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Hr Jaanus Saat 

Lääne-Harju vald 

vallavanem 

jaanus.saat@laaneharju.ee 

 

Hr Aigar Kallas 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

juhatuse esimees 

aigar.kallas@rmk.ee  

 

 

Pöördumine Pihu metsa kaitseks 

 

Anname teada, et Ohtu küla elanikud alustasid allkirjade kogumist petitsioonile, mille 

eesmärgiks on säilitada Pihu mets. 

 

Külaelanikud ei ole rahul, et Ohtu Külaseltsi juhatus on võtnud vastu otsuseid ilma kogukonna 

aruteluta ja andnud nõusoleku lageraieks Pihu metsas. Külaseltsi juhatus ei ole mitme aasta 

jooksul vajalikku informatsiooni avalikkusele edastanud, kaasamata külaelanikke ja koguni 

seltsi enda liikmeid arvamuse väljakujundamisse. 

 

26.09.2019 reageeris Lääne-Harju vallavalitsus kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) 

kaebuse peale, mille alusel ei ole RMK kaasanud kohalikku kogukonda metsa majandamiskava 

väljatöötamise protsessi, rikkudes sellega muu hulgas ka säästliku metsamajandamise ehk FSC-

sertifikaadi nõudeid. 

 

Vallavanema Jaanus Saati vastuse järgi olevat RMK aga kohalikku kogukonda külaseltsi läbi 

nõuetekohaselt kaasanud: MTÜ Ohtu Külaselts esindaja teavitas Lääne-Harju Vallavalitsust, et 

RMK esindajad on kogukonnaga ühendust võtnud ning kaasanud nad majanduskava 

väljatöötamise protsessi. Täpsemalt on kogukonna esindaja ja RMK Lääne-Harjumaa 

metsaülem kohapeal kohtunud, et läbi käia ja märgistada kohalike poolt kasutatavad käiguteed 

ja -rajad, et vältida majandamise tulemusena ala rekreatiivse väärtuse langust. Lisaks lepiti 

kokku Pihu metsa majandamise iseloomus, täpsemalt raielankide suuruses, paiknemises ning 

majandamise ajalises kestvuses. (Lääne-Harju vallavalitsus, 26.09.2019, Pihu metsa 

majandamisest, vastus Eesti Metsa Abiks kaebusele) 

 

Ohtu külaelanike sõnul on vallavanema poolt viidatud „nõusolek“ vaid väikese grupi juhatuse 
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liikmete arvamus, mis ei ühti valdava osa elanike seisukohaga Pihu metsa majandamise 

küsimuses, kusjuures kitsa ringi poolt tagaselja langetatud otsuse tagajärjed võivad mõjutada 

terve küla elukeskkonda järgnevateks aastakümneteks. 

 

Kuna petitsiooniteksti on levitatud lisaks külaelanike ringile ka sotsiaalmeedia kaudu, siis on 

meile teadaolevalt allkirjastajate hulgas palju neidki, kes pole küll kohalikud, ent kasutavad 

Pihu metsa virgestusmetsana, muu hulgas ka ratsaspordi eesmärkidel, ja on huvitatud kõnealuse 

metsatuka säilitamisest. 

 

Samuti paluksime Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt käesoleva aasta lõpuks korraldada 

lubatud kaasamiskoosolekule ka valla esindaja(d). Kaasamiskoosolekul sooviksime petitsiooni 

ja sellele kogutud allkirjad nii RMK-le kui kohalikule omavalitsusele üle anda ning kui RMK 

selleks nõusoleku annab, siis on külaelanikel plaanis esitleda ka presentatsiooni Ohtu metsa 

rekreatiivsete ja ökoloogiliste väärtuste kaitseks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Linda-Mari Väli 

Eesti Metsa Abiks (EMA) 

üldprogrammi koordinaator 

lindamari@eestimetsaabiks.ee  

56 288 472  

 

Anu Aug 

Ohtu kogukonna liige 

auganu@hotmail.com  

56 150 685 

mailto:lindamari@eestimetsaabiks.ee
mailto:auganu@hotmail.com

