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Hea lugeja! 

Mets on Eesti rikkus. Meile kõigile on oluline, et meie mets oleks väärtuslik igakülgselt, 

sisaldades nii erinevas vanuses, mitmekesist, tervet ja liigirikast majandusmetsa, kui ka 

ürgmetsa, mille loodusrikkus kujuneb ilma inimese sekkumiseta. Selline seisund saavutatakse 

metsa uuendades, kasvatades ja kaitstes. Nõnda tagame, et igal järgmisel põlvkonnal on 

samaväärselt meiega noort metsa, keskealist metsa, raieküpset metsa ja ürgmetsa ning 

võimalus kasutada nende metsadega kaasnevaid hüvesid. Erinevas vanuses mets on vajalik ka 

ökoloogilise mitmekesisuse tagamiseks, sest eri liigid vajavad erinevaid tingimusi ja elupaiku. 

Enamus Eesti metsadest on poollooduslikud kooslused. Need on inimese istutatud ja 

hooldatud ning asuvad sageli endisel põllumajandusmaal. Loodus on omalt poolt erinevaid 

puuliike lisanud. Kui mets saab raieküpseks, siis puud raiutakse ja asemele kasvatatakse uus 

mets. Ürgmetsas toimetab loodus omasoodu, need saavad välja kujuneda sihtkaitsevööndites, 

mida on riigimetsa pinnast juba ligikaudu 30%.  

Metsa kasvatamise võtted olenevad kohapealsetest looduslikest tingimustest. Senise praktika ja 

erinevate teadusuuringute põhjal peetakse Eesti tingimustes kõige tulemuslikumaks uuendada 

metsa lageraiega, mis on ühtlasi ka kõige ratsionaalsem puidu varumise viis. Sellega luuakse 

taimedele kasvuks soodsad tingimused. Looduslikult on lageraiele sarnaseid tingimusi inimese-

eelsel ajal loonud põlengud, mida täna esineb küll inimese vastutustundetuse tõttu sagedamini, 

kuid väga väikestel pindadel, sest need kustutatakse. Lageraiele sarnaseid tingimusi loovad ka 

tormid. Nende osa metsa loodusliku uuendajana on tänapäeval jällegi tõusuteel, tingituna 

kliimamuutusest. Ka sihtkaitsevööndist ei saa kunagi päris ürgmetsa, sest kustutatakse ka 

looduslikud põlengud ja reguleeritakse ulukipopulatsioon. Püsimetsamajandust pärsib Eestis 

enamasti metsade liigiline koosseis ja metsamuldade viljakus. Uue metsa kasvatamine vana 

metsa varjus on võimalik vaid väheviljakates männikutes, mida on Eestis vaid 6% metsamaast. 

Lisaks on püsimetsana majandamiseks vajalik väga hea aastaringne juurdepääs (vaata ka 

selgitusi ja mõisteid).  

Metsa raiudes saame taastuvat ja keskkonnasõbralikku materjali puitu, mida kasutame ehituses, 

mööblitööstuses, paberi tootmiseks ja paljuks muuks. Raie- ja tööstusjäägid kasutame energia, 

näiteks sooja toa saamiseks. Lisaks luuakse riigimetsas looduses liikumise võimalusi, kaitstakse 

loodusväärtusi ja kultuuriobjekte ning toetatakse teadusuuringuid. Lähtuvalt Vahastu 

kogukonna ettepanekutest ja metsamajanduslikest kaalutlustest oleme kokku pannud Vahastu 

küla asumilähedase riigimetsa majandamise kava aastateks 2022–2031. 
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I Ülevaade Vahastu küla metsa majandamise kavaga 

hõlmatud riigimetsadest 

Vahastu küla ümbruses asub RMK hallatavat metsamaad 6.5 ha (Tabel 1) millest 100.0% on 

majandatavad metsad, kus metsa kasvatamine ja uuendamine toimub arvestades seadustest ja 

säästva metsamajandamise sertifikaatidest tulenevate piirangutega. 

Tabel 1. Riigimetsamaa jagunemine hektarites (ha) majandamiskategooriate järgi Vahastu 

küla. 

Rangelt kaitstav mets - 

RMK otsusega mitte majandatav mets - 

Mittemetsamaa - 

Kokku 0.0 

Majandatav mets 6.5 

Kõik kokku 6.5 

Kavaga hõlmatud metsade pindala on kokku 6.5 ha. Nendest metsadest enamuse moodustavad 

männikud, järgnevad kuusikud. Ülejäänud puuliigid on esindatud vähesel määral (Joonis 2). 
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Joonis 1. Ala metsade jagunemine majandamise kategooriatesse (ha). 

 

Joonis 2. Ala kõigi metsade jagunemine puuliikide kaupa (%). 

 

Joonis 3. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus protsentides. 
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Joonis 4. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa 

 

Joonis 5. Ala majandusmetsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa  
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II Üldised põhimõtted asumilähedase riigimetsa 

majandamisel 

Metsa majandatakse viisil, et oleks tagatud metsade uuenemine ja mitmekülgne 

kasutusvõimalus ka tulevikus. Metsa uuendamist planeerime üldjoontes sihiga toetada puistute 

ühtlasemat jaguneminemist vanusegruppidesse.  

Metsade majandamist tutvustatakse kogukonnale ja omavalitsusele, uuendus- ja 

harvendusraiete kohta tehakse 10 aasta metsamajanduskava. Sanitaarraied ja teised 

metsamajanduslikud tööd tehakse vajaduspõhiselt, mistõttu neid kavas ei kajastata ja nendes 

kohta eraldi teavitust ei korraldata. 

• Kõige enne raiutakse metsad, mis on vanemad või mille tervislik seisund on halb. 

• Raietööd planeeritakse selliselt, et need häiriks inimesi võimalikult vähe, arvestatakse 

kokkulepitud ajalisi piiranguid. 

• Raiekava koostamisel kaalutakse kogukonna ja piirinaabrite ettepanekuid - arvestades 

ka metsamajanduslikku otstarbekust jäetakse kasvama täiendavalt säilikpuid ja 

puudegruppe. 

• Metsateedele ja radadele raidmeid ei jäeta (va. tee ületamiseks traktoriga) ja tekkinud 

roopad tasandatakse kohe kui ilm võimaldab. 

• Uus mets pannakse lankidel kasvama hiljemalt kahe aasta jooksul pärast raiet, 

arvestatav metsanoorendik on raiealal hiljemalt 10 aasta pärast. Lageraie puhul 

jälgitakse selle kõrvale jääva ala olukorda. Uuel langil ei alustata lageraiega enne, kui 

kõrvaloleval langil kasvab ca 1 meetri kõrgune noor mets. 

• RMK praaker võtab enne raiet ühendust vahetult raiealade kõrval elavate 

piirinaabritega, et kaaluda ühiselt alusmetsa- , 2-rinde puude ja säilikpuude kasvama 

jätmise soove ning võimalusi, või harvendusraie korral raiutavate puude valikut 

piiriäärsel raiealal. 

• Uuendus ja hooldustöid noores metsas ja sanitaarraiet tehakse vajaduspõhiselt ja eraldi 

teavitust ei korraldata. 

• Eriolukordade, tormi- ja muude oluliste metsakahjustuste, tõttu vajalikuks osutuvatest 

uuendusraietest teavitab RMK eraldi ning need võivad tingida täiendavate raiekohtade 

kavandamist. 
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III Metsade majandamise kava Vahastu küla 

riigimetsades aastatel 2022–2031 

Selleks, et tagada kvaliteetse puidu produktsioon Vahastu küla asumilähedases riigimetsas ka 

tulevikus, on vajalik siinseid metsi järk-järgult uuendada. RMK uuendab metsi põhimõttel, et 

alal saaks kasvama raiutud metsaga võrrelduna vähemalt samaväärse potentsiaaliga noorendik 

ja  kohtades, kus see on võimalik, teeme selleks ka turberaiet. Suur osa Vahastu küla küpsest 

riigimetsast asub muutlikul pinnasel, kus hõredaks raiutud küpset metsa ohustab torm. Lisaks 

on eraldisel 4 kuuse enamusega puistu, mis ei vasta Metsaseaduses seatud turberaie eeldustele. 

Selletõttu on vana metsa uuendamiseks otstarbekas kasutada maastikku sobitatud ning 

kohapealseid olusid ja kogukonna ettepanekuid arvestavat erinevatest raieviisidest 

kombineeritud uuendusraiet - kuuse enamusega metsaosades lageraiet, männi enamusega 

metsaosades panustame aegjarksele raiele.  

Arvestades majandatava metsa vanust ja puuliigilist koosseisu ning kasvutingimusi, peame 

vajalikuks Vahastu küla asumilähedase riigimetsa uuendamiseks teha lähema 10 aasta jooksul 

lageraiet kokku 1.3 ha (Tabel 2), mis moodustab 43.3% täna raieküpsete metsade pindalast. 

Lähtudes kogukonna ettepanekutest kavandame 1,7 ha turberaiet, kusjuure turberaieala jääb 

inimestele olulise jalgraja äärde, jääb taustaks kiriku poolt vaadatuna ja varjab koleda vaate 

kõrgepingeliinile. Turberaie ala lõunaserv (jalgraja ääres) jäetakse tihedam. 

Tabel 2. Raiete pindala hektarites (ha) 2022-2031. 

Aasta Lageraie Aegjärkne raie Harvendusraie 

2022 1.30 1.70 2.20 

Kokku 1.30 1.70 2.20 

Kuna küpsest metsast 1,7 ha uuendatakse turberaietega ja raiealade serv saab väga sopiline, ei 

jäeta lageraie alale säilikpuid rohkem kui on FSC sertifikaadi nõue. Kokkuveol välditakse 

pinnasekahjustusi. Lageraie alad uuendame kuusega, turberaie alade uuenemise üle otsustame 

edaspidi, kuid püüdlus on uuendada need männiga. 

Raied on kavandatud teha alates 2022 septembrikuust (Tabel 2, Kaart 2, Kaart 3, Tabel 3). 
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Kaart 1. Ala metsade jagunemine vanuste ja majandamise kategooriate kaupa. 

 

 

Kaart 2. Alal planeeritud raied kava kehtivuse perioodil. 
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Tabel 3. Raiete nimekiri koos uuendatava puuliigiga. 

Kvartal Eraldis Puistu Raieliik Raieaasta Uuendatav puuliik Pindala, ha 

VH080 4 Kuusikud LR 2022 - 1.3 

VH080 5 Männikud AR 2022 - 1.5 

VH080 12 Männikud HR 2022 - 2.2 

VH080 18 Männikud AR 2022 - 0.2 
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Joonis 6. Ala kõigi metsade jagunemine puuliikide kaupa (%) aastal 2031. 

 

Joonis 7. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus aastal 2031 (%). 
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Joonis 8. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus aastal 2031 (%). 

 

Joonis 9. Ala majandatavate metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa aastal 2031. 



13 

 

 

Kaart 3. Ala metsade jagunemine vanuste ja majandamise kategooriate kaupa aastal 2031. 

 

Joonis 10. Tehnoloogiline skeem (kokkuveoteed ja metsamaterjali ladu) 

  



14 

  

IV Selgitused ja mõisted 

  

Uuendusraiet tehakse puidu saamiseks ja uue metsa kasvatamiseks. RMK soovib suurendada 

majandatavate metsade tootlikkust just kvaliteetse toorpuidu allikana, mistõttu püüame 

kasvatada erineva puuliigi puistuid seal, kus nad kasvavad kõige paremini. Selline lähenemine 

vastab säästliku arengu printsiipidele nii resursikasutuse kui ka keskkonnakaitse seisukohalt. 

Ürgmetsale omast elurikkust majandatavas metsas tekkida ei saa, sest selle tõttu kannataks 

liigselt kvaliteetse toorpuidu produktsioon. Uuendusraie liigid on lageraie ja turberaie. 

Lageraie (LR) korral raiutakse langilt ühe aasta jooksul kõik puud, välja arvatud säilikpuud, 

mis toetavad elurikkust ja ka looduslikku uuenemist kohapealse seemnega. 

Miks eelistatakse uuendusraie viisidest suurema raievajaduse korral just lageraiet? 

• Puitu on otstarbekas varuda siis kui see on veel kvaliteetne, mitte riknenult või 

kahjustunult. Suurte puude langetamisel saavad viga kasvama jäävad puud ja järelkasv. 

Lisaks on hõredalt kasvama jäetud ülarinne tormikartlik. Just nendel põhjustel on turbe ja 

valikraietel riknenud puidu osakaal palju suurem (tormimurd, üraskirüüsted, 

tehnoloogilised kahjustused). Halva ligipääsu korral võib kahju olla suur, sest ohustatud 

puudele ja riknevale puidule ei pruugi õigel hetkel juurde pääseda - vahel isegi mitme 

aasta jooksul.  

• Metsa raiumine tihti ja väikeste kogustena kulutab rohkem ressursse, Soome 

kogemuse põhjal kuni kaks korda (August Örd 2000). Ka puitu saab vähem ja puit on 

ebakvaliteetsem ning loodustki häiritakse palju sagedamini.  

• Raiuda ei ole võimalik ainult sihtgrupiks olevaid puid, sest ruumi peab olema ka 

masinate liikumiseks ja suurte puude langetamiseks. Väiketehnika kulutab omakorda 

rohkem ressursse madala tootlikkuse tõttu ja suuremate puude puhul jääb lausa hätta. • 

Lageraie asendab osaliselt looduslikke häiringuid, sest nende looduslikke põhjuseid 

pole, kuna tulekahjud kustutatakse ja ulukite arvukus reguleeritakse.  

  

  

Turberaie korral raiutakse mets hajali paiknevate üksikpuudena (aegjärkne raie AR), häiludena 

(häilraie HL) või pikkade siiludena (veerraie VE) pikema aja jooksul. Eestis kasutatakse 

põhiliselt männikutes. Valikraiet tehakse erandjuhtudel, kui seda toetavad looduslikud 

tingimused ja metsa on võimalik kasvatada ja kasutada püsimetsana. 
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Püsimets on metsa majandamise viis, mille puhul majandatav ala on püsivalt kaetud 

erivanuselise puistuga, mets raiutakse üksikute puude ja väikeste häiludena. Küsitavaks 

peetakse eelkõige selle raieviisi jätkusuutlikust, kuna raiutakse tihti väikeseid tarbepuidu 

koguseid. Lisaks suurele ressursikulule ning puidu riknemisest ja erivanuseliste puude 

omavahelisest konkurentsist tingitud madalamale tootlikkusele võib pikemas 

perspektiivis väheneda ka puistu majanduslik potentsiaal, mis tingib varem või hiljem 

lageraiega metsauuendamise vajaduse. Kõige selle juures on püsimetsandus varjatult väga 

intensiivne, loodust käiakse häirimas väga tihti, rahu ei ole. August Örd on 

püsimetsanduse ja valikraie aga ka turberaiete osas kriitiline: "Neid raieid on Eestis 

katsetatud ja kasutatud pikka aega - mõisnike poolt tsaariajal, Eesti Vabariigis I ja II 

maailmasõja vahel, nõukogude võimu poolt enne 1967. aasta tormi. Alati on need raied 

lõppenud läbikukkumisega. Jääb vaid imetleda seda visadust (või asjatundmatust?), 

millega neid ikka ja jälle lavale tiritakse" (August Örd 2000).  

Hooldusraiet kasutatakse elujõulise metsa, mis produtseeriks kvaliteetset puitu, 

kasvatamiseks. Hooldusraie liigid on valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie. Nooremates 

metsades tehakse valgustusraiet (VA), mille käigus raiutakse kõik tulevasse metsa 

mittesobivad (inimese seisukohalt) puud ja tehakse kasvuruumi eelistatud peapuuliigile.  

Lati- ja keskkealistes metsades tehakse harvendusraiet (HR), mille käigus tõstetakse metsa 

väärtust tiheduse ja liigilise koosseisu reguleerimise teel. Harvendusraiega raiutakse kõrge 

majandusliku potentsiaaliga tulevikupuude kasvu segavad puud. Harvendusraiet ei ole 

otstarbekas teha valmivas või küpses metsas, sest metsakasvatuslikku efekti seal enam ei ole. 

Nõukogude ajal tehti harvendusraiet ka valmivates puistutes, seda nimetati põimendusraieks. 

Selle tulemusel tekkisid sageli ülamäärased tormi- ja teised kahjustused, riknes palju toorpuitu. 

Kaheldava metsakasvatusliku kasuteguri tõttu seda raieviisi riigimetsas ulatuslikult enam ei 

praktiseerita. 

Küps mets on puistu, kus majandusliku väärtuse kasv väheneb. Küpsus on majanduslik termin. 

Ökoloogiliselt ei saa mets küpseks kunagi, sest tegemist on lõputu protsessiga. Metsaseadus 

määratleb puistu küpsuse ühiskondliku kokkuleppe tulemusel kehtestatud lageraiet lubava 

raievanuse või rinnasdimeetriga. Noored metsad on metsauuenduse kohustusega lageraiealad, 

uuendusalad, noorendikud ja latimetsad. Ülejäänud puistud loetakse keskealisteks või 

valmivateks. Metsakahjustus on majanduslik termin, sest ohustab puidu kogust ja kvaliteeti 

või tekitab inimesele ebamugavust mõnel muul moel. Metsa halvenenud tervisliku seisundi 

parandamiseks tehakse sanitaarraiet (SR). Kui metsa kahjustus on ulatuslik, võib osutuda 

vajalikuks teha sanitaarraie asemel seisundijärgset lageraiet ehk sanitaarlageraiet, mis 
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erineb tavalisest lageraiest selle poolest, et tehakse enne raievanuse saabumist. Sellise raie 

eesmärk on veel riknemata puidu päästmine. 

Maa kasutusotstarbe muutmiseks (teed, liinid, asulad, põllud, karjäärid jms.) tehtud lageraiet 

nimetatakse raadamiseks. Kui lageraie on metsauuendamise ja puiduvarumise viis, mis on 

vajalik säästliku metsamajanduse jätkamiseks, siis raadamine on alternatiivset maakasutust 

segava metsa likvideerimine. Raadatud alal mets enam taastuda ei saa, sest tärganud 

puittaimestik likvideeritakse niitmise, kündmise, tallamise, asfalteerimise, ehitamise või mõne 

muu sellise tegevuse tõttu igal aastal või regulaarselt (näiteks liinide all). 

Miks on vaja metsa majandada?  

Metsa majandamine toetub metsavööndi looduslikele protsessidele ja kasutab tooteühiku 

kohta keskkonda koormavaid sisendeid alternatiividest palju vähem. Inimesi on peagi 8 

miljardit, kes vajavad puitu ehitusmaterjaliks, mööbli tootmiseks, keemiatööstuse toormeks ja 

paljuks muuks. Selleks mittesobilik puit ning tootmisjäägid on mõistlik kasutada kütteks 

hakke, pelletite või halgudena. Puit ei saa kunagi otsa ja selle kasutamine on hea kliimale, sest 

puit on süsinikuneutraalne ja konkureerib fossiilse toormega, millest pärit süsinikku peetakse 

põhiliseks inimtekkelise kliimamuutuse põhjustajaks ja mis tekitab kuhjaga probleeme plasti 

heitena. Puidu kasutamisel neid probleeme pole, sest süsinikuringesse uut süsinikku ei 

lisandu, kuna puit on fotosünteesitud atmosfäärisüsinikust ja põlemisel või kõdunemisel selle 

koostises olev puitne süsinik tagastatatakse sinna. 

Keskmine Eesti mets on kuni 75 aasta vanuseni kasvufaasis. 
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Joonis 11. Puidu maht puutüvedes ja puittoodetes raiutud ja raiumata keskmises Eesti metsas 

alates keskmisest raievanusest (Autor Raul Rosenvald) 

Kui jätta mets raiumata püsib puiduvaru kuni 125 aasta vanuseni stabiilne, kuid peale seda 

algab varu vähenemine, sest puude suremine ja puidu kõdunemine ületab juurdekasvu. 

Puiduvaru vähenemine stabiliseerub mitmekümne aasta jooksul ürgmetsa seisundiks ja peale 

seda sõltub puiduvaru muutumine looduslikest häiringutest. 


