
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Kilingi-Nõmme Levalohu KAH metsi 

tuleb majandada püsimetsana, lubades 

vaid valik- ja hooldusraieid.

Liisa Rennel Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Puhkemetsades tuleb vältida lageraie 

tegemist.

Kristi Tamson

Jaana Tamson

Vilma Tamson

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

On oluline, et säiliksid linnaümbruse 

puhkemetsad ning looduslikud 

väärtused, mis soodustaksid 

puhkemajandusliku ja ökoturismiga 

seotud tegevusi.

Kristi Tamson

Jaana Tamson

Vilma Tamson

Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Levalohu mets kaitseb Kilingi-Nõmme 

äärelinna elamuid intensiivse liiklusega 

riigi Valga-Uulu põhimaantee ja Kilingi-

Nõmme sissesõidutee müra ja 

õhusaaste eest.

Kristi Tamson

Jaana Tamson

Vilma Tamson

Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Raiete tegemist tuleks vältida kõige 

intensiivsemalt kasutataval Kilingi-

Nõmme sissesõidutee ja Veski tänava 

pikenduse vahelisel nn „lasketiiru mäe” 

ümbruses asuval alal.

Kristi Tamson

Jaana Tamson

Vilma Tamson

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

KAH alasse peavad olema hõlmatud 

kõik linnaümbruse metsad, mida 

kasutatakse puhkeotstarbel ning seene- 

ja marja korjamiseks. Hinnanguliselt on 

sellise kasutusega kõik keskealised ja 

küpsed metsad kuni 5 km linna piirist.

Meelis Leivits Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Kogu kirjeldatud KAH alal tuleb 

uuendusraied välistada. Linnaümbruse 

puhkemetsi võib majandada vaid 

hooldusraietega, kui üldse. Nii nagu see 

traditsiooniliselt on olnud.

Meelis Leivits Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Puhkemetsademajandamisel tuleb 

vältida nende liiga hõredaks raiumist - 

soovitatav täius võiks jääda vahemikku 

60-80%.

Meelis Leivits Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Oluline on ka silmas pidada, et tuleb 

säilitada mosaiiksust - hooldusraietel 

tuleb säilitada tihedamaid alusmetsa 

saarekesi. 

Meelis Leivits Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



Alal oleks kõige otstarbekam 

rakendada ühe puu kaupa 

majandamist.

Meelis Leivits Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Riigimetsad tuleb KAH alaks Kilingi-

Nõmme ümbruses määrama 5 km 

raadiuses ümber vallasisese linna Kilingi-

Nõmme välispiiri. 

Agu Leivits Pole võimalik arvestada
RMK-l pole kavatsust vähendada metsasust Kilingi-Nõmme 

ümbruses. 

Ajaloolise Kilingi-Nõmme varasema 

rohelise vööndi metsi (varem 

kaitsemetsad) tuleb hooldada eelkõige 

hooldus- ja valikraietega.

Agu Leivits Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Vähemalt 60 aastase metsa % peaks 

KAH alal olema vähemalt 70%. 
Agu Leivits Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Metsa uuendamiseks turberaieid mitte 

teha.
Agu Leivits Arvestame osaliselt

Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.Turberaietel 

tehakse eesmärgi saavutamise nimel  metsakasvatuslikke 

töid. Lehtpuuvõsa ei tohi takistada eesmärgipuuliigi kasvu. 

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.

Lodja metskond 32, Lodja metskond 

23, Lodja metskond 24, Lodja 

metskond 25 ja Lodja metskond 26 

maaüksustel on mitmed jalg- ja 

metsarajad, samuti MOBO 

orienteerumisrada,  geopeituse punktid 

ja maastikuvibu lasketiir,  mis peaksid  

säilima peale metsatöid ja oleksid 

kasutatavad ka metsatööde perioodil.

Sirli Pedassaar-Annast Arvestame
Antud metsaala avalik kasutus säilib ka tulevikus, 

olemasolevad metsarajad ja teed säilitatakse.



Pärnu tn 2 kinnistu külgneb idast  KAH-

metsaga. Kinnistust vahetult üle jääv 

plaani järgi rangelt kaitstav mets hoiab 

Pärnu 2 kortermaja idatuulte eest ja 

tagab ka selle, et tuulekoridoride 

tekkimise tõttu kinnistul puud 

murduma ei hakka.  Siiski palun 

arvestada raietööde planeerimisel, et 

Männimetsa tänav, Pärnu tn algus 

(Männimetsa tänavast Piiri tänavani) ja 

Rinnaku-Münniku tee Kilingi-Nõmme 

poolne ots on piirkonna elanike hulgas 

olulised juurdepääsuteed kodudesse ja 

raietöödega nendel teedel liikumist 

takistada ei tohiks. 

Sirli Pedassaar-Annast Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Piirkonda peaks jääma erineva 

vanusega metsaeraldisi ja eriti 

väärtuslikuks pean Lodja metskond 26 

eraldistel nr 1 ja 2 olevaid vanu kuuski.

Sirli Pedassaar-Annast Arvestame
Kõnesolevale metsaosale  LD282 er.1 ja 2 pole raieid 

kavandatud.

Palun lisada raieplaanidele ka 

suusaradade projekt.
Sirli Pedassaar-Annast Arvestame Lisame suusaraja plaani, projekt pole hetkel veel valminud.

Kavandatud aegjärksed ja 

harvendusraied tuleb asendada 

kujundusraiega. Kujundusraie 

tingimused räägitakse iga raieteatise 

taotlemisel eelnevalt kohaliku 

kogukonnaga läbi.

Meelis Leivits Pole võimalik arvestada

Kujundusraie on raie, mida tehakse kaitstaval loodusobjektil 

kaitse-eesmärgi saavutamiseks vastavalt 

kaitsekorralduskavale, liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavale 

või kaitstava looduse üksikobjekti või vääriselupaiga seisundi 

säilitamiseks ja parandamiseks.

Miks ei saa Levalohu KAH metsasid 

püsimetsana majandada?
Liisa Rennel 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.

Palume saada RMK poolt põhjalikku ja 

teaduslikku argumentatsiooni, et miks 

ei ole võimalik RMK majandatavates 

riigimetsades, eriti KAH-aladel, 

rakendada püsimetsanduse teaduslikke 

põhimõtteid?

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Püsimetsanduse teemasid on käsitletud Maaülikooli 

teadlaste poolt. Üks võimalik käsitlus on loetav siit 

http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel40_5.html  



Peame jätkuvalt oluliseks hinnata iga 

nn uuendusraiele määratud puistut VEP 

teadmiste seisukohast.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame 

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.

Täitma peab kõiki EV õigusakte, aga ka 

EL direktiive ja Eestis ratifitseeritud 

rahvusvahelisi konventsioone.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses kõigi kehtivate 

seadusandlike aktidega.

Elamutega piirnevates puistutes 

teostada vajadusel vaid sanitaarraiet. 

Selliseid puistusid majandada 

püsimetsana. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
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 

Selts
Arvestame osaliselt

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.

Raietööde kavandamisel jälgida, 

teostada ja saavutada piirkonna 

üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke. Metsandus peab 

toetama ja hoidma kohaliku 

elukeskkonna kvaliteeti ning kohalike 

loodusväärtuste püsimist. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
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.

Planeeritud aladel läbi viia VEP 

inventuur. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Pole võimalik arvestada

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.

Teeme KeA-le ettepaneku läbi viia VEP 

inventuur LD278 eraldus 12 ja LD282 

eraldus 18; LD279 eraldused 4, 5, 7, 8, 

9, 12, 13, 18. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Ettepanekuid Keskkonnaametile saavad teha kõik. Kui peale 

kava koostamist selgub, et lisaks RMK poolt läbi viidud 

inventuurile leitakse täiendavaid vääriselupaiku, siis neil 

aladel raiet ei toimu.



Puistusid säilitada ainult püsimetsana, 

sest nad on olulised maantee müra ja 

valgusreostuse tõkked Kilingi-Nõmme 

linna elanikele.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
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.


