
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Miks ei ole plaanis püsimetsandust? Riina Georg pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal 

ning raiealad planeeritakse selliselt, et tehtud 

metsatööd loovad ühelt poolt eeldused 

piisavate valgus- ja toitainete olemasoluks 

uute puude väljakasvatamiseks.

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. Saame arvestada vaid 

tormikindlatest puuliikidest(MÄ,KS,HB) 

puhvertsooni jätmist.

Jätta LR lankidele säilikpuid miinimumist 

rohkem, ehk 10-17 asemel 50-70. 

Alo Lõoke -

Eesti Terviserajad SA juhataja
arvestame osaliselt

Lageraie lankidele jäetavate säilikpuude kogus 

lepitakse kokku lähtuvalt kohalikest oludest. 

Haanja kuusikute puhul saame jätta max. 20-

30 säilikpuud ( HB, KS,MÄ) kui puistu koosseis 

seda võimaldab.

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.

Käsitleda RMK metsi väärtuslike 

puhkemaastikena isegi kui nad ei vasta 

vääriselupaiga 

kriteeriumidele. 

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
arvestame

Alad on KAH ala hulka arvatud. 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.

Väljaspool VEP eraldisi majandataks püsi- 

ja/või parkmetsadena ning piirdutaks 

vaid valik- ja sanitaarraietega ning ainult 

sellises mahus, et tagada metsaradadel 

ohutu liiklemine nii matkajatele, 

loodushuvilistele kui ka spordirahvale.

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
pole võimalik arvestada

Metsa uuendamiseks valitakse raieliik, mis 

tagab uue metsa väljakasvatamise raiealal. 

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 ja muid väärtusi.



 Jätta välja RMK kava ettepanekust 2021 

aastaks ja ka järgnevateks perioodideks 

planeeritud raied sealhulgas aegjärksed 

raied (QB272) 

ja lageraied (QB273, QB281, QB282). 

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
pole võimalik arvestada

Kõigi kavas planeeritud tööde ärajätmiseks 

puudub alus. RMK-l on seadusjärgne kohustus 

tegeleda metsa järjepideva majandamise ja 

uuendamisega.

Soovime ühtlasi RMK reglemendikohast 

avaliku koosoleku läbiviimist antud 

küsimuses.

Boris Meldre - Kogukonna 

esindaja
arvestame

Koosoleku toimumisest antakse teada 

täiendavalt.


