
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Võimalust elanikel jalutada metsas, mis 

ka näeb välja metsa moodi. Ei sooviks 

parki üksikute puudega vaid soov näha 

metsa.

Pille Kolk Arvestame kava koostamisel

Raiealad ja raieviisid 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.

Keskealine mets suuremas osas alles 

jätta. Vanem mets on alati parem kui 

inimeste käe järgi istutatud noor mets.

Pille Kolk Arvestame kava koostamisel

Raiealad ja raieviisid 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.

Raietöödeks sobiv aeg on jaanuar, 

veebruar, märts, september, oktoober. 

Lindude pesitsusajad ja noorlindude 

kasvamise ajad

alates varakevadest kuni suve lõpuni 

paluks arvesse võtta ja mitte häirida.

Pille Kolk Arvestame
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktide ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Metsaala Oru ja Koidu aiandusühistu 

vahel on väga oluline, palume seda 

mitte majandada.

Jekaterina Toivonen ja Oru 

elanikud.
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Säilitada võimalikult rohkem puid ning 

raiuda vaid vanu /kuivasid puid.

Jekaterina Toivonen ja Oru 

elanikud.
Arvestame

Metsa majandamise käigus tagatakse metsade jätkuv 

elujõulisus, erivanuselisus, mitmekesisus ja hea tervislik 

seisund, mis omakorda tagab metsarikka elukeskkonna ja 

jätkuvad hüved kohalikule elanikkonnale.

Tööd teostada aastatel 2028-2030.
Jekaterina Toivonen ja Oru 

elanikud.
Kaalume kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Uuendada männiga.
Jekaterina Toivonen ja Oru 

elanikud.
Kaalume kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Avalikustamisele esitatud ortofoto 

(kaart) ei ole selgelt loetav ja ei ole 

arusaadav, et millise metsaga, 

puistutega on tegelikult tegemist. 

Eraldused ei ole selgelt jälgitavad.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Lisatud kaart annab indikatsiooni ala paiknemisele 

looduses ja on varustatud eraldiste piiridega ning 

kvartalite numbritega, mis annab kasutajale võimaluse 

täiendavate metsaandmete saamiseks avalikust 

metsaregistrist https://register.metsad.ee/#/

Kõigil avalikustatud kõrgendatud 

avaliku huviga aladel (KAH-aladel) on 

vajalik teha eelnevalt vääriselupaikade 

(VEP) inventuur. Viia läbi VEP 

inventuur.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Arvestame kava koostamisel

RMK on läbi viinud kõige väärtuslikemate alade VEP 

inventuuri ja valinud välja võimalikud VEP alad, kus 

võibolla vääriselupaiga esinemise tõenäosus, need alad 

on üle vaadatud vääriselupaiga inventeerija poolt ning 

seda sõlutmata sellest, kas ala asub KAH-alal või mujal 

riigimetsas. Nimetatud VEP eelvalikualadel ja VEPides 

metsamajandamist ei toimu.



KAH-alasid majandada põhimõtteliselt 

püsimetsana, st piirduda valikraiega.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid 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. RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on 

kõrgendatud avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa 

majandamisele neil aladel tundlikult, vastavuses kohaliku 

kogukonna või elanike ootustega ja metsaseaduse 

nõuetega.

Raietööde kavandamisel jälgida 

piirkonna üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke ja nendest mitte 

kõrvale kalduda. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Arvestame

RMK käsitleb üldises mõistes KAH aladena kõiki selliseid 

alasid, mis on kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga 

arvatud puhke- ja virgestuse maaks, haljasala ja 

parkmetsa maaks ning asula kaitseks vajalikuks 

metsamaaks ja planeerib töid vastavalt üldplaneeringu 

koostamise käigus kokku lepitud tingimustele.

Peatada kõikide uuendusraiete 

kavandamine KAH-aladel, sest need 

metsaalad on varem kuulunud 

kaitsemetsade kategooriasse. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on 

kõrgendatud avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa 

majandamisele neil aladel tundlikult, vastavuses kohaliku 

kogukonna või elanike ootustega ja metsaseaduse 

nõuetega.

Algatada kaitsemetsade kategooria 

staatuse taastamine Eesti metsanduse 

õigusaktides.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l ei ole Eesti seadusandluse raames õigust algatada 

seaduse muudatusi. Seaduse algatamise õigus on: 

riigikogu liikmel, riigikogu fraktsioonil, riigikogu 

komisjonil, valitsusel ning presidendil põhiseaduse 

muutmiseks. Ettepanekuid seadusandluse parendamiseks 

võivad eelpoolnimetatud institutsioonidele teha kõik 

kodanikud. Selle ettepanekuga tuleb pöörduda Vabariigi 

seadusandja poole. 

Elamutega piirnevates puistutes 

teostada vaid vajadusel sanitaarraiet. 

Puistusid majandada ainult 

püsimetsana, valikraiega, rakendades 

püsimetsa majandamise põhimõtteid.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid 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. Püsimetsana ja sanitaarraietega majandamise 

võtted igal pool ja alati selliseid tulemusi ei anna.

Puistud, mis pole saavutanud 

küpsusvanust, kuid on saavutanud 

ainult küpsusdiameetri, majandada 

ainult hooldusraietega, st sanitaarraie 

ja harvendusraie. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
Arvestame

Raiealad ja raieviisid 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.



Viia läbi VEP inventuur kv AT 188 er. 8, 

20, 21, 22, 19.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Arvestame kava koostamisel

RMK on läbi viinud kõige väärtuslikemate alade VEP 

inventuuri ja valinud välja võimalikud VEP alad, kus 

võibolla vääriselupaiga esinemise tõenäosus, need alad 

on üle vaadatud vääriselupaiga inventeerija poolt ning 

seda sõltumata sellest, kas ala asub KAH-alal või mujal 

riigimetsas. Nimetatud VEP eelvalikualadel ja VEPides 

metsamajandamist ei toimu.

Elamutega piirnevatel eraldistel kv AT 

188 er. 26, 27, 16, 17, 23, 29, 13 ja kv 

AT 198 er. 13, majandada metsa ainult 

püsimetsana.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid 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. Püsimetsana ja sanitaarraietega majandamise 

võtted igal pool ja alati selliseid tulemusi ei anna.

Kv AT 198 eraldist 9 majandada metsa 

ainult püsimetsana, rakendades 

püsimetsa teaduslikke põhimõtteid.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Raiealad ja raieviisid 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. Püsimetsana majandamise võtted igal pool ja alati 

selliseid tulemusi ei anna.

Raiete käigus ei kasutata Oru asula ega 

Koidu aiandusühistu teid.
Kogukond Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades kasutatud 

alad peale tööde lõpetamist.

Raideid mitte teha kuna loomadel ja 

lindudel pole kuskil elada.
Kogukond Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 


