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Ettepanekud Pärnu jõe teemaplaneeringu ja selle KSH koostamise aluseks oleva
lähteseisukohtade ning KSH väljatöötamise kavatsuse kohta.

Edastasite Riigimets Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) ettepanekute esitamiseks Pärnu jõe
teemaplaneeringu ja selle KSH koostamise aluseks olevad lähteseisukohad ning KSH väljatöötamise
kavatsuse.
RMK on tutvunud esitatud materjalidega ja tänab võimaluse eest esitada oma seisukohti Pärnu jõe
teemaplaneeringu ja selle KSH koostamise aluseks olevad lähteseisukohtade ning KSH
väljatöötamise kavatsuse juurde.
Metsaseaduse § 48 p1 ja 2 alusel on RMK põhiülesanne on Keskkonnaministeeriumi,
Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsetava riigimetsa
majandamine. Riigimetsa majandamise eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev
majandamine. Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa
tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja
kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.
RMK on seisukohal, et Pärnu jõe teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamisel peab olema arvestatud RMK põhiülesande täitmise võimalikkusega ja erinevad riigi
maale seatavad maakasutuse või metsade majandamise piirangud peavad olema neis dokumentides
kajastatud ja põhjendatud. Samuti palume teemaplaneeringu seletuskirjas ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruandes esitada metsamaale kavandatud mittemetsamajanduslikel
eesmärkidel teostatavate tegevuste osas alternatiivide võrdlused, sh käsitledes ka
metsamajanduslikku tegevust.
RMK teeb, olles riigi poolt majandatavate metsade osas vastutavaks isikuks, ettepaneku täiendada
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet nii, et teemaplaneeringus käsitletud
rohevõrgustiku, puhke- ja virgestusmaade, väärtuslike maastike jms potentsiaalseid piiranguid
käsitlevate metsade osas oleks mõistetav, metsade majandamist (k.a uuendamist) teostatakse
vastavalt kohaliku omavalituse üldplaneeringule ning metsaseaduses ja looduskaitseseaduses
sätestatud nõuetele.
Teemaplaneeringus, sh selle seletuskirjas palume märkida RMK poolt majandatavate metsade
osas, et lubatud on kõik raieliigid arvestades metsade olemit, nende kasvutingimusi, vanuselist
jagunemist ja neile aladele planeeritavat metsade olemit ja koosseisu pikemas perspektiivis.
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Metsade majandamisel (k.a uuendamisel) lähtutakse kohaliku omavalituse üldplaneeringust,
kehtivast metsaseadusest ja looduskaitseseadusest, arvestades sätestatud piirangutega.
Ühtlasi anname teada, et soovime olla kaasatud ka järgnevates teemaplaneeriguga ja selle
KSHga seotud etappides. Materjalid ja teated palume elektrooniliselt saata e-kirjaga aadressile
rmk@rmk.ee. Samuti palume saata aadressile rmk@rmk.ee MapInfo formaadis
teemaplaneeringu digitaliseeritud kaardikihid nende valmimisel.
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