
VALGERANNA KÕRGENDATUD AVALIKU HUVIGA ALA (KAH ala) ARUTELU MEMO 

Kohtumise aeg: 22. august 2022 kell 17-18.30 

Kohtumispaik: RMK Valgeranna puhkekoht 

Kohtumisel osales 2 RMK töötajat, 9 kogukonna esindajat, Pärnu Postimehe ajakirjanik ja 

fotograaf. 

 

 Metsaülem Aliis Kevvai selgitas esmalt, et RMK-l ei ole plaanis Valgerannas teha lageraiet 

ega ühtki muud raiet, mis eeldaks metsa hõredamaks tegemist. Plaanis on maha võtta 

kuivanud ja murdumisohtlikke puid, mis kasvavad radade ääres ja võivad rajale kukkuda. 

Nendest on RMK-le teada andnud ka kohalikud elanikud ning kohalik omavalitsus. Ühtlasi 

tutvustas metsaülem kaardil Valgeranna kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala 

paiknemist. Kümne aasta kava koostatakse üksnes ohtlike puude langetamise 

kavandamiseks ja selleks on vaja kohalikega tingimused kokku leppida.  

 Küsiti, kas kuivanud ja ohtlike puude mahavõtmiseks peab koostama kava. Aliis Kevvai 

vastas, et ei pea, aga RMK teeb seda seetõttu, et kaks aastat tagasi oli soov koristada 

Valgerannas Liini tee lõpus olevat tormimurdu, mis jäi kohalike suure vastuseisutõttu ära. 

Seetõttu teeb RMK kava, et ei oleks omavahel möödarääkimisi ning kohalikel oleks ka 

kindlus, et ei tehta lageraiet.  

 Küsiti, ega alusmetsa raiuta. Metsaülem kinnitas, et ei raiuta.  

 Pärnu linna volikogu liige Edmond Penu avaldas kartust, et kui surnud puid võtta maha 

liiga palju, tekivad metsas tuulekoridorid ja puud võivad murduda. Aliis Kevvai sõnul saab 

kohalike elanike esindaja tulla valima ohtlikke puid, mida on tarvis ohutuse tagamiseks 

maha võtta. Üksikute puude mahavõtmine tuulekoridori ei tekita.  

 Kohalik mees ütleb, et tahab kõikide puude märgistust eranditult näha.  

 Aliis Kevvai kinnitab, et see on võimalik ning et märgistamisele on plaanis kutsuda ka 

Keskkonnaameti esindaja. Märgistamine on ühe päeva töö. Soovi korral on võimalik 

kohalikele müüa ka kuivanud puude raieõigust.  

 Küsitakse ega raiet harvesteriga tehta. Metsaülem kinnitab, et ei tehta. Kuna rajad on kitsad 

ja ruumi vähe, siis võib-olla ei veeta kõiki maha võetavaid puid ka metsast välja. Seda 

otsustakse koos raie korraldajaga. Kaitsealal ja vääriselupaikades peavad langetatud puud 

jääma maha.  

 Küsitakse, kas puid saaks RMK-lt osta ka nii, et RMK saeb need ise eelnevalt maha. 

Metsaülema sõnul oleks hea selles osas läbi rääkida pärast puude märgistamist.  



 Metsaülem küsib, kuidas edaspidi teavitust teha, kui peaks taas tekkima vajadus ohtlikke 

puid maha võtta. Kas saata samamoodi teavitus välja või piisab kui märgistada puid koos 

kohaliku omavalitsusega. Tulevikus toimub ohtlike puude raie (puud, mis võivad radadele 

kukkuda) nii, et RMK märgib ohtlikud puud looduses ära koos kohaliku omavalitsuse 

esindajaga ja saadab info kogukonnale laiali, soovitavalt koos skeemiga ning kogukonnale 

antakse teatud tähtaeg arvamuse avaldamiseks. 

 Küsiti, kas Liini tee lõppu ei ole plaanis raieõigust müüa. Seda saab teha, kui kohalikud on 

nõus, et seal tohib tormimurdu koristada. Praegu on otsustatud, et seal raieid ei tehta. 

Koosolekul viibijad on nõus, et Liini tee lõpus võib samuti raiuda ohtlikke puid, mis võivad 

kukkuda raja peale.  

 Tuntakse muret, et inimesed käivad tormi vaatamas ja puud võivad neid ohustada. 

Metsaülem vastab, et kui raja ääres ohtlikud puud eemaldatakse, siis need inimesi ei ohusta. 

Radadest kaugemale minev inimene võtab riski, et puu võib murduda. Lepitakse kokku, et 

ohtlikest puudest hakatakse RMK-le jooksvalt teada andma. 

 Lepitakse kokku, et ohtlikud puud on puud, mis võivad kujutada ohtu radadel viibijatele 

raja peale kukkudes, nt kuivanud puud ja rippes olevad puud. Kohal viibijad tõid puude 

ohtlikkuse hindamiseks näite, et ohtlikke puid peaks valides peaks lähtuma loogikast, et 

kui see puu oleks minu aias, siis kas ma peaksin seda ohtlikuks. 

 Küsitakse, miks enne ei ole raieõigust müüdud. Metsaülem vastab, et seetõttu, et inimesed 

olid raiete vastu ja raietingimused jäid kokku leppimata. Raieõigust saaks aga müüa 

samadel põhimõtetel, mida RMK ise raiet tehes järgib.  

 Edmund Penu küsib, kas metsa peremeheks ei võiks olla Pärnu linn. Aliis Kevvai vastab, 

et linn on metsa Keskkonnaministeeriumilt endale küsinud, kuid sai eitava vastuse. Rajad 

on juba linnale rendile antud, vajadusel saab arutada rendil olevate radade pikendamist. 

 Edmond Penu ütleb, et Valgeranna mets peab jääma nagu metsapark. Tekib arutelu, milline 

peaks metsapark olema. Arvatakse, et valgustus, pingid, sõelmetest tehtud teeradadega. 

Metsaülema sõnul on see linna võimuses teha ka praegu. Kui selleks on soov ja huvi, siis 

peaks linna esindajad ja RMK esindajad maha istuma ja seda arutama. RMK pole sellisele 

lähenemisele vastu.  

 Küsitakse, kas mahavõtmisele minevaid puid saaks märkida ka skeemil. Aliis Kevvai 

selgitab, et saab küll ning joonise saab koosolekule osalenutele saata.  

 Küsitakse, millal raieid plaanis on teha. Uue aasta alguses. 

 Küsitakse palju raieõigus maksab. Ligi 35 eurot tihumeeter.  



 Koos tehakse ka jalutuskäik metsas, et vaadata üle potentsiaalselt ohtlikke puid ja 

arutatakse, kas maha võetavad puud peaks jääma elustikupuudeks või võiks need 

majandusmetsast ka välja viia. Jõutakse järeldusele, kuna läheduses oleval kaitsealal on 

surnud puid maas palju, siis võib majandusmetsast raiutud puud ära viia. Olemasolev 

lamapuit jääb metsa nii kaitstavatel aladel kui ka majandusmetsas v.a majandusmetsas olev 

metsamaterjal, mis on tekkinud radade lahtilõikamisel.  

 Kokkuvõtteks lepitakse kokku, et pärast puude märkimist, saadetakse kohal viibijatele 

skeem puude asukohaga ning korraldatakse uus koosolek, et märgitud puud ühiselt üle 

vaadata. Edaspidi teatatakse ohtlikest, kiiret reageerimist nõudvatest puudest RMK-d 

jooksvalt. Edaspidine ohtlike puude raie tehakse vastavalt punktis 9 kirjeldatud 

põhimõtetele.  


