
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku kaaluda eraldistel 5,25 ja 26 metsade 

säilitamist, sest need eraldised moodustavad väärika 

põlismetsa ja see on antud piirkonnas haruldane. 

Andrus Taul; Riivo Masing Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Teeb ettepaneku jätta metsapuhver eraldistel 10 

(piirneb tema kinnistu Ojaääre) ja 21, et mets ei hakkaks 

nö läbi paistma, ega tekiks tuulekoridore ja oleks vari 

päikese eest. 

Andrus Taul Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Teeb ettepaneku teisi üksuseid, majandada võimalikult 

hajutatult nii ruumis kui ajas, ning vanu ja mitme põlve 

jooksul kujunenud kooslusi säilitades. 

Andrus Taul 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.

1. Soovime RMK poolt suuremat avatust ning 

sisulisemat koostööd ja kaasamist.

2. Soovime  vastutustundlikku metsa majandamist, mis 

arvestaks kogukonnaliikmete huvidega.

3. Soovime, et RMK  kannaks vääriselupaikade 

registrisse metsaökoloog Anneli Palo poolt eelhinnangu 

saanud alad ning arvestab tema poolt soovitatud 

raieviisidega.

Sellele punktile soovime vastust kirjalikus vormis.
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Pole võimalik arvestada
Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Jätta sulgja õhikuga puid säilikpuudeks, jätta säilikpuud 

grupiti ja koos II rinde kuuskedega.
Anneli Palo - Tartu Ülikooli ökoloog 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.

Kasvatada kase- ja haavaenamusega puistusid. Anneli Palo - Tartu Ülikooli ökoloog Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Metsamajandustöödeks kasutada olemasolevat teed. Anneli Palo - Tartu Ülikooli ökoloog Arvestame kava koostamisel
Olemasolevat teed ei luba eraomanik oma 

kinnistu piires kasutada.

Raiet teha talvel. Aigar Köster Arvestame
Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast 

ei kahjustataks.

Oja tee tegemisel jätta alles Rässa tee ääres olevad 

puud.
Aigar Köster Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Kui läheb tee ehituseks, siis olgu tagatud läbipääs iga 

päevaselt.
Aigar Köster Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.



Mingit parki ja matkarada pole vaja, metsa tuleb 

majandada!
Aigar Köster Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

Soovisime Rmk poolt suuremat avatust ja kaasamist. Riivo Masing Arvestame
Koosoleku toimumisest antakse teada 

täiendavalt.

Soovime, et metsi majandataks, kuid vastutustundlikult! Riivo Masing 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.

Soovime, et Rmk kannaks enda Vep registrisse 

metsaökoloogi poolt eelhinnangu saanud alad ning 

arvestaks tema poolt soovitatud

raieviisidega.

Riivo Masing Arvestame
VEP eelvaliku aladele raieid ei ole plaanitud kuni 

selgumiseni, kas tegu on VEP-iga.

Me tunneme huvi ka Oja tee ehitamise käekäigu vastu. Riivo Masing Kaalume kava koostamisel

Oja ja Ristjani kinnistul oleva tee kasutamise 

lubamisel metsatöödeks ja ladustamiseks ei ole 

uue tee ehitamine vajalik. 

Küsimus on, mismoodi ei leia Rmk 

mõnda koormat kruusa ja killustikku, et 

100 meetrikest teed parandada?

Riivo Masing Kaalume kava koostamisel
Peale tee kasututamist korrastab RMK 

olemasoleva tee.


