
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame osaliselt
Vastus

Peame oluliseks, et hoonestuse lähedal 

ei teostataks lageraiet. 

Jaanus Rahula - Põhja-Sakala 

Vallavalitsus
Arvestame osaliselt

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.

Alal võiks kui siis teostada aegjärkse 

raie.

Jaanus Rahula - Põhja-Sakala 

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.

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. 

Puistusid majandada ainult 

püsimetsana, valikraiega, rakendades 

püsimetsa majandamise põhimõtteid.

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.


