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RMK üldkontakt
ALUTAGUSE metskond
HARJUMAA metskond
HIIUMAA metskond
IDA-VIRUMAA metskond
JÄRVAMAA metskond
JÕGEVAMAA metskond
LÄÄNEMAA metskond
LÄÄNE-VIRUMAA metskond
PÕLVAMAA metskond
PÄRNUMAA metskond
RAPLAMAA metskond
SAAREMAA metskond
TARTUMAA metskond
VALGAMAA metskond
VILJANDIMAA metskond
VÕRUMAA metskond
VÄNDRA metskond

tel 676 7500
tel 504 0082
tel 676 7909
tel 676 7996
tel 676 7298
tel 676 7772
tel 676 7449
tel 517 6034
tel 505 0367
tel 505 5932
tel 503 1423
tel 676 7048
tel 676 7791
tel 676 7090
tel 676 7147
tel 505 3401
tel 676 7116
tel 503 8303

rmk@rmk.ee
alutaguse@rmk.ee
harjumaa@rmk.ee
hiiumaa@rmk.ee
ida-virumaa@rmk.ee
jarvamaa@rmk.ee
jogevamaa@rmk.ee
laanemaa@rmk.ee
laane-virumaa@rmk.ee
polvamaa@rmk.ee
parnumaa@rmk.ee
raplamaa@rmk.ee
saaremaa@rmk.ee
tartumaa@rmk.ee
valgamaa@rmk.ee
viljandimaa@rmk.ee
vorumaa@rmk.ee
vandra@rmk.ee

Metsatee kasutamine ilma loata on keelatud.

Metsatee kasutamine on lubatud 
RMK-le teenust osutades.
Metsatee kasutamiseks tuleb metskonnaga sõlmida 
metsateede ja -sihtide kasutamise kokkulepe.
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Kokkuveotraktoriga metsateel reeglina ei sõideta.

Metsatee säästmiseks ladustatakse puit kraavile 
või tee äärde rajatud laoplatsile kokkuveoteelt, 
mis on selleks metsa serva rajatud.

Kui kokkuvedajal on vaja sõita metsateele, 
võtab ta ühendust RMK esindajaga. 

4,0 m 4,0–6,0 m

4,5 m

0,5 m

9,0–10,0 m
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Muldel sõites ei tohi kokkuveotraktor liikuda 
kraavipervele lähemale kui 1 m.

Kokkuvedaja peab võtma kohe ühendust 
RMK esindajaga, kui muldel liikudes on 
kokkuveotraktoril vaja läheneda kraavipervele 
lähemale kui 1 m või kui on toimunud 
pinnase vajumine kraavi.
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„Silda” moodustamata on kraavi ületamine keelatud.

Kui raielangil on tööd lõpetatud, tuleb kraav 
puhastada – koguda kokku okstest kate, 
tõsta välja väheväärtuslik puidusortiment 
ja vabastada veevool.

Kui kokkuveotee ületab kraavi või vooluveekogu,
mille veevool on intensiivne, ehitatakse paisutuse
vältimiseks ajutised „sillad” plasttruupidest, 
mis asetatakse kraavi või vooluveekogusse 
ning kaetakse pealt raidmetega.
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Keelatud on ladustada tüvesid või raidmeid selliselt, 
et veevool on kraavides takistatud.

Keelatud on ladustada tüvesid ja raidmeid kraavi, 
kasutamata aluseid.

Laoplatsi aluseks on võimalik kasutada pikemaid 
tüvesid või väheväärtuslikku puidusortimenti.

Kui laoplatsi aluseks sobiv materjal puudub, 
tuleb võtta ühendust RMK esindajaga.
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Keelatud on jätta raidmeid teekattele ja teepeenrale. 
Keelatud on paigutada oksi või raidmeid kraavi, 
takistades sellega veevoolu.

Teekate tuleb korrastada pärast iga koorma 
pealelaadimist. Raidmed tuleb paigutada 
kokkuveoteele, kraavi nõlvadele või metsa alla 
selliselt, et need ei segaks veevoolu.

Kui puiduvedaja tuvastab laadimisplatsile sõites, 
et tee on kaetud okste ja raidmetega, tuleb 
puidu vedajal teavitada kohe RMK esindajat.
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Koorma laadimisel ei tohi tekkida tõstuki 
käpa jäljendit, mis on sügavam kui 5 cm. 
Vajaduse korral tuleb kasutada aluslaudu.

Puidu pealelaadimise lõpetamisel peab juht 
tasandama kahjustused, mis tõstuki käpp on 
teekattele ja teepeenrale tekitanud.

Tõstuki käpa läbimõõt peab olema vähemalt 40 cm. 
Juhul, kui see nii ei ole, siis tuleb kasutada aluslaudu 
suuruses vähemalt 35×35 cm või ümarat aluslauda 
läbimõõduga vähemalt 40 cm.

max 5 cm
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Keelatud on jätta puidujäätmeid 
teekattele ja -pervedele.

Pärast laadimistöid tuleb puidujäätmed kokku koguda 
ja paigutada kraavi nõlvadele või metsa alla.
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Keelatud on jätta hakkpuitu kattega metsateedele, 
mahasõitudele, möödasõidukohtadele, 
ümberpööramiskohtadele ja kraavidesse.

Kui hakkpuidu kogumid on metsateedele tekkinud, 
tuleb need pärast tööde lõpetamist maksimaalselt 
kokku koguda ja paigutada kraavi pervedele, 
kokkuveoteedele või metsa alla.
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Keelatud on jätta raidmeid kattega metsateedele, 
mahasõitudele, möödasõidukohtadele, 
ümberpööramiskohtadele ja kraavidesse.

Pärast tööde lõpetamist tuleb raidmed 
kokku koguda ning paigutada kraavi pervedele, 
kokkuveoteele, raielangile või metsa all.
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