
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija
Arvestame/Pole võimalik 

arvestada/arvestame osaliselt
Vastus

 Laiendada KAH ala nii, et see hõlmaks lisaks suusamaratoni rajale 

ka maastiku- ja rattamaratoni raja (Palu–Ruusa tee) äärseid metsi.
Ruuben Kaalep Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

Laiendada KAH ala nii, et see hõlmaks suusamaratoni raja maastiku- 

ning rattamaratoni raja vahele jäävaid Päidlapalu metsi.
Ruuben Kaalep Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

 Loobuda igasugusest majandustegevusest maastikukaitseala 

sihtkaitsevööndis.
Ruuben Kaalep Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega (sihtkaitsevöönditesse majandustegevust ei 

planeerita).

Säilitada piirkonnas kõik 100-aastased ja vanemad männikud. Ruuben Kaalep Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Loobuda majandustegevusest Keskkonnaameti poolt registreeritud 

vääriselupaikades ja nendega külgnevatel aladel. 
Ruuben Kaalep Pole võimalik arvestada

RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Loobuda majandustegevusest eraldistel, kus asuvad 

keskkonnaregistrisse kantud kaitsealuste liikide leiukohad.
Ruuben Kaalep Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega (seal, kus keelatud, ei plaanita)  ja 

Keskkonnaameti soovitustega (liikide leiukohtades).

Loobuda lageraiest Otepää looduspargi ja hoiuala territooriumile 

jäävates metsades.
Ruuben Kaalep Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Loobuda lage- ja turberaiest Tartu maratoni radadega külgnevatel 

eraldistel. 
Ruuben Kaalep Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Loobuda lage- ja turberaiest elamutest 500 meetri raadiuses. Ruuben Kaalep Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Loobuda raiest seal, kus see võib kahjustada 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt registreeritud 

poollooduslike koosluste säilimist ja terviklikkust.

Ruuben Kaalep Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega (seal, kus keelatud, ei plaanita)  ja 

Keskkonnaameti soovitustega (liikide leiukohtades).

Loobuda korjatavate seente ja taimede kasvukohti kahjustavatest 

metsatöödest mahealal ja potentsiaalsel korjealal. 
Ruuben Kaalep Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Laiendada, lisaks suusamaratoni rajale, KAH-ala ka jooksu- ja 

rattamaratoni rajani ja samuti nende radade vahele jäävad metsad. 
Irene Saal Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

 Talude läheduses mitte raiuda. Irene Saal Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

Säilitada üle 100 aasta vanused männimetsad. Irene Saal Pole võimalik arvestada
RMK-l on seadusjärgne kohustus tegeleda metsa 

järjepideva majandamise ja uuendamisega. 

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.

Teemaks olevatel metsaaladel teostada ainult hädavajaliku raied 

(üraskikahjude likvideerimine, tormimurru koristamine jms.).

Indrek Kelk - Juhataja

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Kasutada ainult erinevaid turberaide tüüpe.
Indrek Kelk - Juhataja

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Eemaldada puud, mis on rajale lähemal kui 5 m  (laiavõralised 

kuused).

Indrek Kelk - Juhataja

MTÜ Klubi Tartu Maraton
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.

Vältida pinnasekahjustuste teket ja suuremate raiejääkide jätmist 

metsa alla.

Indrek Kelk - Juhataja

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades kasutatud 

alad peale tööde lõpetamist.

Kooskõlastada planeeritavate raietööde ajakava Tartu Maratoniga.
Indrek Kelk - Juhataja

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Arvestame

Kohtumiste ajad ja viisid lepitakse kokku täiendavate 

konsultatsioonide käigus.

Vaadata üle Tartu Maratoni KAH alad. Hetkel hõlmavad KAH alad 

ainult suusamaratoni raja ümbrust, kuid kaasama peaks kogu 

nelikürituse radade trajektoori, sh jooksumaraton, rattamaraton.

Ermo Kruuse -

Päidla külavanem 
Arvestame KAH-ala piirid täpsustatakse kogukonnaga.

KAH aladel välistada lageraied, metsa majandada harvendusraiega 

ja sanitaarraiega.

Ermo Kruuse -

Päidla külavanem 
Arvestame kava koostamisel

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Raitööde järel mets koristada, rööpad siluda ja ala taasmetsastada.
Ermo Kruuse -

Päidla külavanem 
Arvestame

Majandustegevust plaanitakse vastavuses seadusandlike 

aktidega.

Raialade valikul jälgida, et kõrval olev mets oleks taastunud 

raietöödest ja ökoloogiline tasakaal tagatud.

Ermo Kruuse -

Päidla külavanem 
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.

Raietöid teostada talvel valgel ajal. 
Ermo Kruuse -

Päidla külavanem 
Arvestame kava koostamisel

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast ei 

kahjustataks.



Taasmetsastamisel tagada liigiline mitmekesisus ja vältida 

puhaspuistuid. 

Ermo Kruuse -

Päidla külavanem 
Arvestame kava koostamisel Võimalusel arvestatakse tööde planeerimisel.

Soovitame lähtuda Tartu maratoni raja KAH-alal asuvate metsade 

majandamisel kaitse- ja puhkemetsade funktsiooni täitmisest.

Marit Külv (MTÜ Kagu-Eesti 

Loodusrahvas, Liis Jaamets (MTÜ 

Tulimägi),Mae Juske (MTÜ 

Hellenurme Külaselts, MTÜ 

Hellenurme Veskimuuseum)

Arvestame kava koostamisel
Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis tagab uue 

metsa väljakasvatamise raiealal.

Majandada käesolevat ning teisi KAH-alade metsi püsimetsanduse 

võtteid kasutades

Marit Külv (MTÜ Kagu-Eesti 

Loodusrahvas, Liis Jaamets (MTÜ 

Tulimägi),Mae Juske (MTÜ 

Hellenurme Külaselts, MTÜ 

Hellenurme Veskimuuseum)

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.


