
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Soovime, et raieplaanist jääks välja jõeäärne lepik.
Tiia Slinko ja kogukond 

Piret Lille
Arvestame

Raiest jäetakse välja jõäärne lepik (kartal SJ022 

eraldised 13 ja 15), et säiliks müratõke.

Välistada Tammiste küla Pärnu jõe poolses metsas 

lageraied!
Piret Lille Pole võimalik arvestada

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. Püsimetsana ja sanitaarraietega 

majandamise võtted igal pool ja alati selliseid 

tulemusi ei anna.

Lükata kvartalis SJ023 ja SJ024 2022. a planeeritud 

aegjärkne- ja lageraie edasi vähemalt 2028. aastasse.
Piret Lille Arvestame osaliselt

2022 aastaks planeeritud raied lükatakse edasi 

1 aasta võrra ehk aastasse 2023 lähtuvalt Tori 

valla ettepanekust.

Meie seisukoht on, et Tammiste puhkemets peab 

säilitama esteetilise, emotsionaalse ja rekreatiivse 

väärtuse. Metsa majandamine peab toimuma 

keskkonda hoidval ja säästval viisil ning vältides 

lageraiet ning hajutades majandamist (nt lükates 

teatud sekstioonides raiet edasi).

Mari-Liis Lembit ja kogukond Arvestame osaliselt

Kuna tegu on Tammistele olulise rohealaga, 

arvestab RMK ettepanekutega selle metsa 

säästlikuks majandamiseks. Ala majandamise 

eesmärk ei ole ainult majandusliku tulu 

saamine, vaid säästev majandamine, mis tagab 

elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 

vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse 

võimaluse.

Jätta puutumata sanglepikud eraldistel 13 ja 15 

(kvartal SJ022).

Kristjan Kullerkan - Tori 

Vallavalitsus
Arvestame

Raiest jäetakse välja kvartal SJ022 eraldised 13 

ja 15, et säiliks müratõke.

Kuusikutes, kus on planeeritud lageraie, jätta 

kasvama seal teiste puuliikidena kasvavad kased ja 

männid.

Kristjan Kullerkan - Tori 

Vallavalitsus
Arvestame

Lageraiel säilitatakse rohkemaarvuliselt 

säilikpuid ja puude gruppe koos alusmetsaga.

Lähtuvalt elanikelt saadud tagasisidele on Uuemetsa 

teest jõe poole jääv metsa osa oluliseks barjääriks 

jõelt ja vastaskaldalt kostuva müra suhtes. Palume 

need alad võimalikest raieplaanidest välja jätta.

Lauri Luur - Tori Vallavalitsus Arvestame
Raiest jäetakse välja kvartal SJ022 eraldised 13 

ja 15, et säiliks müratõke.

Teiseks on laekunud mitmeid ettepanekuid 

riigimetsa kohaliku kaitse alla võtmise kohta. Seoses 

sellega palume 2022 aastale planeeritud raied ühe 

aasta võrra edasi lükata.

Lauri Luur - Tori Vallavalitsus Arvestame
2022 aastaks planeeritud raied lükatakse edasi 

1 aasta võrra ehk aastasse 2023.

Palume saada RMK poolt põhjalikku ja teaduslikku 

argumentatsiooni, et miks ei ole võimalik RMK 

majandatavates riigimetsades, eriti KAH-aladel, 

rakendada püsimetsanduse teaduslikke 

põhimõtteid?

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Püsimetsanduse teemasid on käsitletud 

Maaülikooli teadlaste poolt. Üks võimalik 

käsitlus on loetav siit 

http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_mets/artikkel

40_5.html  



Peame jätkuvalt oluliseks hinnata iga nn 

uuendusraiele määratud puistut VEP teadmiste 

seisukohast.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame 

RMK on läbi viinud kõige väärtuslikemate alade 

VEP inventuuri ja valinud välja võimalikud VEP 

alad, kus võibolla vääriselupaiga esinemise 

tõenäosus, need alad on üle vaadatud 

vääriselupaiga inventeerija poolt ning seda 

sõlutmata sellest, kas ala asub KAH-alal või 

mujal riigimetsas. Nimetatud VEP 

eelvalikualadel ja VEPides metsamajandamist ei 

toimu.

Täitma peab kõiki EV õigusakte, aga ka EL direktiive 

ja Eestis ratifitseeritud rahvusvahelisi 

konventsioone.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses kõigi 

kehtivate seadusandlike aktidega.

Elamutega piirnevates puistutes teostada vajadusel 

vaid sanitaarraiet. Selliseid puistusid majandada 

püsimetsana. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Pole võimalik arvestada

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. Püsimetsana ja sanitaarraietega 

majandamise võtted igal pool ja alati selliseid 

tulemusi ei anna.

Puistud, mis pole saavutanud küpsusvanust, kuid on 

saavutanud ainult küpsusdiameetri, majandada 

ainult hooldusraietega, st sanitaarraie ja 

harvendusraie. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame osaliselt

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.

Raietööde kavandamisel jälgida, teostada ja 

saavutada piirkonna üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke. Metsandus peab toetama ja 

hoidma kohaliku elukeskkonna kvaliteeti ning 

kohalike loodusväärtuste püsimist. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

RMK käsitleb üldises mõistes KAH aladena kõiki 

selliseid alasid, mis on kohaliku omavalitsuse 

üldplaneeringuga arvatud puhke- ja virgestuse 

maaks, haljasala ja parkmetsa maaks ning asula 

kaitseks vajalikuks metsamaaks ja planeerib 

töid vastavalt üldplaneeringu koostamise käigus 

kokku lepitud tingimustele.

Teeme KeA-le ettepaneku läbi viia VEP inventuur 

SJ023 eraldus 10, 12, 15, 18, 22 ja SJ025 eraldus 5 ja 

SJ024 planeeritud raiealal.

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Selts
Arvestame

Ettepanekuid Keskkonnaametile saavad teha 

kõik. Kui peale kava koostamist selgub, et lisaks 

RMK poolt läbi viidud inventuurile leitakse 

täiendavaid vääriselupaiku, siis neil aladel raiet 

ei toimu.

Soovime, et raiete teostamine lükataks edasi 

vähemalt aasta, et inimesed saaksid praegusel 

keerulisel ajal viibida Tammiste puhkemetsas 

stressivabalt.

Tiia Slinko Arvestame

2022 aastaks planeeritud raied lükatakse edasi 

1 aasta võrra ehk aastasse 2023 lähtuvalt Tori 

valla ettepanekust.


