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Ettepanekud kaasamise parandamiseks asustusüksuse lähedaste riigimetsade
majandamisel
Täname teid ammendava vastuse eest meie 19.03.2021 tehtud pöördumisele, mis käsitles
riigimetsade majandamist asustusüksuse läheduses ning sellega seonduvat uuendatud
kaasamise korda. Johtuvalt teie vastusest sooviksime teha ettepanekud, mis võimaldaksid
kohalikke elanikke paremini kaasata ja neile suuremat sõnaõigust anda, välistamata samas nn
kõrgendatud avaliku huviga ehk KAH aladel ühegi metsamajandusliku võtte kasutamist, mida
seadused ja üldplaneering lubavad.
Küsimusele, kes määrab riigimetsa uuendusraiete mahu ja millele tuginetakse selle määramisel,
vastasite, et uuendusraiete pindala kujuneb metsa olemi baasil ning arvutustes arvestatakse
kitsendusteta majandatava metsa ja uuendusraieid lubava kitsendustega metsa pindalaga.
Juhime tähelepanu, et kaasamise käigus üles kerkinud probleemid seisnevad eeskätt selles, et
RMK väidab, nagu ei saaks amet arvestada inimeste ettepanekutega raieliikide muutmise osas
(näiteks suuremamahuliste lageraiete asendamisel väiksemamahuliste valikraietega).

Arusaadavalt ei saa inimeste ettepanekuga arvestada, kui uuendusraiete pindala välja
arvutades käsitletakse KAH alasid tavaliste majandusmetsadena, lisades neil aladel kasvavad
metsad Teie poolt viidatud arvutustesse.
Eeltoodust johtuvalt teeme inimeste kaasatuse parandamiseks järgmised ettepanekud:
1.

2.

Palume võtta arvutustest, mille baasil kujuneb riigimetsade uuendusraiete pindala,
välja asustusüksuse lähedased metsad ehk KAH alad. Sellisel juhul saab asustusüksuse
lähedaste metsade elanikud kaasata RMK raieplaanidesse võrdsetel alustel, nii et lagevõi turberaied ei pea olema ainukesteks valikuteks, vaid võimalik on ka algsete
plaanide muutmine sõltuvalt kohalike elanike antava sisendi põhjendatusest.
Palume luua kindlad juhised, millistel alustel peab RMK arvestama kohalike elanike
ettepanekuga, muutes raieliiki või jättes raied ülepea ära. Sellisel juhul on kindlamini
tagatud, et inimeste häälega arvestatakse, juhul kui nende argumendid on piisavad
ning arusaadavalt esitatud. Juhised peavad tagama inimeste kodumaastike
rekreatiivsete väärtuste säilimise ja kaitsemetsade funktsioonide hoidmise.

Kui KAH alade elanikud suudavad tuua RMK raiekavade vastu pädevad argumendid või otsivad
mõistlikku kompromissi, pakkudes lage- ja turberaietele alternatiive väiksemamahuliste
hooldus- ja valikraiete näol, siis peab RMK olema võimeline algsed plaanid ümber tegema ning
põhjendatud vajaduse korral neilt aladelt saadavast puidukogusest loobuma. Nagu Te ka EMA
eelnevale pöördumisele antud vastuses demokraatlikult kinnitasite: Enne metsatöödega
alustamist peavad vastavad kokkulepped sõlmitud olema ning arvestama maksimaalselt nii
erinevate osapoolte huve, kui ka olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Linda-Mari Väli
MTÜ Eesti Metsa Abiks
juhatuse liige

