
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/ei arvesta /arvestame 

osaliselt
Vastus

Teeb ettepaneku, et praegune mets peab alles jääma 

ehk Kõik elujõulised puud.
Aivar Annamaa Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Tema arvates raiealad ei sobi antud maastikku ja 

üksikute kahjustatud puude koristamine väikese saega 

on ok. 

Aivar Annamaa Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Ettepanek on kaasata istutamisele ja kultuuride 

hooldusele Vooremaa terviseraja kasutajaid.
Andres Kaseväli Arvestame

Istutamis- ja metsahooldustööde tegemine alal 

lepitakse täiendavalt kokku huvitatud pooltega.

Vooremäe metsa majandamisel mitte kasutada 

lageraiet.
Kaja Hellenurm Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Vooremäe KAH-alal lageraiet mitte teha. Esta Sikkal Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Lageraiet mitte teha. Karoliina Sikkal Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

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.

Vooremäe terviseradadega piirnevaid metsi tuleb 

majandada valikraietega püsimetsana.

Karen Katri Voll -

Keskkonnaspetsialist 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.



Eelisjärjekorras raiutakse vanemad või halva tervisliku 

seisuga puud.

Karen Katri Voll -

Keskkonnaspetsialist 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.

Raietel kasutada väiksemat tehnikat. 

Karen Katri Voll -

Keskkonnaspetsialist Arvestame Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Raietööde planeerimisel vältida nädalavahetust.

Karen Katri Voll -

Keskkonnaspetsialist Arvestame
Raietööd ja puidu kokkuvedu kavandatakse 

tööpäevadele.

Vooremäel raietöid mitte teostada ning säilitada 

terviseradade ümber asuv mets terviklikult. 

Pärtel Piirimäe - Tartu Ülikooli 

mõtteloo professor
Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Jagage ja õpetage, kuidas RMK planeerib kohalike 

elanike ning huvigruppide kaasamist.
Risto Kalmre Pole võimalik arvestada

Saadetud märkus ei ole käsitletav ettepanekuna 

metsatööde planeerimiseks.

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

metsatööde planeerimiseks.

Enne protsessi jätkamist viia esmalt läbi sotsiaalsete 

mõjude hinnang.
Risto Kalmre Pole võimalik arvestada

Ettepanek ei puuduta KAH alal metsatööde 

planeerimist (sotsiaalse mõju hinnangut ei ole vaja 

teha seadusega vastavuses olevate metsatööde 

planeerimiseks).

Lähtuda Vooremäe suusakeskuse KAH alal asuvate 

metsade majandamisel kaitse- ja puhkemetsade 

funktsiooni täitmisest.

Risto Kalmre 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. Risto Kalmre Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Majandada KAH-alade metsi püsimetsanduse võtteid 

kasutades.
Risto Kalmre 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.

Säilitada küpsest metsast vähemalt 50%. Miroslav Rolko Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.

Säilitada mets ümber suusaradade - 8km suur ring. Miroslav Rolko Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Lageraiet mitte teha. Miroslav Rolko Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab 

uue metsa väljakasvatamise raiealal.


