
 

 

Vastus petitsioonile 

 
 

  

RMK on kätte saanud pr Elisabeth Salmini (esindades Kloogal registreeritud MTÜ-d Graafilise 

Loojutustamise Selts ja registreerimata ühingut Klooga Looduskaitse Selts) initsiatiivil kogutud 

1091 allkirja, millega nõutakse, et Klooga ja Kersalu metsadesse planeeritud lageraied 

asendataks piirkonna metsa looduskaitse alla võtmisega.  

 

RMK-l on hea meel, et Klooga inimeste huvi meie kõigi ühistes metsades toimuvate tegevuste 

vastu on nii suur. Kahjuks peame aga nentima, et allkirju on kogutud kasutades valeväiteid 

(saadud puit turustatakse orienteeruva hinnaga 10 EUR per m3). Täpsustame, et uuringute 

tulemusel annab iga tihumeetri puidu kasutamine 70 eurot maksutulu. See on meie kõigi ühine 

raha, mida kasutatakse kogu Eesti elanike vajadusteks. 

 

RMK annab ka teada, et meie põhitöö on meie haldusalasse antud metsade heaperemehelik 

kasutamine. Seega ei sekku meie ja ka ei avalda arvamust petitsiooni selle osa kohta, mis 

käsitleb nn holokausti turismi võimalusi ja süüdistusi seniste tegematajätmiste kohta nimetatud 

turismiliigi arendamiseks Klooga piirkonnas Klooga elanike poolt.  

 

Eesti metsapoliitikaga on kokku lepitud, kui palju metsi on vajalik säilitada loodusväärtuste 

kaitsmiseks. Kui kuskil avastatakse mõni selline väärtus, mille säilimiseks oleks vaja metsade  

raie keelata, võetakse sellised kohad täiendavalt kaitse alla.  

RMK on nimetatud alal kaardistanud pärandkultuuri ja muud objektid, mille esinemise puhul 

oleks vaja kaaluda tavapärasest erinevaid metsade kasutamise võtteid. Lisaks neile oleme üle 

vaadanud täiendavalt need metsaosad ka potentsiaalsete vääriselupaikade esinemise mõttes. 

Meie spetsialistid ei ole leidnud alalt väärtusi, mille tõttu peaks seal lageraiest loobuma.  

Kõnealused metsad on kujunenud erisuguste häiringute tulemusel – osaliselt inimeste 

maakasutusharjumuste muutuse tõttu, osalt põlengute tõttu ja RMK andmetel suures osas ka 

tavapärase metsa raiumise ja raiutud metsade uuendamise kaudu.  

 

Esitame endile kõik koos kolm küsimust: 

1) kas puit on taastuv loodusvara? 

2) kas puidu kasutamine on ökoloogilises mõttes kasulikum kui naftast tehtud toodete 

kasutamine?  

3) kas me peaks tulevastele põlvedele jätma võimaluse kasutada puitu vähemalt 

samaväärses mahus ja kvaliteedis, kui meil endil täna on võimalik?  
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Kui vastus neile kõigile kolmele küsimusele on JAH, siis seda eesmärki täidab RMK ka Kloogal 

metsa raiudes. 

 

RMK on tutvustanud planeeritud raieid sealkandis avalikustamiskoosoleku käigus 5. juunil 

2018.  

 

Rõhutame täiendavalt üle, et ka selle piirkonna metsad vajavad uuendamist. Praegusel hetkel 

kavandatud raietest on mõjutatud 5% antud metsast, st ülejäänud metsa osas säilib ka võimalus 

ala puhkemetsana kasutada. Koos noore metsa kasvuga taastub ka nende alade puhkeväärtus. 

Metsade uuendamine seal käib lageraie kaudu, sest viljakates metsades turberaie ja 

püsimetsamajandus ei taga sellise noore metsa kasvamist nagu me kõik seal ootame.  

 

Koosolekul võeti osalejate poolt informatsioon planeeritud raiete kohta Kloogal teadmiseks. 

RMK plaanib nimetatud raietega alustada vastavalt avalikustamiskoosolekul kokkulepitud 

graafikule ja tingimustele. 

 

Kui Klooga kogukonnal on soov nimetatud raietega seonduvat täiendavalt arutada, siis oleme 

omalt poolt valmis seda Teie poolt pakutud ajal ja kohas täiendavalt tegema.

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Peametsaülem 

 

 

 


