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1. Lepingu Pooled ja sõlmimise alus 

 

1.1. Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK), registrikoodiga 70004459 (edaspidi 

nimetatud Tellija), keda esindab põhimääruse alusel RMK xxxxx regiooni metsakasvatusjuht                 

nimi 

ja 

1.2. OÜ/AS XXXXXXX, registrikoodiga XXXXXXX (edaspidi nimetatud Töövõtja), keda esindab 

põhikirja/volituse alusel nimi (kui FIE, siis lause: füüsilisest isikust ettevõtja XXXXXX, 

registrikoodiga XXXXXXXX (edaspidi nimetatud Töövõtja), kes tegutseb enda nimel ja huvides. 

1.3. Tellijat ja Töövõtjat nimetatakse käesolevas lepingus Pool või koos Poolteks. 

1.4. Leping on sõlmitud riigihanke XXXXXX (DHS-i tähis) "XXXXXXX" (viitenumber XXXXXX) 

tulemusena alljärgnevas: 

 

2. Mõiste 

 

2.1. Lepinguobjekt – Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt tellitud tööde tegemisel 

Töövõtja poolt, Töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.  

2.2. Metsauuenduse hooldamine (MUH) – eesmärgipuuliigi taimede vabastamine rohttaimedest ja 

võsast tulenevalt metsa iseloomust. Hooldamine viiakse läbi ülepinnaliselt, koridoridena või taime 

ümber vähemalt 50 cm raadiuses. 

2.3. Valgustusraie (VA) – puistu liigilise koosseisu kujundamine ja eesmärgipuuliigi kasvutingi-

muste parandamine puistu harvendamise teel võsa- või kettsaega. 

2.4. Mittelikviidse puidu harvendusraie (MHR) – puistu liigilise koosseisu kujundamine ja 

eesmärgipuuliigi kasvutingimuste parandamine puistu harvendamise teel võsa- või kettsaega. Tööde 

käigus ei varuta metsamaterjali ega raiuta puistusse kokkuveoteid.  

2.5. Liinitrasside aluse võsa raie (LTR) – liinitrasside aluse, tee- ja kraaviäärse võsa raiumine 

võsa- või kettsaega. 

2.6. Metsaistutus – raiesmikule avajuursete- või potitaimede istutamine ettevalmistatud või 

ettevalmistamata pinnasele. Vajadusel toimub  istutuseelselt taimede vedamine metsa ja ajutine 

maassekaevamine raiesmiku lähedusele.  

2.7. Külvamine – raiesmikul puuseemnete külvamine. 

2.8. Lepinguaasta – esimene lepinguaasta on lepingu sõlmimisest kuni 31.12.2013, järgmised 

lepinguaastad on kalendriaastad.  

2.9. Päev – kalendripäev  

2.10. Tööajagraafik – tööde ajaline (kalendrikuu) ja mahuline jagunemine.  

2.11. Hinnakoefitsient – Töövõtja poolt pakutud ja lepingus kasutatav koefitsient RMK 

hinnaraamistiku 1,00 tasemele.  

2.12. Metsakasvataja – RMK esindaja tööde korraldamisel ja töö vastuvõtmise ja üleandmise 

aktidel.  

2.13. Kütuse hind – AS Neste Eesti veebilehel www.neste.ee avaldatav bensiini 98 hulgihinda 

tarnetingimusel DDP Neste Eesti AS Tallinna terminalis koos aktsiisi- ja käibemaksuga. Juhul kui 

muutub võimatuks saada hinna informatsiooni eelpool kirjeldatud kohast või tekib Eestis muu kütuse 

http://www.neste.ee/
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hinna jälgimise võimalus (sarnane Soome Kütuse- ja Gaasi Keskliidu tarbijahinnaindeksile 

http://www.oil-gas.fi), siis kasutatakse teisi sarnaseid võimalusi. 

2.14. Metsamajanduse keskmine palk – Statistikaameti poolt esitatud metsamajanduse valdkonna 

palgatöötaja keskmine kvartali brutopalk. 

 

3. Lepingu dokumendid 

 

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu sõlmimisel olemasolevatest Lepingu 

Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud Lepingu dokumentide muudatustest, 

täiendustest ja lisadest.  

3.2. Lepingu sõlmisel on Lepingul järgmised Lisad (edaspidi Lisa või koos Lisad): 

  Lisa 1/1 – Tööajagraafik 

  Lisa 2/1 – Hinnakokkuleppe raamistik valgustusraiel 

 Lisa 2/2 – Hinnakokkuleppe raamistik mittelikviidse puidu harvendusraiel 

  Lisa 2/3 – Hinnakokkuleppe raamistik liinitrasside aluse võsa raiel 

  Lisa 2/4 – Hinnakokkulepe metsauuenduse hooldamisel 

  Lisa 3/1 – RMK valgustusraiete kvaliteeditingimused 

  Lisa 4/1 – RMK keskkonnanõuded 

  Lisa 5/1 – Nõuded töötamisel metsauuendamise hooldamisel, valgustusraiel ja mittelikviidse 

puidu harvendusraiel. 

3.3. Käesolev Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja 

tervikliku lepingu (edaspidi Leping), mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem sama 

Lepinguobjekti suhtes sõlmitud mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  

 

4. Lepingu maht 

 

4.1. Lepingu alusel Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema ajavahemikul dd.mm.yyyy kuni 

dd.mm.yyyy: 
4.1.1. valgustusraiet, mittelikviidse puidu harvendusraiet, liinitrasside aluse võsa raiet ja 

metsauuenduse hooldamist kokku xx ha. 

4.1.2. metsaistutust ja külvi vastavalt täiendavalt kokkulepitavatele tingimustele, mille kohta 

sõlmitakse lepingu lisa. 

4.1.3. mahu lubatud kõikumine on tulenevalt Tellijapoolsest vajadusest ± 30 (kolmkümmend) 

protsenti. 

4.2. Pooled lepivad Lepinguaasta Tööajagraafiku kokku hiljemalt iga Lepinguaasta 01.märts, 

sellekohane  kokkulepe moodustab Lepingu Lisa.  

 

5. Hind    

 

5.1. Valgustusraie, mittelikviidse puidu harvendusraie ja liinitrasside aluse võsa raie 

Hinnakokkuleppe raamistikud kujunevad Töövõtja poolt pakutud hinnakoefitsiendi korrutamisel 

kehtiva vastava RMK hinnaraamistik 1,00 tasemega.  

5.2. Metsauuenduse hooldamise Hinnakokkuleppe raamistik kujuneb Töövõtja poolt pakutud 

hinnakoefitsiendi korrutamisel kehtiva RMK metsauuenduse hooldamise baashind 1,00 tasemega. 

Juhul kui metsauuenduse hooldamisel on ülepinnaliselt raiutavate puude keskmine kõrgus vähemalt 

1,5m ning raiutavate puude arv hektaril vähemalt 17 000, siis rakendatakse metsauuenduse 

hooldamisel kehtivat RMK valgustusraie hinnaraamistikku, kus hinna määramise aluseks on raiutava 

puude keskmine kõrgus ning puude arv hektaril. 

5.3. Tellija maksab Töövõtjale tasu Hinnakokkuleppes kehtestatud hindade alusel.  

5.4. Hinnakokkuleppe moodustab Lepingu lisa. 

5.5. Hinnakokkuleppe raamistik kehtib kuni Lepingu tingimuste alusel seda muudetakse. 

Hinnakokkuleppe raamistiku muutmise miinimumperioodiks on Lepinguaasta. Hindu muudetakse 

vastavalt: 

5.5.1. Kütuse hinna muutusele – juhul kui bensiini 98 hind muutub (tõuseb või langeb) Lepinguaasta 

tööpäevade keskmisena rohkem kui 0,064€/l võrreldes eelmise Hinnalisa aluseks oleva bensiin 98 

http://www.oil-gas.fi/
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hinnaga, siis muudetakse hinnaraamistikku ja baashindu 0,5 protsendipunkti võrra alates uuest 

Lepinguaastast.  

5.5.2. Metsamajanduse keskmise palga muutusele – juhul kui eelnenud aasta III kvartali keskmine 

palk on muutunud jooksva aasta III kvartali keskmise palgaga rohkem kui 1%, muudetakse 

hinnaraamistikku ja baashindu 0,7 protsendipunkti võrra alates uuest Lepinguaastast. 

5.6. Arvutuse aluseks olevaid andmeid ja tulemusi ümardatakse harilikul viisil. 

5.7. Juhul kui Lepinguobjekti tööde hindade harilik väärtus (kohalik keskmine turuhind) oluliselt 

muutub, on RMKl õigus muuta hinnaraamistikke ja baashindu. 

5.8. Metsaistutamise ja külvamise hinnad lepitakse kokku Lepingu lisas. 

5.9. Tellijal on õigus tellida Töövõtjalt lisatöid (nt tüveste vaalutamine, tüveste põletamine, 

metsauuendamiseelne võsa raie, looduskaitselised tööd). Lisatööde korral lepitakse Töövõtjaga hind 

kokku töö üleandmisel ja ning töö tasustamise aluseks on töövastuvõtu aktil fikseeritud kogus ja hind.   

 

6. Tööde üleandmise akt 

 

6.1. Tellija esitab enne tööde alustamist Töövõtjale tööde üleandmise akti. 

6.2. Tööde üleandmise aktiga määratakse: 

6.2.1. nõutav tööde alustamise ja nõutav lõpetamise kuupäev; 

6.2.2. tööle esitatavad nõuded; 

6.2.3. töö maht; 

6.2.4. ühikuhind; 

6.2.5. tööobjekti asukoht. 

6.3. Juhul, kui tööde üleandmise aktis või Lisas määratud töödele esitatavad nõuded erinevad 

Lepinguga määratud nõuetest, tuleb Pooltel lähtuda üleandmise aktis või Lisas toodud nõuetest.    

6.4. RMK poolseks tööde üleandmise akti allkirjastajaks on akti koostanud metsakasvataja.   

6.5. Töövõtja poolne töö üleandmise akti allkirjastaja on ees- ja perekonnanimi. 

 

7. Tööde vastuvõtmise akt 

 

7.1. Tellija koostab tööde vastuvõtmise akti peale tööde üle vaatamist ning tehtud töö kvaliteedi 

hindamist hiljemalt 7 (seitsme) Päeva jooksul.  

7.2. Tööde vastuvõtmise aktil näidatud töömahu aluseks on tegelikult teostatud ja Tellija poolt 

vastuvõetud maht. 

7.3. Töö vastuvõtmise aktil oleva töömahuga nõustumist kinnitab Töövõtja arve esitamisega. 

7.4. Töö vastuvõtu akti ei allkirjastata Poolte poolt. 

 

8. Tasumine 

 

8.1. Tellija tasub tehtud tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel.  

8.2. Arve esitamise aluseks on Lepingu punktis 7.1 nimetatud Tellija poolt koostatud tööde 

vastuvõtmise akt. 

8.3. Töövõtja esitab arve vaid elektrooniliselt, aadressile arved@rmk.ee. Arvel peab olema tööde 

vastuvõtmise akti number ja RMK poolne vastuvõtu akti koostaja nimi. 

8.4. Tellija tasub arvel oleva summa arvel näidatud pangakontole 10 (kümne) Päeva jooksul arve 

väljastamise kuupäevast.  

8.5. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on Tellijal õigus alandada tööde 

eest tasumisele kuuluvat tasu (töö ei vasta üleandmise aktis esitatud nõuetele, kasvavate puude 

vigastamine jne). Tasu alandamine toimub Võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 

 

9. Tellijal on õigus:  

 

9.1. määrata tööde tähtaeg iga tööliigi ja töö lõikes eraldi;  

9.2. määrata tööde tingimused ja asukoht;    

9.3. kontrollida Töövõtja tööde tähtaegsust ja kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate rikkumiste 

kõrvaldamiseks; 

9.4. peatada tööd, kui Töövõtja ei pea kinni Tellija poolt esitatud nõuetest tööle;  

mailto:arved@rmk.ee
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9.5. mõõta lõpetatud tööde mahtu Töövõtja juuresolekuta;  

9.6. kontrollida Töövõtja vastavust RMK keskkonnanõuetele; 

9.7. peatada tööd, kui Töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt kehtestatud 

keskkonnanõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

9.8. muuta ühepoolselt RMK keskkonnanõuded ja valgustusraiete kvaliteeditingimusi;  

9.9. muuta ühepoolselt võsasaetööde kajastamise riistvarale esitavaid nõudeid, etteteatamise ajaga 

vähemalt 3 kuud;  

9.10. paigaldada Töövõtja Garmin’i GPS-seadmetele tasuta piiratud kasutamiseks RMK metsakaardi. 

Erisuseks, et kõikidel Garmin’i mudelitele RMK metsakaardikiht puudub ning nende kasutamisel 

RMK ei võta vastutust toimimisest; 

9.11. peatada tööd perioodiks, kui looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus metsas jms) ei 

võimalda tööobjektile pääsu või töötamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab Tellija teate 

Töövõtjale e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) Päeva möödumisel saatmisest. 

9.12. taotleda Maksu- ja Tolliametilt Töövõtja maksusaladusena käsitletava teavet. Lepingu 

sõlmimisega annab Töövõtja nõusoleku Maksu- ja Tolliameti poolt Tellijale eelnimetatud teabe 

esitamiseks; 

9.13. esitada Maksu- ja Tolliametile Lepingu täitmise kohta kõiki andmeid, mida maksuhaldur vajab 

Töövõtja poolt makstavate maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimiseks. Lepingu 

sõlmimisega annab Töövõtja Tellijale nõusoleku Maksu- ja Tolliametile eelnimetatud teabe 

esitamiseks. 

 

10. Tellijal on kohustus:  

 

10.1. taotleda töödeks vajalikud kooskõlastused (trasside ja teede haldaja jt asjaomaste isikutega);  

10.2. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, mis piirnevad mitte RMK kinnistuga või 

looduskaitsealaga, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega määratavad, muudel tingimustel 

pole Tellijal kohustust piire märkida;  

10.3. esitada nõuded tööle ja tööobjekti asukoht ning piirid elektrooniliselt; 

10.4. anda Töövõtjale tasuta kasutamiseks tarkvara, millega saab võsasaetöid kajastada; 

10.5. sisestada RMK andmebaasi Töövõtja poolt edastatud riistvara IMEI koodi; 

10.6. veenduda, et Töövõtja leiab tööobjekti;  

10.7. esitada Töövõtjale enne tööde alustamist tööde üleandmise akt; 

10.8. Töövõtja soovil tutvustada Töövõtjale tööde hinna kujunemist; 

10.9. anda Töövõtjale vajadusel enne tööde alustamist lubava kinnitusega metsateatise koopia;  

10.10. korraldada Tellija kulul Töövõtja juurdepääs tööobjekti lähima teeni, lume lükkamine ulatuses, 

mis tagab vähemalt neljarattaveolise hariliku väikeveoki läbitavuse tööobjekti lähima teeni; 

10.11. hinnata töö vastavust nõuetele hiljemalt 14. päeva jooksul peale töö lõpetamise teate saamist.  

10.12. koostada tähtaegselt töö vastuvõtmise aktid;  

10.13. tasuda Töövõtja arved õigeaegselt;  

10.14. tutvustada Töövõtjale RMK valgustusraiete kvaliteeditingimusi, mis moodustavad Lepingu 

Lisa. 

10.15. tutvustada Töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja keskkonnanõudeid, mis 

moodustavad Lepingu Lisa.  

10.16. selgitada töid reguleerivaid õigusakte Töövõtjale; 

10.17. koostada tähtaegselt Lepingu Lisad.   

 

11. Töövõtjal on õigus: 

 

11.1. saada Tellijalt eelnevat teavet töösse planeerivatest eraldistest ja enne tööde alustamist nendega 

tutvuda;  

11.2. nõuda Tellijalt vajalike kooskõlastuste olemasolu;   

11.3. enne tööde üleandmise akti allkirjastamist tutvuda tööle esitatavate nõuetega ja tööde hinna 

kujunemisega;  

11.4. saada Tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu;  

11.5. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks; 
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12. Töövõtjal on kohustus: 

 

12.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt;  

12.2. töötada vastavalt Tellija poolt esitatud tööde üleandmise aktis sätestatule, juhistele ja 

informatsioonile;   

12.3. leida iseseisvalt tööobjekti piirid, kasutades selleks vajadusel GPS seadet; 

12.4. töötada oma tööjõu (töölepingu alusel töötavad raietöölised ja/või ise pakkumust esitav 

füüsilisest isikust ettevõtja) ja tehniliste vahenditega; 

12.5. töötada kvalifitseeritud raietöölistega, kellele on omistatud Raietööline I, Metsur II või 

Raietööline 3 kutse ja kelle kutsetunnistused on Tellijale esitatud ning kes ei ole samaaegselt 

kaasatud rohkem kui ühe lepingu alusel RMK-le teenuste osutamisele;  

12.6. teatada Tellijale enne uue töötaja tööleasumist töötaja andmed ning esitada Tellijale kutset 

tõendav dokument; 

12.7. teha proovitükke valgustusraiel ja mittelikviidsel harvendusraidel, et tagada tööde kvaliteet ja  

edastada proovitüki andmed Tellijale elektrooniliselt võsasaetöid kajastava riistvara abil; 

12.8. teatada igapäevaselt elektrooniliselt võsasaetöid kajastava riistvara abil Tellijale tööleasumise ja 

töö lõpetamise aeg ning tööobjektil kõikide tööde lõpetamise aeg;  

12.9. mitte üle anda Lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (alltöövõtjale) ilma 

Tellija kirjaliku nõusolekuta;  

12.10. kinni pidama RMK valgustusraiete kvaliteeditingimustest, mis moodustavad Lepingu Lisa;  

12.11. mitte andma Tellija poolt tasuta piiratud kasutamiseks saadud RMK metsakaarte kolmandatele 

isikutele; 

12.12. tooma Lepingu lõppemisel Tellijale Garmin’i GPS-seadme, et Tellija saaks eemalda sealt RMK 

metsakaardi; 

12.13. abistada Tellijat tormikahjustuste ja metsapõlengute likvideerimisel;  

12.14. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa kahjustamise;  

12.15. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada töötamisel RMK keskkonnanõuetest, töötervishoiu ja 

tööohutuse õigusaktidest;  

12.16. tagada oma töötajate varustatuse tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 

(turvariided ja muud isikukaitsevahendid) ning tagama nende instrueerimise töökaitsevahendite ja -

võtete kasutamise osas;  

12.17. vastutada Lepingu täitmisel tööohutuse eest;  

12.18. saata kolme Päeva jooksul Tellijale e-posti teel teada oma töötajaga toimunud tööõnnetusest 

ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni Tellijalt saadud teatise vormil, millel tuleb 

näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja ametinimetus, tehtav tööliik, 

tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 

12.19. järgida õigusakte ja teha kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku ja ümbritseva 

keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid ja töövõtteid, 

mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

12.20. kaitsta ja hoida metsa ning täita metsades tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel 

informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel 112) ja Tellijat;  

12.21. kasutada ettevõtteväliselt, sealhulgas suhtlemisel Tellijaga, töökeelena eesti keelt;  

12.22. varustada töötajad riistvaraga, millega on võimalik elektrooniliselt vastu võtta Tellija poolt 

saadetavaid tööobjekti andmeid, kaardipilti ja mille abil on võimalik saata Tellijale andmeid tehtud 

tööde ja proovitükkide osas ning järgida töötamisel tööobjekti piire. Tarkvara annab RMK töövõtjale 

tasuta kasutamiseks. Riistvara minimaalsed nõuded on: 

12.22.1.  puutetundlik nutitelefon või tahvelarvuti; 

12.22.2. vähemalt operatsioonisüsteem Android 4.0 

12.22.3.  vähemalt 3G võrguühendus 

12.23. varustada töötajad tarkvarade arenemisel ja riistvara nõuete muutumisel lepinguperioodil 

kaasaegse tark- ja riistvaraga, konsulteerides selleks RMKga;  

12.24. nõustuma RMK keskkonnanõuete muutumisel nende tingimustega ja neid nõudeid täitma;  

12.25. Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel võtta koheselt ühendust tööde üleandmise 

akti koostajaga või Tellija esindajaga; 

12.26. juhul, kui hankedokumentides on ette nähtud lepinguaegse tagatise esitamine, esitama Tellija 

nõudmisel Tellijale peale hankelepingu sõlmimist, kuid enne tööde alustamist tingimusteta, 
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tagasivõtmatu ja Tellija esimesel nõudmisel sissenõutav võlaõigusseaduse §le 155 vastav tingimusteta, 

tagasivõtmatu pangagarantii …….. suurusele summale oma lepingujärgsete kohustuste täitmise 

tagamiseks või deponeerima sama rahasumma tagatisena Tellija arvelduskontole. Garantiikirjas peab 

võlausaldajaks olema märgitud RMK ning garantii peab kehtima kogu lepingu kehtivuse ajal. 

 

13. Sanktsioonid 

 

13.1. Juhul, kui Tellija viivitab põhjendamatult Töövõtja poolt esitatud arve tasumisega, on 

Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,15% viivitatud summast päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.  

13.2. Juhul, kui Tellija ei suuda tagada Lepingu lisas määratud mahus Tööde üleandmist Töövõtjale, 

on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi üleandmisega viivitatud metsauuenduse hooldamise 

tööde korral 60€/ha ja teiste tööde korral 100€/ha iga viivitatud hektari eest Leping lisas sätestatud kuu 

möödumisel eelnenud kuu saamata jäänud mahu osas.  

13.3. Tellija on kohustatud Töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 

tööobjekti märgistamisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või vormistamata 

jätmisest vmt.  

13.4. Juhul, kui Töövõtja ei lõpeta tööd töö üleandmise aktis ettenähtud tähtajaks on Tellijal õigus 

nõuda leppetrahvi metsauuenduse hooldamise tööde korral 120€/ha ja teiste tööde korral 200€/ha iga 

tegemata hektari ulatuses. Samuti on Tellijal õigus vähendada tegemata töö mahu võrra Lepingu 

mahtu või Leping ennetähtaegselt üles öelda. Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemise korral on Tellijal 

õigus anda töö teisele tegijale ja Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt tasu seni tehtud tööde osas. 

13.5. Juhul, kui Töövõtja ei alusta tööd 7 (seitsme) Päeva jooksul peale töö üleandmise aktis 

ettenähtud tööde alustamise tähtpäeva, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi metsauuenduse hooldamise 

korral 120€/ha ja teiste tööde korral 200€/ha iga tegemata hektari ulatuses. Samuti on Tellijal on õigus 

vähendada Lepingu mahtu või Leping ennetähtaegselt üles öelda. Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise 

korral on  Tellijal õigus anda töö teisele tegijale.  

13.6. Juhul, kui Tellijal on pretensioone Töövõtja poolt tehtud tööde nõuetekohasuse kohta, määrab 

Tellija Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning samavõrra lükkub edasi tööde eest tasumise 

kohustus. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtajaks või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, 

on Tellijal õigus nõuda hinna alandamist tehtud kahju ulatuses või vähendada Lepingu mahtu ning 

samuti õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist muul moel või Leping ennetähtaegselt üles öelda.  

13.7. Juhul, kui Töövõtja annab Tellija poolt paigaldatud RMK metsakaardi kolmandale osapoolele, 

on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 6000€. 

13.8. Juhul, kui Töövõtja tegevus ei vasta RMK keskkonnanõuetele, akteerib Tellija selle 

mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse. 

Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping üles öelda.  

13.9. Juhul, kui Töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele 

(alltöövõtjatele) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

ennetähtaegselt üles öelda. 

13.10.  Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 

Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, on 

Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.  

13.11.  Juhul, kui Töövõtja ei täida Lepinguga talle pandud mistahes kohust, mille sanktsioone ei ole 

eraldi välja toodud, määrab Tellija Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tellija esitab 

Töövõtjale selle kohase akti. Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda puudusid nimetatud tähtajaks on Tellijal 

õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist ja Leping ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda. 

13.12.  Juhul, kui Tellija on korduvalt kasutanud Töövõtja osas sanktsioone, on Tellijal õigus Leping 

ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda. 

13.13.  Juhul kui Tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude Töövõtjale, ei ole 

kohustatud Tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui Töövõtja on tasunud leppetrahvi või hüvitanud 

kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt Tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel ajal tasumata 

summade osas.  

13.14.  Tellijal on õigus leppetrahv maha arvestada Töövõtjale tasumisele kuuluvast summast. 
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14. Lepingu rikkumise vabandatavus 

 

14.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu 

rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 

pidanud ette nägema ega ära hoidma (Vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud asjaolud peavad olema 

tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma 

tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse 

rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. Lepingus mõistetakse 

Vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse õigusakti,  ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, 

loodusõnnetust, tormikahjustust, metsatulekahju, metsade sulgemist tuleohu tõttu, teede (sh 

metsateede) kasutamise piiramist või keelamist, suur lumesadu või –tuisk, metsapinnase mittekandvust 

Poolte asukoha haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis oluliselt ja vääramatult takistavad Lepingu 

täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu 

jõuna.  

14.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate 

kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga või digitaalselt allkirjastatult.  

 

15. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  

 

15.1. Leping jõustub dd.mm.yyyy. a ja kehtib kuni dd.mm.yyyy..a ja/või kõikide lepinguliste 

kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  

15.2. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja on 

muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

15.3. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on 

Töövõtja suhtes korduvalt rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  

15.4. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja 

tegevuse või tegevusetuse tõttu ei suuda Pooled allkirjastada Tööde üleandmise akti 1 (ühe) nädala 

jooksul aktis toodud nõutava tööde alustamise kuupäevast;  

15.5. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Töövõtja korduvalt ei täida Lepinguga endale võetud 

kohustusi. 

15.6. Tellijal on õigus Leping peatada kui Töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 

keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata 

ennetähtaegselt üles öelda.  

15.7. Töövõtjal on õigus Leping üles öelda, kui Tellija korduvalt ei täida Lepinguga endale võetud 

kohustusi. 

15.8. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 

kahju hüvitamist, kui Töövõtja või Töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult omastada 

puitu. 

15.9. Juhul kui Töövõtja ei kaasa Lepingus kokkulepitud mahtude täitmiseks kutsetunnistusega 

raietöölisi edukaks tunnistatud hankemahu ulatuses hankes kvalifitseerimiseks nõutud arvul, siis on 

Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud kahju 

hüvitamist.   

 

16. Üldsätted 

 

16.1. Lepingu eesmärgiks on tagada metsa tõhus ja säästlik majandamine ning tööde ladus 

korraldamine ja teostamine, järgides ning kinni pidades RMK ettekirjutustest ja keskkonnanõuetest 

ning õigusaktidest.  

16.2. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega 

teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. 

Poolte ärisaladuseks on Lepingu kõik lisad, v.a lisad 3, 4 ja 5. 
16.3. Kõik Lepingu Lisad või muudatused on kehtivad ainult juhul, kui need on vormistatud 

kirjalikult. Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema Poole volitatud 

esindaja poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole 

poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  
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16.4. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 

käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja asukohajärgses kohtus.  

16.5. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks 

antakse Tellijale ja teine Töövõtjale.    

 

17. Teated  

 

17.1. Lepinguga seotud pooltevahelised Teated, va juhised tööl, peavad olema esitatud kirjalikus 

vormis tähitud kirjaga, väljastusteatega või allkirja vastu üleantud, välja arvatud juhtudel, kui sellised 

teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.  

 

Poolte andmed ja allkirjad: 

Tellija      Töövõtja 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus  NIMI 

Registrikood: 70004459   Registrikood: ……………………….…  

Aadress: Toompuiestee 24 Tallinn  Aadress:  ……………………………… 

E-post: ………………………...   E-post: …………………………..……. 
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Lisa 1/1 

RMK ja …………………..vahelise 

……………. 20 …. a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 

 
Tööajagraafik  

 

        ………………………. 20 ……. a 
 

RMK (Tellija) ja XXX  (Töövõtja) leppisid kokku, et Lepinguaasta dd.mm.yyyy. a kuni dd.mm.yyyy. 

a on töömaht ja tööajagraafik järgnev: 
Tööliik 

ja
an

 

v
ee

b
r 

m
är

ts
 

ap
r 

m
ai

 

ju
n
 

ju
l 

au
g
 

se
p

t 

o
k

t 

n
o

v
 

d
et

s 

K
O

K
K

U
 

MUH              

VA              

MHR              

LTR              

KOKKU              

 
2. Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks kui tähtajaks tellimata kõikide 

tööliikide töömaht kokku ei ületa 30% kokkulepitud kõikide tööliikide kogu mahust. Juhul kui 

Töövõtja ei ole teatanud oma mittenõustumisest töötada tõusvalt rohkem kui 10%, on Tellijal õigus 

tellimusi jätkata. Tööajagraafikus tähtajaks kokkulepitud mahtusid ületavad mahud loetakse järgnevate 

tähtaegade kohustuste täitmiseks. Tellijal on lubatud tööd tellida Lepinguaasta jooksul kuni 30% 

vähem või rohkem. 

 

3. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja teine Töövõtjale. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 
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RMK ja …………………..vahelise 

…………….20 …. a metsakasvatusteenuse töövõtulepingu nr ………. juurde 

 
Hinnakokkuleppe raamistik valgustusraiel 

        ………………………. 20……. a 
 

RMK (Tellija) ja XXX (Töövõtja) leppisid kokku, et alates dd.mm.yyyy.a on valgustusraie hinnaraamistik järgnev: 

Koefitsient RMK valgustusraie hinnaraamistikule on:  

Hinnaraamistiku aluseks olev kütuse hind, €/l 1,288 Hinnaraamistiku aluseks olev töötasu, €/kuus 754 

  Kõrgus, m 

Välja 

raiutavate 

puude arv, 

tk/ha 

Kuni 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 

10 ja 

enam 

Kuni 2000                    

3000                    

4000                    

5000                    

6000                    

7000                    

8000                    

9000                    

10 000                    

11 000                    

12 000                    

13 000                    

14 000                    

15 000                    

16 000                    

17 000                    

18 000                    

19 000                    

20 000                    

21 000                    

22 000                    

23 000                    

24 000                    

25 000                    
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26 000                    

27 000                    

28 000                    

29 000                    

30 000                    

31 000                    

32 000                    

33 000                    

34 000                    

35 000                    

36 000                    

37 000                    

38 000                    

39 000                    

40 000                    

41 000                    

42 000                    

43 000                    

44 000                    

45 000                    

46 000                    

47 000                    

48 000                    

49 000                    

50 000 +                    

 
2. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja teine Töövõtjale. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 



Lisa 2/2 

RMK ja …………………..vahelise 

……………. 20 …. a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 

 

 
Hinnakokkuleppe raamistik mittelikviidse puidu harvendusraiel  

 

        ………………………. 20 ……. a 
 

RMK (Tellija) ja XXX (Töövõtja) leppisid kokku, et alates dd.mm.yyyy.a on mittelikviidse puidu 

harvendusraie hinnaraamistik järgnev: 

 

Koefitsient RMK mittelikviidse puidu harvendusraie hinnaraamistikule on:  

Hinnaraamistiku aluseks olev kütuse hind, €/l 1,288 Hinnaraamistiku aluseks olev töötasu, €/kuus 754 

  Kõrgus, m 

Välja 

raiutavate 

puude arv, 

tk/ha kuni 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 11 12 13 14 

15 ja 

enam 

Kuni 2000                

3000                

4000                

5000                

6000                

7000                

8000                

9000                

10 000                

11 000                

12 000                

13 000                

14 000                

15 000                

16 000                

17 000                

18 000                

19 000                

20 000                

21 000                

22 000                

23 000                

24 000                

25 000                

26 000                

27 000                

28 000                

29 000                

30 000                

31 000                

32 000                

33 000                

34 000                

35 000                

36 000                

37 000                

38 000                

39 000                

40 000                

41 000                

42 000                
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43 000                

44 000                

45 000                

46 000                

47 000                

48 000                

49 000                

50 000 +                

 

2. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja teine Töövõtjale. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 
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Lisa 2/3 

RMK ja …………………..vahelise 

…………….20 …. a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 

 

 

Hinnakokkuleppe raamistik liinitrasside aluse võsa raiel  

 

        ………………………. 20……. a 
 

RMK (Tellija) ja XXX (Töövõtja) leppisid kokku, et alates dd.mm.yyyy.a on liinitrasside aluse võsa 

raie hinnaraamistik järgnev: 

 

Hinnaklass Kokku ei pea kandma 

Kokku kandma trassi 

jaoks 

Kokku kandma tüveste 

kokkuveo jaoks 

Kuni 5m võsa    

Üle 5m võsa    

 

2. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja teine Töövõtjale. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 
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Lisa 2/4 

RMK ja …………………..vahelise 

……………. 20 …. a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 

 

 

Hinnakokkuleppe metsauuenduse hooldamisel  

 

        ………………………. 20 ……. a 

 
RMK (Tellija) ja XXX (Töövõtja) leppisid kokku, et alates dd.mm.yyyy.a on metsauuenduse 

hooldamise hinnad järgnevad: 

Koefitsient RMK metsauuenduse 

hooldamise baashindadele on:  

Hinnaraamistiku aluseks olev kütuse hind, €/l 
                                                                                                                                       

1,288  

Hinnaraamistiku aluseks olev töötasu, €/kuus 

                                                                                                                                          

754   

MUHi liik €/ha 

MUH taime ümber   

MUH koridorina   

MUH ülepinnaliselt   

MUH ülepinnaliselt võsa 

kasutatakse Lepingus kehtivat valgustusraie 

hinnakokkuleppe raamistikku 
 

1. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja teine Töövõtjale. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 
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Lisa 3/1 

RMK ja …………………..vahelise 

……………. 20 ….a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 

 

 
RMK valgustusraiete kvaliteeditingimused 

 

       ………………………. 20 ……. a 
 

RMK (Tellija) tutvustas ja xxxxxxx (Töövõtja) tutvus RMK juhatuse liikme poolt 04.05.2011. a. 

käskkirjaga nr 1-5/143 kinnitatud RMK valgustusraiete kvaliteeditingimustega.  

 

 

1. Eesmärk 

 
 Kvaliteetne ja õigeaegne valgustusraie on kõige olulisem metsakasvatuslik võte tulevikupuistu 

kasvatamisel. Valgustusraiega parandatakse eesmärgipuuliigi valgus- ja toitetingimusi, 

kujundatakse metsa koosseisu ning kindlustatakse puistu uuendamisel valitud eesmärgipuuliigile 

eelistatud kasvutingimused. Valgustusraie vajaduse kõige peamiseks iseloomustavaks 

kriteeriumiks on eesmärgipuuliigi elusvõra pikkus, puu diameetri- ja kõrgusjuurdekasv sõltub 

otseselt assimileeriva pinna suurusest. Käesolevas kvaliteeditingimustes on esitatud optimaalsed 

puude arvud, puudevahelised kaugused ja valgustusraie põhimõtted kvaliteetse tulevikupuistu 

väljaskasvatamiseks peamiste puuliikide osas:  mänd, kuusk, kask, haab, sanglepp. Optimaalsed 

puude arvud ja puudevahelised kaugused on esitatud tabelis 1. Sõltuvalt konkreetsetest oludest 

esineb noorendikke, kus ei ole võimalik tagada nende vastavust kvaliteedinõuetele ja kvaliteetse 

tulevikupuistu väljaskasvatamist.  

Järgides RMK valgustusraiete kvaliteedinõudeid: 

1.1. Tagatakse kasvukohale parima koosseisuga ning tüveomadustega puistute kasvatamine. 

1.2. Tagatakse noorendike kiire kasvatamine latimetsaks, tootlikumad ning resistentsemad 

tulevikupuistud. 

1.3. Tagatakse harvendusraieks puistu optimaalne tihedus ja puude omavaheline ühtlane 

vahekaugus, mis võimaldab harvendusraiel kasutada masinraie tehnoloogiat. 

 

2. Üldised põhimõtted 

 
2.1. Valgustusraie järgselt peab eesmärgipuuliik olema domineeriv kasvamajäänud puude suhtes, 

tagatud ühtlased puude kõrgusklassid ning vahekaugused. See on  metsakasvatuse pikaajalisest 

seisukohast kõige tähtsam moment.  

2.2. Valgustusraie järgne puude arv võib varieeruda sõltuvalt konkreetsetest tingimustest  ± 20% 

optimaalsetest puude arvudest. Väga tugeva ulukikahjustuse ohu korral kaalutakse valgustusraie 

edasilükkamist või väiksemat väljaraiet.  

2.3. Lehtpuu osaluse suurendamisele või täielikult lehtpuu kasvatamisele keskendutakse juhul, kui 

okaspuu väljakasvatamine domineeriva lehtpuu alt ei ole enam otstarbekas. 

2.4. Seganoorendike hooldamisel arvestatakse eraldise osal kasvavat kasvukohale sobivaimat 

puuliiki ning  lähtutakse selle puuliigi kvaliteedinõuetest. Lehtpuu osalust koosseisus suurendame 

märjemates kasvukohtades, mis tagab tulevikupuistu parema vastupidavuse ekstreemsetele 

ilmastikutingimustele.  

2.5. Valgustusraiel säilitatakse elujõulised kõvad lehtpuud juhul, kui need ei takista 

eesmärgipuuliigi väljakasvatamist ja see on kasvukohast lähtudes otstarbekas.  

2.6. Noorendikes, kus valgustusraiega on hilinetud, puude arv hektaril on kõrge ja 

eesmärgipuuliigi elusvõra pikkus on alla 30%, viiakse puude arv kvaliteedinõuetega vastavusse 

mitme valgustusraiega, pidades silmas puistu arengut.  
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2.7. Ühtlaselt uuenenud,  heade kasvuomadustega noorendikes viiakse puude arv viimase 

valgustusraie järgsete optimaalsete tingimusteni võimalikult kiiresti, lähtudes eesmärgipuuliigi 

arengust.  

2.8. Valgustusraiet välditakse üldjuhul märgades nõgudes, allikate - ojade ümbruses, 

veekaitsevööndites ning avamaastiku servaaladel. Looduslik areng suurendab nende alade 

bioloogilist mitmekesisust ja ökotonide kujunemist. Võimalusel säilitatakse tormikindlamaid, 

elujõulisemaid puuliike ja põõsaid.  

 

3. Mänd 

 
3.1. Metsakasvatuslikud alused: 

3.1.1. Nõrk lehtpuu väljaraie tähendab männi jaoks sisuliselt valgustusraie tegemata jätmist. 

3.1.2. Lehtpuu okste hõõrdumine kahjustab männivõrseid, lehtpuude suur osakaal 

männinoorendikus suurendab mändide väljalangemist  ca 30%. 

3.1.3. Kui mändi piirab tugevasti lehtpuu, jääb mänd nõrgaks ja ühepoolse võraga,  

3.1.4. Mänd hukkub ja teda päästa ei ole võimalik, kui mänd on jäänud lehtpuule alla. 

3.1.5. Kase 10% osakaal koosseisus vähendab raieküpse männiku hektari kogutagavara 

hinnanguliselt 10%. 

3.1.6. Haab on vaheperemees pigiroostele, mis kahjustab männivõrseid kuni 15 aasta vanuseni.  

3.1.7. Männi enda väljaraieks üldjuhul enne 10 aastat ei ole vajadust. 

3.2. Valgustusraie kvaliteedinõuded: 

3.2.1. Lehtpuud ja põõsad raiutakse välja kuni 10 kasvuaastani, vaatamata sellele, et tekivad 

väikesed häilud.  

3.2.2. Suure tuleohuga aladel säilitatakse võimalusel teede ääres lehtpuuenamusega vööndid. 

3.2.3. Suure puude arvuga noorendikes teostatakse mändide esimene väljaraie keskmiselt 1,5 m 

kõrguses noorendikus. Puude arv viiakse ca 6000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 1,5 m. 

Harvendatakse  okaspuu gruppe, säilitatakse parimate kasvuomadustega puud. 

3.2.4. Viimasel valgustusraiel, keskmiselt 4 m ja kõrgemates noorendikes, viiakse mändide arv ca 

3000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 2 m.  Elujõuliste mändide ja kuuskede puudumisel, 

säilitatakse kasvukohale sobivad elujõulised kased.  

 

4. Kuusk 

 
4.1. Metsakasvatuslikud alused:  

4.1.1. Kuuse varjutaluvus väheneb tunduvalt alates 10 kasvuaastast.  

4.1.2. Kuuse enamusega segapuistu saavutame, kui kuusel on 10 aastane edumaa lehtpuu ees.  

4.1.3. Hooldatud kuusenoorendikus on puude võrad suuremad, kasv kiirem ja puistu resistentsem 

ka vanemas eas.  

4.1.4. Kuusenoorendikus on tähtis valgustusraiega tagada optimaalne puistu tihedus, et vältida 

harvendusraietel suurte väljaraietega kaasneda võivaid kahjustusi.  

4.1.5. Noored kuused võivad kuivada varakevadiste päikeseliste ilmadega, kui kuused 

vabastatakse järsult lehtpuu turbest, sest kuuskede juured on veel külmunud pinnases.  

4.1.6. Kuusel vahetuvad okkad iga 5-7 aasta tagant, ainult ca 15% okastest vahetub puul iga aasta 

ja reageerimine valgustingimuste muutumisele on aeglane.  

4.1.7. Kuuse ladvakasv peab olema vähemalt 5cm aastas ja suurem kui külgvõrsete juurdekasv.  

4.1.8. Juhul, kui kuusk on lehtpuule alla jäänud, kuid ladvakasv on veel positiivne (suurem kui 

külgvõrsete kasv) ja elusvõra pikkus 50% puu pikkusest, siis on võimalik veel kuuske päästa 

lehtpuu väljaraiumisega, sest kuusk taastab oma võra ja positsiooni. 

4.1.9. Kuuse ladvakasv algab mai keskpaigas ja kestab juuli alguseni, mistõttu tugevalt rõhutud 

kuuse kasvu soodustamiseks tuleb valgustusraiet teha hiljemalt mai lõpuks, sest mõne nädalane 

hilinemine tähendab kuuse jaoks kaotatud aastat.  

4.1.10. Kuuse enda väljaraieks üldjuhul enne 10 aastat ei ole vajadust. 

4.2. Valgustusraie nõuded: 

4.2.1. Lehtpuud ja põõsad raiutakse välja kuni 10 kasvuaastani, vaatamata sellele, et tekivad 

väikesed häilud.  
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4.2.2. Suure puude arvuga noorendikes teostatakse kuuskede esimese väljaraie keskmiselt 1 m 

kõrgustes noorendikes, puude arv viiakse ca 3000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 2 m. 

Harvendatakse okaspuu gruppe ning säilitatakse parimate kasvuomadustega puud.   

4.2.3. Viimasel valgustusraiel, keskmiselt 3 m ja kõrgemates noorendikes, viiakse 

kuuskede arv ca 2000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 2,5 m. Elujõuliste kuuskede 

ja mändide puudumisel säilitatakse kasvukohale sobivad elujõulised lehtpuud.  

 
5. Kask 

 
5.1. Metsakasvatuslikud alused: 

5.1.1. Kasel peab olema palju ruumi kasvamiseks, hea tüvevormi ja kiire juurdekasvu 

saavutamiseks peab noorendikus kaskede elusvõra pikkus olema vähemalt 50% puu pikkusest.  

5.1.2. Laasumine on pigem geneetiline omadus, mitte seotud puistu tihedusega.  

5.1.3. Korralikult hooldatud kasenoorendikus on lumekahjustusi vähem, sest võrad on 

sümmeetrilised, oksad lühemad ja tüved tugevamad.  

5.1.4. Kask reageerib kiiresti valgustingimuste muutumisele, nõrga väljaraie korral langeb valguse 

intensiivsus valgustusraie eelsele tasemele mõne aastaga ning raie on kaotanud oma tähtsuse.  

5.2. Valgustusraie nõuded: 

5.2.1. Suure puude arvuga noorendikes teostatakse kaskede esimene väljaraie keskmiselt 2 m 

kõrguses noorendikus, kaskede arv viiakse ca 6000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega  1,5 m. 

Raiutakse välja väheväärtuslikud lehtpuud ja halbade kasvuomadustega kased. Vajadusel 

harvendatakse okaspuu gruppe ning säilitatakse parimate kasvuomadustega puud.  

5.2.2. Viimasel valgustusraiel, keskmiselt 5 m ja kõrgemates noorendikes viiakse kaskede arv ca 

2000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 2,5 m. Okaspuu gruppide harvendamisel eelistatakse 

parimate kasvuomadustega puid, nende arv viiakse ca 1000 tk/ ha kohta.  

 

6. Haab 

 
6.1. Metsakasvatuslikud alused: 

6.1.1. Haaval peab olema palju ruumi kasvamiseks, hea tüvevormi ja kiire juurdekasvu 

saavutamiseks peab noorendikus haabade elusvõra pikkus olema vähemalt 50% puu pikkusest.  

6.1.2. Haab reageerib kiiresti valgustingimuste paranemisele, nõrga väljaraie korral langeb valguse 

intensiivsus valgustusraie eelsele tasemele mõne aastaga ning raie on kaotanud oma tähtsuse. 

6.2. Valgustusraie nõuded: 

6.2.1. Suure puude arvuga noorendikes teostatakse haabade esimene väljaraie keskmiselt 3 m 

kõrgustes noorendikes, haabade arv viiakse ca 6000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 1,5 m. 

Raiutakse välja väheväärtuslikud lehtpuud ja halbade kasvuomadustega haavad, säilitatakse 

kuused ja võimalusel kased. Harvendatakse okaspuu gruppe ning säilitatakse parimate 

kasvuomadustega kuused.  

6.2.2. Viimasel valgustusraiel, keskmiselt 6 m ja kõrgemates noorendikes viiakse haabade arv ca 

1500 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega ca 3 m. Okaspuu gruppide harvendamisel eelistatakse 

parimate kasvuomadustega kuuski, nende arv viiakse ca 1000 tk/ha kohta.  

 

7. Sanglepp 

 
7.1. Metsakasvatuslikud alused: 

7.1.1. Sanglepp on valgusnõudlik puu, teda samastatakse valgusnõudlikkuselt männiga. 

Kiirekasvuline ja hästi arenenud juurestikuga.  

7.1.2. Ökoloogilises ja majanduslikus mõttes sarnaneb sanglepa kasvatamine kasega: vajab palju 

ruumi kasvamiseks ja reageerib valgustingimuste muutumisele kiiresti. Säilitatakse võimalusel 

seemnetekkelisi puid. 

7.1.3. Sanglepa enda väljaraieks üldjuhul enne 10 aastat ei ole vajadust. 

7.1.4. Arvestades sanglepikute pidevat uuenemist kännuvõsude abil, on sealt saadav puit halvema 

kvaliteediga ning tüvemädanikest kahjustatud.  

7.2. Valgustusraie nõuded: 
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7.2.1. Suure puude arvuga noorendikes teostatakse sangleppade esimene väljaraie keskmiselt 2 m 

kõrgustes noorendikes puude arv viiakse ca 6000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 1,5 m. 

Harvendatakse kännuvõsu tekkelisi gruppe, säilitatakse maksimaalselt 2-3 võsu kännu kohta. 

Säilitatakse kased, saared ja kuused.  

7.2.2. Viimasel valgustusraiel, keskmiselt  5 m ja kõrgemates noorendikes viiakse sangleppade arv 

ca 2000 tk/ha kohta, puudevahelise kaugusega 2,5 m.   

  
Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 
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Lisa 4/1 

RMK ja …………………..vahelise 

…………….20 …. a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 
RMK keskkonnanõuded  

        ………………………. 20 ……. a 
 
RMK (Tellija) tutvustas ja AS xxxxxxx (Töövõtja) tutvus RMK juhatuse liikme poolt 21.08.2013. a. käskkirjaga 

nr 1-5/180 kinnitatud RMK keskkonnanõuetega. 

 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 

 

Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC metsamajandamise standardi 

ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

1 Kütused ja tankimine 

1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja 

möödavalamist. 

1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  

1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 

1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning kuni äraveoni 

ladustada keskkonnaohutult.  

 

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia. 

2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi 

purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja absorbeerivad matid, akud, 

hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  

2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- 

ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased keskkonnareostuse 

tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru ja kogumisnõu kasutatud 

absorbendi kogumiseks.  

 

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 

3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, arhitektuuriajaloolise 

väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist 

raidmetega. 

 

4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 

4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 

4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 

4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides ettenähtud 

tehnilise ülevaatusi. 

4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.  

4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja vähemalt üks 

absorbentmatt. 

4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud 

tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle 

+5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid peavad olema varustatud 

seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP
®
ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama tootja nõuetele. 

 

5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 
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5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  

5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  

5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  

5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 

5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 

5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast eemale. 

5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd koheselt peatatakse. 

5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja helkurvesti. 

5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 

5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on keelatud 

metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud kohas. 

 

6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK 

tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas kindlustades 

enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne asukoht ja 

mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb teatada 

telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada töö kuni 

lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. Leiukoht tuleb 

võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK tööjuhti ning 

oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 

 

 
Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 
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Lisa 5/1 

RMK ja …………………..vahelise 

……………. 20 …. a metsakasvatusteenuse 

töövõtulepingu nr ………. juurde 

 

 

 

Nõuded töötamisel metsauuendamise hooldamisel, valgustusraiel ja mittelikviidse puidu 

harvendusraiel 

        ………………………. 20 ……. a 
 

 

 

 

1. RMK (Tellija) tutvustas ja xxxxxxx (Töövõtja) tutvus töödele esitatavate järgnevate nõuetega:  

1.1. Keelatud on jätta raiejäätmeid väljapoole raieala, veekogudesse ja raieala läbivatele trassidele ja 

teedele.  

1.2. Keelatud on jätta raiutud puid kasvavatele puudele rippuma. 

1.3. Keelatud on vigastada kasvamajäetuid puid. 

1.4. Keelatud on jätta kasvama halbade tüveomadustega, kahjustatud või kasvukohale ebasobivaid 

puid. 

 

2. Käesolev Lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja teine Töövõtjale. 

 

Poolte allkirjad: 

 

Tellija      Töövõtja  

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

………………………………./nimi/  …………………………….……./nimi/ 

 

 


