
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija

Arvestame/

pole 

võimalik 

arvestada 

/arvestame 

osaliselt

Vastus

1. Üraskikolded välja raiuda sanitaarraiega häiludena. 

Rannus toimunud 

kogukonna koosoleku 

nimel Marit Külv, 

MTÜ Tulimägi, MTÜ 

Kagu-Eesti 

Loodusrahvas

Arvestame 

osaliselt

Raieid on plaanis teha nii sanitaarraiena, mille käigus 

eemaldatakse kahjustatud puud, kui ka lageraiena aladel, kus 

üraskikahjustuse tulemusel on mets muutunud liiga hõredaks 

(harvikuks). Raie käigus jäetakse kasvama elujõulisi säilikpuid 

puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta.

2.

Vähemasti rajad peavad olema läbitavad – RMKga läbi 

rääkida, kuidas korraldada hooldust kergetehnikaga, mis ei 

jäta sügavaid rööpaid. Eelkõige peaks olema jalgsi läbitav 

rada Karukivist Põrguoru ja Armuoru juurde kuni karjääri 

servani (lisaks sihid). 

Rannus toimunud 

kogukonna koosoleku 

nimel Marit Külv, 

MTÜ Tulimägi, MTÜ 

Kagu-Eesti 

Loodusrahvas

Arvestame

Raietööde läbiviimisel väldime võimalikult 

pinnasekahjustuste tekkimist. Kui kahjustused siiski tekivad, 

siis taastame kahjustada saanud teed, rajad ja sihid koheselt 

esimesel võimalusel. 

3.
Tsiklimehed peavad sõitma karjääris, mitte metsa all. 

(Võiks tegeleda keelusiltidega - kas kogukond või RMK.) 

Rannus toimunud 

kogukonna koosoleku 

nimel Marit Külv, 

MTÜ Tulimägi, MTÜ 

Kagu-Eesti 

Loodusrahvas

Arvestame

Tulimäe karjääri omanik on andnud karjääriala teatud 

nädalapäevadel kokkulepitud ajal tasuliseks kasutamiseks 

mootorratturitele ja sealt liigutakse riigimetsa. Teeme 

koostööd karjääri omanikuga, et leida lahendus, et sõit 

toimuks ainult  kokkulepitud alal eramaal. 

4.
Metsa uuendamisel ei istutata asemele monokultuuri, eriti 

mitte kuuske. 

Rannus toimunud 

kogukonna koosoleku 

nimel Marit Külv, 

MTÜ Tulimägi, MTÜ 

Kagu-Eesti 

Loodusrahvas

Arvestame

Üraski ja juurepessu  poolt pöördumatult  kahjustatud 

puistud uuendame kasetaimedega.

5.
Ühendada planeeritavad KAH alad üheks alaks kaasates 

koridorina vahepealseid eraldisi 8, 9, 15 (CO070)
Gert Veber 

Pole 

võimalik 

arvestada

KAH-ala piirid on kooskõlastatud Elva valla üldplaneeringu 

menetlemise käigus Elva vallavalitsuse ja kogukonnaga.



6.

Laiendada KAH ala Armuorust ida poole eraldistele 7 

(lehisepuistu), 8, 12, 13, 14 (CO071), et tagada puhver 

ümber Armuoru ning säilitada olemasolevaid radasid.

Gert Veber 
Arvestame 

osaliselt

KAH-ala piirid on kooskõlastatud Elva valla üldplaneeringu 

menetlemise käigus Elva vallavalitsusega. Eraldisel 7 asuv 

lehisepuistu jääb  metsa majandamisest välja, moodustades  

Armuoruga ühtse terviku. 

7.

Laiendada loode nurgas KAH ala teeni, lisades eraldised 2 

ja 16 (CO069), viimase puhul on metsaregistri andmetel 

tegemist ka vääriselupaigaga.

Gert Veber 

Pole 

võimalik 

arvestada

KAH-ala piirid on kooskõlastatud Elva valla üldplaneeringu 

menetlemise käigus Elva vallavalitsuse ja kogukonnaga.

8.
Raietöödel jätta säilikpuudena kasvama tammed, vahtrad, 

saared, pärnad, lehised.
Gert Veber Arvestame

Raiete käigus jäetakse kasvama elujõulisi säilikpuid 

puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta.

9.

Raietöödel säilitada Tulimäel olemasolevad rajad ja 

metsasihid läbitavatena ka väljaspool konkreetseid KAH 

alasid (peamised rajad on kantud ka Eesti põhikaardile 1:10 

000).

Gert Veber Arvestame

Raietööde läbiviimisel väldime võimalikult 

pinnasekahjustuste tekkimist. Kui kahjustused siiski tekivad, 

siis taastame kahjustada saanud teed, rajad ja sihid esimesel 

võimalusel. 

10.

Käisin eile torni ja lähiümbruse metsa 

vaatamas.Kokkuvõtlikult võib öelda, et kuusk kuni 

karjäärini on üraski kahjustusega. Mu meelest võiks teha 

väikese rehkenduse kahe aasta taguse ja tänase kahju 

vahel, et illustreerida kaitsjate tegevuse mõju RMK metsale 

ja siis lisame naabrite metsakahjud.

Üllar Kaaver

Pole 

võimalik 

arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna metsatööde 

planeerimiseks.



11.

Nii RMK, Elva valla, MKA kui ka KeA poolt oleks vaja otsust 

Tulimäe arvamiseks erirežiimiga kaitsealade hulka, mida 

tähtsustatakse nii kultuurilooliselt kui ka loodushoiu 

seisukohalt. Ettepaneku aluseks on asjaolu, et seadusega 

ette nähtud kaitsealade kategooriad olukorra 

komplitseerituse tõttu üks-üheselt ei sobi. Kaitserežiim 

võiks kõige enam vastata piiranguvööndi standardile, mis 

aga eeldab konkreetse kaitse-eeskirja olemasolu. Elva valla 

üldplaneeringu eelnõus on Tulimäe mets juba arvatud 

kaitstavate hulka, kuid see vajaks täpsustusi, samuti pole 

Tulimägi veel ühendatud rohevõrgustikku. Vääriselupaigaks 

kuulutamisele on raske praegu kehtivate seaduste järgi 

toetust leida senise tiheda majandamise (palju kände), 

mitte niivõrd vanametsa liikide puudumise tõttu. 

Tõenäoliselt tingib meie metsade suur majandatuse aste 

siiski lähiajal selle klausli ümbervaatamise. Mõistliku 

toimimise puhul muutub vähemalt osa Tulimäe metsast 

tulevikus üsna tõenäoselt vääriselupaigaks. Juba leitud 

elurikkusest annab ülevaate aruanne 2020. a. suvel MTÜ 

poolt tehtud loodusinventuurist käesoleva pöördumise 

lisas.

MTÜ Tulimägi, Helle 

Mäemets

Pole 

võimalik 

arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna metsatööde 

planeerimiseks.



12.

Metsa majandamine Tulimäel peaks olema erinev kehtivast 

standardist, mis suurel määral tuleneb masinapargi survest 

ja saega töötavate metsatööliste vähesusest: a) ei võetaks 

maha iga kuuske sõltumata selle tervisest või asupaigast; 

b) surnud kuuskedest võetakse maha need, mis takistavad 

ja/või ohustavad teedel liikumist. Juba kirjeldatud 

teeäärset surnud kuuskede vööndit ei saa tegelikult 

tervikuna enam liiklusele ohtlikuks pidada, sest need on 

peened ja osalt sarapuude vahel kallakil. c) uuenemine 

hävinud kuuskede asemeil võiks olla looduslik ning 

salumetsa liike toetav. Ka seda soovi saaks rakendada 

erirežiimi puhul. Kõige keerukam ongi metsatöödel järgida 

nii MTÜ Tulimägi kui ka sellesse mittekuuluvate kohalike 

elanike iseenesest lihtsat soovi, et Tulimäel oleks ilus olla. 

Arutelude käigus on selgunud, et meie ühine kompromiss-

soov on koha eripära arvestav väga mõõdukas metsa 

majandamine, nii et seal ei valitseks teedel surnult 

lamavad kuused ega ka mitte lageraielangid.

MTÜ Tulimägi, Helle 

Mäemets

Arvestame 

osaliselt

RMK planeerib Tulimäe ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu riigimetsa ala on 

püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab püsivalt metsa, 

hoolimata sellest, et mõnes kohas tehakse metsa uute puude 

kasvatamiseks lagedam ala. RMK käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib vajalikke töid läbi, 

pidades silmas metsaseaduse mõtet - metsa majandamine 

peab tagama elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava 

mitmekülgse metsakasutuse võimaluse. Raiealad 

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

13.

Üheks kõige lähemal elavaid inimesi ja ka metsa-asukaid 

häirivaks teguriks on motosportlaste tegutsemine Tulimäe 

karjääris, mis ilma igasuguste reegliteta ulatub ka metsa. 

See ei peaks endisel stiihilisel moel jätkuma.

MTÜ Tulimägi, Helle 

Mäemets
Arvestame

Tulimäe karjääri omanik on andnud karjääriala teatud 

nädalapäevadel kokkulepitud ajal tasuliseks  kasutamiseks 

mootorratturitele ja sealt liigutakse riigimetsa. Teeme 

koostööd karjääri omanikuga, et leida lahendus, et sõit 

toimuks ainult  kokkulepitud alal eramaal. 

14.
Kahjustatud puud tuleb eemaldada metsast, säilitades 

maximaalselt lehtpuid ning mände. Jaan Erm Arvestame

Raiete käigus jäetakse kasvama elujõulisi säilikpuid 

puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta.

15.
Kindlasti vajavad säilitamist ja kaitset Armuoru ümbruses 

asuvad Põlised LEHISED, vanus ca 125-145 aastat Jaan Erm Arvestame Armuoru kõrvalolevasse lehisepuistusse raied ei kavandata.

16. Töödel kasutada võimalikult väikese gabariidilisi masinaid, 

et mitte kahjustada pinnast ja taimi. Jaan Erm

Arvestame 

osaliselt

Raietööde läbiviimisel väldime  pinnasekahjustuste tekkimist. 

Kui kahjustused siiski tekivad, siis taastame kahjustada 

saanud teed, rajad ja sihid esimesel võimalusel. 



17.
Osadel töödel kasutada kohalike entusiaste ja elanikke. Jaan Erm

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK peab  tööde korraldamisel  lähtuma Eesti vabariigi 

seadusandlusest ja RMK -le väljastatud ISO, FSC ja PEFC  

sertifikaatidest.

18. Omalt poolt saaks aidata pinnast mittekahjustava 

tehnikaga materjali väljaveol. Jaan Erm

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK peab  tööde korraldamisel  lähtuma Eesti vabariigi 

seadusandlusest ja RMK -le väljastatud ISO, FSC ja PEFC  

sertifikaatidest.

19. Soovin teavet RMK poolt tehtud otsustest ja plaanidest. Jaan Erm Arvestame Edastame Tulimäe 10 aasta metsamajandamise kava.

20.
Soovin kindlasti teavet teostatavate tööde ajagraafikust 

ning alusest. Jaan Erm Arvestame Saadame kavandatud metsamajanduslike tööde ajakava.

21.

Viia läbi VEP inventuur

Päästame Eesti 

Metsad MTÜ, 

Farištamo Eller; MTÜ 

Roheline Pärnumaa, 

Tiina Georg

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad RMK metsakorraldajad, 

kellel on olemas vastav litsents. Vaatluse alla on võetud 

metsaosad, kus olemasolevate inventeerimisandmete alusel 

on VEP-i esinemise tõenäosus kõrgem.  Vääriselupaikade 

inventuuri viiakse läbi jooksvalt ja pidevalt. 

22.

Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, 

rakendades püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Päästame Eesti 

Metsad MTÜ, 

Farištamo Eller; MTÜ 

Roheline Pärnumaa, 

Tiina Georg

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK planeerib Tulimäe ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu riigimetsa ala on 

püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab püsivalt metsa, 

hoolimata sellest, et mõnes kohas tehakse metsa uute puude 

kasvatamiseks lagedam ala. RMK käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib vajalikke töid läbi, 

pidades silmas metsaseaduse mõtet - metsa majandamine 

peab tagama elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava 

mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.


