
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku jätta LR, 9.2021(15) langil terviserajaga 

piirnevale osale esteetiline puuderiba parkmetsana.   
Alo Lõoke Arvestame kava koostamisel

Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel. Raja äärde 

planeeritakse puhver mitteraiutavatest puudest.

Teeb ettepaneku teostada valikraie, et jätta rajale 

esteetiline välimus ning kasutusvõimalus.
Alo Lõoke Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Teeb ettepaneku, et jätta LR, 9.2021 (18) ülemise rajaga 

piirnevasse nurka 

samuti puuderiba, et säilitamaks raja esteetilist välimust 

ning kaitsmaks rajalõiku tuulte eest.

Alo Lõoke Arvestame kava koostamisel
Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel. Raja äärde 

planeeritakse puhver mitteraiutavatest puudest.

Teeb ettepaneku, et see 2ha suurune raiutav ala jääks rajast 

võimalikult kaugele. 
Härmo Lambut 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 eraldised Nr24 ja Nr9 jätta puutumata. 

Kuna antud eraldisi läbib tervekuna, või osaliselt kõnealune 

terviserada. Sooritades raiet nendel kahel eraldisel 

vähendab RMK terviseraja atraktiivsust ja looduslikkust.

Härmo Lambut Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku, et lageraiet mitte teha. Härmo Lambut Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Teeb ettepaneku, et raie ja terviseraja vahele jätta piisav 

raieta ala, et põhjatuultega alles jäävad puud pärast 

esimest tormi ei muutuks  terviseraja kasutajatele 

ohtlikuks.

Härmo Lambut 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 er 1 ja 18 (mis jäävad prügimäe poole) 

samuti jätta raielangi ja terviseraja vahele eraldusriba. 

Vältimaks riski, et Teie poolt kasutatav rasketehnika võiks 

sattuda kuidagi terviserajale ja ka terviserajal liikujal ei 

oleks vaateväljas lageraie.

Härmo Lambut Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Tumala hoiuala ja kõrgepinge liini vahele (Karjalaskma 

maaüksus) oleks majandatav püsimetsana lageraievaba ala.

Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
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.

Eraldiste nr 6, 1, 18 majandamisel lähtuda püsimetsa

majandamise printsiipidest.

Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
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.



Eraldis nr 24, majandada samuti püsimetsana.
Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
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 tegemisel pidada kinni linnurahu tagamise heast 

tavast.

Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
Arvestame kava koostamisel

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Rasketehnikaga tööd ja väljavedu teostada vaid külmunud 

maapinnaga.

Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Enne raieplaanide tegemist paikvaatlust koos RMK 

vastutava töötajaga.

Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Ettepanek lisada Orissaare terviseraja KAH-ala koosseisu 

riigile kuuluvad katastriüksused 55001:007:0128 ja 

55001:001:0744. 

Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Teada anda edasiste kaasamisprotsesside käigust.
Andla Rüütel - huvigrupi 

esindaja
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

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
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

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.

Lageraiet mitte teha 55001:007:0355 nr 2, nr 9 ja nr 24. Marili Niits Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

55001:007:0355 nr 15, nr 17, nr 18. Terviserajale lähemalt 

kui 20 m mitte raiuda.
Marili Niits Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Raskeveokite mitte sattumine terviserajale Marili Niits Arvestame
Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades kasutatud alad 

peale tööde lõpetamist.



Järelhooldus vastavalt nende alade olukorrale. Marili Niits Arvestame
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega.

Töid mitte teha linnurahu ajal. Marili Niits Arvestame kava koostamisel
Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

(55001:007:0355)- Eraldis 1, 15, 17 ja 18: uuendusraie lank 

maksimaalselt 2 ha. Terviseraja koridorile lähemale kui 20 

m mitte raiuda.

Mikk Tuisk -

Saaremaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel. Raja äärde 

planeeritakse puhver mitteraiutavatest puudest.

(55001:007:0355)- Eraldis 24, 9 ja 2: jätta puutumata, kuna 

on otseselt seotud terviserajaga.

Mikk Tuisk -

Saaremaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

(55001:006:0060)- Eraldis 23: jätta puutumata ning eraldis 

24 puhul jätta 20 m raievaba ala sõidutee poole.

Mikk Tuisk -

Saaremaa Vallavalitsus
Arvestame kava koostamisel

Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel. Raja äärde 

planeeritakse puhver mitteraiutavatest puudest.

Sobitada raied Maasi terviseradade ümbruses maasitkku.
Bert Holm - Saaremaa 

Vallavalitus
Arvestame kava koostamisel

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.

Jätta 20 m puhver raielangi ja terviseraja koridori vahele, 

kus raiet ei teostata.

Bert Holm - Saaremaa 

Vallavalitus
Arvestame

Võimalusel planeeritakse raietööde käigus raja äärde 

rohkemaarvuliselt mitteraiutavaid säilikpuid või puhver.

Määrata võimalusel kogu Karjalaskme maaüksusesed nr

55001:007:0355 (terviseraja paiknemine) eraldistega nr 9, 

15, 17, 24 ja 2014 ning 2012 istutatud noored metsad 

numbritega 8, 16 ja 10 ning

noored metsad numbritega 7, 11 ja 12 miljööväärtuslike 

kaitse- või

puhkemetsa staatusesse.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
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.

Lükata edasi eraldise nr 15 (55001:007:0355) raieplaan

vähemalt 5 aastat.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
Pole võimalik arvestada

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega.

Lükata edasi vähemalt 5 aasta võrra eraldisete nr 1, 18 

(55001:007:0355) majandamise plaanid.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
Pole võimalik arvestada

Majandustegevust plaanitakse vastavalt seadsusandlus 

aktidega.

Tööde tegemisel pidada kinni linnurahu tagamise heast 

tavast ja seaduses sätestatust.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike aktide 

ja RMK kevad-suviste raiete strateegiaga.

Rasketehnikaga tööd ja väljavedu teostada vaid külmunud 

maapinnaga.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
Arvestame Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei kahjustataks.

Soovib enne raieplaanide kinnitamist paikvaatlust koos 

RMK vastutava töötajaga.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
Arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.



 Lisada Orissaare terviseraja KAH-ala koosseisu riigile 

kuuluvad katastriüksused 55001:007:0128 ja 

55001:001:0744.

Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
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.

Andke teada edasiste kaasamisprotsesside käik.
Andla Rüütel - Orissaare 

terviseraja rajaja
Arvestame Koosoleku toimumisest antakse teada täiendavalt.

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.

Jätta LR lankidele säilikpuid miinimumist rohkem, ehk 10-17 

asemel 50-70. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA 

juhataja

Arvestame

Lageraie lankidele jäetavate säilikpuude kogus lepitakse kokku 

avaliku koosoleku käigus lähtuvalt kohapelsetest oludest. 

Suurendame kasvama jäetavate säilikpuude arvu.


