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1. Sissejuhatus ja metoodika 
Käesolev uuring on teostatud eesmärgiga aidata kaasa Imavere saeveski 
laienduse detailplaneeringu kehtestamiseks vajaliku KSH läbiviimisele. 
Uuringu läbiviimisel tugineti olemasolevatele andmetele (EELIS-e andmebaas, 
keskkonnaregister, maainfosüsteemi avalikud teenused -www.maaamet.ee) ning 
samuti hinnati taimkatet välitööde käigus, mis viidi läbi Ülle Jõgari poolt 09. 
oktoobril käesoleval aastal.  
Uuritav ala asub üleriigilise Imavere saeveski ja Navesti jõe vahel. Saeveski 
laiendus tooks endaga kaasa metsa (sh hiljuti metsastunud ala) raadamise 
saeveski ja Navesti jõe ranna- ja kaldakaitsevööndi vahel ca 4 ha ulatuses. 
Sealjuures tuleb veekaitsevööndit vähendada 100 m 50 m-ni kogu 
planeeringuala ulatuses.  
Antud analüüsi eesmärk on: 

 Välja selgitada hinnatava ala taimkatte väärtus. 
 Määratleda probleemsed piirkonnad lageraiega hõlmatud alal. 
 Hinnata saeveski laienduse tagajärgi ja pakkuda leevendavaid meetmeid 

kaitsealuste taimeliikide populatsioonide säilitamiseks. 
 

 
Joonis1 Imavere saeveski laienduse Kadastiku 15 ja Järavere kooli kinnistute 
detailplaneeringu eskiisjoonis (02.09.2010) 

 

Planeeritud hoonestusmaa 

Planeeritud plats 

Allesjääva metsa ja  hoonestusala 
vahele on planeeritud vall 

Planeeritud kraav 

Olemasolev hoonestus 
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2. Uuritava ala taimkatte üldandmestik 
Kogu planeeringuala katab mets. Tegemist on tasase alaga. Läänes piirneb see 
ala Navesti jõega, mis voolab kunstlikus sängis, idas Imavere saeveskiga, põhjas 
ja lõunas asuvad naabruses metsaga kaetud alad.  
Ala 1  
Kirjeldatud taimkattetüüp hõlmab peaaegu kogu planeeringuala. Sellest erineb 
mõnevõrra ala keskosas asuv metsakooslus. Puurinde moodustavad peamiselt 
sookased ja hallid lepad, mille vanuseks on ca 45...55 aastat. Põhiliselt 
domineerib kask, kohati ka hall lepp. Laiguti leidub puurindes ka haaba ja saart. 
Lehtpuude vahel kasvavad üksikud kuused. Põõsarinne on laiguti tihe ja 
suhteliselt liigirikas (selles kasvavad ka türnpuud, lodjapuud ja paakspuud). 
Levinuimaks liigiks selles on toomingas. Metsaserval leidub rohkesti pajusid. 
Kohtades, kus puud ja põõsad kasvavad tihedamalt, alustaimestik praktiliselt 
puudub. Häiludes ja hõredamatel aladel, kus valgustingimused on paremad, 
leidub mitmeid rohttaimi. Kohati on rohurinne lopsakas. Enamus siinsest metsast 
on perioodiliselt liigniiske – kuulub angervaksa kasvukohatüüpi soovikumetsade 
klassi. Levinuim taimekooslus selles on angervaksakaasik (Foto 1). Veerežiim 
sõltub aastaajast ja sademete hulgast. Kui kevadeti on muld enamasti veest 
küllastunud, siis keskmise sademetehulgaga aastatel on suve teisel poolel 
kuivemaid perioode ja pinnavee tase langeb märgatavalt. Rohttaimede hulgas 
leidub nii liigniisketele kui ka parasniisketele kasvukohatdele iseloomulikke liike 
(vt Lisa 1 taimeliikide nimekiri). Puhmarinne puudub. Katkendlikus samblarindes 
kasvab peamiselt metsakäharik. 
Ala 2 
Kohati, põhiliselt planeeringuala keskosas (vt joonis 2 – ala1) on tegu alaliselt 
liigniiske kõdusoometsaga, kus on domineerivaks puuliigiks harilik kuusk ja 
põõsarindes leidub remmelgaid ning halli leppa. Selles metsaosas on puud 
suhteliselt nooremad – ca 15...20 aastat. Tüübilt sarnaneb see metsaosa 
jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübile, mille tähtsaimaks taimkoosluseks on 
jänesekapsa-kõdusoo kuusik. Alustaimestik on siin suhteliselt väikese katvusega 
ja liigivaene (Foto 3). Puhmarinne puudub. Samblarinne on katkendlik.   
Ala ülevaatuse käigus haruldasi ja kaitsealuseid taimeliike ega kaitset vajavaid 
taimekooslusi ei leitud. 
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Joonis 2. Planeeritav maa-ala (joonise aluseks on kasutatud ortofotot maa-ameti 
kaardiserverist). Punase joonega on märgitud kinnistud, mida puudutab saeveski 
laiendus. Rohelised numbrid tähistavad erineva taimkattega piirkondi. 
 

3. Arutelu 
Planeeringu negatiivne mõju seisneb selles, et metsa pindala väheneb ca 4 ha 
võrra. Seda leevendab mõnevõrra tõik,et eelpool kirjeldatud metsakooslus on 
suhteliselt liigivaene ja madala esteetilise ning rekreatiivse väärtusega. Selles ei 
leidu ka metsamarju, mis muudaksid asulalähedase metsa kohalike elanike jaoks 
atraktiivseks. Positiivseks saab hinnata ka asjaolu, et saeveski laiendusega 
kaasnev lageraie hõlmab vahetult tööstuspiirkonnaga piirneva ala ja ei killusta 
suuremaid metsaga kaetud alasid, mis asuvad teisel pool Navesti jõge.  
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Mõnevõrra probleemseks võiks pidada platsi rajamist alale 2, mis on liigniiske. 
Selle ala täitmine võib tekitada prognoosimatuid veerežiimi muutusi ümbritseval 
alal. Arvestama peaks ka sellega, et siiani parasniisked alad võivad muutuda  
peale puude eemaldamist palju niiskemateks, kuna vesi, mis metsas 
transpiratsiooni kaudu eraldus, jääb edaspidi mulda.  
Kuna alal ei leidu haruldasi ja kaitseasluseid taimeliike ega kaitset vajavaid 
taimekooslusi, siis leian, et käesoleva planeeringu teostamine ei avalda 
keskkonnale olulist negatiivset mõju.  
 

4. Leevendavad meetmed 
Tuleks jälgida, et ehitustegevus ei kahjustaks allesjäävat metsa, mis asub 
Navesti jõe kaitsevööndis. Täpsemalt – sealsed taimekooslused (puud ja põõsad 
ning alustaimestik) peaksid säilima praeguses seisukorras. Selleks: 

• Seda ala ei tohiks kasutada ehitusmaterjalide ladustamiseks ega mingi 
muu manööverpinnana  

• Tuleks igati vältida õli- ja määrdeainete lekkimist ehitustööde ajal 
• Sinna ei tohiks jätta ka naabrusest mahavõetud võsa vm looduslikku 

prahti 
 

5. Lõppjäreldused 
Imavere saeveski laiendamise detailplaneeringu peamine mõju keskkonnale 
seisneb selles, et saeveski vahetus naabruses tuleb teostada ca 4 ha suurusel 
alal lageraie. Seega väheneb metsa pindala kõnealuses piirkonnas oluliselt. Kuna 
hinnanguliselt ei oma sealne taimkate looduskaitselist ega ka rekreatiivset 
väärtust, siis järgides eelmises peatükis „Leevendavad meetmed“ nimetatud 
soovitusi, ei avalda saeveski laiendus keskkonnale laiemalt negatiivset mõju.  
 
 
 
 
......................................... 
 
Ülle Jõgar 
Keskkonnakorralduse spetsialist, botaanik      
 
09.11.2010 
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LISA 1 Taimeliikide nimekiri 
 
Niiskete kasvukohtade taimeliigid 
Angervaks Filipendula ulmaria 
Sookastik Calamagrostis canescens 
Sookannike Viola palustris 
Seaohakas Cirsium oleraceum 
Lodumadar Galium uliginosum 
Harilik palderjan Valeriana officinalis 
Metskõrkjas Scirpus sylvaticus 
Ojamailane Veronica beccabunga 
Pajulill Epilobium sp 
 
Parasniiskele kasvukohale iseloomulikud taimeliigid 
Külmamailane Veronica chamaedrys 
Maamõõl Geum urbanum 
Harilik naat Aegopodium podagraraia 
Jänesekapsas Oxalis acetosella 
Püsik seljarohi Mercurialis perennis 
Sealõuarohi Scrophularia nodosa 
Nurmikas Poa sp 
Kerahein Dactylis glomerata 
Metsakäharikku on rohkesti 
 
Sõnajalad 
Harilik naistesõnajalg Athyrium filix-femina 
Maarjasõnajalg Dryopteris filix-mas 
Ohtene sõnajalg Dryopteris carthusiana 
 
Puud ja põõsad 
Harilik türnpuu Rhamnus catharcticus 
Sookask Betula pendula 
Punane leeder Sambucus racemosa 
Hall lepp Alnus incana 
Harilik kuusk Picea abies 
Harilik paakspuu Frangula alnus 
Harilik saar Fraxinus excelsior 
Harilik tamm Quercus robur 
Harilik haab Populus tremula 
Harilik vaher Acer platanoides 
Harilik pihlakas Sorbus aucuparia 
Harilik lodjapuu Viburnum opulus 
Harilik toomingas Padus avium 
Harilik vaarikas Rubus idaeus 
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Lisa 2 Fotod  
 

 
Foto 1 Navesti jõgi planeeringuala läänepiiril voolab kunstlikus sängi 
 

 
Foto 2 Vaade tüüpilisele metsakooslusele planeeringualal: puurindes 
domineerivad sookased, põõsarindes toomingad, rohurindes angervaksad.  
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Foto 3  
 

 
Foto 4 Põõsarinne on kohati maadligi paindunud ja moodustab läbipääsmatu 
tihniku 


