
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Eraldis 11 ( kõige lõunapoolsem) – LR 

2029. Majandada püsimetsana: valikraie 

või aegjärkne turberaie 1 järk, täius 45 

% (täius 30% on 

tuultele palju haavatavam).

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

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.

Eraldis 11 ( kõige lõunapoolsem) – LR 

2029. Oodata majandamisega 

kõrvaleraldistel olevate noorendike 

kasvamist.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.
Aastaks 2029 kasvab kõrval 

elujõuline noorendik.

Eraldis 19 (Tahkuna tee ääres) – LR 

2021. Kõige sobivam: valikraie 

Alternatiiv: aegjärkne turberaie 1 

järguga, täius 45%.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

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.

Eraldis 28 (keskmine ala plaanil) LR - 

2021. Oodata selle eraldise raiumisega. 
Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.

Raie toimub vastavalt 

piirinaabri soovile.

Eraldis 8 – LR 2029. Majandada 

püsimetsana. Harvendusraie soodustab 

mustika levikut, viljakust.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Pole võimalik arvestada.
Aastaks 2029 kasvab kõrval 

elujõuline noorendik.

Eraldis 2 (kirdepoolseim) - LR 2021. 

Oodata, kui põhjapoolselala mets 

saavutab kõrgust ning raietööde käigus 

säilitada sellel eraldisel olevad männid.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame.
Raiume kõrvalseisva eraldise 

kahel erineval viisil.



Palume RMK-l korraldada saadud 

muudatusettepanekute arutamiseks ja 

edasiste plaanide tutvustamiseks avalik 

koosolek.

Inge Talts - Hiiu Tuul MTÜ Arvestame
Koosoleku toimumisest 

antakse teada täiendavalt.

Palume täpsustada projektis puistu 

kirjeldust nii, et see oleks kooskõlas 

metsaregistri andmestikuga. Samuti 

täpsustada mullastikutüübi andmeid 

ning sellest lähtuvaid seisukohti 

raieviiside osas. Ühtlasi teeme 

ettepaneku avalikustada korrigeeritud 

andmestikuga kava uuesti.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-

Tuberg - kogukonna esindajad
Arvestame Täpsustame kava.

Teeme ettepaneku majandada 

allesjäänud Merineitsi asumi 

lähiümbruse metsi püsimetsadena, kus 

kasutada vastavalt valikraieid või 

kujundada männikuid hajali häilraiega.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-

Tuberg - kogukonna esindajad
Pole võimalik arvestada.

Eesti metsateadlaste arvates 

ei ole kehtiva metsaseaduse 

tingimustel valikraiet Eesti 

majandatavates metsades 

võimalik edukalt rakendada. 

Mitmete ettepanekute kohta on RMK 

vastanud, et arvestab ettepanekuga 

kava koostamisel. Palume täpsemat 

infot, kuidas on ettepanekud projektis 

arvestatud. 

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-

Tuberg - kogukonna esindajad
Arvestame

Eraldis 28 (LR 2021) on loodud 

vastavalt soovile. Välditud 

raielanke mõlemal pool teed 

korraga.

Soovime  teada, kuidas on 

korraldatud Tahkuna küla elanike 

kaasamine. 

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-

Tuberg - kogukonna esindajad

Tahkuna elanikud on kaasatud 

nii, nagu on kaasatud kõik 

teised elanikud: tasuta ja 

tasulise meedia kaudu.

Oleme huvitatud ka kohapealsest 

kohtumisest RMK esindajaga, et saada 

üksikasjalikum ülevaade 

kavandatavatest raietest ning teha selle 

pinnalt veel omapoolseid ettepanekuid.

Andres Tuberg ja Külli Vallimäe-

Tuberg - kogukonna esindajad
Arvestame

Koosoleku toimumisest 

antakse teada täiendavalt.


