
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Avalikustamisele esitatud ortofoto 

(kaart) ei ole selgelt loetav ja ei ole 

arusaadav, et millise metsaga, 

puistutega on tegelikult tegemist. 

Eraldused ei ole selgelt jälgitavad.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Lisatud kaart annab indikatsiooni ala paiknemisele looduses ja 

on varustatud eraldiste piiridega ning kvartalite numbritega, mis 

annab kasutajale võimaluse täiendavate metsaandmete 

saamiseks avalikust metsaregistrist 

https://register.metsad.ee/#/ 

Kõigil avalikustatud kõrgendatud 

avaliku huviga aladel (KAH-aladel) on 

vajalik teha eelnevalt vääriselupaikade 

(VEP) inventuur. Viia läbi VEP 

inventuur.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Arvestame kava koostamisel

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.

KAH-alasid majandada põhimõtteliselt 

püsimetsana, st piirduda valikraiega.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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. RMK-l on seadusjärgne 

kohustus tegeleda metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega. Kuna tegu on kõrgendatud avaliku huviga alaga, 

siis lähenetakse metsa majandamisele neil aladel tundlikult, 

vastavuses kohaliku kogukonna või elanike ootustega ja 

metsaseaduse nõuetega.

Raietööde kavandamisel jälgida 

piirkonna üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke ja nendest mitte 

kõrvale kalduda. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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.

Peatada kõikide uuendusraiete 

kavandamine KAH-aladel, sest need 

metsaalad on varem kuulunud 

kaitsemetsade kategooriasse. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on kõrgendatud 

avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa majandamisele neil 

aladel tundlikult, vastavuses kohaliku kogukonna või elanike 

ootustega ja metsaseaduse nõuetega.



Algatada kaitsemetsade kategooria 

staatuse taastamine Eesti metsanduse 

õigusaktides.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l ei ole Eesti seadusandluse raames õigust algatada seaduse 

muudatusi. Seaduse algatamise õigus on: riigikogu liikmel, 

riigikogu fraktsioonil, riigikogu komisjonil, valitsusel ning 

presidendil põhiseaduse muutmiseks. Ettepanekuid 

seadusandluse parendamiseks võivad eelpoolnimetatud 

institutsioonidele teha kõik kodanikud. Selle ettepanekuga tuleb 

pöörduda Vabariigi seadusandja poole. 

Elamutega piirnevates puistutes 

teostada vaid vajadusel sanitaarraiet. 

Puistusid majandada ainult 

püsimetsana, valikraiega, rakendades 

püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
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 

Seltsi (ELKS) 
Arvestame

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.

Elamutega piirnevatel puistutes, 

eraldistel, teostada ainult 

sanitaarraiet. Välja arvatud er. 4, 

ülejäänud osa metsaalast majandada 

püsimetsana, rakendades püsimetsa 

teaduslikke põhimõtteid.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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.

Metsa majandamise käigus eemaldada 

vaid ohtlikud ja kuivanud puud ning 

majandada metsa püsimetsana.

Ave Kütt ja kogukond Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Koosolekul leppis kogukond ja RMK 

esindaja kokku ekspertiisi teostamise 

kaitse all olevate 

liikide kohta, võttes arvesse kõiki 

kategooriaid-seened, samblikud, 

taimed, loomad, linnud, 

kahepaiksed jne, sh võttes arvesse 

rändeid. Kohalike elanike poolt 

märgatud võimalikud kaitse all olevad 

liigid: kassikakk (teavitatud 

Keskkonnaametit), rohe-kärnkonn, 

tiigilendlane, valgeselg-kirjurähn, 

harivesilik.

Ave Kütt ja kogukond Arvestame kava koostamisel

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.

Ettepanek metsa määramiseks 

kaitsemetsaks.
Ave Kütt ja kogukond Pole võimalik arvestada Otsustamine ei kuulu RMK pädevusse.



Juhul kui seiret kaitse all olevate liikide 

osas ei teostata, majandada metsa 

aegjärkse raiega ainult kuuskede osas 

intervalliks 20 aastat. Esimese raie 

puhul puistu täiuseni 50.

Ave Kütt ja kogukond Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega.

Metsa majandamine kooskõlastada 

kohaliku omavalitsuse ja 

kogukonnaga. Võtame vastu 

koosolekul RMK esindaja ettepaneku 

kogukonnaga metsas allesjäävate 

puude märgistamise.

Ave Kütt ja kogukond Arvestame
Metsamajandamine kah aladel kooskõlastatake kohaliku 

omavalitsusega.

Metsa majandamisel: vältida 

rasketehnika kasutamist ja eelistada 

kergemat tehnikat, saemehi.

Ave Kütt ja kogukond Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Metsa majandamisel: arvestada 

selleks sobivat aastaaega, milleks on 

talv ja külmunud maapind, kindlasti 

mitte teostada töid lindude 

pesitsusajal.

Ave Kütt ja kogukond Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Metsa kuivenduskraavi(de) 

puhastamine.
Ave Kütt ja kogukond Arvestame

Metsakuivenduskraavi (Arbi OJA) puhastamine on võimalik, kui 

selle tööga liituvad  kõik piirinaambrid, kelle kinnistut oja läbib. 

Kuna tegu on Arbi ojaga, eeldab töö projekti ja 

keskkonnamõjude hindamist.

Uute puuliikide istutamisel sobivad 

kask, mänd, tamm jne, välja arvatud 

kuusk.

Ave Kütt ja kogukond Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Antud metsa majandamisel vajalik 

teha kogukonna ja vallaga koostööd, 

väärtustades kogukonna elukeskkonna 

kvaliteedi säilimist ja aitamaks kaasa 

ka RMK maine kujundamisel 

positiivses suunas.

Ave Kütt ja kogukond 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 

üldplaneeeringu koostamise käigus kokku lepitud tingimustele.

Võtta metsa majandamisel täielikult 

aluseks ekspert Imre Meritsa 

ekspetiisis  esitatud seisukohad. 

Maido Urbas Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



Esimeses järjekorras teha raie 

eraldustel 1 ja 2. Ainult lageraie, metsa 

seisukorda arvestades (kahjustatud, 

harvikud üksikute kuuskedega) ei tule 

kõne alla muu raieviis. Raie soovitav 

teha kohe järgmisel aastal. Kuna 

tegemist ka ürsakirüüste koldega, teha 

raie märtikuus ja materjal (kuusk) välja 

vedada mais-juunis kui üraskid on 

materjali asustanud (vajalik täpne 

ajastamine).

Maido Urbas Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Ala kultiveerida lisaks kasele ka männi 

gruppidega. Kasutada suuremat 

istutusmaterjali (tugev rohukasv). 

Kuna tegemist parkmetsa iseloomuga 

alaga elamurajooni läheduses jätta 

maapinna ettevalmistamisel vagudena 

teede ääres ca 5 m pinnas puutumata. 

Maido Urbas Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kuna alal kuuse kooreüraski 

rüüstekolle, soovitav eraldada 5 

pilupüünist ja 10 feromooni (sellest 5 

teise põlvkonna üraskite püüdmiseks 

suve teises pooles).  

Maido Urbas Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teistel eraldustel lähema 1-2 aasta 

jooksul  ( eraldus 9 välja arvatud) raiet 

ei planeeriks, selleks ajaks selgub eriti 

sanitaarraiete vajadus.

Maido Urbas Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kogu see riigimets on koos piirnevate 

erametsadega selle linnaosa tähtis 

roheala, rohekoridor kuni Põllu 

tänavani,sin ei tohiks mingit raiet teha 

ka lindude pesitsusajal.

Maido Urbas Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Kuna tegemist on Elva linna 

üldplaneeringu järgi rohealaga, siis ei 

ole mõeldav antud metsaala 

majandamine metsamajandamise 

loogikast lähtuvalt.

Kersti Hansen Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Antud metsa tuleb käsitleda 

püsimetsana, mis tähendab, et seal on 

võimalik teostada ainult ohtlike ja 

haigete puude raiet hädavajalikus 

mahus, sealjuures lagedatele aladele 

tuleks istutada uued puud, mis 

tagavad metsa säilimise pikemas 

perspektiivis.

Kersti Hansen Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 



Pean vajalikuks kaasamiskoosolekul 

jutuks olnud kaitsealuste liikide 

inventuuri teostamist kogu antud 

metsaalal.

Kersti Hansen Arvestame kava koostamisel

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.

Enne raie teostamist tuleks märgistada 

kõik allesjäävad puud või puude 

grupid, et kohalikel elanikel tekiks 

ülevaade plaanitavast tegevusest.

Kersti Hansen Arvestame

Enne raie teostamist märgistatake   allesjäävad puud või puude 

grupid, et kohalikel elanikel tekiks ülevaade plaanitavast 

tegevusest.

Raie tuleks teostada sobilike ilmaolude 

(külmunud maapind jm) ja tehnikaga, 

et vältida pinnase ja metsa visuaalse 

ilme kahjustamist.

Kersti Hansen Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Antud metsaala korrastamisel on 

oluline puhastada metsas olevad 

kuivenduskraavid, et vältida liigvee 

kogunemist.

Kersti Hansen Arvestame

Metsakuivenduskraavi (Arbi OJA) puhastamine on võimalik, kui 

selle tööga liituvad  kõik piirinaambrid, kelle kinnistut oja läbib. 

Kuna tegu on Arbi ojaga, eeldab töö projekti ja 

keskkonnamõjude hindamist.

Kuna antud mets omab suurt 

tähendust nii üldplaneeringu kui 

kohaliku elukeskkonna mõistes, tuleks 

kõik plaanitavad tegevused eelnevalt 

kooskõlastada kohalike elanike ja Elva 

Vallavalitsusega.

Kersti Hansen 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 

üldplaneeeringu koostamise käigus kokku lepitud tingimustele.

Anda Käo mets üle Elva vallale, et seda 

majandataks vastavalt 

üldplaneeringule rohealana.

Anu Ainsaar Pole võimalik arvestada Otsustamine ei kuulu RMK pädevusse.

Juhul, kui eelmine pole teostatav, siis 

seoses metsa suure tähtsusega 

kohalike elanike elukvaliteedi 

säilimisele, majandada metsa vaid 

ohtlike puude eemaldamiseks, mis 

ähvardavad kukkuda radadele, ning 

sobivais paigus alumisi rindeid 

metsaaluste vaadete avardamiseks. 

Anu Ainsaar 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.

Saada looduskaitseteadlase 

professionaalne arvamus valla poolt 

tellitud metsandusliku ekspertiisi 

kohta. 

Anu Ainsaar Pole võimalik arvestada
Elva valla poolt on metsanduslik ekspertiis tellitud ja ekspertiisi 

akti RMK  töötajatatele tutvustataud.



Läbi viia avalikul arutelukoosolekul 

kokku lepitud laiapõhjaline liigilise 

koosseisu ekspertiis, tuvastamaks 

muuhulgas looduskaitsealuste, punase 

nimestiku ning üle-Euroopalise 

tähtsusega liikide, nagu kahepaiksed ja 

mitmed suured kiilid, esinemus.

Anu Ainsaar Arvestame osaliselt RMK teostab eelnevalt vääriselupaikade inventuuri.

Määrata Käo mets kaitsemetsaks Elva 

vallavalitsuse ja RMK omavahelise 

koostööna. 

Anu Ainsaar Pole võimalik arvestada Otsustamine ei kuulu RMK pädevusse.

Puudest ümbritsetud Arbi oja käsitleda 

ümber-Elvalise rohekoridori osana, mis 

ühendab omavahel Verevi-Kurelaane 

ning Käärdi-Uderna rohealad. Oja 

ökoloogilist seisundit tuleks hinnata 

ning vajadusel taastada looduslikuma 

seisundi suunas, seega süvendamata ja 

sirgendamata. Rohealade ühendatus 

tagada raietest hoolimata, säiliva 

võrastikukoridori abil.

Anu Ainsaar Arvestame

Metsakuivenduskraavi (Arbi OJA) puhastamine on võimalik, kui 

selle tööga liituvad  kõik piirinaambrid, kelle kinnistut oja läbib. 

Kuna tegu on Arbi ojaga, eeldab töö projekti ja 

keskkonnamõjude hindamist.

Kui haigete puude maha võtmine 

osutub esteetiliselt või ökoloogiliselt 

tingimata vajalikuks, siis majandada 

metsa aegjärkse raiega, kus maha 

võetaks peaaegu ainult kuuski. 

Intervalliks 20 aastat, et säilitada 

osaline tuulekaitse tervetele alles 

jäävatele puudele, vähendamaks 

tuulemurru tekke ohtu. Esimese raie 

puhul mitte alla puistu täiuseni 50%. 

Anu Ainsaar Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Metsa majandamine kooskõlastada 

kohaliku omavalitsuse ja 

kogukonnaga. Kohalike poolt 

märgistatud puid käsitleda 

konfliktsetena ja saega vältida. 

Anu Ainsaar Arvestame osaliselt

Metsa majandamisne kooskõlastatakse kohaliku omavalitsuse ja 

kohaliku kogukonnaga. Ettepaneku II osa on arusaamatu, palun 

täpsustada.

Kasutada vaid saemehi, vähendamaks 

kahjustusi alustaimestikule- ja 

pinnasele ning noortele puudele. Hea 

oleks õpetada siin hobumetsandust.

Anu Ainsaar Pole võimalik arvestada
Tegu on tugevalt juurepessust kahjustatud kuuskedega, millede 

langetamine käsitsi on ohtlik.



Puid maha võtta vaid külmunud 

maapinna aegu. Kui ohtlikku puud on 

vaja muul ajal maha võtta, siis kindlasti 

mitte teostada töid lindude 

pesitsusajal, vaid puu toestada 

pesitsusaja lõpuni. 

Anu Ainsaar Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Puude istutusel mitte teha maapinna 

ettevalmistust, mis hävitab sambla- ja 

puhmarinde ning avab mulla, 

põhjustades olulist CO2-emissiooni, 

vaid uuenduse seadusepäraseks 

õnnestumiseks uuendada vanemaid 

istikuid kasutades.

Anu Ainsaar Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Säilitada paiguti metsa looduslik, 

ebasanitaarne ilme, kuna see on 

kohalikule elurikkusele väga oluline.

Anu Ainsaar Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Metsa kuivenduskraavide hooldus 

kooskõlastada kohaliku kogukonnaga, 

näiteks vajadusel radu toestada ja 

rajada sildu. Usaldada kogukonda 

metsas vajalike tööde ära tundmisel 

ning teada andmisel, mitte raiuda ega 

sonkida midagi igaks juhuks, kuna RMK 

personalil pole aega tihti kohal käia. 

Ise käime kohal, ise teatame.

Anu Ainsaar Arvestame

Metsakuivenduskraavi (Arbi OJA) puhastamine on võimalik, kui 

selle tööga liituvad  kõik piirinaambrid, kelle kinnistut oja läbib. 

Kuna tegu on Arbi ojaga, eeldab töö projekti koostamist  ja 

keskkonnamõjude hindamist.

Antud metsa majandamisel teha 

kogukonna ja vallaga igakülgset 

koostööd, väärtustades kogukonna 

elukeskkonna kvaliteedi säilimist ja 

aitamaks kaasa ka RMK maine 

kujundamisel positiivses suunas.

Anu Ainsaar 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 

üldplaneeeringu koostamise käigus kokku lepitud tingimustele.

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.


