
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Eraldises 1 on soovitatav säilitada kase 

enamusega eraldise lõunapoolne osa (u 0,3 ha). 

Praegu on märgitud kogu eraldisel lageraie. 

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame

Eraldisel 1 on kavandatud lageraie, kasvama jäetakse 

Arbi ojaga piirnev kase enamusega metsaosa 10 

meetri ulatuses. Kogukonna soovil uuendatakse ala 

kasega. Maapind noortele kase taimedele 

valmistatakse ette käsitsi.

Eraldises 2 on ette nähtud kogu alal lageraie. 

Kõnealune eraldis on sanitaarselt väga halvas 

seisundis metsaosa ning vajab uuendamist. 

Eraldisele jätta kasvama männid ja kased.

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame

Eraldisel 2 on kavandatud lageraie, kasvama jäetakse 

männi ja kase säilikpuud vähemalt 2 kordses 

metsamajandamise eeskirjaga määratud koguses. 

Kogukonna soovil uuendatakse ala kasega. Maapind 

noortele kase taimedele valmistatakse ette käsitsi.

Eraldisele 3 on märgitud sanitaarraie, mis on 

vajalik üraskikahjustusega kuuskede 

eemaldamiseks.

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame
Eraldisel 3 raiutakase sanitaarraie korras ainult surnud 

ja vigastatud puud.

Eraldis 4 on sanitaarselt heas seisukorras ning 

raiuda võiks ainult ohtlikud kuivanud puud ja 

üraskikahjustusega kuused.

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame
Eraldisel 4 raiutakase sanitaarraie korras ainult surnud 

ja vigastatud puud.

Eraldis 5 ja 6 on kõige esinduslikumad 

metsaosad. Oleme nõus sanitaarraie 

teostamisega, et eemaldada kuivanud kuused.

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame
Eraldistel 5 ja 6 raiutakase sanitaarraie korras ainult 

surnud ja vigastatud puud.

Eraldis 7-9 on sanitaarselt kõige halvemas 

seisukorras. Metsa uuendamine on nendes 

alades vajalik. 

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame

Eraldistel 7 kuni 8 on kavandatud lageraie. Kasvama 

jäetakse säilikpuud vähemalt 2 kordses 

metsamajandamise eeskirjaga määratud koguses. 

Kogukonna soovil uuendatakse ala kasega. Maapind 

noortele kase taimedele valmistatakse ette käsitsi. 

Eraldisel 9 on tegu lageda alaga, kus raiutakse 

ükikpuudena vanad kuivanud ja ohtlikud kuused. 

Elva Vallavalitsus soovib, et enne raietööde 

algust teostataks aladel vääriselupaikade 

inventuur.

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame
VEP inventuuri ei ole olnud  need alad kaasatud, kuna 

lisandusid peale eelvaliku alade nimekirja koostamist.

Eraldistel, mis on määratud lageraiesse, jäetakse 

alles kasvama laialehiseid puid (tamm, pärn, saar 

jt), et säiliks vanad ökoloogiliselt väärtuslikud 

puistuelemendid. 

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame

Lageraiesse määratud eraldistel jäetakse kasvama 

laialehiseid puid (tamm, pärn, saar jt), et säiliks vanad 

ökoloogiliselt väärtuslikud puistuelemendid. 



Kuna tegu on Elva linnale olulise rohealaga, 

teeme ettepaneku, et tulevikus pärast metsa 

uuendamist majandataks metsa püsimetsa 

majandamise põhimõtete järgi ehk metsa ei 

majandataks kunagi tulu saamise eesmärgil, vaid 

käsitletaks pigem kui meie piirkonnale olulise 

parkmetsana, kus mets uuendaks end ise ning 

raiumine toimuks ainult juhul, kui puud on 

murdumisohtlikud.

Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus Arvestame

Kuna tegu on Elva linnale olulise rohealaga, arvestab 

RMK ettepanekutega selle metsa säästlikuks 

majandamiseks. Ala majandamise eesmärk ei ole 

ainult majandusliku tulu saamine, vaid säästev 

majandamine, mis tagab elustiku mitmekesisuse, 

metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 

vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.

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 läbi viia VEP inventuur 

PE211 eraldus 6 ja 8. 

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.


