
MULTILAND OÜ 

SÄILIKPUUDE JUHEND 

 

SELTSIS ON SEGASEM – JÄTA SÄILIKPUUD GRUPINA! 

Säilita puudegrupi piires kasvavad esimese ja teise rinde puud, kuivanud puud ja tüükad ning 
alusmets – alusmetsa raiet ning likviidset raiet säilikpuude grupis teostada ei tohi! 

Säilikpuude grupi asukoht raiealal 

Säilikpuudegrupi asukoha piirkond on märgitud raieala skeemil – täpse säilikpuudegrupi 
asukoha valib tööde teostaja vastavalt raieala iseärasustele järgides Metsaseadust ja FSC 
sertifikaadist tulenevaid nõudeid (vajadusel tööde teosaja tähistab säilikpuudegrupi looduses). 

Kui tööde teostajal on ettepanekuid säilikpuudegrupi asukoha piirkonna muutmiseks raiealal, 
siis esitab ettepanekud tööde teostaja kirjalikult Multiland-ile. 

Uuendusraiel säilikpuudegrupi minimaalsed mahud raiealal 
 
Säilikpuudegrupi minimaalsete mahtude puhul juhindu Metsaseadusest ja FSC nõuetest: 
- kuni 5 ha raiealal 5 tm/ha kohta 
- 5 ha ja suuremal raiealal 10 tm/ha kohta 
- FSC nõuete tagamiseks 15 elujõulist puud (8+cm diameeter) hektari kohta olenemata raieala 
suurusest 

Näitena:  
- Kui raieala pindala on 4 ha, siis säilikpuudegrupi maht peab olema vähemalt 20 tm, mis 
koosneb vähemalt 60-st elujõulisest puust. 
- Kui raieala pindala on 6 ha, siis säilikpuudegrupi maht peab olema 60 tm, mis koosneb 
vähemalt 90-st elujõulisest puust. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÄILIKPUUDEGRUPI ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

Vana mets kaitseb!  

Kui võimalik, siis jäta säilikpuudegrupp kasvama vana metsa serva. Selle puudumisel jäta 
säilikpuudegrupp kasvama raielangi läänekülge! 

Las säilikpuud kasvavad seal, kust neid kätte ei saa!  

Keerulise pinnavormiga raielangil jäta puudegrupp võimalusel sulglohku, järsule nõlvale, 
kivikülvi ümber jne.  

Arvestame teede, hoonete ja liinitrasside ohutusega!  

Teede, hoonete ja liinitrasside ääres jäta säilikpuud piisavalt kaugele, et need kukkudes ei 
ulatuks nendeni.  

Väldi hajali esimese rinde puude jätmist säilikpuudena tulevaste tööde lihtsustamise 
eesmärgil! 

Võib juhtuda, et tuul tõukab hajali esimese rinde suurema läbimõõduga puud pikali ja sellest 
tulenevalt on metsakasvatuslikud tööd (maapinna mineraliseerumine, kultuuri- ja noorendike 
hooldused jne) tulevikus raskendatud. 

Säilikpuudegrupp raiealal peab olema eraldatud 4 meetri laiuse kokkveoteega kõrval 
olevatest eraldistest.  

  

LISAKS SÄILIKPUUDEGRUPILE SÄILITA 

Surnud puud ja tüükad on täis elu!  

Säilikpuudele lisaks jäetakse raielangile võimalusel kuivanud puid ja tüükaid mahuga kuni 10 
m3 hektari kohta, eelistades jämedamaid puid.  

Säilita laialehiseid puid!  

Säilita laialehiseid noori laialehiseid puid (tamm, pärn, vaher, saar jne) jämedusega üle 15 cm 
kuni 10 puud hektarile.  

Mõned puuliigid on metsaelustiku jaoks kõrgema väärtusega – erinevus rikastab! 

Kui raiealal, väljaspool säilikpuude gruppi, esineb I rinde puude hulgas laialehiseid puid 
(tamm, saar, vaher, pärn, künnapuu, jalakas) ja/või eritunnustega puid (pesapuu, laiutava 
võraga või mitmeharuline tüvi jne) siis säilita neid kuni 3 puud hektarile. 

	


