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Hea lugeja! 

Mets on Eesti rikkus. Meile kõigile on oluline, et meie metsad oleksid elujõulised, erinevas 

vanuses, mitmekesised ja terved. Selline seisund saavutatakse metsa kasvatades, kasutades, 

uuendades ja kaitstes. Nõnda tagame, et igal järgmisel põlvkonnal on samaväärselt meiega 

noort metsa, keskealist metsa ja raieküpset metsa ning võimalus kasutada nende metsadega 

kaasnevaid hüvesid. Erinevas vanuses mets on vajalik ka ökoloogilise mitmekesisuse 

tagamiseks, sest eri liigid vajavad erinevaid tingimusi ja elupaiku. 

Enamik Eesti metsadest on poollooduslikud ehk inimene on need kunagi istutanud ning loodus 

teisi puuliike omalt poolt lisanud. Elujõulise metsa saamiseks järgnevad istutamisele 

metsakasvatustööd. Kui mets saab raieküpseks, siis puit raiutakse ja asemele kasvatatakse uus 

mets. 

Metsa kasvatamise võtted on erinevad ja need olenevad kohapealsetest looduslikest 

tingimustest.  

Valgerannas oleme otsustanud järgmise 10 aasta jooksul raiuda ära ainult radade ja ranna servas 

olevad ohtlikud puud ning huvi korral saame ka müüa nende puude raieõigust. 

Selleks, et korraldada vajadusel ka edaspidi Valgerannas efektiivselt ohtlike puude raiet, oleme 

koostanud Valgeranna ümbruses kasvava riigimetsa majandamise kava aastateks 2023–2032. 

Käesolevas kavas on välja toodud ohtlike puude raie korraldamise tingimused ja võimalused. 
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I Ülevaade Valgeranna metsa majandamise kavaga 

hõlmatud riigimetsadest 

 

Valgeranna ümbruses asub RMK hallatavat metsamaad 177.2 ha (Tabel 1). Sellest 32.1% asub 

looduskaitse rangeimas vööndis, kus mitte mingit metsa majandamist ei toimu. 16.7% on 

metsad, mille RMK on oma otsusega arvanud majandamisest välja. 39.1% asub 

mittemetsamaal. Sinna me metsamajandustöid ei planeeri. 

12.1% on majandatavad metsad, kus metsa kasvatamine toimub arvestades seadustest ja säästva 

metsamajandamise sertifikaatidest tulenevaid piiranguid. 

 

Tabel 1. Riigimetsamaa jagunemine hektarites (ha) majandamiskategooriate järgi. 

Rangelt kaitstav mets 56.9 

RMK otsusega mitte majandatav mets 29.6 

Mittemetsamaa 69.2 

Kokku 155.7 

Majandatav mets 21.5 

Kõik kokku 177.2 

 

Kavaga hõlmatud metsade pindala on kokku 177.2 ha. Nendest metsadest enamiku 

moodustavad männikud. Kaasikud, haavikud ja teiste lehtpuu puuliikidega puistuid on 

esindatud vähesel määral (Joonis 2). 
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Joonis 1. Ala metsade jagunemine majandamise kategooriatesse. 

 

Joonis 2. Ala kõigi metsade jagunemine puuliikide kaupa (%). 
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Joonis 3. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus protsentides. 

 

Joonis 4. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa. 
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Joonis 5. Ala majandatavate metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa.  
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II Metsade majandamise kava Valgeranna riigimetsades 

aastatel 2023–2032 

 

Valgeranna kõrgendatud avaliku huviga ala asub Pärnu lahe ääres, tuultele avatul rannikul ning 

on aasta läbi kõrge rekreatiivse kasutusega (terviserajad, discgolf, seikluspark, liivarand). 

Seetõttu raiutakse Valgerannas järgmise 10 aasta jooksul ära ainult need puud, mis kujutavad 

ohtu radadel või rannas viibijatele.  

Range kaitsega aladel (vt kaart 1) on võimalik korraldada ohtlike puude raiet ainult ametlike 

radade vahetus lähetuses – ametlikud rajad on Pärnu linna halduses olevad terviserajad ja 

põhikaardile märgitud rajad. Range kaitsega aladel jääb langetatud puu metsa üldiselt 

täistüvena ning kõik jämedamad puud jäetakse tüükana (ehk langetatakse võimalikult kõrgelt, 

arvestades konkreetseid võimalusi), et suurendada bioloogilist mitmekesisust. Radadele 

kukkuvad puud võib raja pealt eest ära lõigata.  

Majandusmetsas (vt kaart 1) on võimalik korraldada ohtlike puude raiet kõigi tihedamas 

kasutuses olevate radade ääres. Metsamaterjal viiakse võimalusel metsast ära. Olemasolev 

lamapuit jääb metsa, v.a metsamaterjal, mis on hiljuti saadud radade lahti lõikamise tulemusena. 

Sellise materjali ära viimine vähendab tuleohtu (k.a lõkke tegemiseks sobiliku materjali 

olemasolu). 

Raieid tehakse väljaspool lindude pesitsusega, ilma harvesterita ning alusmetsa ei raiuta. 

Ohtlike puude raie korraldamisel lähtutakse järgmistest tingimustest: 

 ohtlike puude raieks välja valimisele kaasatakse kohaliku omavalitsuse esindaja, range 

kaitsega aladel ka Keskkonnaameti esindaja; 

 raiuda võib ainult radade või ranna servas olevaid puid, mis kujutavad ohtu radadel või 

rannas viibijatele; 

 looduses tähistatakse puud märkevärviga ja koostatakse skeem; 

 kogukonda teavitatakse ohtlike puude raie vajadusest (saadetakse info koos skeemiga) ja 

üldjuhul antakse aega kogukonnal arvamust avaldada. 

2023. aastaks on planeeritud ohtlike puude raie Valgerannas kvartalitele AU325 ja AU326, 

peamiselt Pärnu linna halduses olevate terviseradade ja põhikaardil olevate radade lähedusse 

(vt tabel 2, skeemid 3 ja 4). Ohtlike puude valimisse kaasati kohaliku omavalitsuse esindaja ja 

Keskkonnaameti esindajad ning lähtuti käesolevas peatükis kirjeldatud põhimõtetest. 

Vajaduse tekkides korraldatakse edaspidi ohtlike puude raiet vastavalt käesolevas peatükis 

kirjeldatule. 
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Tabel 2. Eraldised, mida läbivate radade ääres tähistati ohtlike puid 

kvartal eraldis raieaasta   kvartal eraldis Raieaasta 

AU325 6 2023  AU326 3 2023 

AU325 7 2023  AU326 4 2023 

AU325 8 2023  AU326 11 2023 

AU325 9 2023  AU326 18 2023 

AU325 10 2023  AU326 17 2023 

AU325 18 2023  AU326 13 2023 

AU325 22 2023  AU326 12 2023 

AU325 25 2023  AU326 9 2023 

AU325 26 2023  AU326 5 2023 

AU325 27 2023  AU326 6 2023 

AU325 31 2023  AU326 2 2023 

AU325 15 2023  AU326 14 2023 

AU325 19 2023      

AU325 17 2023      

AU325 20 2023      

AU325 23 2023         

 

 

Kaart 1. Ala metsade jagunemine vanuste ja majandamise kategooriate kaupa. 
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Kaart 2. Rajad, mille serva on märgitud ohtlikud puud raieks. 

 

 

Kaart 3. Rajad lähemalt, mille serva on märgitud ohtlikud puud raieks. 
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Joonis 6. Ala kõigi metsade jagunemine puuliikide kaupa (%) aastal 2032. 

 

Joonis 7. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus aastal 2032 (%). 
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Joonis 8. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus hektarites aastal 2032. 

 

Joonis 9. Ala majandatavate metsade vanuseline jaotus hektarites puuliikide kaupa aastal 2032. 
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Kaart 4. Ala metsade jagunemine vanuste ja majandamise kategooriate kaupa aastal 2032. 


