
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Teeb ettepaneku, et teostada turberaie. Lennart Mängli
Arvestame kava 

koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Teeb ettepaneku, et kujundada ala pigem parkmetsaks 

kui tulundusmetsaks.
Lennart Mängli

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Teeb ettepaneku, et kogu piirkonna metsa majandada 

püsimetsana.

Riina Georg, Aivar Georg jt 

metsasõbrad

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Teeb ettepaneku, et ainult valikraie koostöös TÜ 

looduskaitsebioloogidega on raietingimus.
Riina Georg, Aivar Georg jt 

metsasõbrad
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus ja õigus teha 

iseseisvalt raieliigi valik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal. 

Teeb ettepaneku, et raiuda isegi rohkem kui plaanitud. Peter Janson Arvestame
Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega.

Teeb ettepaneku, et aidata metsal tervena püsida. Peter Janson Arvestame
Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega.

Teeb ettepaneku, et range kaitse all olevates metsades 

peaks lubama teha sanitaarraiet ohtlike puude ja 

murdunud puude eemaldamiseks.

Andre Laine Pole võimalik arvestada

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala valitseja 

(mitte RMK).

Teeb ettepaneku, et vanade raieküpsete kuusikute 

uuendamisel istutada mäenõlvadele kaski.
Andre Laine

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku, et võiks teha väikesed langid, et 

tormituul ei pääseks ja võiks istutada kuused või männid.
Andre Laine

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

 Teeb ettepaneku, et raietööd võiks toimuda suve teises 

pooles kui maapind on veel kuiv ja kannab ning inimesed 

on suures osas oma suvepuhkused ära pidanud, näiteks 

augustis-septembris.

Andre Laine Arvestame
Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

 Ettepanek, hajutada raied  majandamiskava 10 aastase 

kehtivuse peale laiali.
Märt ja Aave Volmer Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Kogu Haanja KAH-alal peaks eelistama turberaiet ja 

täpsemalt aegjärkset raiet. 
Märt ja Aave Volmer

Arvestame kava 

koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.



Ettepanek, et uuendusraied läbi viia selliselt, et säilik 

Haanja KAH-alal kasutusviis.
Märt ja Aave Volmer

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Ettepanek lageraiet mitte teha KAH-aladel.

Heigo Rohtla

Anne Rohtla

Johan Rohtla

Hanna Rohtla

Markus Hugo Rohtla

Kõu Rohtla

Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Haanjamaa metsade majandamisel kasutada väiksemat 

ja kergemat tehnikat. 

Heigo Rohtla

Anne Rohtla

Johan Rohtla

Hanna Rohtla

Markus Hugo Rohtla

Kõu Rohtla

Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Lageraielangid mitte suuremad kui üks hektar. Meelis Schmidt Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega (Haanja looduspargi kaitse-

eeskiri).

Metsast ära koristada esimesel võimaluse kuivanud ja 

haiged puud.
Meelis Schmidt Arvestame Arvestatakse metsatööde kava koostamisel.

Ettepanek suusaradadega piirnevat vanemat metsa 

uuendatakse.
 Kaupo Kaiv

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Ettepanek suusaradadega piirnevat vanemat metsa 

uuendatakse.
Anti Saarepuu

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Suusaradade ääres, mõlemal pool võiks olla ligikaudu 10 

meetrit vaba maad.
Anti Saarepuu

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Ettepanek vanem mets raiuda ja noor peale istutada. Anti Saarepuu
Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Liiga kitsad sihid oleks hea laiemaks teha. Anti Saarepuu
Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.



Raie tegemistel jälgida, et ei tekiks suuri tuulekoridore. Anti Saarepuu
Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Tööde teostada kuival sügisel, kindlasti mitte talvel. Anti Saarepuu Arvestame
Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Alale tekitama rohkem eriliigilisi metsasid. Anti Saarepuu
Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Väljaveo kohad kooskõlastada Haanja puhke- ja 

spordikeskuse juhiga.
Anti Saarepuu Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Metsamajandamisel kasutada säästva 

metsamajandamise

viise. 

Haanja piirkonnas elavad 

naised - Ruth Rüga

Eda Veeroja

Kai Paks

Kairi Orav

Egle Vodi

Anu Taul

Karin Lüütsepp

Kadi Soo

Triin Rõõmusoks

Merike Kapp

Pille Saarnits

Kirke Saarnits

Leelo Viidu

Tea Lepik

Leena Prozes

Kaili Vodi

Maire Eiche

Ulve Prutt

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Vältida silmatorkavaid lageraiealasid.
Haanja piirkonnas elavad 

naised

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Raiete planeerimisel arvestada võistluste kalendriga.
Haanja piirkonnas elavad 

naised
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Vältida monokultuursete metsade tekkimist, taastada 

mets võimalikult loodusliku taastumise

teel. 

Haanja piirkonnas elavad 

naised

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Antud metsaalad mitte

nimetada vääriselupaikadeks.
Priit Narusk-Võru Spordikool Arvestame

Vääriselupaikade kaitse alla võtmine toimub 

vastavalt seadusandlikele aktidele.

Toetab RMK metsatöid Haanja suusaradade ümbruses. 

Hille Saarepuu - 

Võru Suusaklubi juhatuse liige, 

suusatreener

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



Arvestada terviseradade funktsioonide ja 

vajadustega.

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Radadega piirnevate lankidel raiet teostada rajakoridori 

läheduses valikraiena

ning jätta radade äärde parkmets.

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Raiete planeerimisel ja teostamisel kaasata kohaliku 

terviseraja või 

tervisespordikeskuse esindaja.

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Vältida tuulekoridoride ja suurte avatud vaadete 

tekkimist.

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Raiete teostamisel vältida radade kahjustamist ja 

ületamist.

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Erinevate terviseradade ja tervisespordikeskuste raiete 

planeerimisel kaasata lisaks 

kohalikule raja esindajale ka Eesti Terviserajad SA 

esindajana juhatuse liige Alo Lõoke. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Toetab RMK poolt kavandatud töid. Raietööde 

teostamisel arvestada värskelt valminud suusa- ja 

rulliradadega.

Aigar Kalk
Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Suusaradade lähedal olevad vanad puud on osalt 

muutunud inimestele ja loomadele ohtlikuks.
Aigar Kalk Arvestame Arvestatakse metsatööde kava koostamisel.

Peale raietööde lõppu kindlasti istutada uus mets ja seda 

hooldada.
Aigar Kalk Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktidega.

Haanja spordikompleksi alas säilitada mets. Indrek Tiigi Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Raiet teostada vähese nähtava keskkonnamõjuga moel. Indrek Tiigi
Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Haanja looduspargis, metsade majandamisel vältida raiet 

ja monokultuuride rajamist ning kooskõlastada 

tegevused kohaliku omavalitsusega.

Indrek Tiigi Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 



Säilitada kogu suusa-, matka- ja jooksuradasid 

ümbritseva metsa maastikuline ilme.

Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Raietöödel säilitada piirkonna looduslik mitmekesisus ja 

maastikuilme ning kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku.

Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Lageraie lankide mitte paiknemine mõlemal pool 

suusarada.

Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

 Jätta säilikpuid ja seemnepuid 

(vajadusel gruppidena maastikuilme säilitamiseks) ning 

tagada nende eriliigilisus

vastavalt kasvukohatingimustele ja raie-eelsetele 

peapuuliikidele.

Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Vältida kuuskede 

kavandamist suusaradasid ääristavate lankide servadele.

Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus

Arvestame kava 

koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Vältida kevadsuviseid raied (15. märtsis 15. augustini).
Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus

Arvestame kava 

koostamisel

Majandustegevust plaanitakse vastavuses 

seadusandlike aktide ja RMK kevad-suviste raiete 

strateegiaga.

Metsamaterjali väljavedu mitte teostada külmumata või 

pärast sulamist tahenemata pinnaselt.

Rein Loik - 

Rõuge Vallavalitsus
Arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.

Ettepanek alustada kaasamisega uuesti otsast peale. Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Jagage ja õpetage, kuidas RMK planeerib kohalike elanike 

ning huvigruppide kaasamist.
Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Enne protsessi jätkamist viia esmalt läbi sotsiaalsete 

mõjude hinnang.
Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada

Ettepanek ei puuduta KAH alal metsatööde 

planeerimist (sotsiaalse mõju hinnangut ei ole vaja 

teha seadusega vastavuses olevate metsatööde 

planeerimiseks).



Lähtuda Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja 

jooksuradadega piirneval alal 

(Haanja KAH alal) asuvate metsade majandamisel kaitse- 

ja puhkemetsade 

funktsiooni täitmisest.

Maarika Niidumaa
Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Välistada piirkonnas lageraied. Maarika Niidumaa Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Majandada KAH-alade metsi püsimetsanduse võtteid 

kasutades.
Maarika Niidumaa

Arvestame kava 

koostamisel

Raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd 

loovad ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja 

toitainete olemasoluks uute puude 

väljakasvatamiseks ja teisalt on raiutav ala 

olemasolevasse maastikupilti sobitatud ja alal 

säilitatud võimalikult palju väärtuslikke puid.

Miks ei ole plaanis 

püsimetsandust?
Riina Georg pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal ning raiealad 

planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks.

Palume vältimatute lageraiete puhul, mis piirnevad 

rajaga, jätta selge puhvertsoon raja ja lageraiete vahele, 

et säiliks radade funktsionaalsus ja esteetiline välimus. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
arvestame

Võimalusel planeeritakse raietööde käigus raja 

äärde rohkemaarvuliselt mitteraiutavaid säilikpuid 

või puhver. Saame arvestada vaid tormikindlatest 

puuliikidest(MÄ,KS,HB) puhvertsooni jätmist.

Jätta LR lankidele säilikpuid miinimumist rohkem, ehk 10-

17 asemel 50-70. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
arvestame osaliselt

Lageraie lankidele jäetavate säilikpuude kogus 

lepitakse kokku lähtuvalt kohalikest oludest. Haanja 

kuusikute puhul saame jätta max. 20-30 säilikpuud ( 

HB, KS,MÄ) kui puistu koosseis seda võimaldab.

Palun teostada terviseradade rajakoridoride 

hooldusraied koostöös raja haldajaga (rajameister).

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
arvestame

Radade ääres tehtavad raied ja nende tingimsued 

kooskõlastatakse raja haldajaga.

Käsitleda RMK metsi väärtuslike puhkemaastikena isegi 

kui nad ei vasta vääriselupaiga 

kriteeriumidele. 

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
arvestame

Alad on KAH ala hulka arvatud. Raiealad ja raieviisid 

planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks ja 

teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid ja muid väärtusi.



Väljaspool VEP eraldisi majandataks püsi- ja/või 

parkmetsadena ning piirdutaks vaid valik- ja 

sanitaarraietega ning ainult sellises mahus, et tagada 

metsaradadel 

ohutu liiklemine nii matkajatele, loodushuvilistele kui ka 

spordirahvale.

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal. Raiealad 

planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks  ja 

teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid ja muid väärtusi.

 Jätta välja RMK kava ettepanekust 2021 aastaks ja ka 

järgnevateks perioodideks planeeritud raied sealhulgas 

aegjärksed raied (QB272) 

ja lageraied (QB273, QB281, QB282). 

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
pole võimalik arvestada

Kõigi kavas planeeritud tööde ärajätmiseks puudub 

alus. RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja uuendamisega.

Soovime ühtlasi RMK reglemendikohast avaliku 

koosoleku läbiviimist antud 

küsimuses.

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.

Selle metsa puhul liigirikkuse ja olemasolevate VEP alade 

säilimiseks kasutada püsimetsamajandamist, st. valikraiet 

ja/või sanitaarraiet.

Ruth Rüga pole võimalik arvestada

Püsimetsana saab majandama hakata eelkõige 

erivanuselisi ja  kaherindelisi puistuid.

 Teadlaste arvates  ja tuginedes meie kogemustele ei 

ole metsaseaduse  tingimustel valikraiet Haanja 

suusaradadega piirnevas metsas võimalik 

rakendada.

VEP aladel keelab seadus igataolise 

majandustegevuse s.h. ka sanitaarraie.

Suusaradade äärsete ohtlike puude eemaldamine VEP 

eraldistel on teatud tingimustel lubatud, seega ei takista 

see suusaradade hooldust ega vajadusel ka laiendamist.

Ruth Rüga arvestame osaliselt

Senine praktiline kogemus on tõestanud , et VEP 

aladelt ohtlike puude eemaldamine on äärmiselt 

bürokraatlik protsess ja ohtlike puude määratlemine 

sõltuv ametniku otsusest. Trasside laiendamist VEP-

ides pole senini olnud võimalik teostada.

Uut kohtumist raieplaanide osas väiksema arvu 

inimestega, kuna avalikul koosolekul valgus teema laiali 

ja arutelu sisuliselt

toimuda ei saanudki, samuti esines faktivigu ja 

vasturääkivusi teie poolses ettekandes.

Ruth Rüga arvestame osaliselt

RMK on alates 17. märtsist metsatööde plaane 

tutvustanud ja tegi seda ka avalikul koosolekul ja 

rohkem kohtumisi plaanitud ei ole. Faktivigade ja 

vasturääkivuste osas on võimalik küsida täiendavat 

infot kirjalikult metsaülemalt.

Peatada koheselt raiete planeerimine Haanja 

Looduspargi ja Natura2000 

alal seoses Euroopa Komisjoni ettekirjutusega Eesti riigile 

Natura2000 

aladel raiete lubamisele ilma keskkonnamõju hindamiste 

läbiviimiseta.

Eeva Relli-Meldre

Boris Meldre
pole võimalik arvestada

Kõigi kavas planeeritud tööde peatamiseks puudub 

alus. RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja uuendamisega 

tuginedes Metsaseadusele ja Haanja LP kaitse-

eeskirjale.

Planeeritavate tööde peatamiseks saab teha otsuse 

seadusandja.

Enne igasuguseid edasisi tegevusi antud piirkonnas viia 

läbi Natura hindamine.

Eeva Relli-Meldre

Boris Meldre
pole võimalik arvestada

Natura hindamise  vajaduse otsustab kaitseala 

valitseja Keskkonnaamet.

Soovime et sealseid RMK metsi käsitletaks tervikuna kui 

vääriselupaiku ja väärtuslikku looduslikku kooslust.

Boris Meldre ja ülejäänud 

allakirjutanud
pole võimalik arvestada

Vääriselupaiga määramise otsuse teeb 

Keskkonnaamet.

Protokollile esitatud ettepanekud 17.06.2021



Väljaspool VEP eraldisi majandataks püsi- ja/või 

parkmetsadena ning piirdutaks vaid

valik- ja sanitaarraietega ning ainult sellises mahus, et 

tagada metsaradadel ohutu

liiklemine nii matkajatele, loodushuvilistele kui ka 

spordirahvale.

Boris Meldre ja ülejäänud 

allakirjutanud
pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal. Raiealad 

planeeritakse selliselt, et tehtud metsatööd loovad 

ühelt poolt eeldused piisavate valgus- ja toitainete 

olemasoluks uute puude väljakasvatamiseks  ja 

teisalt on raiutav ala olemasolevasse maastikupilti 

sobitatud ja alal säilitatud võimalikult palju 

väärtuslikke puid ja muid väärtusi.

Käsitletaks tervikuna väärtuslike puhkemaastikena isegi 

kui kõik eraldised ei vasta vääriselupaiga kriteeriumidele.

Boris Meldre ja ülejäänud 

allakirjutanud
arvestame 

RMK käsitleb   Haanja Puhke-ja Spordikeskuse 

suusaradadega piirnevat metsa väärtusliku 

puhkealana ja lähtub metsatööde kavandamisel 

eelkõige sellest eesmärgist.

Palume RMK kava ettepanekust välja jätta 2021 aastaks 

ja ka järgnevateks

perioodideks planeeritud raied sealhulgas aegjärksed 

raied (QB272, QB282) ja

lageraied (QB272, QB273, QB281, QB282).

Boris Meldre ja ülejäänud 

allakirjutanud
pole võimalik arvestada

Kõigi kavas planeeritud tööde ärajätmiseks puudub 

alus. RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda 

metsa järjepideva majandamise ja uuendamisega 

silmas pidades Haanja puhkeala vajadusi ja 

eesmärki.

Olen seisukohal, et RMK poolt koostatud kava Haanja 

Puhke- ja spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega 

piirnevas alas raiete tegemiseks on väga hea ja toetab  

Haanja looduspargis metsa uuendust viisil, mille tõttu 

säilib metsa mitmekesisus.

Aigar Kalk - Rõuge 

vallavolikogu 
arvestame 

RMK on arvestanud kõigis ettepanekute esitamise 

etappides erinevatelt huvigruppidelt saabunud 

ettepanekutega ning silmas  Haanja Puhke-ja 

Spordikeskuse suusa-ja jooksuradadega piirneva 

metsa puhkeväärtust, koostanud metsa uuendamise 

kava , tagamaks metsa mitmekesisuse säilimise.


