
Ettepaneku esitaja Ettepanek

Oleme esitatud kava üle vaadanud, hetkel 

täpsustamist vajavaid küsimusi ei tekkinud. Saan aru, 

et järgmine kord võetakse ühendust säilikpuude üle 

vaatamiseks. Kaido Aunre

Raplamaa Loodushoiu MTÜ leiab, et RMK ei ole oma 

raieplaane koostades arvesse võtnud eelnevalt välja 

toodud punkte, mille osas on tal seaduslik kohustus ja 

et planeeritud raied kahjustavad ala maastikulist ja 

bioloogilist mitmekesisust, kohalike inimeste 

elukeskkonda ja seavad ohtu ökoloogiliste ja 

sotsiaalsete funktsioonide säilimise. Sellest lähtuvalt 

teeb Raplamaa Loodushoiu MTÜ ettepaneku 

majandada Vahastu KAH ala metsasid valikraietega, et 

säiliks järjepidevalt ala looduslik ilme ja puhkeotstarve.
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Loodushoiu 

MTÜ

Vastus

RMK esindaja võtab ühendust enne raietöid, et ühiselt märkida säilikpuud.

RMK on kohalike inimeste, kes seda metsa igapäevaselt puhkamiseks kasutavad ja 

keda raied otseselt mõjutavad, ettepanekutega arvestanud igakülgselt. Metsa 

puhkeotstarve on tagatud ja raied on kooskõlas nii Rapla valla kehtiva 

üldplaneeringu, maakonnaplaneeringu, metsanduse arengukava alusuuringu kui ka 

kehtivate õigusaktidega. Õigusaktides on seadusandja eesmärkidele lisaks ette 

näinud tegevused (sealhulgas lubatud raieviisid), mis tagavad, et metsa 

majandamine on säästev vastavalt metsaseaduse § 2 lõikele 2. Metsaomanik saab 

metsa majandamisel otsuseid tehes nende vahel valida, pidades KAH aladel samal 

ajal silmas ka kohalike inimeste ootusi. RMK kavandatud kujul on metsa 

majandamine jätkuvalt säästlik. 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. 

Püsimetsanduse ja turberaiete probleemid ning lageraie eelised on kavas selgituste 

ja mõistete peatükis põhjalikult lahti kirjutatud ja ammendavad vastused on antud 

ka samasisulistele ettepanekutele. 



Päästame Eesti Metsad MTÜ ettepaneku majandada 

Vahastu KAH-ala metsasid valikraietega, et säiliks 

järjepidevalt ala looduslik ilme ja puhkeotstarve.

MTÜ Päästame 

Eesti Metsad

RMK on kohalike inimeste, kes seda metsa igapäevaselt puhkamiseks kasutavad ja 

keda raied otseselt mõjutavad, ettepanekutega arvestanud igakülgselt. Metsa 

puhkeotstarve on tagatud ja raied on kooskõlas nii Rapla valla kehtiva 

üldplaneeringu, maakonnaplaneeringu, metsanduse arengukava alusuuringu kui ka 

kehtivate õigusaktidega. Õigusaktides on seadusandja eesmärkidele lisaks ette 

näinud tegevused (sealhulgas lubatud raieviisid), mis tagavad, et metsa 

majandamine on säästev vastavalt metsaseaduse § 2 lõikele 2. Metsaomanik saab 

metsa majandamisel otsuseid tehes nende vahel valida, pidades KAH aladel samal 

ajal silmas ka kohalike inimeste ootusi. RMK kavandatud kujul on metsa 

majandamine jätkuvalt säästlik. 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. 

Püsimetsanduse ja turberaiete probleemid ning lageraie eelised on kavas selgituste 

ja mõistete peatükis põhjalikult lahti kirjutatud ja ammendavad vastused on antud 

ka samasisulistele ettepanekutele. 


