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arvestame 

osaliselt

Vastus

Minu nägemus oleks antud 

piirkonnas n-ö parkmets, kus 

oleks hea lastega jalutada. 

Ingo Ingver

 Arvestame 

osaliselt

Puistute puuliigiline koosseis ja 

kasvukohad ei võimalda teha 

parkmetsa turberaieid. Kavandatavatel 

lageraietel suurendame kahekordseks 

kasvama jäetavate männi säilikpuude 

arvu (20 puud hektarile), mis  on 

visuaalselt vastuvõetavam.

Teiseks, kui tulebki lageraie, siis 

võiks jääda võimalus kasutada 

metsaradu, mis seal hetkel 

paiknevad. Ümberkaudsed 

elanikud kasutavad neid päris 

palju Ingo Ingver Arvestame

 Raiel-maapinna mineraliseerimisel 

metsa istutamisel rajad säilitatakse. 

Lisan manuse, millele on 

märgitud ala, mis peaks olema 

kiiremas korras lageraie, selle 

metsa seisund on katastroofiline 

mets on praktiliselt kõik puud 

kuivanud. Tarmo Piho

Arvestame 

osaliselt

Saame raieid teha ehk metsa uuendada 

majandatavas metsas. Tuleb arvestada 

ja leppida kuivanud puudega küla 

servas, Leevi jõe ääres, sest seal on 

mitu vana metsa eraldist määratud 

vääriselupaigaks, mis on range  kaitse 

all. Metsa seal ei tohi majandada. 

 Saadetud  erinevad variandid 

Saverna külaserva kah-ala piiride  

oluliseks laiendamiseks,  alade 

ühendamiseks.  Indrek Hoop

Pole 

võimalik 

arvestada

 Olemasolev KAH-ala piir arvestab 

külaserva elamute-elamugruppide 

paiknemist riigimetsa suhtes ja on 

optimaalses suuruses. Üle Saverna-

Põlva maantee paiknev Saverna 

spordirajad KAH-ala on otseses seoses 

riigimetsa rajaosaga.

Saadetud kaardipilt  nahkhiirte 

võimaliku lennukoridoriga. Indrek Hoop Arvestame

Kuke tee-Krootuse mnt vahel kasvavad 

männikud on hiljuti küpseks saanud, 

aga nende raiet kava perioodil, 2022-

2031 ei kavandata. 

Kogu plaanitaval KAH-alal viia läbi 

VEP-inventuur. Indrek Hoop  Arvestame 

 Alal on vana metsaga eraldised VEP 

inventuuriga üle vaadatud.

Kogu KAH-ala majandada 

püsimetsana, välja arvatud VEP-

alad (juhul, kui neid määratakse). Indrek Hoop

Pole 

võimalik 

arvestada

Raiele kavandatavate puistute viljakas 

kasvukoht, puuliigiline koosseis ja 

puude seisund (kuused ligi 90% 

ulatuses kuivanud)  ei võimalda 

rakendada turberaiet.  

Puid peab hoidma ja kaitsma Liivia Vaas Arvestame



RMK peaks mõtlema, kuidas 

ümbruse kuusikuid üraskikahjude 

eest kaitsta. 

04.03.2022 

lähtekohtade 

arutelu-koosolek Arvestame

Alale jääb  hulgaliselt kuivanud 

kuuskesid, mis väidetavalt piiravad 

üraskirüüste levikut.

Edasi lükata maja aknast paistva 

metsa raiet nii pikalt kui võimalik.

04.03.2022 

lähtekohtade 

arutelu-koosolek Arvestame

Viidatud raiekohad kavandatakse 

kümnendi teise poolde.

Tahame marja- ja seenemetsa 

alles jätta.

04.03.2022 

lähtekohtade 

arutelu-koosolek Arvestame

Kuke tee-Krootuse mnt vahel kasvavad 

männikud on hiljuti küpseks saanud, 

aga nende raiet kava perioodil ei 

kavandata. 

Plaanida raie  järgmisele 

eraldisele alles siis, kui kõrval 

asuv eramets on jõudnud 

kasvada vähemalt kolme meetri 

kõrguseks.

04.03.2022 

lähtekohtade 

arutelu-koosolek

Arvestame 

osaliselt

 Saame  lubada erametsa uuenduse 

kõrguseks ligi üks meeter.

 Parem teha vajalikud raied õigel 

ajal ära.

04.03.2022 

lähtekohtade 

arutelu-koosolek

Arvestame  

osaliselt

 Püüame leida raie "õige aja" ja 

"edasilükkamise" vahel kõiki osapooli 

rahuldava kompromissi. 

Vana maanteelõigu korrastamisel 

mõelda, kas on võimalik teed 

korda teha ilma suuri kraave 

kaevamata.

04.03.2022 

lähtekohtade 

arutelu-koosolek Arvestame

Projekteerija leiab konkreetse 

lahenduse, et  pinnavete loomulik 

valgumine oleks tagatud.

Viia läbi VEP inventuur

Päästame Eesti 

Metsad MTÜ, 

Farištamo Eller; 

MTÜ Roheline 

Pärnumaa, Tiina 

Georg

Pole 

võimalik 

arvestada

Vääriselupaikade inventuuri teevad 

RMK metsakorraldajad, kellel on 

olemas vastav litsents. Vaatluse alla on 

võetud metsaosad, kus olemasolevate 

inventeerimisandmete alusel on VEP-i 

esinemise tõenäosus kõrgem.  

Vääriselupaikade inventuuri viiakse läbi 

jooksvalt ja pidevalt. 



Puistuid majandada ainult 

püsimetsana, st valikraiega, 

rakendades püsimetsa 

majandamise põhimõtteid.

Päästame Eesti 

Metsad MTÜ, 

Farištamo Eller; 

MTÜ Roheline 

Pärnumaa, Tiina 

Georg

Pole 

võimalik 

arvestada

RMK planeerib Saverna külaserva 

ümbruses tehtavaid 

metsamajanduslikke töid selliselt, et 

kogu riigimetsa ala on püsivalt metsaga 

kaetud, seal kasvab püsivalt metsa, 

hoolimata sellest, et mõnes kohas 

tehakse metsa uute puude 

kasvatamiseks lagedam ala. RMK 

käsitleb kogu riigimetsa 

elukeskkonnana ja planeerib ning viib 

vajalikke töid läbi, pidades silmas 

metsaseaduse mõtet - metsa 

majandamine peab tagama elustiku 

mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, 

uuenemisvõime ja elujõulisuse ning 

ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid 

ja kultuurilisi vajadusi rahuldava 

mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.


