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Avaldame toetust Narva-Jõesuu ja Narva elanikele, kes soovivad Narva-Jõesuu 
omavalitsusüksuse alal asuvate riigimetsade kaitse alla võtmist. Oma ettepaneku toetuseks on 
kohalikud elanikud asunud Rahvaalgatuse keskkonnas allkirju koguma ning meie ühendus teeb 
kõik, et aidata kõnealusel pöördumisel rahvani jõuda: 
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/623d03dd-512e-4fe2-8a8b-11671779770b

Selgituseks meenutame 20. märtsil Narva-Jõesuus kodanikualgatuse korras kokku kutsutud 
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kaasamiskoosolekut, mis tõi saali üle seitsmekümne 
inimese. Koosolekust võttis EMA vaatlejana osa ka Tallinna Ülikooli Loodus- ja 
Terviseteaduste Instituudi lektor Tõnu Ploompuu, kes samuti Narva-Jõesuu eriliste 
männimetsade kaitseks sõna võttis.

Kuna kaasamiskoosolekul käsitleti vaid eelmisel sügisel RMK poolt Narva-Jõesuus ligi 20 
hektaril teostatud lageraieid, siis tegi EMA töögrupp Maa-ameti kaartide abil teostatud 
mõõtmistega kindlaks, et lisaks RMK raietele on Narva-Jõesuu erametsades lähiaastatel 
teostatud peaaegu 80 hektari ulatuses lageraieid (vt lisa 1 ja lisa 2). 

Eriliselt tähelepanelikuks tegi meie töögruppi tõsiasi, et metsamassiivide raiumiseks ja 

1

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/623d03dd-512e-4fe2-8a8b-11671779770b
mailto:triin.amos@keskkonnaamet.ee
mailto:jaan.metsis@narva-joesuu.ee
mailto:tarmo.tammiste@narva.ee
mailto:maksim.iljin@narva-joesuu.ee
http://www.eestimetsaabiks.ee/
http://www.liikumine.ee/


väljaveoks on rajatud suur metsatee kogu Narva-Jõesuu metsa-ala ulatuses (vt lisa 3, lisa 4 ja 
lisa 5). Meie mõõtmiste kohaselt on uus tee ligi 5 kilomeetrit pikk, poole kilomeetrise 
lisaharuga. Linnulennult on selle äärde jääva metsamassiivi pikkus ca 5-6 km.

Kuna suurte metsaväljaveoteede rajamine on Eestis otseselt seotud metsaraiega, mille 
teostamise algus on Maa-ameti ortofotodel juba praegu otseselt näha, siis toetab 
kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks kohalike elanike palvet võtta Narva-Jõesuu metsad 
(vähemalt) kohaliku kaitse alla. RMK sõnul ei ole riigimetsa majandajatel plaanis lähemal 
kahel aastal Narva-Jõesuus raiuda, aga oluline on küsida, millist saatust vääriksid veel 
allesolevad, suured ja väärikad Narva-Jõesuu metsamassiivid pikemas perspektiivis.

Ka kuu aja eest toimunud kohtumisel selgitas Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko 
Luhalaid ERR-ile, et Lääne-Euroopa eeskujul võiks asulate juures teha vaid puhastust või 
korrastusraiet ning sealt, kuhu silm ei ulatu, võtta majandusotstarbel. "Ma olen selles osas nõus,
et kuurortlinn peab parkmetsa mulje jätma, kui see ära kaob, siis pole turistil siin midagi teha," 
nentis linnavolikogu esimees: https://www.err.ee/690981/narva-joesuu-elanikud-tulid-
rahvaalgatuse-korras-metsaraie-ule-arutlema.

Alljärgnevalt loetleme EMA poolsed põhjendused Narva-Jõesuule kuuluvate metsade 
kohaliku kaitse alla võtmise vajaduse kohta:

1) Narva-Jõesuu on üks Eesti vanimaid ajaloolisi kuurortlinnu, mille majesteetlikud 
rannaäärsed männimassiivid on aluseks tervele kohalikele elanikele eluks 
vajalikule ettevõtlusvõrgustikule. Eesti pikima, linna äärde jääva  6-7 kilomeetri 
pikkuse liivaranna atraktiivsus ja säilimine on otseses seoses kohalike 
männimetsade kaitsega.

2) Vanade männikute osakaal on Eestis viimastel aastakümnetel kiiresti vähenenud, 
ometi on mänd meie oludes üks ajale paremini vastu pidavaid puuliike, seetõttu 
pole ka metsamajanduslikus mõttes sugugi vaja Narva-Jõesuu männikuid 
lageraiega majandada. Kui metsamajanduslikku tegevust kõnealusel alal siiski 
kaaluda, siis näib ainsa vastutustundliku majandamisviisina püsimetsandus, mida 
RMK ega metsaettevõtted hetkel ei harrasta.

3) Vanade metsade osakaalu jõudsa vähenemise tõttu on pea kõik vanemad 
männikud olulisteks vääriselupaikadeks saanud, mis toetab veelgi Narva-Jõesuu 
metsade kaitse alla võtmise vajadust.

4) Kuna metsatee on rajatud kogu Narva-Jõesuu metsamassiivi ulatuses, siis on 
lähima 5-10 aasta jooksul vägagi tõenäoliselt antud piirkonnas uusi mastaapseid 
lageraieid oodata. Seetõttu oleks eelnevalt toodud põhjenduste alusel ning kohalike
elanike ja nende elukeskkonna ja ettevõtlusvõimaluste kaitseks äärmiselt oluline 
Narva-Jõesuu metsade võimalikult kiire kaitse alla võtmine.
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