
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku, et raietegevust mitte teostada. Eve Ausmees Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

On raietegevuse vastu. Krista Ilves Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku, et lageraiet ei tohi teostada ja see peab peale 

raietöid välja nägema nagu puhkemets.
Stella Veber Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Palub raietöid edasi lükata 8-10 aastat. Stella Veber Pole võimalik arvestada Ettepanek ei puuduta Vääna KAH ala.

Teeb ettepaneku ala uuendada kuuse- ja männitaimedega. Stella Veber Pole võimalik arvestada Ettepanek ei puuduta Vääna KAH ala.

Teeb ettepaneku, et asukoht - SPUTNIK OÜ raadiuses ning 

metsateede ääres ja jõe

lähedal.

Aleksandr Jehvik Pole võimalik arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Metsa ja metsaniitude maksimaalse maastiku säilitamine. Aleksandr Jehvik Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.

Eemaldage nii palju kui võimalik surnud puitu ja

mädanenud puid.
Aleksandr Jehvik Arvestame Arvestatakse metsatööde kava koostamisel.

Uue raie metsa istutamine pärast maharaiumist Aleksandr Jehvik Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega - metsa uuendamise 

kohustus tuleneb seadusest.

On soovitav tööd teha talvel ja nädala jooksul. Aleksandr Jehvik Arvestame
Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Soovitav on istutada mänd, kuusk, kask,

lepp. Aleksandr Jehvik Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku, säilitada metsas paiknevate teede ja radade 

seisukord ja nende servade ümbrus võimalikult 

sarnasel viisil. 

Piret Meltsas Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.

Ettepanek, raiealad tuleb sobitada maastikku, et säiliksid ka taimede 

iseloomulikud kasvukohad (nt 

piibelehtedega metsatukk, vanad tammed, pärnad ja valge mänd). 

Piret Meltsas Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.

Teeb ettepaneku, et raietegevust mitte teostada. Marje Aston Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 



Moodustataval Sõrve looduskaitsealal mitte kavandada metsatöid 

kuni 

Sõrve looduskaitseala moodustamiseni.

Erik Sandla -

Harku Vallavalitsus
Pole võimalik arvestada

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Säilitada olemasolev mets senisel kujul ning kavandada vaid 

sanitaarraiet. 

Erik Sandla -

Harku Vallavalitsus
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Peatada kõik KAH-alade majandamisega seotud arutelud ja 

ettepanekute

kogumine RMK-le kuni on moodustatud kaitseala ja kinnitatud 

kaitsealal tegevusi

reguleeriv kaitse-eeskiri.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Teostada inventuur järgnevate alade määratlemiseks 

vääriselupaikadena: hetkel Sõrve LKA piiranguvööndist väljajäävad 

Petsaku tee äärsed metsatukad kinnistul Keila metskond 21 

(19801:011:0107), Otsatalu tee äärsed metsatukad kinnistutel Keila 

metskond 19 (19801:011:0105) ja Keila metskond 22 

(19801:011:0947).

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
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). 

Teostada inventuur looduskaitselise rohekoridori kaardistamiseks ja 

seni välistada

igasugused raied kinnistutel Keila metskond 22 (19801:011:0947), 

Keila metskond 24

(19801:012:0069), Keila metskond 241 (19801:012:0593), Keila 

metskond 230

(19801:011:1155), sest nende kaudu toimib ainukene ja viimane 

põhja-lõuna suunaline

ulukite rohekoridor.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
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). 

Säilitada Harku valla üldplaneeringus kehtestatud ja kogukonna poolt 

aktiivses kasutuses olevad Vääna puhke- ja virgestusmetsad senisel 

raiumata/hooldamata kujul.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Säilitada Otsatalu tee äärsed metsatukad kinnistutel Keila metskond 

19 (19801:011:0105) ja Keila metskond 22 (19801:011:0947) ning 

Petsaku tee ääres olev metsatukk kinnistul Keila metskond 21 

(19801:011:0107) senisel raiumata/hooldamata kujul kodulähedaste

turvaliste metsaradadena.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.

Säilitada metsa liigirikas ökosüsteem laste jaoks oluliste 

vaatamisväärsustega (nt

piibelehtedega metsatukk, iidsed tammed, Metsavana tamm, pärnad 

ja valge mänd), et küla lasteaed, kool ja noortekeskus saavad jätkata 

samaväärset virgestuslikku ja

loodushariduslikku õppetegevust.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.



Säilitada Keila metskond 19

(19801:011:0105), Keila metskond 22 (19801:011:0947) ja Petsaku 

tee (Keila metskond 21 (19801:011:0107) asustusesisesed ja kodude 

vahetus läheduses olevad metsad kaitsemetsadena, vältides puude 

raiet, mis tooks kaasa kohalike elupaiga tingimuste halvenemise.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.

Käsitleda eelnevalt nimetatud asulasiseseid

metsi kaitse- ja puhkemetsadena need säilitades ning säilitades seega 

ka Vääna ja Vahi küla atraktiivne miljööväärtuslik maine 

looduslähedase ja hoitud elukeskkonnana.

Jaanus Härms koos Vääna kogukonna 

liikmetega
Pole võimalik arvestada

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Oodata omapoolsete plaanide koostamisel loodava Sõrve 

looduskaitselala loomise protsessi lõpuni.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Kooskõlastada kõik metsatööde plaanid Keskkonnaaametiga.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega.

Mitte kavandada raideid Harku valla rohekorideri tuumalasse ja 

rohekoridoridesse.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Mitte kavandada lageraiet.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Mitte kavandada kõiki raideid ühele ajal.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Jätta kasvama pärast raiet võimalikult palju puid ja samast liigist.
Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Mitte tekitada raietega võimalikke tuulekoridore ja mitte rikkuda ala 

veereziimi.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame kava koostamisel

Raiealad 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.

Mitte häirida metsa majandamisel kohalike 

inimeste tavapäraste tegevuste jätkamisel.

Krista Kanniste - MTÜ Tõlinõmme 

Loodusselts
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

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.

 Peatada Vääna KAH-alade metsatööde planeerimine ja majandamine  

kuniks on jõudnud lõpule mitmed olulised protsessid ja kinnitatud 

raamistik - KAH-alade paiknemine ja seal lubatud metsatööd on 

kokku lepitud kohaliku omavalitsusega.

Jaanus Härms ja Annely Ruusmann - 

Vääna kogukond
Pole võimalik arvestada

Kohaliku omavalitsusega kokku lepitavate KAH-alade 

paiknemine ja neis raietingimuste kokkuleppimine 

hõlmab kogu Harku valla territooriumi, mitte kitsalt 

Vääna piirkonda.

 Peatada Vääna KAH-alade metsatööde planeerimine ja majandamine  

kuniks on jõudnud lõpule mitmed olulised protsessid ja kinnitatud 

raamistik - KAH-alade (või asulametsade, kaitsemetsade, kogukonna 

metsade) mõiste, ülesanne ja lubatud inimtegevused on 

reglementeeritud (metsa)seaduses.

Jaanus Härms ja Annely Ruusmann - 

Vääna kogukond
Pole võimalik arvestada Seadusloome ei ole RMK pädevuses.

 Peatada Vääna KAH-alade metsatööde planeerimine ja majandamine  

kuniks on jõudnud lõpule mitmed olulised protsessid ja kinnitatud 

raamistik - Sõrve looduskaitseala moodustamine on lõpule jõudnud 

ning on koostatud antud (sh KAH-alasid hõlmavas) metsas tegevusi 

reguleeriv kaitse-eeskiri.

Jaanus Härms ja Annely Ruusmann - 

Vääna kogukond
Arvestame

Vääna küla riigimetsa KAH-ala majandamise kava 

koostamisega alustame 2023. aastal kui kavandatava 

Sõrve looduskaitseala moodustamine on lõppenud.

 Peatada Vääna KAH-alade metsatööde planeerimine ja majandamine  

kuniks on jõudnud lõpule mitmed olulised protsessid ja kinnitatud 

raamistik - Vääriselupaigad Petsaku metsas on kantud 

Keskkonnaregistrisse, mis annab ette asukohad/piirid edaspidi 

mittemajandatavale metsale.

Jaanus Härms ja Annely Ruusmann - 

Vääna kogukond
Arvestame

Vääna küla riigimetsa KAH-ala majandamise kava 

koostamisega alustame 2023. aastal kui võimalikud 

vääriselupaigad on kantud Keskkonnaregistrisse.

Protokollile esitatud ettepanekud 13.07.2021


