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1.

Tegemist on valdavalt küpse ja keskmise metsaga. Metsas võib olla 

kahjustatud puid, põhjuseks puude haigused ja kahjurputukad. Seega 

on vajalik metsa majandamine selliselt, et oleks tagatud metsa 

olemasolu nii visuaalselt maastikuilme mitmekesisuse eesmärgil, kui 

ka füüsiliselt majapidamiste jaoks tuulte kaitseks. Seetõttu teeme 

ettepaneku raiuda haiged ja kahjustatud puud, uuendusraied teha 

häilraietena, et ei tekiks olukorda, kus ala on pikka aega lage või jätta 

oluliselt rohkem säilikpuid.

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu

arvestame 

osaliselt

Raiealale eraldisel 12 kavandame harvendusraie. Küpses 

metsas, hoonestatud alade lähedusse ning kiriku ja 

kõrgepingeliini poolsele raiealale kavandame turberaie. 

Kuuse enamusega eraldisel 4 (uus asendiplaan) 

turberaieks eeldused puuduvad.

2.

 Säilitatavad puud koondada kulissidena radade äärde Kirikaia 

kinnistu piiril.Samuti jätta rohkem puid metsa ääres kaitseks 

majapidamistele tuulte eest ja säilitamaks visuaalselt maastikus 

metsa olemasolu. 

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu arvestame

Raieala lõunaserval teeme raieplaneeringu lähtudes 

eelkõige kogukonna ettepanekutest, jalgraja äärde 

kavandame valdavalt turberaie ja eramaa serva jätame 

tihedama.

3.

Raietel arvestada tuulte suundadega, et raiete tagajärjel ei tekiks 

olukorda, kus alles jäetud puud kahjustuvad või hävivad 

tormikahjustuste tagajärjel. 

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu

pole 

võimalik 

arvestada

Puid murravad tormituuled mittetraditsioonilisest 

suunast. Eriti tormihellad on turberaiealad

4.
Säilikpuude valikul arvestada piirnevate kinnisasjade omanike 

eelistustega.
Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu arvestame

Teeme raieplaneeringu arvestades kogukonna 

ettepanekuid selliselt, et lageraie ala hoonestatud 

kruntideni ei ulatuks.  Mujal, eelkõige erakinnistute 

piirialal, võimaldame piirinaabril säilikpuude kasvama 

jätmise osas kaasa rääkida.

5.

Raiutud puude väljavedu korraldada selliselt, et ei kahjustataks 

olemasolevaid teid ja radu, eelistada liinialuse kaudu puude 

väljavedu.
Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu arvestame

Kogukonna kasutatavaid radu (Pütimäe tee ja jalgrada 

Kirikaia maaüksuse piiril) püütakse mitte kahjustada, 

eramaad saame kasutada ainult maaomaniku loal. 

Tekkinud kahjustused taastatakse esimesel võimalusel. 

Kokkuveoks kasutatakse ka olemasolevaid kokkuveoteid.



6. Eramaa kaudu puude väljavedu kooskõlastada omanikuga.

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu arvestame RMK praaker kooskõlastab eramaa kasutamise.

7. Metsaalune pärast raieid korrastada raie jäätmetest.
Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu

arvestadam

e vastavalt 

võimalustel

e

Puude ladvad on võimalik ära vedada vaid lageraie langilt. 

Harvendus ja turberaietel kindlustatakse nendega 

kokkuveoteed.

8.

Palume selgitada raie tehnoloogiat, täpset raie ajakava (aasta ja 

hooaeg) ning kasvama jäetavate puude asukohta ja mahtu, kuidas ja 

kust toimub puude väljavedu enne raiete tegemist, kui plaanid on 

paika saanud.

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu

arvestame 

osaliselt

Selgitused on majanduskavas. Kasvava metsa paiknemine 

pärast raiet on nähtav raiealade asendiplaanil. Säilikpuud 

jäetakse raietööde käigus. Raied tehakse alates 

septembrikuust 2022. aastal. Enne raiet võtab RMK 

praaker piirinaabritega ühendust üksikasjade 

täpsustamiseks.

9.
Võimalusel vältida teede ja radade rikkumist või nende olukord 

pärast puude väljavedu taastada.

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu arvestame

Arvestame lõunapiiril oleva jalutusraja ja Pütimäe tee 

puhul.

10.

Tulevikus, pärast küpse metsa raieid, palume majandada Vahastu 

küla KAH ala metsa, selliselt, et metsamaa majandamisel oleks alal 

tagatud järjepidev eri vanuses puudega puistu olemasolu ja 

võimalusel vältida lageraied.

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu

pole 

võimalik 

arvestada

Lageraie on kuuseenamusega raiealal majanduslikult 

paratamatu. Kuusk on tormihell ja pinnas on kohati 

pehme, ka männikus võivad turberaiega kaasneda 

tormikahjud. Raiete kavandamisel arvestame kogukonna 

soovidega, kuid majandatavas metsas peaks säilima siiski 

säästlikkuse põhimõte, mille üheks osaks on ka säästlik 

ressursside (maa, puit, tootmissisendid, loodusrahu) 

kasutamine. Erivanuseliste puudega puistute 

kujundamise  ja püsimetsana majandamise probleeme on 

selgitatud majanduskava mõistete ja selgituste peatükis.

11.

Lisatud kaardiga ettepanek, kuhu jätta säilikpuud gruppidena, kus on 

jalutamiseks kasutatav rada ja ala, millel või mille serva võiks jääda 

säilikpuud.

Kaido Aunre, 

Džein Aunre - 

Kirikaia kinnistu arvestame

Arvestame raiete kavandamisel kogukonna 

ettepanekutega. Suuremad võimalikud säilikpuude 

grupid, sealhulgas Teie poolt viidatud, on arvatud 

turberaie alade koosseisu. Kirikaia maaüksuse piirile 

jätame raiealale puid tihedamalt.



12.
Meie kui Kase maja elanikud, soovime, et meie krundiga piirnevast 

metsast võetaks välja ainult haiged puud.

Agu Ruut, Ene 

Ruut - Kase maja arvestame

Raiealal eraldis 12 tehakse harvendusraie. Hoonetest ja 

rajatistest kuni 25 meetri kaugusel  võimaldame 

raiutavad puud piirinaabritel otsustada (välja arvatud 

kokkuveoteedel).

13.
Soovime, et mets jääks tuule kaitseks, säiliks liigirikkus, silmailu ja 

privaatsus.

Agu Ruut, Ene 

Ruut - Kase maja

arvestame 

osaliselt

Raiealal eraldis 12 tehakse harvendusraie. Hoonetest ja 

rajatistest kuni 25 meetri kaugusel  võimaldame 

raiutavad puud piirinaabritel otsustada (välja arvatud 

kokkuveoteedel).

14. Võimalusel palume kasvama jätta ka Metsanurga ja Kase kinnistute 

nurgal olevad haavapuud

Agu Ruut, Ene 

Ruut - Kase maja arvestame

Raiealal eraldis 12 tehakse harvendusraie. Võimaldame 

majapidamiste vahelise haabade grupi raie piirinaabritel 

otsustada.

15.

VH080-12 kraav puhtaks

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud arvestame Kraav raiutakse puhtaks.

16.

VH080-12 kokkuvedu külmaga

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud

pole 

võimalik 

arvestada

Kokkuvedu tehakse nii, et pinnasekahjustused oleksid 

minimaalsed. Enamikel talvedest pinnas ei külmu ja sageli 

on just september ja oktoober väga head kuud 

kokkuveoks. Raietööd viiakse läbi alates 2022. aasta 

septembrikuust.

17.
VH080-12 raiejäätmed laotada ühtlaselt ülepinna või koondada 

kokkuveoteele

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud

arvestame 

osaliselt

Vajadusel kindlustatakse raiejäätmetega kokkuveoteed. 

Lageraie langilt veetakse raiejäätmed võimalusel 

minema.

18.

VH080-12 majade poolne serv jätta võimalusel raiekäigus tihedam

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud arvestame

Piirinaabritele anname võimaluse majapidamistega 

vahetult piirnevas metsaservas (kuni 25 m hoonetest ja 

rajatistest) harvendusraiel raiutavad puud ise määrata 

(välja arvatud kokkuveoteedel).



19.

VH080-12 Pütimäe tee ääres haiged kuused välja raiuda, säilidada 

võimalusel kased ja männid

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud

arvestame 

osaliselt

Ainuüksi haigete kuuskede väljaraiest harvendusraiel ei 

piisa. Harvendusraie eesmärk on puistu majandusliku 

potentsiaali tõstmine ja selleks tuleb välja raiuda ka 

tulevikupuude kasvu segavad puud. Selleks on vajalik 

reguleerida tihedust ja liigilist koosseisu. Kuni 25 m 

kaugusel hoonetest ja rajatistest anname piirinaabritele 

võimaluse raiutavad puud ise määrata (välja arvatud 

kokkuveoteedel).

20.
VH080-12 Metsnurga ja Kase majapidamiste juures Pütimäe tee 

ääres RMK teravalt väljaulatuva maa nurgas olevad haavad säilitada.

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud arvestame

Raiealal eraldis 12 tehakse harvendusraie. Võimaldame 

majapidamiste vahelise haabade grupi raie osas 

piirinaabritel otsustada.

21.
VH080-4 Säilitada uuendusraie käigus männi grupid või jätta 

tihedamalt säilikpuid

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud arvestame Männi enamusega metsaosades kavandatakse turberaie. 

22.

VH080-5 Kaaluda turbe- või veerraiet

18.02 Vahastu 

koosolekul 

kõlanud 

ettepanekud arvestame Männi enamusega metsaosades kavandatakse turberaie. 

23.

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. 



24.

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 Vahastu küla 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.


