
REFORMIERAKOND  
 
Sissejuhatus 
Rannamännikud on Häädemeeste valla uhke sümbol, need loovad väärtust nii kohaliku kui turisti jaoks. 
Männikud moodustavad mereäärse kaitsemüüri, mis hoiab rannajoont ja kaitseb ka sisemaal elavaid 
vallaelanike meretuulte eest. 
Peame kaitseala loomist Häädemeeste-Ikla vana maantee äärde tõhusaks lahenduseks. Seejuures on 
oluline kaitseala hoiutingimustes pikaks ajaks selgelt fikseerida raieviisi mahulised ja ajalised 
kriteeriumid nii valik kui ka sanitaarraieteks. See tagab metsade väärtuspõhise (mitte rahalise vaid 
esteetilise ja funktsionaalse väärtuse) säilimise ja toimimise. 
 
Mida teeksite, et välistada Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades lageraiet 
(sealhulgas aegjärkset jt uuendusraieid)? Uuendusraie vähendab metsade puhkeväärtust, 
suurendab kõrvalmetsades tormikahjustuste ohtu, vähendab kohaliku kinnisvara väärtust ning 
piirkonna populaarsust turistidele. 
 
Häädemeeste vallal ei ole suurt elanike arvu, ega tulubaasi, meie valla heaolu sõltubki peamiselt siinse 
kauni looduskeskkonna poolt pakutavatest võimalustest. Kohalikul omavalitsusel on mitte ainult õigus 
vaid ka kohustus sekkuda oma territooriumil toimuvatesse protsessidesse. Selliste muutuste juures on 
oluline kohalike huvide kaitsmine riiklikul tasandil ja selleks tuleb teha aktiivset koostööd nii 
võimuerakondade kui riiklike institutsioonidega. Oma huvide kaitsel tuleb olla proaktiivne, tuleb 
huvitatud/puutes olevaid osapooli varakult teavitada KOV positsioonist ja eesmärkidest ning anda 
seeläbi mõista et sellest omavalitsusest ei saa mööda minna (loe üle sõita). RMK saab oma tegevuse 
sisendid riigilt ja reformierakonna esindajatena on meie ülesanne jõuda riiklikul tasandil 
kokkulepeteni, mis ei kahjusta kohaliku kogukonna huve. Nii oluliste muutuste korral on hea 
kommunikatsioon kriitilise tähtsusega ja omavalituse roll on kõiki osapooli varakult kaasata. Lageraiete 
välistamiseks peavad olema kohalikul tasandil selged ja üheselt mõistetavad planeeringud ning hea 
(proaktiivne) koostöö riiklikul tasandil. 
 
Mida teeksite, et Häädemeeste - Ikla vana maantee äärseid riigimetsi majandatakse erivanuste 
püsimetsadena?  
 
Järjepideva kõrgemetsa hoidmine koos kasvukohale omaste puuliikide säilitamisega on võimalik läbi 
mõistlike mahtude ja raitsüklitega aegjärgse raie teostamise. Selleks on oluline teha metsade 
majandamise osas koostöö nii metsa omaniku, ehk riikliku tasandiga kui ka metsa valitseja RMK-ga. 
Parimad tulemused saavutatakse ikka läbi teineteise mõistmises sündinud koostöö. Kuigi viimastel 
aastatel on olnud möödarääkimisi ja vastandumist on siiski oluline liikuda edasi avatud dialoogiga. 
Oluline on jääda oma eesmärkidele kindlaks ja vajadusel kasutada ka õiguslikke ning avalikkuse 
kaasamise tööriistu parima tulemuse saavutamiseks. 
 
Kuidas näete piirkonna arengut Häädemeeste - Ikla vana maanteeäärsel alal, et alaliselt säiliks kõrge 
puhkeväärtusega puistu sel alal? 
 
Vana maantee äärse piirkonna arendamisel tuleb lähtudes selle piirkonna potentsiaalist panustada 
rohelisemate liikumisvõimaluste loomisele. Peame oluliseks kergteede ja kõnniteede võrgustiku 
väljaarendamist, et oleks võimalik nii sportida kui ka tossuvabalt sihtpunkti liikuda ilma seejuures 
autode vahel terveks jäämise nimel võitlemata. Toetame ka metsa- ja matkaradade arendamist 
koostöös RMK-ga (Näiteks vana Mezepole linnuse asukoha juurde), mis võimaldaks ka Metsapoole 
piirkonnas loodust nautida ja matkakultuuri kasvatada. Meie kaunis ja puutumatu loodus on 
atraktiivne nii kohalikele kui turistidele ning loodushoidliku eluviisi lahutamatuks osaks peab olema ka 



mõistlikult korraldatud prügimajandus. Kogu Ikla vana maantee võiks olla maksimaalselt 70 km/h 
piirkiiruse ala. 
 
Kellega teeksite koostööd/koalitsiooni? 
 
Me ei vali ega välista koalitsioonipartnereid nende lipuvärvide ega nägude järgi vaid kantuna 
eesmärgist, et koalitsioonipartnerite plaanides on olulised ühisosad ja osapooled soovivad oma plaane 
päriselt ellu viia ning koalitsioonipartneri nõudmised ei ole meie eesmärke välistavad. 

Kuidas toetaksite Metsapoole kaitseala loomist Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes 
riigimetsades, mis sätestab  selgelt säästliku ja maastikuhoidliku metsamajandamise viisid ning 
säilitab põliste luitemetsade ilme ja loodusväärtused? Vt lähemalt https://rannamannikud.ee/kes-
me-oleme/metsepole-kaitseala  
 
Tuulepark on hetkel teada olevatest Eestis kasutatavatest rohelise energia hankimise viisidest üks 
tõhusamaid. Samas on selge, et sellistes mõõtmetes tehnorajatised omavad mõju nii keskkonnale kui 
ka riivavad visuaalset vaadet. Tuulepargi kaugus rannikust tuleb siduda tuulikute kõrguse ja arvuga. 
Kõige suuremat riski näeme tuulikute mõjul siinsele linnurände piirkonnale ja niigi taanduvatele 
kalavarudele. 
Kui rajatakse kogu riigile positiivset väärtust loov tuulepark, mis omab negatiivset mõju kohalikule 
kogukonnale, siis see mõju peab saama ka kompenseeritud. Hüvitise määr peab olema korrelatsioonis 
mõjudega (mõjutatud inimestega ja loodusega) 
Kompensatsiooni meetmed: 

 Eelkõige peaks läbi selle paranema piirkonna konkurentsi võime, väikse elanike arvuga valla 
jaoks on oluline talumise püsitoetuse laekumine, mille kasutamise osas on vallal vaba voli 
otsustada ja millest osa peaks minema iga-aastaselt kaasava eelarve projekti, et ka elanikel 
oleks läbi selle otsene panustamise võimalus (N tuulepargi arendaja tasub 3% müügitulust 
mõjutatud piirkondade omavalitsustele (tulu jaguneb mõjutatud alade/inimeste proportsiooni 
põhiselt) 

 Tuulepargi rajamisel arendatakse koos kaablite vedamisega välja sadam koos muulide, süviste, 
kai, slipi ja sadama infraga 

 Lisaks tasub kaaluda ka energiaühistu loomise võimalut, läbi mille saavad kohalikud toota, 
jaotada ja müüa oma seadmete kaudu elektrienergiat ning saadakse suuremat varustuskindlu. 
Mõjualas olevatel inimestel eelisosaluse võimalus oluliselt soodsamatel tingimustel  

 Võimalik on rakendada ka personaalsed boonused igale mõjualasse jäävale elanikule (kinnistu 
omanikule), aga see tekitab ilmselt kõige rohkem vaidlusküsimusi. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  



VALIMISLIIT KOOSTÖÖ 
 
Kuidas toetaksite Metsepole kaitseala loomist Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes 
riigimetsades, mis sätestab  selgelt säästliku ja maastikuhoidliku metsamajandamise viisid ning 
säilitab põliste luitemetsade ilme ja loodusväärtused? Vt lähemalt https://rannamannikud.ee/kes-
me-oleme/metsepole-kaitseala 
 
Looduskaitseala moodustamine on üks võimalus kaitsta piirkonnale iseloomulikku miljööd ja olulist 
identiteeti. Täna on Keskkonnaamet keeldunud riikliku kaitseala moodustamisest.  
Valimisliidu hinnangul on ka muid võimalusi metsa miljöö säilitamiseks.  Miljöö ei parane ega säili, kui 
metsaserv pikitakse täis looduskaitseala silte. Oluline on kokku leppida eesmärk ehk millisena tahame 
selle piirkonna luitemetsasid näha ja seejärel on võimalik sätestada vastavad reeglid nii RMK 
koostatavas metsakorralduskavas kui ka valla poolt koostatavas üldplaneeringus.   
 
Mida teeksite, et välistada Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades lageraiet 
(sealhulgas aegjärkset jt uuendusraieid)? Uuendusraie vähendab metsade puhkeväärtust, 
suurendab kõrvalmetsades tormikahjustuste ohtu, vähendab kohaliku kinnisvara väärtust ning 
piirkonna populaarsust turistidele. 
 
Meie valimisliidule on oluline, et säiliks piirkonna eripärane identiteet ja miljöö. Kuna nimetatud 
metsad on väga oluline osa Häädemeeste-Ikla piirkonna identiteedist, siis tuleb ära kasutada 
parimaid teadmisi, mida on valmis jagama nii metsandusteadlased, maastikuarhitektid, RMK töötajad 
kui ka kohalikud elanikud.   
 
Mida teeksite, et Häädemeeste - Ikla vana maantee äärseid riigimetsi majandatakse erivanuste 
püsimetsadena? 
 
Metsade majandamise võimalused peab välja töötama metsandusspetsialistide poolt.  
 
Kuidas näete piirkonna arengut Häädemeeste - Ikla vana maanteeäärsel alal, et alaliselt säiliks 
kõrge puhkeväärtusega puistu sel alal? 
 
Enamus metsasid nimetatud piirkonnas kuuluvad riigile ja neid haldab RMK. Koostöös kohalike 
elanike ja RMK-ga on võimalik kokku leppida, millist miljööd soovitakse piirkonnas näha, mida  on 
vaja säilitada ja mida võib muuta.  Eraomanikega kokkuleppe aluseks saab olla üldplaneering. 
 
Kellega teeksite koostööd/koalitsiooni? 
 
17.oktoobril selgub valimistulemus ja see, kes on saanud valijaskonnalt piisava mandaadi. Koostööd 
teha on võimalik kõigi poliitiliste jõududega, kelle eesmärk on stabiilselt arenev ja jätkusuutlik 
Häädemeeste vald.   
 
Kuidas suhtute Liivi lahte planeeritavatesse meretuuleparkidesse? Millised on teie hinnangul 
mõistlikud tuulikute kaugused, kõrgused ja kogused? Kuidas näete tuuleparkidest tekkiva tulu 
jagamist valla ja valla elanike vahel? 
 
Kindlasti ei ole valimisliidu pädevuses hinnata tuulikute arvu, kõrgust jms parameetreid. 
Meretuulikuparkide põhimõtteline, võimalik asukoht on ette nähtud maakonnaplaneeringus, hetkel 
tegeletakse keskkonnauuringute ja mõjuhindamistega. Nimetatud töid viivad läbi kõrgetasemelised 
oma valdkonna spetsialistid. Kõigil on võimalus oma seisukohta avaldada KSH avalikustamise ajal. 
Kohalikku elanikkonda paneb muretsema eelkõige muutuv miljöö.  



Tulu jagamine eeldab seda, et tekkinud on kohalik kahju. Kui kahju on kohalik, siis peab ka kasu olema 
kohalik ja suunatud sellele inimgrupile, kes saab kahju tuulikuparkide olemasolust ehk siis elanikkond, 
turismiettevõtjad ja ka laiem piirkonna kasutajaskond (turistid, suveelanikud).  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



VALIMISLIIT ÜHTNE KODUVALD 
 
Täname MTÜ-d huvitavate ja sisukate küsimuste eest! Küsimused on Häädemeeste - Ikla vana 
maantee äärsete riigimetsade kohta, aga valimisliit Ühtne Koduvald tahab pöörata tähelepanu kogu 
vallale. Männimetsad ilmestavad tervet valda ning nende metsade hoidmine ja vastutustundlik 
majandamine peaks toimuma üle terve valla.  
 
Kuidas toetaksite Metsepole kaitseala loomist Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes 
riigimetsades, mis sätestab selgelt säästliku ja maastikuhoidliku metsamajandamise viisid ning 
säilitab põliste luitemetsade ilme ja loodusväärtused? Vt lähemalt 
https://rannamannikud.ee/kesme-oleme/metsepole-kaitseala   
Valimisliit Ühtne Koduvald toetab piirkonna riigimetsades säästliku metsamajandamise viiside 
kasutamist. Kindlasti oleme seda meelt, et tuleks säilitada põliste luitemetsade ilme ja 
loodusväärtused. Rannamännikud on Häädemeeste valla üks olulisi sümboleid ning piirkonna 
inimestele väga olulised, sest pakuvad võimalust koriluseks, sportimiseks ja puhkamiseks. Vallas on 
palju turismindusega seotud ettevõtteid, kel on palju kliente just seetõttu, et ka turistid armastavad 
neid metsi. Kiidame ja täname MTÜ Rannamänniku kaitseks aktiivseid liikmeid, et raietööd said 
käesoleva aasta alguses piirkonnas peatatud ning täname MTÜ liikmeid ka selle eest, et piirkonna 
metsad on saanud laiemalt positiivset tähelepanu. Elanikud suhtusid planeeritud raietöödesse 
rahulikult, sest maainimene teab – ikka on metsi majandatud ja senini on tehtud seda piirkonnas 
loodust hoidvalt ja säästvalt. Varasemalt on metsi majandatud üksikpuude valik- ja sanitaarraidega, 
mis on hoidnud siinsed metsad esteetiliselt kõige väärtuslikumas olekus. Elanikud ei teadnud aga 
seda, et varasemalt kuulusid piirkonna metsad kaitsemetsade kategooriasse (kuna kaitsnud 
aastasadu piirkonda erosiooni, saaste, tuule, müra jms eest) ning seetõttu kehtisid metsa 
majandamisel kindlad reeglid. Metsaseaduse muutumisel olid need reeglid aga muutunud ja nii võiski 
RMK viia läbi aegjärgset raiet, mille tulemusena oleks piirkonna metsad muutunud mõne aasta 
jooksul tundmatuseni. Kahjuks kuuluvad Rannametsa - Ikla vana maantee äärsed riigimetsad praegu 
majandusmetsade kategooriasse. Nii see kindlasti olema ei peaks. MTÜ Rannamänniku Kaitseks 
väidab oma ettepanekus Keskkonnaministeeriumile, et ainus võimalus Rannametsa - Ikla vana 
maantee äärsete riigimetsade kaitsmiseks on luua maastikukaitseala ning ainult see võimaldab 
kasutada pikalt välja kujunenud raieviise. Usume, et kaitseala loomisega säilib piirkonna mets ning 
see kutsub piirkonda turiste ja elanikele tõuseb sellest kaudne tulu, aga sellegipoolest tähendab 
praeguste seaduste alusel kaitseala loomine kahjuks seda, et vald saab vähem maamaksu selle ala 
pealt. Häädemeeste valla eelarvele ja seeläbi ka kõikidele vallaelanikele ei pruugi see olla hea. 
Valimisliit Ühtne Koduvald otsiks eelkõige võimalusi kokkuleppeks riigi ja eelkõige RMK-ga, et 
Rannametsa - Ikla vana maantee äärseid riigimetsi ei käsitletaks majandusmetsadena, vaid elanikele 
oluliste puhkemetsadena, mida tuleks hooldada ja majandada pisut teisiti, kui majandusmetsi. 
Samuti tahaks enne kaitseala ettepaneku toetamist teha kindlaks, kas oleks võimalik riigi poolt saada 
kompensatsiooni väheneva maamaksu ulatuses. Igal juhul on meile oluline, et piirkonnas asuvaid 
riigimetsi majandataks vastutustundlikult ja enne lõpliku seisukoha võtmist tahaks olla kindel, kas 
kaitseala loomine ikka on ainus võimalus.  
 
Mida teeksite, et välistada Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades lageraiet 
(sealhulgas aegjärkset jt uuendusraieid)? Uuendusraie vähendab metsade puhkeväärtust, 
suurendab kõrvalmetsades tormikahjustuste ohtu, vähendab kohaliku kinnisvara väärtust ning 
piirkonna populaarsust turistidele.  
Mida teeksite, et Häädemeeste - Ikla vana maantee äärseid riigimetsi majandataks erivanuste 
püsimetsadena?  
 
Täname MTÜ Rannamänniku Kaitseks liikmeid, et piirkonna metsade majandamisele on tõmmatud 
nii palju tähelepanu ning paljuski sellest tulenevalt on Riigimetsa Majandamise Keskus hakanud 
astuma samme, et teha kindlaks metsad, mis on elanikele olulised puhkealad, st kõrgendatud avaliku 



huviga alad. Valimisliit Ühtne Koduvald kuulaks spetsialiste ja kohalikke elanikke, kaardistaks need 
metsad ja sõlmiks Riigimetsa Majandamise Keskusega vastavad kokkulepped, et lageraied 
Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades oleksid välistatud. Lageraied, sh aegjärksed 
raied tähendavad ühevanuselisi puid ning seda ei saa enam nimetada metsaks, kus valitseb liigirikkus, 
millest inimesed lugu peavad ja mida saab pidada tõeliseks loodusväärtuseks.  
 
Kuidas näete piirkonna arengut Häädemeeste - Ikla vana maanteeäärsel alal, et alaliselt säiliks 
kõrge puhkeväärtusega puistu sel alal?  
 
Rannamännikud on piirkonna üheks sümboliks ja kogukonnale väga tähtsad. Turismindus on 
piirkonnale oluline ettevõtlusvaldkond. Kindlasti seisab valimisliit Ühtne Koduvald selle eest, et 
Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsel alal säiliks kõrge puhkeväärtusega puistu. Valimisliit Ühtne 
Koduvald tunneb heameelt, et nendel valimistel oleme „ühes paadis“ piirkonnas elavate aktiivsete 
Keskerakonna liikmetega. Ka Keskerakonna valimisplatvorm ütleb, et Eesti loodus ja mets peavad 
olema kaitstud ja heaperemehelikult majandatud, põllumaa ja maaelu väärtustatud.  
 
Kellega teeksite koostööd/koalitsiooni?  
 
Häädemeeste vald on piiriäärne väike vald ning piirkonna arenguks on väga oluline olla avatud ja 
teha võimalikult palju koostööd erinevate inimeste ja organisatsioonidega. Praegustel valimistel 
soovivad oma visiooni piirkonna arengust teostada kolm valimisliitu ja kaks erakonda. Õnneks on 
igaüks neist liiga väike selleks, et saaks otsustada valla arengu üle üksinda ja koostöö on vältimatu. 
Kogemused on näidanud, et valla arengus on väga tähtis vallavanema positsioon ja oluline saab 
olema koalitsiooni loomisel see, keda nähakse vallavanema ametikohal. Valimisliit Ühtne Koduvald 
soovib näha vallavanemana tugevat juhti, kes väärtustaks häid vallavalitsuse spetsialiste ning uute 
töötajate tööle võtmisel oleksid eelkõige olulised nende oskused ja teadmised, mitte isiklikud 
sõprussuhted. Meil oleks hea meel, kui pärast valimisi kuulutatakse välja konkurss vallavanema 
leidmiseks. Kindlasti tahame näha vallavanemana inimest, kes näeb valda ühtse tervikuna, mitte kahe 
piirkonna ühendusena.  
 
Kuidas suhtute Liivi lahte planeeritavatesse meretuuleparkidesse? Millised on teie hinnangul 
mõistlikud tuulikute kaugused, kõrgused ja kogused? Kuidas näete tuuleparkidest tekkiva tulu 
jagamist valla ja valla elanike vahel?  
 
Suhtume tuuleparkidesse mõistvalt, sest teame, et elekter ei tule lihtsalt pistikust seinast. Samas on 
praegune Liivi lahte planeeritav tuulepark selline, mis ei paku kohalikule elanikule kindlustunnet, et 
loodus oleks kaitstud, st oleks tehtud piisavad keskkonnauuringud ja et kogukonna liikmetega oleks 
piisavalt arvestatud. Hindamaks tuulikute mõistlikke kaugusi, kõrgusi ja koguseid, peaks olema 
vastava ala spetsialist. Valimisliidus Ühtne Koduvald sellise ettevalmistusega spetsialiste kahjuks ei 
ole. Senised kohtumised tuuleparkide arendajatega ei ole tekitanud piisavat kindlust. Vastused 
küsimustele on segased ja tekitavad tunde, et justkui püütakse kedagi petta. Hindamaks tuulikute 
kõrgusi ja kaugusi oleks näiteks vaja visualiseeringut, et kohalik elanik suudaks hinnata, kas ja kui 
palju hakkab ta igapäevaselt silmapiiril tuulikuid nägema. Selliseid pilte senini pole, kuigi neid peaks 
olema üsna kerge teha. Eestis on häid spetsialiste, kes suudaksid hinnata võimalikke kahjusid 
keskkonnale ja annaks arendajatele nõu, kuidas neid vältida. Pole tekkinud kindlustunnet, et 
keskkonnahoiu spetsialistid on tuuleparkide arendamisel piisaval määral kaasatud. Vallavalitsus 
peaks oma seisukoha kujundamisel kindlasti kaasama asjatundlikke spetsialiste. Kindel on see, et 
tuuleparkide rajamisel on mõju piirkonna loodusele ja kohalikule elanikule. Ministeerium töötab välja 
reegleid, kuis ja millisel määral maksta kompensatsiooni kohalikule omavalitsusele. Kindlasti peab 
saama kompensatsiooni ka valla elanik. Loomulikult võidavad inimesed kaudselt ka sellest, kui 
kompensatsioonist saavad korda lasteaiad ja koolid, aga kohalikud inimesed on ju lõpuks need, kes ei 



näe enam oma kodus maailma kauneimaid päikseloojanguid. See võib tähendada inimeste lahkumist 
piirkonnast ja see pole kindlasti hea. Valla ülesanne on seista kohalike elanike huvide eest!  
 
Valimisliit Ühtne Koduvald meeskond 24.09.2021 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  



VALIMISLIIT RANNAMÄND  

Kuidas toetaksite Metsepole kaitseala loomist Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes 
riigimetsades, mis sätestab  selgelt säästliku ja maastikuhoidliku metsamajandamise viisid ning 
säilitab põliste luitemetsade ilme ja loodusväärtused? Vt lähemalt https://rannamannikud.ee/kes-
me-oleme/metsepole-kaitseala  
 
Oma küsimuses olete jätnud täpsustamata, millise kaitseala loomisele te toetust küsite. Võimalus 
kohalikul tasandil objekte loodukaitse alla võtta tekkis koos LKS-i jõustumisega 2004. aastal. Kohaliku 
kaitseala moodustamise  menetluse viib läbi kohalik omavalitsus (lõppotsus volikogu määrus). Enne 
protsessi algatamist on mõistlik tellida ekspertarvamus, kus tuuakse ära kohaliku tähtsusega kaitseala 
vajadus ja põhjendused. Kogu eelkirjeldatud protsess eeldab volikogu enamuse kokkulepet. 
Valimisliit Rannamänd pooldab ekspertarvamuse tellimist, mille alusel saame otsustada kaitseala 
moodustamise vajaduse.   
 
Mida teeksite, et välistada Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades lageraiet 
(sealhulgas aegjärkset jt uuendusraieid)? Uuendusraie vähendab metsade puhkeväärtust, 
suurendab kõrvalmetsades tormikahjustuste ohtu, vähendab kohaliku kinnisvara väärtust ning 
piirkonna populaarsust turistidele. 
 
Praegu on koostamisel Häädemeeste valla üldplaneering. Valimisliit Rannamänd koos kohaliku 
kogukonnaga peab õigeks sätestada üldplaneeringus sellised sätted, mis tagaksid rannamännikute 
säilimise ja uuenemise. Kas selleks tuleb teha osaüldplaneering või saab kasutada selleks eelmise 
vastuses toodud ekspertarvamust selgub peale valimisi, kui saab selgeks, kus maale üldplaneeringu 
koostamisega on jõutud.  Meie valimisliit on kinnitanud, et arvestab kogukonna arvamusega 
rannamännikute küsimuses. 
 
Mida teeksite, et Häädemeeste - Ikla vana maantee äärseid riigimetsi majandatakse erivanuste 
püsimetsadena?  
 
Me oleme arvamusel, et luitemetsade majandamine on vajalik liigikaitselisest aspektist, 
umbekasvamine ei ole liigilisele mitmekesisusele hea. Majandamise viisi väljatöötamine on vastava 
ala ekspertide küsimus. Eksperdid peavad olema nii metsanduse, looduskaitse kui ja rekreatsiooni 
valdkonnast. 
 
Kuidas näete piirkonna arengut Häädemeeste - Ikla vana maanteeäärsel alal, et alaliselt säiliks 
kõrge puhkeväärtusega puistu sel alal? 
 
Vastavalt üldplaneeringus toodud maakasutusele, ei näe valimisliit Rannamänd uut hoonestust 
luitemännikutes. 
 
Kellega teeksite koostööd/koalitsiooni? 
 
Valimisliit Rannamänd on seisukohal, et kõik volikogu liikmed kandideerivad sooviga Häädemeeste 
valda arendada ja paremaks teha. Me oleme valmis koostööks kõigi volikogu liikmetega. 
 
Kuidas suhtute Liivi lahte planeeritavatesse meretuuleparkidesse? Millised on teie hinnangul 
mõistlikud tuulikute kaugused, kõrgused ja kogused? Kuidas näete tuuleparkidest tekkiva tulu 
jagamist valla ja valla elanike vahel? 

Kohalike elanikena suhtume tuuleparkidesse ettevaatlikult. Juhul kui toimub tuuleparkide rajamine, 
siis kõik erinevate mõjude hinnangud peavad olema tehtud ja kohalike kogukondadega läbi räägitud. 



Kui tekivad kohalikud negatiivsed mõjud, siis need peavad olema kompenseeritud. Millisel viisil see 
on juba kokkulepete küsimus.  
 
VALIMISLIIT RANNAMÄND / KANDIDAAT KARL LOORNURME SEISUKOHAD  

 
Kuidas toetaksite Metsepole kaitseala loomist Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes 
riigimetsades, mis sätestab selgelt säästliku ja maastikuhoidliku metsamajandamise viisid ning 
säilitab põliste luitemetsade ilme ja loodusväärtused? Vt lähemalt https:// rannamannikud.ee/kes-
me-oleme/metsepole-kaitseala  
 
Pooldan kindlasti sellist tegevust, loodust tuleb hoida ja kaitsta, et säiliks loomulik looduse seisund ja, 
et toimiks loomulik looduse ahel.  
 
Mida teeksite, et välistada Häädemeeste - Ikla vana maantee äärsetes riigimetsades lageraiet 
(sealhulgas aegjärkset jt uuendusraieid)? Uuendusraie vähendab metsade puhkeväärtust, 
suurendab kõrvalmetsades tormikahjustuste ohtu, vähendab kohaliku kinnisvara väärtust ning 
piirkonna populaarsust turistidele.  
 
Minu arvates tuleks rahvale avalikult selgitada, miks ei tohiks teostada selliseid raie töid ja miks need 
on kahjulikud, selline informeerimine kindlasti paneks inimesi rohkem mõtlema ja paneb inimesed 
hoidma neid ümbritsevat loodust.  
 
Mida teeksite, et Häädemeeste - Ikla vana maantee äärseid riigimetsi majandatakse erivanuste 
püsimetsadena?  
 
Olen valmis seisma Häädemeeste-Ikla vana maante äärsete metsade eest ja olen alati olnud seda 
meelt, et ajaloolisi ja kauneid metsa alasid peab hoidma.Samuti tuleb hakata rohkem tähelepanu 
pöörama metsa heaolule ja seisundile ja vajadusel hooldada,et säiliks meie valla imeline loodus.  
 
Kuidas näete piirkonna arengut Häädemeeste - Ikla vana maanteeäärsel alal, et alaliselt säiliks 
kõrge puhkeväärtusega puistu sel alal?  
 
Olen olnud alati arvamusel, et loodus tuleks säilitada võimalikult loodus sarnaselt ja 
loodussäästlikult.Ei tasuks rikkuda looduse enda atmosfääri ja teha kõike kaasaegseks,loodus hoiab 
meid, kui meie hoiame loodust ja ,et säiliks lloomulik looduse areng, ei tohiks liigselt teostada raie 
töid ja teha neid läbimõtlematult.  
 
Kellega teeksite koostööd/koalitsiooni?  
 
Meeleldi teen koostööd Valimisliit rannamänniga ja samuti on minule jätnud hooliva ja sümpaatse 
mulje ka EKRE.  
 
Kuidas suhtute Liivi lahte planeeritavatesse meretuuleparkidesse?  
 
Mina suhtun sellesse pigem positiivselt, kuna see on kindlasti mingil määral kasulikum ja 
loodussõbralikum energia, kui hetkel peamiselt kasutatav energia tootmis viis aga kindlasti tuleb 
arvestada ka rahva arvamusega ja nendega koostöös ja arutades luua tuuleparke.Tuuleenergia on 
minu arvates igati usaldusväärne, säästlik ja puhas energia.  
 
Millised on teie hinnangul mõistlikud tuulikute kaugused, kõrgused ja kogused? Kuidas näete 
tuuleparkidest tekkiva tulu jagamist valla ja valla elanike vahel?  



 
Minu arvates on mõistlikud kõrgused ja kaugused need mis on saadud uuringute ja teadustööde 
tulemusena ja peaks ka nendega arvestama ja samuti ka kohalike elanikega. Tuuleparkidest tekkiva 
tulu valla elanike vahel võiks jaotada ära erinevate soodustusega, mis oleksid ka kasulikud valla 
elanikele või panustada see valla arengusse ja luua valda töökohti jms. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


