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Juhatas Aliis Kevvai 

Protokollis Susanna Kuusik 
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PÄEVAKORD: 

1. Valgeranna kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsa majandamise kava aastateks 2023–

2032 projekti tutvustus 

2. Tegevuskava kava täitmiseks 

 

KOOSOLEKU KÄIK: 

1. Valgeranna kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsa majandamise kava aastateks 2023-

2032 projekti arutelu 

a. Metsaülem selgitas kava projekti tingimusi, mis tekitasid täiendavaid küsimusi: 

alusmetsa ei raiuta, töid teevad saemehed ja tööd kavandatakse jaanuarikuusse, sest 

veebruaris algab Valgerannas lindudel pesitsusaeg. 

b. Metsaülem täpsustas, et lisaks esimesel koosolekul kokkulepitule täiendati kavas 

ohtlike puude mõistet.  Ohtlikud puud on ka puud, mis võivad kujutada ohtu rannas 

viibijatele (lisaks radadel viibijatele). Kavas on sõnastus: „raiuda võib ainult radade 

või ranna servas olevaid puid, mis kujutavad ohtu radadel või rannas viibijatele“. 

Sellega sõnastusega olid koosoleku osalejad nõus. 

c. Metsaülem selgitas, et vajaduse tekkides lähtutakse ka edaspidi ohtlike puude raie 

korraldamisel kavas kirjeldatud tingimustest. Ohtlike puude raieks määramisele 

kaasatakse kohaliku omavalitsuse esindaja, range kaitsega aladel ka 

Keskkonnaameti esindaja. Puud tähistatakse looduses märkevärviga ning 

koostatakse skeem, mis saadetakse kogukonnale. Arutati, kas kogukonna esindaja 

peaks olema samuti puude märkimise juures. Arutelu tulemusena jäädi eelmisel 

kohtumisel kokkulepitu juurde, et piisab kohaliku omavalitsuse esindajast 

(vajadusel Keskkonnaameti esindajast) ja teavitusest kogukonnale koos palvega 

jagada infot teiste kogukonnaliikmetega. 

d. Kõik koosolekul osalenud olid kursis kava projektiga ja kava osas täiendavaid 

küsimusi ei olnud. 
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e. Metsaülem selgitas, et range kaitsega aladel lepiti Keskkonnaametiga kokku, et  

langetatud puud jäävad metsa, radadele kukkuvad puud võib raja pealt eest ära 

lõigata ning jämedamad puud langetatakse võimalikult kõrgelt ehk jäetakse tüükana 

bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks.  

f. Vastavalt kogukonna ettepanekule viiakse mujal langetatud puud metsast välja. 

Ranna lähedal koristatakse samuti oksad, et vähendada tuleohtu. 

 

2. Metsaülem Aliis Kevvai sõnul ei ole kaasamise protsessis RMK poole pöördutud sooviga 

osta Valgeranna KAH alal raieõigust ega metsamaterjali. Metsaülem selgitas, et huvilistel 

tuleks pöörduda esimesel võimalusel RMK Vändra metsaülema poole. Et oleks võimalik 

alustada tööde teostamise ettevalmistamisega.    

 OTSUSTATI: 

1. Ranna lähedal koristatakse samuti oksad, et vähendada tuleohtu. 

2. Edaspidi ohtlike puude raie vajadusel lähtutakse kavas kirjas olevas tööde protsessist. 

3. Kava protsessiga edasi minna 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    

   

 

Aliis Kevvai 

RMK Vändra metsaülem 

(koosoleku juhataja) 

/allkirjastatud digitaalselt/  

 

 

Susanna Kuusik 

RMK Kaasamise spetsialist 

(koosoleku protokollia) 

 

 

 

      


