
Ettepaneku allikas Ettepanek RMK vastus

Ahti Bleive 

(02.09.22 arutelul)

Kimera orgu viiva jalgraja alguses mitte teha sanitarraiet. 

Külaselts on valmis hoidma rada avatud ja puhastama 

võimalikest rajale kukkunud puudest.

 Arvestame kava koostamisel. RMK ei kavanda KJ163 eraldisel 1 

kogukonna soovil raietöid sh sanitarraiet.

02.09.22 arutelul 

kõlanud ettepanek Kujundada Taevaskojas küla ümbruses segametsad. Arvestame kava koostamisel ja tööde läbiviimisel.

Triinu Vähi 

(02.09.22 arutelul) Mitte teha metsatöid öösel ja nädalavahetusel Arvestame  raietööde läbiviimisel.

Triinu Vähi 

(02.09.22 arutelul) Koristada raidmed kiiresti. Arvestame  raietööde läbiviimisel.

Triinu Vähi 

(02.09.22 arutelul)

Kohalikud on huvitatud metsa istutamisest ja maapinna käsitsi 

mineraliseerimisest talgutel. Arvestame uuendustööde läbiviimisel.

02.09.22 arutelul 

kõlanud ettepanek Võimalikult suurel arvul säilitada vanu mände. Arvestame raietööde läbiviimisel.

Mikko Reponen 

(02.09.22 arutelul) Mitte teha lageraiet.

Kasvukohtades (pohla, pohla-jänesekapsa, mustika), kus 

metsakasvatuslikud tingimused sobivad, teostame kahe järguga aegjärkse 

raie. Lageraie raieviisi kasutamisel suurendame olulisel määral 

säilikpuude arvu võrreldes tavapärasega. 

Priit Trahv (02.09.22 

arutelul)

Arvestada, et tegemist on väärtusliku turismipiirkonnaga, kus 

tuleks töid teha väikeses mahus, väiksema tehnikaga, suured 

lageraied ei ole sobilikud. Arvestame kava koostamisel.

Kalmer Tint 

(02.09.22 arutelul)

Surnud puud ei tohi olla ohtlikud inimestele ja varale. Me ei 

soovi jõuda selleni, et tuulega on keelatud metsa minna, sest 

puud võivad ümber kukkuda.

KJ163-1  sanitaarraie-kuivanud kuuskede raie oli arutelul. Peale jäi 

seisukoht: Kimera orgu viiva jalgraja alguses mitte teha sanitarraiet.

Aili Saluveer 

(02.09.22 arutelul) Ärge istutage puid sirgetes ridades.

Puude algne, suhteliselt korrapärane istutamine  võimaldab  läbi viia 

hooldamist. Lisandub looduslikku uuendust ja hoolduste käigus 

kujundatakse  tuleviku segamets, kus algse  korrapärase istutamise  jälg 

kaob.  Arutelul üle vaadatud puistutes tekib häiluline istutus, kuna  see 

lähtub  kuivanud kuuskede väljaraie kohtadest ja  allesjäetavate 

säilikpuude paikemisest. 



Aili Saluveer 

(02.09.22 arutelul) Ma ei soovi maapinna mineraliseerimist.

Männi istutus vajab mingilgi määral maapinna ettevalmistamist, kuna 

tegemist on valgusnõudliku puuliigiga ja uute puude kasvama 

hakkamiseks on neid vaja istutada mineraalpinnasesse. Taevakaare tee 

äärne männik on jänesekapsa kasvukohatüüp, mis on viljakas ja kuivanud 

kuuskede väljaraie suurendab  alustaimestiku vohamist veelgi. Leiame 

männi istutamiseks-kasvatamiseks piisava ja puhkemetsa sobiliku 

maapinna ettevalmistamise viisi.

Aili Saluveer

1. Kavandatud lankidel võtta välja ainult kahjustatud kuused, 

säilitada maksimaalselt männid ja lehtpuud.

Hindame puistutes kuuse-kase seisundit 2023.aasta talve lõpus, raiele 

eelnevalt, siis selgub kase-kuuse säilikpuudeks jätmise võimalus.   

Aili Saluveer

2. Kasutada raieviise, mis ei kahjusta alustaimestikku, sammalt, 

seeneniidistikku. Teostame tööd talve lõpus ja vähemalt osaliselt külmunud pinnasega.

Aili Saluveer
3. Mitte mineraliseerida metsaalust, säilitada nii taimkate kui 

metsakõdu.

Leiame  männi istutamiseks-kasvatamiseks piisava ja puhkemetsa sobiliku 

maapinna ettevalmistamise viisi.

Aili Saluveer

4. Edaspidi kasutada Taevaskoja ümbruse metsades ainult 

püsimetsanduse võtteid.

Püsimetsandusena käsitletakse metsa majandamise viisi, kus kasvatakse 

antud kasvukohale omaseid puuliike, metsamaal ei rakendata 

intensiivseid meetodeid (üldiselt ei kuivendada, väetata) ja hoitakse 

järjepidevalt kõrgmetsa - säilikpuid. Taevaskoja ümbruse KAH alal me 

järgime neid põhimõtteid. Eesmärk puhkemetsas on nende metsade 

mitmekesisuse ja järjepidevuse tagamine, milleks on vajalik alal vanade, 

keskealiste ja noorte puude esinemine, raiealade oskuslik paigutus ja 

puuliigiline mitmekesisus kogu puhkemetsa alal.  Valikraie on võimalik 

eraldistel, kus on olemas looduslikud või varasemate raietega kujundatud 

tingimused valikraie järgselt uute puude väljakasvatamiseks või alal 

olemasolevate noorte puude kasvu soodustamiseks.

Aili Saluveer

5. Juhul, kui peetakse oluliseks (männi)puid istutada, siis teha 

seda võimalikult looduslähedaselt ja käsitsi.

Leiame ja rakendame männi istutamiseks-kasvatamiseks piisava ja 

puhkemetsa sobiliku maapinna ettevalmistamise viisi.

Kaia Konsap

Ettepanek: korraldada uus kaasamiskoosolek peale kella 18.00 

kus kõik päeval tööl käivad inimesed saaksid samuti osaleda ja 

oleks samuti kaasatud.

Kaasamiskoosoleku aeg sobis RMK vahetutele piirinaabritele-

turismiettevõtjatele (2) Taevaskoja külas, samuti kohaliku külaseltsi 

esindavale külavanemale. Külavanem on alati aktiivselt infot vahendanud 

ja ettepanekuid koondanud. 



Kadri Kõiv

Kirjutame seoses Taevaskoja KAH aladele planeeritavate raiete 

asjus. Sooviksime oma perega osaleda kaasamiskoosolekutel, 

aga kahjuks on need tööpäeviti ja seetõttu ei saa meist keegi 

tulla. Loodame väga, et Taevaskoja KAH aladele planeeritavate 

lageraietega seoses korraldatakse pikema etteteatamisajaga 

kaasamiskoosolek, ajal, mil rohkem inimesi saaks osaleda, 

näiteks suvel. Taevaskoda on väga populaarne suvituspiirkond 

ja paljud inimesed (ka meie) oleme just siis Taevaskojas. 

Kaasamiskoosoleku aeg sobis RMK vahetutele piirinaabritele-

turismiettevõtjatele (2) Taevaskoja külas, samuti kohaliku külaseltsi 

esindavale külavanemale. Külavanem on alati aktiivselt infot vahendanud 

ja ettepanekuid koondanud. 

Kadri Kõiv

Plaanitavad lageraied teevad murelikuks, eelkõige seetõttu, et 

oleme lageraiete negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale 

juba tugevalt tajunud. Samuti on lageraietega seoses 

märgatavalt toimunud liigirikkuse vähenemine. Kakuliste 

hõikeid ei ole enam meie maja läheduses kuulda, putukaliikide 

mitmekesisus on märgatavalt vähenenud jne. Oleme nendes 

metsades habehakke näinud. Samuti on nendes metsades 

rajad, mida on kasutanud juba meie vanaisad ja vanaemad ja 

mis on peamisteks liikumisteedeks ning hädavajalikud. Mets on 

suvel ka hea varjupakkuja, eriti kuumalainete ajal. Meie 

peamine soov oleks see, et need alad võetaks kaitse alla või 

keelataks lageraied. Lisaks kõigele kasvab seal erinevaid 

sõnajalgu, samblikke. Põlist metsa on Taevaskojas kahjuks juba 

praegu liiga vähe alles jäänud. Varem arvasime, et tegu ongi 

juba looduskaitse all olevate aladega ja teade planeeritavatest 

lageraietest on meid kõiki šokeerinud. Loodame väga, et 

mõistate meie muret, et Taevaskoja säilitab enda põlised 

metsamassiivid ja lageraied jäävad nendel aladel toimumata.

Kasvukohtades (pohla, pohla-jänesekapsa, mustika), kus 

metsakasvatuslikud tingimused sobivad,  teostame kahe järguga 

aegjärkse raie. Lageraie raieviisi kasutamisel suurendame olulisel määral 

säilikpuude arvu võrreldes tavapärasega. Järgnevaks kümnendiks 

kavadatavad lageraied on metsaeraldise põhised - väikesepinnalised ja 

metsamaastikusse hajutatud.



Maarja Kuuse, Veiko 

Lõhmus, Riina Knaps-

Georg, Aivar Georg Viia läbi VEP inventuur.

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 VEP-des metsamajandamist ei toimu.  

Majandatavates metsakvartalites on range kaitse all: KJ158 - 5,92 ha 

kaitsealuse liigi püsielupaigana (PEP); KJ159 - 7,39 ha VEP-id; KJ163 - 5,13 

ha.

Maarja Kuuse, Veiko 

Lõhmus, Riina Knaps-

Georg, Aivar Georg

Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, 

rakendades püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Eesmärk puhkemetsas on kogu nimetatud alal nende metsade 

mitmekesisuse ja järjepidevuse tagamine, milleks on vajalik alal vanade, 

keskealiste ja noorte puude esinemine, raiealade oskuslik paigutus ja 

puuliigiline mitmekesisus kogu puhkemetsa alal.  Valikraie on võimalik 

eraldistel, kus on olemas looduslikud või varasemate raietega kujundatud 

tingimused valikraie järgselt uute puude väljakasvatamiseks või alal 

olemasolevate noorte puude kasvu soodustamiseks. Teisalt arvestame 

neil aladel ka kogu ala piires kasvava metsa olemiga – eesmärk on, et ala 

ringpiires oleks mets sellel maa-alal on kogu aeg olemas (nn püsimetsa 

põhimõte kogu ala piires). Et mets oleks kogu aeg olemas, peab mingil 

maa-alal kasvama noori, keskealisi ja vanu puid ning noorte ja keskealiste 

puude alale saamiseks on vaja teha raiet ja metsa kasvatamise töid. 

Püsimetsandus on metsa majandamise viis, kus: kasvatatakse 

kasvukohale omaseid puuliike;  majandamisel ei rakendata intensiivseid 

võtteid (kuivendamine, väetamine); hoitakse järjepidevalt kõrgmetsa 

ning raiumata jäetakse säilikpuud. Kavandatavad raied  vastavad 

eeltoodud põhimõtetele.

Maarja Kuuse, Veiko 

Lõhmus, Riina Knaps-

Georg

Juhul, kui on läbi viidud VEP inventuurid, soovime nendega 

tutvuda.

Vääriselupaikade registrit peab ja andmeid koondab Keskkonnaamet: 

https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-

looduskaitse/metsandus/vaariselupaigad

Põlva Vallavalitsus

Säilitada Kimera oruga piirnevad metsad täpselt sellisena nagu 

nad praegu on ehk jätta täiel määral raietest puutumata

Arvestame kava koostamisel. RMK ei kavanda KJ163 eraldisel 1 

kogukonna soovil raietöid sh sanitarraiet.



Põlva Vallavalitsus

Servaefekti vähendamiseks jätta metsaga piirnevate 

kaitsealade, vääriselupaikade, Natura alade äärde vähemalt 20 

meetrine üleminekuala raietest puutumata. Vähemalt 

lageraieid, kuid soovituslikult ka kõiki muid, puhvertsoonis 

mitte teostada. Kava koostamise käigus hindame selliste kohtade olemasolu.

Põlva Vallavalitsus

Keskenduda üraski poolt kahjustatud kuivanud kuuskede 

eemaldamisele, et populaarsed marja- ja seenemetsad oleksid 

ohutud liiklemiseks. Arvestame piirkonna metsade majandamisel.

Põlva Vallavalitsus

Taevaskoja metsa KAH-alade majandamise kava peab olema 

selgelt arusaadav ja mõistetav ka metsandusega otseselt mitte 

tegelevale inimesele. Kaardid peavad olema üheselt 

mõistetavad ja arusaadavad palju ja millises mahus, kus täpselt 

plaanitakse raiet teostada. Arvestame  kava  koostamisel ja rakendamisel. 

Põlva Vallavalitsus KAH-aladele mitte planeerida monokultuur-puistuid. Arvestame  kava  koostamisel  ja tööde läbiviimisel.

Põlva Vallavalitsus Raietest jääv risu koristada teede-radade lähedusest. Arvestame tööde läbiviimisel.

Põlva Vallavalitsus

Enne kava lõpliku kinnitamist tuleb korraldada veel üks 

kohalike kaasamise koosolek, ajal, mil inimeste koosolekul 

osalemise võimekus on suurem, nt nädalavahetus, pärast 

tööpäeva.

Kaalume ettepanekut. Metsatööde kava koostamisel peame kõige 

olulisemaks nende metsade ääres-sees aastaringselt elavate-tegutsevate 

A1:C30inimeste-ettevõtjate kaasamist sh arutelude korraldamisel. Peame 

tähtsaks külavanema ja kohaliku omavalitsuse rolli infovahetuses ning 

ettepanekute-arvamuste koondamises-esitamises. Ootame kohalike 

ettepanekut, kus ja millal võiksime arutada kava projekti üle täiendavalt. 

Näeme vajadust korraldada ühine metsaskäik/allesjäetavate puude 

märkimine KJ163 peal 2023. aasta märtsis.


