
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku, et raietegevust mitte teostada. Eve Ausmees Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

On raietegevuse vastu. Krista Ilves Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku, et lageraiet ei tohi teostada ja see peab peale 

raietöid välja nägema nagu puhkemets.
Stella Veber Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Palub raietöid edasi lükata 8-10 aastat. Stella Veber Pole võimalik arvestada Ettepanek ei puuduta Vääna KAH ala.

Teeb ettepaneku ala uuendada kuuse- ja männitaimedega. Stella Veber Pole võimalik arvestada Ettepanek ei puuduta Vääna KAH ala.

Teeb ettepaneku, et asukoht - SPUTNIK OÜ raadiuses ning 

metsateede ääres ja jõe

lähedal.

Aleksandr Jehvik Pole võimalik arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Metsa ja metsaniitude maksimaalse maastiku säilitamine. Aleksandr Jehvik Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Eemaldage nii palju kui võimalik surnud puitu ja

mädanenud puid.
Aleksandr Jehvik Arvestame Arvestatakse metsatööde kava koostamisel.

Uue raie metsa istutamine pärast maharaiumist Aleksandr Jehvik Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega - metsa uuendamise 

kohustus tuleneb seadusest.

On soovitav tööd teha talvel ja nädala jooksul. Aleksandr Jehvik Arvestame
Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Soovitav on istutada mänd, kuusk, kask,

lepp. Aleksandr Jehvik Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku, säilitada metsas paiknevate teede ja radade 

seisukord ja nende servade ümbrus võimalikult 

sarnasel viisil. 

Piret Meltsas Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Ettepanek, raiealad tuleb sobitada maastikku, et säiliksid ka taimede 

iseloomulikud kasvukohad (nt 

piibelehtedega metsatukk, vanad tammed, pärnad ja valge mänd). 

Piret Meltsas Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Teeb ettepaneku, et raietegevust mitte teostada. Marje Aston Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 



Moodustataval Sõrve looduskaitsealal mitte kavandada metsatöid 

kuni 

Sõrve looduskaitseala moodustamiseni.

Erik Sandla -

Harku Vallavalitsus
Pole võimalik arvestada

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Säilitada olemasolev mets senisel kujul ning kavandada vaid 

sanitaarraiet. 

Erik Sandla -

Harku Vallavalitsus
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Peatada kõik KAH-alade majandamisega seotud arutelud ja 

ettepanekute

kogumine RMK-le kuni on moodustatud kaitseala ja kinnitatud 

kaitsealal tegevusi

reguleeriv kaitse-eeskiri.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Teostada inventuur järgnevate alade määratlemiseks 

vääriselupaikadena: hetkel Sõrve LKA piiranguvööndist väljajäävad 

Petsaku tee äärsed metsatukad kinnistul Keila metskond 21 

(19801:011:0107), Otsatalu tee äärsed metsatukad kinnistutel Keila 

metskond 19 (19801:011:0105) ja Keila metskond 22 

(19801:011:0947).

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Pole võimalik arvestada

Keskkonnaseire toimub keskkonnaministri poolt 1. 

märtsil 2019 kinnitatud riikliku keskkonnaseire 

programmi ja NEPConi ajutine metsamajandamise

standard Eestis, alusel. Seire käigus kogutud 

andmeid säilitatakse digitaalsetes andmebaasides 

(EELIS, KESE). 

Teostada inventuur looduskaitselise rohekoridori kaardistamiseks ja 

seni välistada

igasugused raied kinnistutel Keila metskond 22 (19801:011:0947), 

Keila metskond 24

(19801:012:0069), Keila metskond 241 (19801:012:0593), Keila 

metskond 230

(19801:011:1155), sest nende kaudu toimib ainukene ja viimane 

põhja-lõuna suunaline

ulukite rohekoridor.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Pole võimalik arvestada

Keskkonnaseire toimub keskkonnaministri poolt 1. 

märtsil 2019 kinnitatud riikliku keskkonnaseire 

programmi ja NEPConi ajutine metsamajandamise

standard Eestis, alusel. Seire käigus kogutud 

andmeid säilitatakse digitaalsetes andmebaasides 

(EELIS, KESE). 

Säilitada Harku valla üldplaneeringus kehtestatud ja kogukonna poolt 

aktiivses kasutuses olevad Vääna puhke- ja virgestusmetsad senisel 

raiumata/hooldamata kujul.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Säilitada Otsatalu tee äärsed metsatukad kinnistutel Keila metskond 

19 (19801:011:0105) ja Keila metskond 22 (19801:011:0947) ning 

Petsaku tee ääres olev metsatukk kinnistul Keila metskond 21 

(19801:011:0107) senisel raiumata/hooldamata kujul kodulähedaste

turvaliste metsaradadena.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Säilitada metsa liigirikas ökosüsteem laste jaoks oluliste 

vaatamisväärsustega (nt

piibelehtedega metsatukk, iidsed tammed, Metsavana tamm, pärnad 

ja valge mänd), et küla lasteaed, kool ja noortekeskus saavad jätkata 

samaväärset virgestuslikku ja

loodushariduslikku õppetegevust.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.



Säilitada Keila metskond 19

(19801:011:0105), Keila metskond 22 (19801:011:0947) ja Petsaku 

tee (Keila metskond 21 (19801:011:0107) asustusesisesed ja kodude 

vahetus läheduses olevad metsad kaitsemetsadena, vältides puude 

raiet, mis tooks kaasa kohalike elupaiga tingimuste halvenemise.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Käsitleda eelnevalt nimetatud asulasiseseid

metsi kaitse- ja puhkemetsadena need säilitades ning säilitades seega 

ka Vääna ja Vahi küla atraktiivne miljööväärtuslik maine 

looduslähedase ja hoitud elukeskkonnana.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Pole võimalik arvestada

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Oodata omapoolsete plaanide koostamisel loodava Sõrve 

looduskaitselala loomise protsessi lõpuni.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Kooskõlastada kõik metsatööde plaanid Keskkonnaaametiga.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega.

Mitte kavandada raideid Harku valla rohekorideri tuumalasse ja 

rohekoridoridesse.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Mitte kavandada lageraiet.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Mitte kavandada kõiki raideid ühele ajal.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Jätta kasvama pärast raiet võimalikult palju puid ja samast liigist.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Mitte tekitada raietega võimalikke tuulekoridore ja mitte rikkuda ala 

veereziimi.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame kava koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Mitte häirida metsa majandamisel kohalike 

inimeste tavapäraste tegevuste jätkamisel.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.


