
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Männikuid majandada aegjärksete 

raietega.

Lauri Luur

Signe Rõngas
Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teede ja radade äärde ning matkaraja 

parkla ümber jätta puhverala, mida ei 

raiuta. 

Kohalik kogukond Arvestame
Võimalusel planeeritakse raietööde käigus rohkemaarvuliselt 

säilikpuid.

Kui raie on tehtud 4-5 aastat tagasi, siis 

kõrvale või üle tee uut raiet ei 

planeeritaks. 

Kohalik kogukond Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Jätta matkaraja ümbrus raietest välja, 

muidu kaotab matakarada oma 

väärtuse.

Kohalik kogukond Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. 

Lükata kava koostamine edasi, kuniks 

Keskkonnaamet on teinud selle ala 

inventuuri.

Kohalik kogukond Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kui Keskkonnaamet edastab 

info inventuuri tegemisest ja raiete keelamisest, peatame 

tegevuse.

Vältida tuulekoridoride tekitamist. Kohalik kogukond Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Võtta arvesse, et antud ala asub 

rohevõrgustiku tuumalas. 
Kaupo Varik Arvestame

Rohelise võrgustiku eesmärgiks ei ole ulatusliku “rohelise 

pinna” kavandamine ja selle majandustegevusest väljajätmine, 

vaid eelkõige loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma 

ruumistruktuuri tagamine. Roheline võrgustik ei keela 

iseenesest tavapärast metsa majandamist mitte kusagil 

vabariigis (v.a. muidugi loodukaitsealade vastavates vööndites). 

Raie käigus säilitada jämedad puud. Margus Linberg Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Männikutes aegjärkne raie. Nii, et ei 

võetaks korraga üle veerandi 

raieküpsetest puudest

Kristo Kaukver Arvestame

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.

Terviseradade ümber ja 

enamkasutatavamate muude 

teerajakeste ümber kasvama jäetud 

puudevöönd (nt teerajast 30 meetrit?).

Kristo Kaukver Arvestame
Võimalusel planeeritakse raietööde käigus rohkemaarvuliselt  

säilikpuid.

Olemasolevate raiesmikega piirnevalt 

mitte lageraiet teostada enne kui 

olemasolevate taimestik (puud) on 

mõistliku kõrguse saavutanud.

Kristo Kaukver Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Metsa mitte majandada pesitsusrahu 

ajal.
Kristo Kaukver Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga. RMK raierahu kestab 

15.04-15.06, antud perioodil töid ei teostata.



Metsatöödele ligipääsuks rasketehnika 

poolt võimalikult säästlik teede 

kasutamine ja uute teede tekitamine. 

Mitte lõhkuda selle käigus 

olemasolevaid (tervise)radu!

Kristo Kaukver Arvestame

Tööd teostamisel väldime võimalusel olemasolevate teede 

kahjustamist. Kui teed peaksid saama kahjustatud, taastame 

esimesel võimalusel. 

Muudes puudesaludes (v.a männikud) 

samuti mitte lageraiet teostada, vaid 

teha sanitaar- jms raiet, et haiged 

puud saaksid välja ja uusi taimi 

asemele.

Kristo Kaukver Pole võimalik arvestada

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.

Teeme ettepaneku välistada Tammiste 

küla Pärnu jõe poolses kõrgendatud 

avaliku huviga metsas, sh Tammiste 

matkarajal ja selle ümbruses 

uuendusraied, metsade 

majandamiseks kasutada vaid 

püsimetsandusele sobivaid võtteid 

hooldus- ja valikraieid.

Piret Lille -

MTÜ Tammiste-Veskimetsa 

Külaselts

Pole võimalik arvestada

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.

Teostada raiet Surju metskond 67 

eraldisel 13, kuna , kuna kõrged 

raieküpsed lepad varjavad 

päevavalguse ligipääsu Pilliroo tn 11 ja 

kõrval kinnistul.  

Peeter Poolake Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teen ettepaneku välistada Tammiste 

küla Pärnu jõe poolses kõrgendatud 

avaliku huviga metsas, sh Tammiste 

matkarajal ja selle ümbruses 

uuendusraied (lageraie).

Tiia Slinko Pole võimalik arvestada

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.

Metsa majandamiseks kasutada vaid 

püsimetsandusele sobivaid võtteid: 

hooldus- ja valikraieid.

Tiia Slinko Pole võimalik arvestada

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.

Jätta alles Uuemetsa tee äärde 

vähemalt 50 m puhvertsoon.

Riina ja Jaak Lepp

Eike ja Ilmar Tennokese
Arvestame

Võimalusel planeeritakse raietööde käigus rohkemaarvuliselt 

säilikpuid.

Alal SJ022 rakendada aegjärkset raiet.
Riina ja Jaak Lepp

Eike ja Ilmar Tennokese
Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teostada metsatööd etapiviisiliselt. Kui 

ühel langil on noor mets kasvama 

hakanud, alles siis alustada kõrval 

langil raietöödega.

Mitte teostada raietöid kogu metsas 

korraga.

Riina ja Jaak Lepp

Eike ja Ilmar Tennokese
Arvestame

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.



Metsa majandamiseks valida aegjärkne 

raie, kus raielangi pindala ei ületa 2 ha. 
Signe Rõngas - Tori Vallavalitsus Arvestame

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.

Vältida korrapärase kujuga raielanke 

ning tuulekoridoride tekkimist.
Signe Rõngas - Tori Vallavalitsus Arvestame

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.

RMK nõusolekul paigaldab Tori 

Vallavalitsus Piibelehe tänava otsa 

ujumiskoha juurde mänguväljaku – 

metsa majandamisel arvestada 

mänguväljaku asukohaga.

Signe Rõngas - Tori Vallavalitsus Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Raieid ei tohi teostada lindude 

pesitsusajal.
Signe Rõngas - Tori Vallavalitsus Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga. RMK raierahu kestab 

15.04-15.06, antud perioodil töid ei teostata.

Määrata Tammiste küla Pärnu jõe 

poolne mets tervikuna kõrgendatud 

avaliku huviga metsaalaks.

Indrek Tammekänd Arvestame
Kogu RMK haldusalas olev Tammiste küla Pärnu jõe poolne 

mets on kõrgendatud avaliku huviga ala.

Loobuda alal täielikult tavapärasest 

majandustegevusest ja majandada ala 

metsi vaid hooldusraietega.

Indrek Tammekänd Pole võimalik arvestada

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.

Viia alal lõpuni vääriselupaikade 

inventuur.
Indrek Tammekänd Arvestame kava koostamisel

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. 

Avalikustamisele esitatud ortofoto 

(kaart) ei ole selgelt loetav ja ei ole 

arusaadav, et millise metsaga, 

puistutega on tegelikult tegemist. 

Eraldused ei ole selgelt jälgitavad.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

Lisatud kaart annab indikatsiooni ala paiknemisele looduses ja 

on varustatud eraldiste piiridega ning kvartalite numbritega, 

mis annab kasutajale võimaluse täiendavate metsaandmete 

saamiseks avalikust metsaregistrist 

https://register.metsad.ee/#/ 



Kõigil avalikustatud kõrgendatud 

avaliku huviga aladel (KAH-aladel) on 

vajalik teha eelnevalt vääriselupaikade 

(VEP) inventuur.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Arvestame kava koostamisel

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.

KAH-alasid majandada põhimõtteliselt 

püsimetsana, st piirduda valikraiega.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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. RMK-l on 

seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on kõrgendatud 

avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa majandamisele neil 

aladel tundlikult, vastavuses kohaliku kogukonna või elanike 

ootustega ja metsaseaduse nõuetega.

Raietööde kavandamisel jälgida 

piirkonna üldplaneeringus kehtestatud 

(arengu)eesmärke ja nendest mitte 

kõrvale kalduda. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

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.

Peatada kõikide uuendusraiete 

kavandamine KAH-aladel, sest need 

metsaalad on varem kuulunud 

kaitsemetsade kategooriasse. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kuna tegu on kõrgendatud 

avaliku huviga alaga, siis lähenetakse metsa majandamisele neil 

aladel tundlikult, vastavuses kohaliku kogukonna või elanike 

ootustega ja metsaseaduse nõuetega.

Algatada kaitsemetsade kategooria 

staatuse taastamine Eesti metsanduse 

õigusaktides.

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l ei ole Eesti seadusandluse raames õigust algatada 

seaduse muudatusi. Seaduse algatamise õigus on: riigikogu 

liikmel, riigikogu fraktsioonil, riigikogu komisjonil, valitsusel 

ning presidendil põhiseaduse muutmiseks. Ettepanekuid 

seadusandluse parendamiseks võivad eelpoolnimetatud 

institutsioonidele teha kõik kodanikud. Selle ettepanekuga 

tuleb pöörduda Vabariigi seadusandja poole. 

Elamutega piirnevates puistutes 

teostada vaid vajadusel sanitaarraiet. 

Tiiu Saar - Eesti Looduskaitse 

Seltsi (ELKS) 
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 

Seltsi (ELKS) 
Arvestame

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.

Hoiduda ala majandamisest, seda 

enam, et tegemist on kohalike elanike 

kasutatava puhkemetsaga. 

Liina Steinberg - Päästame Eesti 

Metsad MTÜ 

Tiina Georg - MTÜ Roheline 

Pärnumaa 

Laura Välik

Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa järjepideva 

majandamise ja uuendamisega. Kinnitame üle, et kui alal on 

tegu looduskaitseliste väärtustega, mis piiravad seal metsade 

majandamist, siis planeeritakse metsatöid vastavuses 

looduskaitseliste piirangutega raietööde tegemisele.

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/artikkel40_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.

Oleme jätkuvalt seisukohal, et 

raieplaanist jääks välja jõeäärne lepik.
Tiia Slinko ja kogukond Arvestame Raiest jäetakse välja jõeäärne lepik, et säiliks müratõke.

Välistada Tammiste küla Pärnu jõe 

poolses metsas aegjärksed- ning 

lageraied!

Piret Lille Pole võimalik arvestada

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.

Jätta jõe äärses lepikus lageraie 

teostamata.
Piret Lille Arvestame Raiest jäetakse välja jõeäärne lepik.

Lükata kohalikele sanitaarraie 

raieõiguse müümise üle otsustamine 

edasi seniks, kuni on tehtud kohaliku 

kaitseala moodustamise kohta otsus.

Piret Lille Arvestame
Enne kohaliku kaitseala moodustamise otsust sanitaarraie 

raieõigust kohalikele ei müüda.

Jääme endiselt avaldatu juurde, et 

Pilliroo 11 kinnistu omaniku huvi on 

tagada enda kinnistule mõistlikud 

valgustingimused, mis on saavutatavad 

üksnes läbi Uuemetsa elurajooni ja 

Pärnu jõe vahelise lepiku raiega. 

Peeter Poolake Pole võimalik arvestada
Uuemetsa elurajooni ja Pärnu jõe vahelises lepikud säilitatakse 

müratõkkena. 

Jääme endiselt avaldatu juurde, et 

Pilliroo 9 kinnistu omaniku huvi on 

tagada enda kinnistule mõistlikud 

valgustingimused, mis on saavutatavad 

üksnes läbi Uuemetsa elurajooni ja 

Pärnu jõe vahelise lepiku raiega.

Kuldar Kirikal Pole võimalik arvestada
Uuemetsa elurajooni ja Pärnu jõe vahelises lepikud säilitatakse 

müratõkkena. 

Peale 08.11 avaliku koosolekut esitatud ettepanekud 15.11.2021


