
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Ettepanek jätta 2021. aasta töödest välja 3 lanki. 

Need langid tuleks planeerida aastasse 2029 ning 

raiemeetodiks valida valikraie ja välistada aegjärkne 

raie.

Karen Katri Voll - 

Kastre Vallavalitsus 
Arvestame

Raiete aastad  kokkulepitud. Metsa uuendamiseks on 

valitud  raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Eriolukordade, peamiselt tormimurru tõttu ohtlikeks 

muutunud puude ja oluliste metsakahjustustega 

puude eemaldamisest peab RMK teavitama Kastre 

Vallavalitsust ja kogukonda.

Karen Katri Voll - 

Kastre Vallavalitsus 
Arvestame

Kavas on tekst: "Eriolukordade – tormi- ja muude 

oluliste metsakahjustuste – tõttu tekkivatest töödest 

teavitab RMK kogukonda eraldi ning need võivad 

tuua kavandatud töödesse muudatusi."

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 Lageraiet ei kavandata.

Jätta LR lankidele säilikpuid miinimumist rohkem, ehk 

10-17 asemel 50-70. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA 

juhataja

Arvestame Lageraiet ei kavanda.

Aegjärgsete raiete puhul on ettepanek jätta kasvama 

vähemalt 40% praegu kasvavatest puudest. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA 

juhataja

Arvestame

Planeeritud aegjärksel raiel ei viida puistu esimese 

rinde täiust pärast esimest raiejärku madalamale kui 

40%.

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.

Vooremäe raiete planeerimisel teostada AR (40% 

kasvavate puude säilitamisega) kahes jaos, et pool 

mahtu teostada 2021 ja teine pool 2027. Esimesena 

pigem karjääri pool asuvad langid. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA 

juhataja

Arvestame

Raiete aastad  kokkulepitud. Metsa uuendamiseks on 

valitud  raieliik, mis tagab uue metsa 

väljakasvatamise raiealal.

Selgitada täpsemalt vastusedid lahti, „arvestatud“ või 

„mitte võimalik arvestada“ on liiga üldised ja 

ebamäärased ja ei anna ülevaadet tegelikest ja 

konkreetsetest plaanidest.

Risto Kalmre Pole võimalik arvestada Vastatud  on piisava selguse ja konkreetsusega.

Vooremäe puhul pole kogukonda vajalikul määral 

kaasatud ning antud ettepanekute saatmise palve on 

jõudnud vaid väga väheste inimesteni.

Risto Kalmre Pole võimalik arvestada Ettepanek ei puuduta kava projekti.

suuremad raied peatada, kuni on saavutatud laiem 

diskussioon ja üksmeel. 
Risto Kalmre Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Säilitada riigi ja valla maal võimalikult lai suure 

metsaga ala spordikeskusest.
Risto Kalmre Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 


