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PÄEVAKORD: 

1. Kivivõhma ümbruse riigimetsa kava aastateks 2023-2032 projekti tutvustus ja arutelu 

2.  Kivivõhma KAH ala ja raieks valitud alade ülevaatus looduses 

 

 

 

KOOSOLEKU KÄIK 

 

1. Metsaülem Andrus Kevvai tegi sissejuhatuse ja andis põgusa ülevaate Kivivõhma ümbruse 

riigimetsa majandamise kava projektist: 

1.1. Töid kavandatakse 2023. talvel, kui on maapind külmunud. 

1.2. Kavandatud on lageraie 3.1 hektaril, kus jäätakse säilikpuudena kõik terved männid ja 

sanitarraie 1.6 hektaril, kus raiutakse kuivanud ja kuivama hakkavad kuused. 

1.3. Metsaülem selgitas, kuidas ettepanekutega kava projekti koostamisel arvestati ja milliseid 

lisatingumusi raiele seati. 

1.4. Metsaülem tutvustas KAH ala metsa vanuselist koosseisu nüüd ja 2032. aastal. 

 

Arutelul rõhutati, et väga tähtis on tagada, et talvisel ajal pimedas töötades oleksid säilitatavad 

puud nähtavad. Otsustati, et mände ei tähistata, säilitatavate kuuskede ja kaskede ümber tehakse 

värviga ring, et märgistus oleks igast suunast nähtav. 

 

2. Toimus jalutuskäik metsas, mille käigus tegid koosolekust osavõtjad alljärgnevad 

ettepanekud: 

2.1. Säilitada endise matkatee ääres eraldiste 21 ja 23 piiril Kivivõhma asumi poolses osas 

noorte kuuskede grupp ja selle servas kasvav suur kuusk ning selle läheduses asuv sarapuude 

grupp, mille vahel kasvavad noored tammed. 

2.2. võimalusel säilitada raiealadel kasvavad noorte kuuskede grupid . 

2.3. säilitada eraldis 27 kraavipoolses servas kasvav kaskede rida, samuti kraavi serva lähistel 

kavavad tammed ja vahtrad. 
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Jalutuskäigu ajal püüti välja selgitada eelmisel koosolekul viidatud võimaliku allika asukoht, 

kuid allikat ei leitud. 

 

OTSUSTATI: 

 

1. Kava projektiga planeeritud metsatööd on vajalik ja mõistlik teostada; 

2. Raietöid teostatakse talvisel ajal, kui on maapind külmunud; 

3. Kõik terved elujõulised männid jäetakse säilikpuudena kasvama; 

4. Sailikpuud tuleb tähistada märkevärvi ringiga, et oleksid pimedal ajal nähtavad;  

5. Kvartalil SA129 eraldiste 21 ja 23 vahelisel piirialal endise matkatee trassi servas tuleb säilitada 

noorte kuuskede grupp ja selle grupi servas kasvav suur kuusk ning sarapuude grupp koos selle 

vahel kasvavate noorte tammedega; 

6. Raiealadel säilitada noorte kuuskede uuendust vastavalt võimalusele; 

7. Kvartal SA129 eraldise 27 edelaservas kraavitrassi ääres säilitada kaskede riba, tammed ja 

vahtrad. 

 

Metsaülem juhtis veel tähelepanu, et RMK ootab kogukonnalt ettepanekuid metsatööde kava 

projektile hiljemalt 10.oktoobriks; 

 

Allkirjastatud digitaalselt  

 

Andrus Kevvai 

Juhataja 

Allkirjastatud digitaalselt 

 

Susanna Kuusik 

Protokollija 

 

  

Lisa: osavõtnute nimekiri 


