
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Säilitada suuremad okaspuud Petsaku põik 5 

(19801:011:0962) ja Petsaku tee vahele jääval 

alal (AR2021).

Karmo Gudinas Arvestame

Antud alal on valitud raieviis, kus esimeses etapis raiutakse 

välja 50% puudest. Teise etapi tööd kavandatakse 10 aasta 

pärast.

Peatada RMK poolt vastu võetud raieplaani 

täideviimine (kaart nr. 1), kuhu kuuluvad nii 

aegjärksed (AR 2021) raied ja lageraied (LR 2021).

Jaanus Härms ja Annely 

Ruusmann - Vääna kogukonna 

esindajad

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Korraldada antud piirkonnas liigiinventuur 

selgitamaks, kas ja kui palju antul alal esineb

ohustatud ja kaitsealuseid liike. Inventuuri võiks 

läbi viia sõltumatud looduseksperdid.

Jaanus Härms ja Annely 

Ruusmann - Vääna kogukonna 

esindajad

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). 

Teostatud uuringu tulemused esitada MTÜ Vääna 

Seltsile (e-posti aadress: vaanaselts@gmail.com), 

et saaksime sellele toetudes anda oma seisukoha 

antud ala metsamajandamise või kasutamise 

osas.

Jaanus Härms ja Annely 

Ruusmann - Vääna kogukonna 

esindajad

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). 

Peatada Sõrve riikliku looduskaiteseala 

kehtestamiseni metsamajanduskavade 

koostamine ja raiete plaanimine kinnistul Keila 

metskond 19 (katastritunnus 19801:011:0105, 

kaardil nr. 2

märgitud helerohelisega), sest antud kinnistu 

osas on tehtud ettepanek Keskkonnaametile 

(10.mail 2021) liita see riikliku Sõrve 

looduskaitsealaga.

Jaanus Härms ja Annely 

Ruusmann - Vääna kogukonna 

esindajad

Pole võimalik arvestada

Raietegevuse lubamise otsustab Keskkonnaamet esitatud 

metsateatiste alusel, töödele kaitsealuste liikide 

leiukohtades seab Keskkonnaamet eritingimused.

Säilitada Harku valla üldplaneeringus kehtestatud 

(kaart nr. 4, märgitud helerohelisega) ja

kogukonna poolt aktiivses  kasutuses olevad 

Vääna puhke- ja virgestusmetsad.

Jaanus Härms ja Annely 

Ruusmann - Vääna kogukonna 

esindajad

Arvestame

Kavandatud tööd ei muuda maakategooriat, st antud ala 

jääb puhke- ja virgestusmetsadena kogukonna kasutusse 

edasi.

soovime kohaliku kogukonnana kindlasti edaspidi 

kaasa rääkida RMK

raieplaanides ning palume saata Vääna 

kogukonnale kutse vastavale avalikule 

koosolekule. Kutse palume saata e-posti 

aadressile: vaanaselts@gmail.com.

Jaanus Härms ja Annely 

Ruusmann - Vääna kogukonna 

esindajad

Arvestame
Koosoleku toimumise aja täpsustame ja teavitame sellest 

kogukonna esindajaid ja kohalikku omavalitsust.



WA081 eraldised 25 ja 9  raietööde kavandamisel 

palume arvestada: a) 0,6 ha suurune eraldiste ala 

paikneb Otsatalu tee ja aktiivses kasutuses 

metsaraja vahel;

b) alal on korralik noorte puude juurdekasv, mis 

säilitada;

c) välja raiuda kuni 50% vanadest mändidest ja 

vanad kuused; 

d) säilitada alal kasvavad pärnad, tammed, 

lehised jms; 

e) peale raietööde lõpetamist peaks ala välja 

nägema mitte lageda alana vaid pigem 

püsimetsana 

majandatud metsana. 

Lembe Reiman - Harku 

Vallavalitsus
Arvestame

Tööde teostamine sellisel moel antud piirkonnas oleks 

sobilik.

WA081 eraldis 15 arvestades, et kuigi sanglepp 

on kiire kasvuga aga tegemist on liigniiske alaga, 

kus sangleppa on vähe, siis ei ole majanduslikult 

mõistlik seal raiet raie tegemise ja noore 

metsa kasvamise eesmärgil teostada. 

Lembe Reiman - Harku 

Vallavalitsus
Pole võimalik arvestada

Antud alal on kavas säilitada pärna, kõvalehtpuid, lehiseid 

ja nulgusid. Teiste puuliikide väljaraie loob võimaluse 

antud metsaosa vanuselist struktuuri mitmekesistada.

WA081 eraldis 3 põhja küljest piirneb eraldis 

Vääna jõega, mille 

veekaitsevööndis raieid mitte teostada. 

Raietööde maht ja säilikpuud leppida kokku 

vahetute 

naabrite - Petsaku tee 15 ja Petsaku tee 18 

omanikega.

Lembe Reiman - Harku 

Vallavalitsus
Arvestame osaliselt

Kaldakaitsevööndis tööde kavandamisel lähtume 

Looduskaitseseaduses sätestatud kitsendustega. 

Säilikpuude paigutuse täpsustame piirinaabritega.

WA081 eraldis 1 arvestades, et 

tegemist on väikese alaga Vääna jõe ääres, 

rohevõrgustiku koridoris, siis seal tuleks vähemalt 

50% 

küpsusvanuse saavutanud puudest säilitada. 

Lembe Reiman - Harku 

Vallavalitsus
Arvestame

Aegjärkse raie esimesel raiejärgul säilitatakse 50% ülarinde 

puudest.

 WA080 eraldis 8 Raietööde maht ja säilikpuud 

leppida 

kokku vahetute naabrite - Petsaku tee 9, 

Väänatammi tee 14 ja Väänatammi tee 16 

omanikega. 

Lembe Reiman - Harku 

Vallavalitsus
Arvestame Säilikpuude paigutuse täpsustame piirinaabritega.

WA080 eraldis 10  Eraldis on suhteliselt väike ja 

kitsas riba, kus säilitada noored puud. 

Lembe Reiman - Harku 

Vallavalitsus
Arvestame Loodusliku uuendusega häilud säilitatakse tööde käigus.

Mitte teostada raieid Vääna külas Petsaku metsas 

majapidamiste vahel ega kõrval.
Marje Aston Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Palun uurida Keskkonnaameti või sõltumatute 

ekspertide poolt antud ala, et hoida ja kaitsta

pisikesi metsatukkasid Otsatalu tee L3 ja Petsaku 

tee ääres, inimeste kodude ja ka mõisaansambli

vahetus läheduses.

Marje Aston 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). 



Mitte võtta ära Vääna kandi inimestele armsaks 

saanud piibelehemetsa ja ainsaks liikumiseks

olemasolevat metsarada ja teed. 

Marje Aston Arvestame
Antud metsaala avalik kasutus säilib ka tulevikus, 

olemasolevad metsarajad ja teed säilitatakse.

Arvestada kogukonna soovidega hoida ehedat 

loodust selle üsna napi tulu asemel, mis metsa

raiumisest saadav annaks.

Marje Aston Arvestame

Koostöös kohaliku omavalitsuse ja kogukonna 

esindajatega kirjeldame eraldiste kaupa tööd selliselt, et 

raiealadel saaks kasvama uus metsapõlv ümbritevat elu- ja 

looduskeskkonda minimaalselt häirides.


