
ANTSLA LINNASERVA KAH ALA ARUTELU MEMO 

Kohtumise aeg: 15. august 2022 kell 16.00 – 18.20 

Kohtumise koht: Antsla terviserajad parkla, Antsla linnaserva KAH ala 

1. Registreerumine: osalesid MTÜ Hauka Veloklubi, MTÜ Antsla Discgolf, Antsla Rohelised, 9 

kohaliku kogukonna ja valla esindajat. 

2. Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas Antsla linna ümbruses paikneva Kasumetsa (mh 

Kasumõts või Nässmets) ajalugu, kirjeldades Antsla linna ümbruses metsa muutumist ja 

asustuse suurenemist. Osalenutega tekkis arutelu, mis oleks olnud männikute asemel, kui 

mõisnik poleks metsa rajanud. Metsaülem arutles Antsla linna KAH ala ulatusliku 

üraskirüüste üle ja vajaduse üle Antslas selles osas midagi ette võtta. Eriti tundis ta muret 

Veski tänava ääres oleva suure üraskikolde pärast. Kogukonnast esitati küsimus, miks RMK 

istutab kuuske, kui üraski ja kliimamuutuse valguses ei ole see jätkusuutlik. Metsaülem 

selgitas muutusi metsade kasvatamises ja metsataimede kasvatamise pikka protsessi. 

Metsakasvataja Ülo Varrik selgitas, et järjest enam kujundatakse hooldustööde käigus 

istutatud kuusikutest segametsad, mis on kahjuritele ja ilmastikumuutustele 

vastupidavamad. Ta täiendas, et igal mullal pole võimalik kasvatada mändi, seetõttu on vaja 

kuuskesid siiski kasvatada. Jätkus kohalike omavaheline arutelu üraskikahjude ja üraskite 

ohjamise teemal. 

3. Üheskoos tehti Antsla linna ümbruse metsas jalutuskäik. Retkel tutvustas metsaülem Antsla 

linnaserva KAH aladel varem tehtud töid, juhtis tähelepanu mitmetele kohtadele, kus tema 

hinnangul tuleks lähima 10 aasta jooksul teha metsatöid, viitas ajaloolisele kvartali ja 

kraavivõrgule, tutvustas pärandkultuuriobjekte ja loodusväärtusi.  Jalutuskäigul kõlasid 

erinevad vastandlikud seisukohad uuendusraiete, püsimetsanduse, metsa hüvede üle. 

Memos kajastamata seisukohad palub kaasamise spetsialist saata metsaülemale kirjalikult  

vorumaa@rmk.ee, et neid saaks metsatööde planeerimisel arvestada. 

  

4. Jalutuskäigul ja arutelul kõlanud seisukohad. 

- Antsla linnaserva KAH ala on puhkemets ja seal tuleb tagada puhkamiseks sobilikud 

väärtused ja ohutus. 

- Kaaluda feromoonpüüniste kasutamist lisaks kuusikute raiumisele. 

- Osa kogukonnast on uuendusraie vastu. 

- Soov kujundada tammikud parkmetsaks. 

- Kogukond võiks metsast rohkem kasu saada.  

- Radade ümbruses tuleks kuivanud kuused raiuda. 

- Antsla linnaserva KAH alal võiks kogukonna soovil proovida küpsetes männikutes 

valikraiet, raiudes pooled puud ja jättes täiuseks 0,45-0,5. Kui selline otsus läheb kavasse, 

siis üheskoos otsustatakse täpsemalt, kuidas maapind ette valmistatakse ja millised puud 

jäävad kasvama.  

- Surnuaia kõrval võiks männikus samuti proovida valikraiega kujundada männikut. – 

Metsakasvataja seisukohalt kasvaks paremini kask või kuusk.  

- Antsla linnaserva KAH alal kehtivad metsateatised on kohalikele müüdud kasvava metsa 

raied, mida kohalikud ei ole veel teinud. 

- Harvikuks kujunenud kuusikus on mõistlik teha lageraie, sest see ei vasta enam metsa 

tingimustele, et seal saaks teha sanitarraiet . Kogukond soovib uut metsa kasvama. 
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- Kaalutakse koostamisel oleva Antsla valla  üldplaneeringu eelnõule esitatud ja  arengu -ja 

planeerimiskomisjonis  heaks kiidetud lageraiete keelule erandite loomist 

uuendusraietele tulenevalt metsa sanitaarsest seisundist. 

5. Metsaülem andis ülevaate, kuidas RMK koos kogukonnaga koostab järgmiseks kümneks 

aastaks metsade majandamise kava. Esmalt oodatakse koosolekust nädala aja jooksul, 22. 

augustiks kirjalikke ettepanekuid vorumaa@rmk.ee, millest RMK võimalusel 

metsamajandamiskava koostamisel lähtub. Kogukonnal on võimalik teha ettepanekuid RMK 

koostatud kava muutmiseks ja täiendamiseks nii kirjalikult kui ka kava tutvustamise 

koosolekul. 

6. Metsaülem rõhutas, et kogukond tutvuks Veski tänava kõrval oleva üraski kahjustatud 

metsaga ja teeks seda ala puudutavaid ettepanekuid. 

 

Kohtumise lõpp 18.20 
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