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RMK lageraiekavadest kaitsealadel, hoiualadel ja püsielupaikades 
 

 

1. Raied Kääpa maastikukaitsealal Välgi piiranguvööndis 

 

26.09.2019 vaidlustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Riigimetsa Majandamise 

Keskuse (RMK) kavandatud lageraied Kääpa maastikukaitsealal Välgi piiranguvööndis, kus 

asub muu hulgas ka metsise elupaik (dhs-adr-

kea.envir.ee/Display.aspx?ID=308110&Root=308110).  

 

Meile teadaolevalt taotleb RMK alates 1. oktoobrist viiel eraldisel lageraiet võimaldavate 

metsateatiste tühistamist (metsateatised 50000237013; 50000236983; 50000237153; 

50000237107; 50000237187), sest eraldistele ja nende lähiümbrusse on määratud 

vääriselupaigad, millise otsuse eest riigimetsa majandajaid siiralt tunnustame. 

 

Juhime samas tähelepanu tõsiasjale, et viiel Kääpa maastikukaitsealale ja  ühtlasi Natura 2000 

võrgustikku kuuluval eraldisel on lageraied juba toimunud (metsateatised 50000236979; 

50000237175; 50000237125; 50000236985; 50000237003) ja viiel eraldisel on lageraie 

endiselt kavas (metsateatised 50000237169; 50000237123; 50000237185; 50000237151; 

50000236963). 

 

http://www.liikumine.ee/
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http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=308110&Root=308110
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Kaks lageraieks kavandatud eraldist  (katastriüksus 86101:001:0008, kvartal KV081, eraldised 

4 ja 36) piiranguvööndi idaosas kattuvad meile teadaolevalt laanerähnide elupaigaga. 

Laanerähn on II kategooria kaitsealune liik, kes elab suuremates loodusmaastikulaamades, 

eelistab vanemaid puistuid, kus on rohkelt kuivanud puid, soovitavalt kuuski. Liiki ohustavad 

tegurid on metsade majandamine, mille tulemusena väheneb metsade vanus ja rähnile sobivate 

elupaikade pindala. Välgi metsad on samuti elupaigaks väheneva arvukusega II 

kaitsekategooria linnuliigile metsisele, keda ohustab peamiselt metsade majandamine 

lageraietega ning kuivendussüsteemide rajamine.    

 

Kääpa maastikukaitsealal on RMK asunud majandama kuivendamata vanu  loodusmetsi – 

kokku neljal hektaril on lagedaks raiutud eraldised 116-121 aasta vanused männikutega ja 91-

aastane kaasik. Raieloa tühistamist taotletakse enamikus üle saja aasta vanades kuusikutes 

(kogupindalaga 2,3 ha), endiselt on aga kavas raiuda eraldised, millel kasvavad 90 ja 110 

aastased männikud ning 90 aastane kaasik (kogupindalaga 2,4 ha). 

 

Metsaraiete keskkonnamõju Eestis ei hinnata, ka kaitsealadel ja Natura 2000 aladel mitte. Meie 

hinnangul rikub riik sellega Loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) põhimõtteid.  

 

Kaitsealuste liikide elupaikade säästmiseks ning Natura 2000 võrgustikku kuulumisega 

kaasnevatele kohustustele tuginedes taotleme metsateatiste 50000237169; 50000237123; 

50000237185; 50000237151; 50000236963 viivitamatut tühistamist.  

 

 

2. Raied Kiisli metsise püsielupaigas  

 

Samas piirkonnas plaanib RMK raieid ka Kiisli metsise püsielupaiga piiranguvööndis. 

Täpsemalt plaanitakse teha aegjärkset raiet eraldistel HL356-3; HL358-1; HL358-2 ning 

lageraiet eraldistel HL358-11; HL360-1; HL388-2; HL403-6 (vaata 

Pöördumine_lisa1_Kiisli_metsateatis nr 5000030356), samuti sanitaarraieid (H356-1; H-356-6)  

 

Sarnaselt Välgi metsade raietele on RMK taotlenud Keskkonnaametilt (KeA) metsa väljaveo 

lubamist Kiisli metsise püsielupaiga piiranguvööndi metsadest külmumata pinnasega. Puidu 

väljaveoks loa saamine on ühtlasi raiete alustamise eeltingimuseks. 

 

30. oktoobri seisuga on KeA kuuele RMK poolt raiesse kavandatud looduskaitsealusele 

eraldisele (HL356-3, HL358-1, HL358-2, HL388-2, HL403-6 ja HL358-11) külmumata 

pinnasega puidu väljaveo loa ka andnud, „tingimusel, et pinnasekahjustusi ei tekitata“ (vaata 

Pöördumine_lisa2_KeA_Puidu kokku- ja väljaveo lubamisest ja mitte lubamisest külmumata 

pinnasel Kiisli metsise püsielupaiga piiranguvööndis). Tegemist on küll majandamist 

võimaldava piiranguvööndiga, kuid püsielupaiga eesmärk on ennekõike liigikaitse, mida RMK 

FSC sertifikaati omava ettevõttena peab tagama.   

 

Kaitsealuste loodusväärtuste säilitamiseks taotleme raielubade viivitamatut tühistamist 

Kiisli metsise püsielupaiga piiranguvööndis, kus plaanitakse teha aegjärkset raiet 

eraldistel HL356-3; HL358-1; HL358-2 ning lageraiet eraldistel HL358-11; HL360-1; 

HL388-2; HL403-6.  
 

Rõhutame, et FSC sertifikaati omavad ettevõtted peavad metsade majandamisel:  

 

 säilitama bioloogilist mitmekesisust, õrnu ökosüsteeme ja maastikke;  

 seisma selle eest, et kõrge kaitseväärtusega metsades säiliks või paraneks neile 

metsadele iseloomulikud tunnused;  

 tegema kõrgekaitseväärtusega metsade majandamisel otsuseid lähtudes 

ettevaatuspõhimõttest.     
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Lugupidamisega 
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56 288 472  

http://www.eestimetsaabiks.ee/
mailto:lindamari@eestimetsaabiks.ee

