
Ettepanek/märkus Küsimus Ettepaneku tegija

Arvestame/pole võimalik 

arvestada /arvestame 

osaliselt

Vastus

Lisada dokumenti lühendite selgitus. Sixten Sild - Võru Linnavalitsus arvestame Kava projekti lisatakse lühendite seletused.

Tööde tehnilisel teostamisel säilitada 

pinnavormid nii, et taimestik kiiresti 

pärast töid taastub.

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

Raieajad planeeritakse selliselt, et metsapinnast 

ei kahjustataks.

Kalmistu / Laane tn. / paisjärve vaheline 

ala jätta puhkemetsa 

majandamisreeglite alla.

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame osaliselt

Alal teostatud 2019 AR I järk, II järk teostatakse 

peale 1-1,5m kõrguse uuenduse olemasolu, 

säilitatakse vähemalt 30 vana metsa puud 

hektarile.

Teha lageraie asemel majandamiseks 

valitud aladel võimaluse korral vaid 

valgustus-, harvendus- ja sanitaarraiet. 

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

Lageraiest Lutsu ja Männiku tänava vahelisel alal 

loobutud.

Küsimus rulliraja ümbruses (kvartalid 204, 205 ja 

241) kohta. Kas planeeritud tööde aladel on 

määratletud häiringute mõõtu (üraskite, juurepessi, 

tuulemurru/heite, lumemurru kahjustuste suurust ja 

konkreetseid levialasid) eraldiste kaupa? Missugune 

on planeeritud tööde maht?

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

Rolleriraja ümbruse lankide paigutuse ja 

raieaastatega minimeeritud häiringute mõju.

Teatada väga nähtavalt konkreetne 

tööde teostamise aeg ja ala.

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

Kava projektis on kirjeldatud tööde alad ja 

planeeritud tööde ajad. Senise praktika alusel on 

parim aeg oktoober, november.

Metsatööde ajal ja järgselt pinnas, teed 

ja rajad korrastada hoolikalt.

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

Metsatöid tehakse säilitades ja korrastades 

kasutatud alad peale tööde lõpetamist.

Haigla ja laululava vahetus läheduses 

kaaluda harvendusraiet puistu vanuse 

järgi, kaugemale väike-häilraie, et tekiks 

metsa loodusliku uuendamise 

võimalused. 

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

Laululavaga piirneval eraldisel QB200- 47 

asendatud AR valikraiega, laululavapoolses   

eraldise osas tehakse vaid vajadusel 

sanitaarraiet.

Raied teha heaperemehelikult, et vältida 

metsa liigset mehhaanilist kahjustamist 

ja taastada metsaaluse loomulik 

heakorrastatud ilme.

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

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.



Järgmisi töid planeerida võimalusel 

rangelt harvendus- ja sanitaarraiena. 

Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame

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.

Korrastada nimetus „Kubija“. 
Eve Musto ja Katri Suurmann - 

Kubija kogukonna esindajad
arvestame osaliselt

Ajalooliselt on olnud Kubja metskond ja sellest 

tingitult oleme kasutanud seda nime. Võro 

murdõn  om kah kuigi suuperasem Kubja.

Võru Kubija laululava ümbruse 

puhkemetsas metsas koristada  

murdunud ja kuivad puud, ühtegi tervet 

puud maha raiuda ei tohiks.

Triinu Laan -

MTÜ Võro Seltsi VKKF juhatuse 

liige

Merike Tigas -

Võrukeelse laulupeo Uma Pido 

projektijuht

arvestame

Laululavaga piirneval eraldisel QB200- 47 

asendatud AR valikraiega, laululavapoolses   

eraldise osa tehakse vaid vajadusel 

sanitaarraiet.

Nõustub ja kooskõlastab kava aastateks 

2021-2030.

Anti Haugas - Võru 

Linnavolikogu liige 
arvestame Võtame teadmiseks.

Võimalusel metsatükide QB202 ja 

QB204, QB205 edasisel majandamisel 

mitte majandada enne kui uus mets on 

vähemalt 3 -meetri kõrgune.

Tuuli Erm, Tõnis Erm, Laidi 

Mäeots, Heldur Mäeots, Sirje 

Mäeots, Milja Webber

pole võimalik arvestada

3 meetrise noore metsa puhul on edasisel  

majandamisel väga suur kahjustamise risk, 1-

1,5m kõrguse metsa puhul risk väiksem.

Kavas ettenähtud raied Kubija-

Meegomäe puhkealal jaotada 

olulisemalt suuremat aja peale, (nt. 30 

aasta).

Tuuli Erm, Tõnis Erm, Laidi 

Mäeots, Heldur Mäeots, Sirje 

Mäeots, Milja Webber

arvestame 

Arvestades küpsete metsade olemit toimub 

kogu ala küpsete metsade uuendamine 10 

aastaaste ettappidena 30 aasta jooksul.

Kubija jooksuradade, rolleriraja ja 

laululava vahetus ümbruses ning Kubija 

rannaalal kasutada raieliigina edaspidi 

võimalikult palju kergtehnikaga 

valikraiet või hooldusraiet

Tuuli Erm, Tõnis Erm, Laidi 

Mäeots, Heldur Mäeots, Sirje 

Mäeots, Milja Webber

arvestame osaliselt

Ka seni tehtud  tööde puhul oleme kasutanud 

kergemat tehnikat( kokkuveol ratastraktor) et 

vältida kahjustusi radadele.

Jätta raiekavast välja eraldis 33 (kvartal 

QB200), et säilitada metsavaade Võru-

Valga mnt ja 

Kubja tee ristmikul.

Anti Allas - Võru linnavalitsus arvestame Kavast välja jäetud.

 Loobuda aegjärksest raiest Kubija 

laululavaga piirnevas eraldises 47 

(kvartal QB200) ja teostada seal ainult 

valikraiet.

Anti Allas - Võru linnavalitsus arvestame

Laululavaga piirneval eraldisel QB200- 47 

asendatud AR valikraiega, laululavapoolses   

eraldise osas tehakse vaid vajadusel 

sanitaarraiet.

Lõuna-Eesti Haiglat ümbritsevates 

eraldistes 3 ja 8 (kvartal QB240) 

aegjärkse raie teostamisel 

tagada metsa võimalikult suur täius 

eraldiste haigla-poolses servas.

Anti Allas - Võru linnavalitsus arvestame
Lõuna-Eesti haigla erihooldekeskusega piirnevas 

metsaosa säilitatakse metsa suurem täius.



Loobuda igasugusest raiest Männiku ja 

Veskijärve tänavate vahelistes eraldistes 

1 ja 2 (kvarta QB201). 

Anti Allas - Võru linnavalitsus arvestame
Männiku tänava ja Veskijärve tänava vahelises 

metsa raieid ei planeerita.

Kubija rekreatsioonikeskuse vahetus 

läheduses asuvates eraldistes 1, 7 ja 8 

(kvartal QB241) aegjärkse raie 

teostamisel jätta metsa täius 

minimaalselt 0,6 ning tagada metsas 

kulgevate spordiradade kasutatavus 

algsel kujul.

Anti Allas - Võru linnavalitsus arvestame

QB241-1 rollerirajaga piirnevas metsaosa 

jäetakse täius 0,6. OB241-7 kalameeste 

metsaraja ja Vähkjärve kalda vahel kasvav 

metsariba jäetakse raiumata.QB241 -7,8  

kulgevate spordiradade edaspidine kasutatavus 

tagatakse algsel kujul.

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. Suurendame 

kasvama jäetavate säilikpuude arvu.

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.

Kubija laululava ümber raiuda ainult 

kuivanud või murdunuid puid. 

Maie Pau - Võru maakonna laulu 

– ja tantsukollektiivide juhid, 

Võru maakonna 

kultuurikorraldajad ja – 

sündmuste korraldajad

arvestame

Võru linna ja vallaga kohtumisel 10.05. 

leppisime kokku lauluväljakuga piirneval 

metsaeraldisel QB200-47 planeeritud  aegjärkse 

raie asendada  valikraiega. Metsaosa 

lauluväljaku poolse küljes teostatakse vaid 

sanitaarraiet .

Kubija puhkealal ainult 

hädavajalikku sanitaarraiet, s o 

murdunud ja/või kuivanud puude 

langetamist, ilma metsaalust maapinda 

kahjustamata. 

Maie Pau - Võru maakonna laulu 

– ja tantsukollektiivide juhid, 

Võru maakonna 

kultuurikorraldajad ja – 

sündmuste korraldajad

arvestame

Lauluväljakut ümbritsevas metsas tostatakse 

vaid sanitaarraiet murdunud ja kuivanud puude 

eemaldamiseks matsaalust maapinda 

kahjustamata. 

Metsa raiumine peab toimuma 

juhtmõtte „nii vähe kui võimalik, nii 

palju kui vajalik“ järgi. 

Kersti Kamberg pole võimalik arvestada
Anutud põhimõtte rakendamisel ei ole võimalik 

tagada metsa uuenemist.

Teeme uuesti tungiva ettepaneku Kubja-

Kose-Meegomäe puhkeala metsades 

lage¬raiest loobuda ning kasutada 

minimaalses vajalikus mahus üksnes 

kõige kohasemaid turberaievõtteid.

Kersti Kamberg arvestame osaliselt

Kubja-Kose -Meegomäe metsa uuendamiseks 

kasutatakse valdavalt turberaiet, vaid üksikutel 

eraldistel , kus turberaiega metsa uuendamine 

pole võimalik ,tehakse lageraiet.



Teeme ettepaneku, et Kubja-Kose-

Meegomäe puhkeala metsade 

majandamise kava näeks sõnaselgelt 

ette RMK kohustuse raielanke pärast 

raieid hooldada. Samuti tuleks otsesõnu 

fikseerida RMK kohustus juba 

olemasolevaid raielanke korrastada.

Kersti Kamberg arvestame
Raielankide hooldamine on  hädavajalik uue 

metsapõlve kasvutingimuste loomiseks. 

Me soovime korrastatud ja hooldatud 

parkmetsa, kuhu on rajatud ka 

puhkamise kohad.

Kersti Kamberg arvestame
RMK on taganud ja tagab ka edaspidi 

korrastatud ja hooldatud puhkemetsa.

Ühtlasi oleksime väga tänulikud, kui 

hoiaksite meid Kubja-Kose-Meegomäe 

puhkeala ümbruse riigimetsade 

majandamise kava edasise käekäiguga 

kursis.

Kersti Kamberg arvestame

Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala metsa 

majandamise 10 aasta kava täitmist saate 

jälgida  RMK koduleheküljel.

Kvartal QB200 eraldisel 47 muuta 

aegjärkne raie valikraieks tingimusega, 

et Haigla kergteega (kat tunnus 

91801:001:0504) piirneval alal (ca 1,5 

ha) toimub ainult maha kukkunud ja 

ohtlike puude likvideerimine.

Jaanus Tanilsoo - Võru 

Vallavalitsus
arvestame

Laululavaga piirneval eraldisel QB200- 47 

asendatud AR valikraiega, laululavapoolses   

eraldise osas tehakse vaid vajadusel 

sanitaarraiet.

Kvartal QB204 eraldisel 4 planeeritava 

lageraie järel jätta säilikpuid 70tk/ha ja 

uuendada 

eraldis selliselt, et tekiks männi-kuuse 

segapuistu.

Jaanus Tanilsoo - Võru 

Vallavalitsus
arvestame

QB204-4  0,57 ha jäetakse kasvama 30  männi 

säilkpuud  ja võimalusel säilitatakse kuuse 

järelkasv.Lank uuendatakse MÄ istutuse teel , 

eesmärgiga kujundada männi-kuuse segapuistu.

Kvartal QB241 eraldised 1, 7, 8 keelata 

raie teostamisel nii sportimiseks kui 

jalutamiseks kasutatavate teede ja 

radadega kahjustamine. Raie 

teostamisel jätta täius minimaalselt 0,6.

Jaanus Tanilsoo - Võru 

Vallavalitsus
arvestame

QB241-1 rollerirajaga piirnevas metsaosa 

jäetakse täius 0,6. OB241-7 kalameeste 

metsaraja ja Vähkjärve kalda vahel kasvav 

metsariba jäetakse raiumata.QB241 -7,8  

kulgevate spordiradade edaspidine kasutatavus 

tagatakse algsel kujul.

Kvartal QB241 eraldised 7, 8 jätta 

Vähkjärve kaldal olevale metsateele 

mõlemale poole raiumata metsariba.

Jaanus Tanilsoo - Võru 

Vallavalitsus
arvestame

OB241-7 kalameeste metsaraja ja Vähkjärve 

kalda vahel kasvav metsariba jäetakse raiumata.


