
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Määrata võimalusel kogu Triigi küla 

metsaala miljööväärtuslikuks kaitse- või 

puhkemetsaks.

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

majandamise ja uuendamisega. 

Alustada Triigi küla metsaalal 

tuvastatud looduskaitsealuste liikide 

elu- ja leiukohtade kirjete kandmist 

vastavatesse registritesse.

Raivo Karu Pole võimalik arvestada
Vastavatesse registritesse kannab elu- ja leiukohad 

Keskkonnaamet.

Majandada antud piirkonna metsaala 

püsimetsana tehes valikraiet ja 

hooldusraieid ning välistada 

uuendusraied.

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

majandamise ja uuendamisega. 

Teha metsamasinatega metsalangetust 

vaid külmunud maapinnaga.
Raivo Karu Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Mitte teha töid rasketehnikaga. Raivo Karu Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Tööde tegemisel pidada kinni LKS §55 

nõuetest ja

linnurahu tagamise heast tavast.

Raivo Karu Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktide ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Vältida tuulekoridoride ja suurte 

avatud alade tekkimist.
Raivo Karu Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teavitada kohalikku kogukonda ja 

elanikke edasiste kaasamisprotsesside 

käigust. 

Raivo Karu Arvestame

Esitatud ettepanekute tagasiside saadetakse ettepanekute 

tegijatele ning vallale ning koosoleku toimumisest antakse 

teada täiendavalt. 

Teha enne raieplaanide tegemist 

paikvaatlust koos RMK vastutava 

töötajaga.

Raivo Karu Arvestame
Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Riigimetsa Majandamise Keskusele 

loobuda Saaremaa vallas Leisi -Triigi 

piirkonnas vanade metsade 

majandamisest järgmistel maatükkidel 

(katastritunnus 40301:001:0481; 

40302:001:0446; 40302:001:0444; 

40302:001:0445) määrata maatükkidel 

asuvad metsad mittemajandatavateks 

metsadeks, kus tehakse ainult 

hooldustöid liikide kaitseks ja liigilise 

mitmekesisuse soodustamiseks.

Irja Truumaa

Leevi Naagel 

Urmas Metsamaa 

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

majandamise ja uuendamisega. 

Lisaks teeme ettepaneku määrata 

kaitstavate nahkhiirte rändekoridoride 

ja poegimiskolooniate võrgustiku 

loomulikuks osaks ka järgmised 

maatükid: katastritunnus, 

40302:001:0262, 40302:001:0324.

Irja Truumaa

Leevi Naagel 

Urmas Metsamaa 

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

majandamise ja uuendamisega. 



Palume Teid täpsustada Leisi-Triigi 

piirkonnas kaitsealuste liikide elupaigad 

riiklikes registrites. 

Irja Truumaa

Leevi Naagel 

Urmas Metsamaa 

Pole võimalik arvestada
Elupaikade piire kontrollib ja vajadusel viib registrites sisse 

muudatused Keskkonnaamet.

Lisaks teeme ettepaneku maatükil 

Karjalasma metskond 39 

(katastritunnus 40302:001:0445), teha 

ainult minimaalseid puhkemetsa 

korrastustöid.

Irja Truumaa

Leevi Naagel 

Urmas Metsamaa 

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

majandamise ja uuendamisega. 

Mitte majandada kaardil olevaid "vana 

mets" , "noor mets" tükke.
Gilleke Kopamees Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Palume RMK-l aidata parandada, 

täiendada kaitsealuste liikide 

kaardikihid ja registrid Triigi poolsaare 

kohta. 

Gilleke Kopamees Pole võimalik arvestada
Vastavatesse registritesse kannab elu- ja leiukohad 

Keskkonnaamet.

Taastada kohalike algselt palutud 

hoiuala loomulik piir.
Gilleke Kopamees Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Usaldada vajalikke loodushoiutöid 

tegema ja arvestada koostööpartnerina 

kohaliku kogukonna ühingut või seltsi. 

Gilleke Kopamees Arvestame 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.



Teostada kogu alal VEP inventuur ja 

Natura 2000 elupaikade ja kaitsealuste 

liikide inventuur ning kanda inventuuri 

tulemused asjaomastesse riiklikesse 

registritesse.

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.

Keskkonnaseire ning selleks vajalikud inventuurid toimuvad 

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).

Loobuda kogu Triigi KAH-alal kasvavate 

vanade metsade, sh raieküpsete 

metsade majandamisest ja teha otsus 

määrata need metsad 

mittemajandatavateks metsadeks, kus 

tohib teha ainult hooldustöid liikide 

kaitseks ning bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamiseks. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
Pole võimalik arvestada

Triigi KAH alal üraskikolded, kus kuusikud hävivad, kui 

üraskikoldeid ei likvideerita.

Läänemere ranna piiranguvööndis 

puistusid mitte majandada, teostada 

vaid vajadusel sanitaarraiet, et säilitada 

puistute tormikindlust.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
Pole võimalik arvestada

Suur osa hoiualal, kus majandamine toimub vastavalt 

Keskkonnaameti ettekirjutuste järgi hoiuala 

kaitseeesmärkidest lähtudes.

Teen ettepaneku RMK-l kaaluda Triigi 

poolsaarel Patiaugu ujumiskoha 

vahetus ümbruses asuvate 

majandavate metsaeraldiste lisamist 

RMK otsusega mittemajandavate 

metsade nimekirja või jätta 

majandamata.

Maarika Kanemägi Arvestame
Antud kavas Patiaugu ujumiskoha vahetusse ümbrusse raieid 

ei planeeri.


