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Raiest AÜ Vilivere-9 ja Roobuka raudteepeatuse vahel 
 

Vastuseks Teie pöördumisele mõned selgitavad asjaolud seoses lageraiega kvartal SK236 

eraldisel 2. Enne raiekava tutvustamist avalikkusele vähendasime antud raieküpse eraldise pindala 0,65 

ha võrra just põhjusel, et säilitada maksimaalselt puhvrit elamute ja raudtee vahel (esialgse kujuga 

eraldis ulatus osaliselt raudteest eluhooneteni). RMK jaoks on see tavapärane maastikuplaneerimine ja 

me ei pidanud oluliseks sellist eeltööd eraldi esile tõsta. Samuti on langile kavandatud tavapärasest 

rohkem säilikpuid, mis jäetakse gruppidena ja säilitades alusmetsa säilikpuude gruppide all. Ka see 

liigendab ajutiselt tekkivat avatud maastikku. Kinnitame, et järgmist raiejärku antud alal ei kavandata 

enne kui noor mets kõnealusel langil on kasvanud piisavalt suureks, et toimida mürapuhvrina, 

hinnanguliselt kulub selleks 15 aastat. Leiame, et antud alale kavandatud leevendusmeetmed on olnud 

piisavad, et olla tasakaalus metsa sotsiaalsete, ökoloogiliste ja majanduslike funktsioonide täitmisel. 

Siinkirjeldatud raieplaneeringut on tutvustatud 08.08 ilmunud Kohila valla ajalehes 

avalikkusele ja 06.09 langil AÜ Vilivere-9 esindajatele, samuti Kohila ja Saku valdade esindajatele 

ning on olnud viimatimainitutele kompromisslahendusena vastuvõetav. AÜ Vilivere-9 esindajate 

ettepanek kavandatud raie üldse ära jätta ei ole olnud selle võimaluse kaalumiseks piisavalt 

argumenteeritud. 

Mets on Eesti rikkus. On oluline, et meie metsad oleksid elujõulised, erinevas vanuses, 

mitmekesised ja terved. Selline seisund saavutatakse metsa kasvatades, kasutades, uuendades ja 

kaitstes. Nõnda tagame, et igal järgmisel põlvkonnal on samaväärselt meiega noort metsa, keskealist 

metsa ja raieküpset metsa ning võimalus kasutada nende metsadega kaasnevaid hüvesid. Erinevas 

vanuses mets on vajalik ka ökoloogilise mitmekesisuse tagamiseks, sest eri liigid vajad erinevaid 

tingimusi ja elupaiku.  

Enamus Eesti metsadest on poollooduslikud ehk inimene on need kunagi istutanud ning loodus 

teisi puuliike omalt poolt lisanud. Elujõulise metsa saamiseks järgnevad istutamisele 

metsakasvatustööd. Kui mets saab raieküpseks, siis puit raiutakse ja asemele kasvatatakse uus mets.  

Metsa kasvatamise võtted on erinevad ja need olenevad kohapealsetest looduslikest 

tingimustest. Eesti tingimustes on kõige tulemuslikum uuendada metsa lageraiega, millega luuakse 

taimede kasvuks soodsad valgustingimused. Looduslikult on lageraiele sarnaseid tingimusi varem 

loonud põlengud ja tormid, mida täna aga esineb harvem ja väiksemal pindalal.  

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 protsenti metsamaast. 

Metsa raiudes saame taastuvat ja keskkonnasõbralikku materjali, mida kasutame energia 

saamiseks, ehituses, mööblitööstuses, paberi tootmiseks ja paljuks muuks. Lisaks luuakse riigimetsas 

looduses liikumise võimalusi, kaitstakse loodusväärtusi ja kultuuriobjekte ning toetatakse 

teadusuuringuid. 
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