
Ettepaneku allikas Ettepanek RMK kommentaar

23.08.2022 toimunud 

arutelul esitatud 

seisukohad

Tehti ettepanek KAH alal laiendamiseks 

raba suunas, kohalikud kasutavad rabas 

olevaid radu ja tiike rekreatsiooni 

eesmärgil. Lisaks oleks KAH ala puhvriks 

(kus metsa majandamise plaanid arutatakse 

kohalike elanikega läbi) rajatava tuulepargi 

ja Tootsi alevi vahel.

KAH ala laiendatakse vastavalt 

ettepanekule.

23.08.2022 toimunud 

arutelul esitatud 

seisukohad

Kohalikud elanikud tegid ettepaneku teha 

hooldusraiet eramute taga olevas ca 20 

aastas metsas.

Antud ettepanek võetakse arvesse ja 

hooldusraie on planeeritud aastaks 

2023.

23.08.2022 toimunud 

arutelul esitatud 

seisukohad

Kohalikud elanikud on arvamusel, et Tootsi 

ümbruses on palju noort metsa ja vähe 

vana metsa, kus saab jalutamas käia. 

Kohalikud soovivad, et neil oleks võimalus 

astuda tee pealt vana metsa.

Sõiduteede äärsetesse metsadesse 

uuendusraiet ei planeerita, et 

arvestada  kohalike sooviga tee pealt 

vanasse metsa astuda.

23.08.2022 toimunud 

arutelul esitatud 

seisukohad

Lageraiet soovitatakse teha Rail Baltica 

vööndis, mis peaks tulevikus igal juhul 

lagedaks minema 

Esialgse hinnangu alusel ei jää Tootsi 

KAH alal küpset metsa  (kus oleks 

võimalik teha lageraiet) Rail Baltica 

vööndisse, mis peaks olema lagedana.

23.08.2022 toimunud 

arutelul esitatud 

seisukohad

ollakse arvamusel, et KAH alal peaks 

tegelikult kasutama teisi raieliike peale 

lageraie

Arvestades antud ettepanekut, 

planeeritakse lageraie aladel oluliselt 

rohkem säilik- ja seemnepuid 

(täpsemat kirjeldust). Peame oluliseks, 

milline näeb mets välja peale raiet, 

mitte raieliigi nimetus.

Kalev Kaljuste

Kollasega on õigesti uued soovitavad KAH 

alad märgitud. Need alevi poolsed tiigid, 

neid kutsutakse mudatiikideks, seal võiks ka 

haljastus alles jääda

KAH ala laiendatakse vastavalt 

ettepanekule.

Kalev Kaljuste

Markeerin lihtsalt mõned asjad üle RB 

alune maa KAHalal täpsustada ja seal võiks 

raietöid teha

Esialgse hinnangu alusel ei jää Tootsi 

KAH alal küpset metsa (kus oleks 

võimalik teha lageraiet) Rail Baltica 

vööndisse, mis peaks olema lagedana.

Kalev Kaljuste

KAH aladel jätte teede ääres mingis 

ulatuses kõrgem mets alles.

Sõiduteede äärsetesse metsadesse 

lageraiet ei  planeerita. Tee pealt 

paistvatele lankidele jäetakse rohkema 

arvuliselt säilik- ja seemnepuid.

Kalev Kaljuste

Ehitajate tn tagune metsatukk (20 aastane), 

see on selline võsastunud ala, seda võiks 

veidi korrastada

Antud ettepanek võetakse arvesse ja 

hooldusraie on planeeritud aastaks 

2023.



Riina Georg, MTÜ 

Roheline Pärnumaa

Pärnumaa metsasõprade ettepanek on 

selline, millele pöörata tähelepanu 

Valgerannas ja Tootsis metsatööde 

plaanimisel ja mitte ainult Valgerannas, vaid 

kogu Pärnumaal: jätkusuutlik on vaid 

püsimetsanduslik metsa(hooldus)tööde 

plaanimine ja läbiviimine

RMK planeerib Tootsi ümbruses 

tehtavaid metsamajanduslikke töid 

selliselt, et kogu riigimetsa ala on 

püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab 

püsivalt metsa, hoolimata sellest, et 

mõnes kohas tehakse metsa uute 

puude kasvatamiseks lagedam ala. 

RMK käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib 

vajalikke töid läbi, pidades silmas 

metsaseaduse mõtet - metsa 

majandamine peab tagama elustiku 

mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi 

rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.

MTÜ Roheline 

Pärnumaa

kõigil avalikustatud kõrgendatud avaliku 

huviga aladel (KAH-aladel) on vajalik teha 

eelnevalt vääriselupaikade (VEP) inventuur;

Vääriselupaikade inventuuri teevad 

RMK metsakorraldajad, kellel on 

olemas vastav litsents. Vaatluse alla on 

võetud metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i 

esinemise tõenäosus kõrgem.  

Vääriselupaikade inventuuri viiakse 

läbi jooksvalt ja pidevalt. 

MTÜ Roheline 

Pärnumaa

KAH-alasid majandada põhimõtteliselt 

püsimetsana, st piirduda valikraiega.

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 ja elanike ootustega ning 

metsaseaduse nõuetega.

MTÜ Roheline 

Pärnumaa

elamutega piirnevates puistutes teostada 

raiet (püsimetsanduse raames valikraiet) 

vaid vajadusel ning hoiduda teistest 

raieliikidest ülemäärase kahju tõttu, mida 

need metsaökosüsteemile tekitavad;

Elamutega piirnevatesse metsadesse 

on planeeritud vaid hooldusraie.



MTÜ Roheline 

Pärnumaa

raietööde kavandamisel jälgida piirkonna 

üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke ja nendest mitte kõrvale 

kalduda. Metsandus peab toetama kohaliku 

elukeskkonna kvaliteeti ja kohalikke 

loodusväärtusi.

Jälgime metsatöid planeerides 

piirkonna üldplaneeringus kirjutatut.

MTÜ Roheline 

Pärnumaa

peatada kõikide uuendusraiete 

kavandamine KAH-aladel, sest need 

metsaalad on varem kuulunud 

kaitsemetsade kategooriasse. Neid metsi 

majandada püsimetsana teaduslike 

põhimõtete ja eesmärkide järgi, tehes 

vajaduse korral valikraiet.

RMK planeerib Tootsi ümbruses 

tehtavaid metsamajanduslikke töid 

selliselt, et kogu riigimetsa ala on 

püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab 

püsivalt metsa, hoolimata sellest, et 

mõnes kohas tehakse metsa uute 

puude kasvatamiseks lagedam ala. 

RMK käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib 

vajalikke töid läbi, pidades silmas 

metsaseaduse mõtet - metsa 

majandamine peab tagama elustiku 

mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi 

rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.

MTÜ Roheline 

Pärnumaa

algatada kaitsemetsade kategooria staatuse 

taastamine Eesti metsanduse õigusaktides;

Kaitsemetsade kategooria staatuse 

taastamine ei ole 

metsamajandamiskava koostamise 

osa. 

MTÜ Roheline 

Pärnumaa Viia läbi VEP inventuur

Vääriselupaikade inventuuri teevad 

RMK metsakorraldajad, kellel on 

olemas vastav litsents. Vaatluse alla on 

võetud metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i 

esinemise tõenäosus kõrgem.  

Vääriselupaikade inventuuri viiakse 

läbi jooksvalt ja pidevalt. 



MTÜ Roheline 

Pärnumaa

Puistuid majandada ainult püsimetsana, st 

valikraiega, rakendades püsimetsa 

majandamise põhimõtteid.

RMK planeerib Tootsi ümbruses 

tehtavaid metsamajanduslikke töid 

selliselt, et kogu riigimetsa ala on 

püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab 

püsivalt metsa, hoolimata sellest, et 

mõnes kohas tehakse metsa uute 

puude kasvatamiseks lagedam ala. 

RMK käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib 

vajalikke töid läbi, pidades silmas 

metsaseaduse mõtet - metsa 

majandamine peab tagama elustiku 

mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi 

rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.

Aivar Georg,  Riina 

Knaps,  Veiko Lind

Teeme ettepaneku metsa majandada 

metsaseaduse tähenduses valikraiega, mis 

kujutab endast püsimetsandust.

RMK planeerib Tootsi ümbruses 

tehtavaid metsamajanduslikke töid 

selliselt, et kogu riigimetsa ala on 

püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab 

püsivalt metsa, hoolimata sellest, et 

mõnes kohas tehakse metsa uute 

puude kasvatamiseks lagedam ala. 

RMK käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib 

vajalikke töid läbi, pidades silmas 

metsaseaduse mõtet - metsa 

majandamine peab tagama elustiku 

mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi 

rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.


