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TINGIMUSED ROHEVÕRGUSTIKU ALAL ARUKÜLA MÄNNIKUS I

• Aruküla männik on metsase miljööga üheaegselt väärtuslik puhkeala ja elamu
piirkond, mille ilme säilitamiseks majandatakse selle piirkonna metsa
püsimetsana. Püsimets on mets, milles toimub raiealade või välja langenud
puude asendamine uute, kasvukohale looduslikult omaste puudega. Aruküla
männiku puhul on oluline säilitada sealset elurikkust, maastiku ilu, puhke- ning
elukeskkonna funktsioone. Männiku alal on metsa majandamise eesmärk
esteetiliselt nauditava metsa kujundamine, puhketingimuste
parandamine, rekreatiivsete omaduste ja metsa männikuna püsimine.

• Lubatud on maastikku sobituvate raiealade tekitamine männiku
uuendamiseks. Aruküla männiku alal tuleb raietegevust planeerida, et alal
oleks tagatud kaugemas tulevikus erivanuseliste männimetsade kogum. Selleks
planeeritakse koostöös kohaliku kogukonnaga maastikku sobituvate raiealade
tekitamist männiku uuendamiseks. Raie kooskõlastatakse kohaliku
omavalitsusega enne metsateatise esitamist.

• Aruküla männiku riigimetsa osa majandamiseks koostatakse koostöös RMK-ga
Aruküla männiku riigimetsa majandamise pikaajaline kava maastikku
sobitatud väiksemate raiealadega, mille eesmärk on kindlustada
Aruküla männikus noorte ja keskealiste männimetsade teke tuleviku
kasutajatele. Metsamajandamist tutvustatakse kogukonnale täiendavalt
infokoosolekutel, mis toimuvad hiljemalt raietele eelneva aasta 1. detsembriks.



TINGIMUSED ROHEVÕRGUSTIKU ALAL ARUKÜLA MÄNNIKUS II

Üldised põhimõtted metsa majandamisel on järgmised:

• metsa raiumisel alustatakse metsast, mis on vanem või mille tervislik
seisund on halb;

• raielankidega ei ületata väljakujunenud metsaradasid ja teid. Teede ja
radade ääres jäetakse raielangile säilikpuid või säilikpuude suuremaid
gruppe kokku vähemalt 20 tihumeetrit 1 ha kohta;

• raied teostada maksimaalselt kuni 1 ha lankidena.
• raie teostamine pesitsusperioodil on keelatud. Raie teostaja peab tagama,

et ka väljaspool pesitsusaega pesitsevate loomade elupaika ei hävitata
ning järglasi raie läbi ei surmata.

• juhul kui raie tegemise käigus leitakse kaitsealusele liigile sarnaseid liike
või tekib kahtlus, et tegemist võib olla kaitsealuse liigiga, tuleb raie
katkestada ning liigi tuvastamiseks anda sellest teada Keskkonnaametile
(kuna piirkonnas ei ole seni uuritud kaitsealuseid liike, ei tähenda, et neid
seal ei esine).

• kahe raielangi vahelisel alal ei alustata raiega enne, kui teostatud
raiealadel on istutatud noorte puude maapinnalt võetud pikkus vähemalt 1
m.

• uus mets pannakse lankidel kasvama hiljemalt kahe aasta jooksul pärast
raiet.



RMK SEISUKOHT I

• Eesti metsades ei ole püsimetsa majandamise rakendamine üldjuhul võimalik,
sest valikraie, mis on ainuke püsimetsa majandamise võte, ei anna tuleviku
metsa osas soovitud tulemusi ning võib pikema perspektiivis viia hoopis metsa
väärtuse olulise languseni. Aruküla viljakates männikutes, kus suure metsa all
vohab kuslapuu ja sarapuu võsa, ei anna püsimetsana majandamine kindlasti
soovitud tulemust. RMK on seisukohal, et Aruküla puhkemetsa säilimine,
hea tervislik seisukord ja rekreatiivne kasutus saab kõige paremini
tagatud, kui säilib võimalus rakendada kõiki metsaseadusega lubatud
raievõtteid. Palume püsimetsa majandamine antud tingimustest välja jätta
ja mitte keelata lageraie tegemist Aruküla puhkemetsas.

• RMK ei ole nõustunud planeeringus oleva tekstiga: „raied teostada
maksimaalselt kuni 1 ha lankidena;“. Mistahes tegelike looduslike
tingimustega mittearvestava konkreetse numbrilise piiri kehtestamine raieala
mõõtmetele seab nii valla kui ka RMK metsa majandamise kava tehes
probleemide ette. Mõistlikud raieala suurused arutatakse läbi metsa
majandamise kava koostamise käigus ja need peavad arvestama kohapealseid
olusid. Kunstlike piiride seadmine takistab loodusesse sobituvate raiealade
planeerimist.



PLANEERIJA KÜSIMUSED

• Milline riigiasutus vastutab rohevõrgustiku valdkonna eest? RV on suuresti 
avalik huvi, kes peaks selle eest heaperemehelikult seisma?

• Kui soovime seada metsamajandamisele kitsendusi (avalikust huvist lähtuvalt), 
siis millised võimalused selleks UP raames on? 

• Kuidas kaaluda avalikku huvi ja era- või riigipoolset metsamajandamise huvi? 
Mida kaalukausile seada?

• Kuidas hinnata määratavate kitsenduste proportsionaalsust erametsaomanike ja 
RMK puhul?

• Kas maaomaniku (sh RMK) vastuseisu korral on ainsaks võimaluseks maa välja 
ostmine? 

• Kuidas mõista kitsenduste kompenseerimist, millest metsaomanikud räägivad?


