sealjuures arvestatakse. Iga metsa kohta saab andmeid 

metsaportaalist. 

Kogukonnast küsitakse, et kui metsaülema tutvustatud raied on tehtud, siis millal tulevad 

järgmised. Metsaülem kinnitab, et järgmise kümne aasta jooksul Sonda-Uljaste KAH-alale uusi 

raieid ei plaanita. 
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Liigutakse metsa eraldiste SO125-14, SO125-16, SO125-20, SO125-21 juurde. 

Arutelu SO125-20 ja SO125-21 

Kogukonnast kirjeldatakse probleemi eraldisel SO125-37 kopratammiga. Varumisjuht selgitab, 

et seoses sihtkaitsevööndiga on ära jäänud kraavide rekonstrueerimine.   

Arutatakse langi suuruse ja paiknemise osas, milline üldilme jääb pärast töid. Vallavolikogu 

liige Kaja Toikka teeb ettepaneku jätta võimalikult palju säilikpuid. Eraldisel SO125-20 osas on 

pikem arutelu säilikpuude jätmise ja laoplatsi võimaliku asukoha üle.  

Hillar Mängel teeb ettepaneku säilitada noorte elujõuliste haabade grupp. Varumisjuht selgitab, 

et metsateatisele tuleb automaatne teavitus, et Transpordiamet seab raiele tingimuseks, et 

seemne ja säilikpuude kaugus teest peab puu murdumisel välistama selle sattumise riigiteele – 

vähemalt puu ulatuses ei saa jätta säilikpuid. 

Metsaülem jagab selgitusi, et tööd korraldatakse selliselt, et metsatraktorid kergteele ega 

parklasse ei sõida. 

SO125-20 ja SO125-21 kokkulepped: 

Eraldistel SO125-20 säilikpuudeks jäävad tervemad ja tugevamad kased ja sanglepad, rohkem 

säilikpuid jäetakse kergtee poolsesse külge. Säilitatakse võimalusel noorte elujõuliste haabade 

grupp kergtee kõrval. Transpordiametile esitada kogukonna soov säilitada tee kõrval haabade 

grupp. 

Kergtee äärde jääb eraldisel SO125-21 grupp mände ja alusmetsas vahtraid. Laoplatsi osas 

tehakse täpsem kokkulepe kohaliku omavalitsusega. Oksad jäävad langile. 

Arutelu SO125-16 ja SO125-14 

Metsaülem selgitab, et nendel eraldistel plaanitakse raieid lähtudes sanitaarsest olukorrast. 

Mändidel on rohelist okast vähe ja mitmete mändide ladvad on kuivanud. Looduslikult on alla 

kasvama hakanud kuuskesid, mida osaliselt oleks raie käigus võimalik säilitada ja kujundada 

istutatud mändide abil segamets.  

SO125-16 ja SO125-14 kokkulepped: 

Säilikpuid jäätakse hajali, rohkem säilikpuid jääb tee poole. Alles jäävad tervemad puud.  

Alusmetsast säilitatakse elujõulisi kuuskesid. Lisaks istutatakse männid. 

 

Liigutakse metsa eraldise SO138-3 juurde. 

Arutelu SO138-3 

Eraldisel SO138-3 kavandatud 0,8 ha lageraie ja selle kõrval harvendusraie, mida läbib 

matkatee. Leitakse, et tööd jäävad auto- ja kergteest kõrvale ega häiri kohalikke. Kogukonnast 

kõlab ettepanek hakkida raiejäätmed ülepinnaliselt. Metsaülem ja varumisjuht selgitavad, et 

RMK-s sellist praktikat ei ole. Eraldis SO138-3 on nii väike lank, et tekkivad raiejäätmed 

kasutatakse metsatraktorite all ja oksavaalud lagunevad metsas. Metsaülem selgitab, et 

oksavaalud ei sega hiljem isutamist, sest jääb piisav istutusvahe. Arutatakse tuleohutuse nimel 

sihtide mineraliseerimise ja kvartalimärgistuse vajalikkuse üle. 

SO138-3 kokkulepped: 

Raielangi nurka läbiva matkatee ääred 10 m ulatuses kahelt poolt raiejäätmetest puhastada 

tuleohutuse kaalutlusel. Matkateele ei tohi jääda raiejäätmeid. Matkatee kahjustamise puhul 

tuleb see taastada.  

 

Liigutakse metsa eraldiste SO146-12 ja SO146-13 juurde. 

Arutelu SO146-12 ja SO146-13 

Plaanitav raie koosneb kahest eraldisest, milles maantee pool on enam kaskesid ja raudtee pool 

enam leppasid. Lisaks maantee pool alles jäetavatele kaskedele võiks raudtee pool jätta 

säilikpuudeks sangleppasid. RMK selgitab, et on võimalik istutada nii kaskesid, sangleppasid, 

kui jätta looduslikule uuenemisele. Metsaosa peetakse väärtuslikuks lindude pesitsuspaigana. 

SO146-12 ja SO146-13 kokkulepped: 

Kogukond leiab, et istutamise vajaduse ja puuliigi osas otsustab RMK metsakasvatuse 

spetsialist.  

Soovitakse säilikpuudena lisaks kaskedele ka sangleppasid.  

 



 

 

 

Üldised kokkulepped kogu alal: 

Töid tehakse talvel külmaga. RMK loob võimalused, et tööd saaks teha 2023 talvel, aga kui 

külma talve ei tule, siis lükkuvad tööd edasi.  

Puidu äravedu korraldatakse raietest ühe kuu jooksul. Tekkivad pinnasekahjustused tasandatakse 

pärast tööde lõppu kohe kui ilm seda võimaldab. 

SO125 ja SO132 istutatakse männid.  

Nädalapäevade ja kellaaja osas raie ajale piiranguid ei ole, SO146-12 ja 13 raietel võetakse 

ühendust piirinaabriga, et täpsustada töö tegemise kellaaegasid. 

 

RMK ootab täiendavaid ettepanekuid Sonda-Uljaste ümbruse riigimetsa kümne aasta kavale ühe 

nädala jooksul kuni 30. maini 2022. 

 

 

Koosoleku juhataja      Protokollis 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Alar Süda       Susanna Kuusik 


