
Ettepanek/märkus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Metsatööde kava peaks andma 

ülevaate ka võimalikest raietöödest 

Tartu maratoni jooksu- ja rattaraja 

ümbruses ning radade vahele jääval 

alal. 

Ruuben Kaalep Pole võimalik arvestada

Metsatööde kava kirjeldab piiritletud KAH 

alal plaanitavat. Muudel aladel plaanitav on 

nähtav RMK kodulehel 

https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart.

RMK on lubanud KAH ala piire 

kogukonnaga täpsustada. Praegu 

esitatud kava projekt hõlmab aga 

endiselt üksnes suusaraja ümbrust.

Ruuben Kaalep Pole võimalik arvestada

Metsatööde kava kirjeldab piiritletud KAH 

alal plaanitavat, mis lähtub Tartu Maraoni 

suusaraja vajadustest lähtuvalt. Avalike 

teedel kulgevad jooksu- ja rattaradajad ei 

ole käsitletavad KAH alana.   Muudel aladel 

plaanitav on nähtav RMK kodulehel 

https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart.

Kui keeldutakse ettepanekust säilitada 

100-aastased ja vanemad männikud, 

võiks säilitada 150-aastased ja vanemad 

männikud. 

Ruuben Kaalep Arvestame osaliselt

Kaitseala moodustamise üle ja seal vajalike 

tegevuste üle saab otsustada kaiseala 

valitseja (mitte RMK). Majandatavas metsas 

säilitame väätuslikud puud, mis ei takista 

noore metsa kasvamist.

Kaaluda, kas teostada 

majandustegevust vääriselupaikades ja 

nendega külgnevatel aladel.

Ruuben Kaalep Arvestame
Kavaga ei planeerita majandustegevust 

vääriselupaikades.

Kui keeldutakse ettepanekust loobuda 

lage- ja turberaiest elamutest 500 

meetri raadiuses, võiks sellest loobuda 

vähemalt 250 meetri raadiuses 

elamutest. 

Ruuben Kaalep Arvestame osaliselt

Raiealad ja raieviisid planeeritakse selliselt 

(sh 250 meetri raadiuses elamutest) , 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 ning 

esinduslikke puid.

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. 

Vajadusel suurendame kasvama jäetavate 

säilikpuude arvu.



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.


