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Maaüksuse asukoht
Maakond

Harju maakond
Vald / linn

Kuusalu vald
Metskond

Kinnistu number
6792802

Kinnistu nimetus
Liivani

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000483047 20.05.2021 42301:001:0358 8 0.61 aegjärkne raie 80 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483049 20.05.2021 42301:001:0358 9 0.28 harvendusraie 10 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483051 20.05.2021 42301:001:0358 10 0.12 harvendusraie 10 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483053 20.05.2021 42301:001:0358 11 1.27 harvendusraie 95 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483055 20.05.2021 42301:001:0358 13 1.95 aegjärkne raie 140 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483057 20.05.2021 42301:001:0358 14 0.50 lageraie 50 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483059 20.05.2021 42301:001:0358 16 0.84 harvendusraie 60 07.06.2021 JAH 06.06.2022
50000483063 20.05.2021 42301:001:0358 18 0.26 lageraie 80 07.06.2021 JAH 06.06.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000483047, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .8

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile aegjärkse raie registreerimise, tingimuse ja soovitused. 

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses (edaspidi LKS) sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 
„Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala 
valitsejaks Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet annab nõusoleku aegjärkse raie teostamiseks järgmisel tingimusel:
Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud vaid külmunud pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Vältida sirgeid kokkuveoteid– kokkuveoteed tuleb valida võimalikult looduslikele tingimustele vastavalt, kasutades 
maksimaalselt ära olemasolevaid kokkuveoteid, puistus olevaid hõrendikke ja häile ning vältides tihedamate 
järelkasvugruppide läbimist.
2. Säilitada osa surnud ja surevaid puid, jalal seisvaid puutüükaid, osa lamapuitu, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puid.
3. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et võimalikule veosuunale jääv ala on liigniiske ja kokkuveokaugus pikk, on puidu 
kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik vaid külmunud pinnasega. 

LKS § 55 lg 6¹ järgi on keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja 
kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. 
Keskkonnaameti hinnangul on raie metsalindudele häiriv, mistõttu soovitame pesitsusaegse häirimise vältimiseks 
teostada raietöid väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud soovitused kokkuveoteede paigutuse ja säilikpuude 
säilitamise osas tulenevad sellest nõudest. Surnud ja surevad puud, jalal seisvaid puutüükad, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puud ning lamapuit 
võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka- ja seeneliikidele suurendades seega liigilist ja 
vanuselist mitmekesisust.

Lugupidamisega



Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
_
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483049, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .9

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise, tingimuse ja soovitused. 

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi 
kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitsejaks 
Keskkonnaamet.

Harvendusraie on lubatud järgmisel tingimusel:
Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud vaid külmunud pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Vältida sirgeid kokkuveoteid– kokkuveoteed tuleb valida võimalikult looduslikele tingimustele vastavalt, kasutades 
maksimaalselt ära olemasolevaid kokkuveoteid, puistutes olevaid hõrendikke ja häile ning vältides tihedamate 
järelkasvugruppide läbimist.
2. Säilitada osa surnud ja surevaid puid, jalal seisvaid puutüükaid, osa lamapuitu, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puid.
3. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et eraldis on liigniiske, on puidu kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi 
põhjustamata võimalik vaid külmunud pinnasega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud soovitused kokkuveoteede paigutamiseks ning elustiku 
mitmekesisuse elementide jätmiseks tulenevad sellest nõudest. Surnud ja surevad puud, jalal seisvaid puutüükad, 
õõnsuste, lõhede või lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puud 
ning lamapuit võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka- ja seeneliikidele suurendades 
seega liigilist ja vanuselist mitmekesisust.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ sätestab, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal. Keskkonnaameti hinnangul on raietegevus linde häiriv tegevus, mistõttu soovitame 
pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raietööd väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
_
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483051, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .10



Metsateatis nr 50000483051, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .10

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi 
kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitsejaks 
Keskkonnaamet.

Harvendusraie on lubatud järgmistel tingimustel:
1. Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud teostada vaid külmunud pinnasega.
2. Puistu raiejärgne rinnaspindala peab jääma vähemalt 14,8 m²/ha.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Vältida sirgeid kokkuveoteid– kokkuveoteed tuleb valida võimalikult looduslikele tingimustele vastavalt, kasutades 
maksimaalselt ära olemasolevaid kokkuveoteid, puistutes olevaid hõrendikke ja häile ning vältides tihedamate 
järelkasvugruppide läbimist.
2. Säilitada osa surnud ja surevaid puid, jalal seisvaid puutüükaid, osa lamapuitu, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puid.
3. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et võimalikule veosuunale jääv ala on liigniiske ja kokkuveokaugus pikk, on puidu 
kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik vaid külmunud pinnasega.

Metsaseaduse § 31 lg 2 kohaselt ei tohi harvendusraie tegemisel puistu esimese rinde rinnaspindala viia 
väiksemaks sama paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud alammäärast. Keskkonnaministri 27.12. 2006. a määruse 
„Metsa majandamise eeskiri“ (edaspidi MME) § 6 lg 4 kohaselt, ei tohi puistu esimese rinde rinnaspindala pärast 
harvendusraiet olla väiksem eeskirja lisas 1 sätestatust. Liivani maaüksusel kehtivate inventeerimisandmete 
(registreeritud 22.11.2018) kohaselt on eraldise 10 enamuspuuliik kask kõrgusega 20 m ja puistu rinnaspindala 22 
m²/ha.

MME lisa 1 kohaselt on minimaalne harvendusraie järgne rinnaspindala sellises puistus 14,8 m²/ha. Eraldiselt 
kavandatud 10 tm välja raiumise korral langeks raiejärgne rinnaspindala sätestatust allapoole. Vastavalt 
Keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 "Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise 
esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad" § 1 lg 1 p-le 5 esitatakse metsateatisel hinnanguline 
raiemaht. Harvendusraie eraldisel 10 on lubatud, kuid olenemata metsateatisele märgitud raiemahust ei tohi puistu 
raiejärgne rinnaspindala langeda alla 14,8 m²/ha. Selle tagamiseks tuleb vähendada väljaraie mahtu. Lähtudes 
kehtivatest inventeerimisandmetest oleks soovitatav väljaraie maht hinnanguliselt 8 tm.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud soovitused kokkuveoteede paigutamiseks ja elustiku 
mitmekesisuse elementide jätmiseks tulenevad sellest nõudest. Surnud ja surevad puud, jalal seisvaid puutüükad, 
õõnsuste, lõhede või lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puud 
ning lamapuit võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka- ja seeneliikidele suurendades 
seega liigilist ja vanuselist mitmekesisust.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ sätestab, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal. Keskkonnaameti hinnangul on raietegevus linde häiriv tegevus, mistõttu soovitame 
pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raietööd väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist



Täname, et majandate metsa säästvalt.
_
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483053, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .11

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise, tingimuse ja soovitused. 

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi 
kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitsejaks 
Keskkonnaamet.

Harvendusraie on lubatud järgmisel tingimusel:
Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud vaid külmunud pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Vältida sirgeid kokkuveoteid– kokkuveoteed tuleb valida võimalikult looduslikele tingimustele vastavalt, kasutades 
maksimaalselt ära olemasolevaid kokkuveoteid, puistutes olevaid hõrendikke ja häile ning vältides tihedamate 
järelkasvugruppide läbimist.
2. Säilitada osa surnud ja surevaid puid, jalal seisvaid puutüükaid, osa lamapuitu, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puid.
3. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et võimalikule veosuunale jääv ala on liigniiske ja kokkuveokaugus pikk, on puidu 
kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik vaid külmunud pinnasega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud soovitused kokkuveoteede paigutamiseks ja elustiku 
mitmekesisuse elementide jätmiseks tulenevad sellest nõudest. Surnud ja surevad puud, jalal seisvaid puutüükad, 
õõnsuste, lõhede või lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puud 
ning lamapuit võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka- ja seeneliikidele suurendades 
seega liigilist ja vanuselist mitmekesisust.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ sätestab, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal. Keskkonnaameti hinnangul on raietegevus linde häiriv tegevus, mistõttu soovitame 
pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raietööd väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
_
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483055, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .13

Lugupeetud metsateatise esitaja



Keskkonnaamet esitab teile aegjärkse raie registreerimise, tingimuse ja soovitused. 

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses (edaspidi LKS) sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 
„Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala 
valitsejaks Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet annab nõusoleku aegjärkse raie teostamiseks järgmisel tingimusel:
Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud vaid külmunud pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Vältida sirgeid kokkuveoteid– kokkuveoteed tuleb valida võimalikult looduslikele tingimustele vastavalt, kasutades 
maksimaalselt ära olemasolevaid kokkuveoteid, puistus olevaid hõrendikke ja häile ning vältides tihedamate 
järelkasvugruppide läbimist.
2. Säilitada osa surnud ja surevaid puid, jalal seisvaid puutüükaid, osa lamapuitu, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puid.
3. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et võimalikule veosuunale jääv ala on liigniiske ja kokkuveokaugus pikk, on puidu 
kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik vaid külmunud pinnasega. 

LKS § 55 lg 6¹ järgi on keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja 
kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. 
Keskkonnaameti hinnangul on raie metsalindudele häiriv, mistõttu soovitame pesitsusaegse häirimise vältimiseks 
teostada raietöid väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud soovitused kokkuveoteede paigutuse ja säilikpuude 
säilitamise osas tulenevalt sellest nõudest. Surnud ja surevad puud, jalal seisvaid puutüükad, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puud ning lamapuit 
võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka- ja seeneliikidele suurendades seega liigilist ja 
vanuselist mitmekesisust.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
_
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483057, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .14

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise, tingimused ja soovitused. 

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi 
kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitsejaks 
Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud teostada vaid külmunud pinnasega.
2. Langile jätta säilikpuid või nende püstiseisvaid osi kogumahuga vähemalt 20 tm/ha. Säilikpuid ei koristata ja need 



jäävad metsa alatiseks. 

Keskkonnaamet soovitab:
1. Säilitada osa lamapuitu.
2. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist kuni 14. märtsini.

Looduskaitseseaduse § 14 lg 3 järgi võib kaitstava loodusobjekti valitseja seada tegevuste, mis kaitse-eeskirja 
kohaselt vajavad kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kooskõlastamisel kirjalikult tingimusi, mille täitmisel 
tegevus ei kahjusta kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. 
Vastavalt kaitse-eeskirja § 22 lg-le 1 on lageraie kaitseala valitseja nõusolekut vajav tegevus. 

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et kokkuveokaugus on pikk ning läbib ka liigniiskeid alasid ja kinnistult veetava 
metsamaterjali kogus on suur, on puidu kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik teha vaid 
külmunud pinnasega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud tingimused ja soovitused säilikpuude ja lamapuidu 
säilitamiseks tulenevad sellest nõudest. Säilikpuude olemasolu tagab elustiku mitmekesisuse ja suurendab 
vanuselist mitmekesisust. Koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamise nõue on vajalik, et tagada metsa 
jätkusuutlik ja mitmekesine areng, kus on esindatud võimalikult paljud liigid. Liigirikkuse säilitamise seisukohalt on 
määrav eelkõige säilikpuude, sealhulgas surnud puidu maht. Üldise liigirikkuse seisukohast on oluline 
jämedamõõtmeliste säilikpuude rohkus, mida ei koristata ja mis jäävad metsa alatiseks. Optimaalne säilikpuude 
kogus koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks uuendusraiel on 20 tm/ha. Säilikpuud valitakse 
esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, eelistades kõvalehtpuid, mände ja haabasid ning eritunnustega 
nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puid. Soovitame eraldisel 14 säilikpuudena 
säilitada eelkõige mände. Tüvemahtu ja raielangi pindala arvestades oleks soovitatav kogus (20 tm/ha) 
orienteeruvalt 10 mändi. Lamapuit võimaldab samuti leida elu- ja toitumispaiku erinevatele liikidele, suurendades 
seega bioloogilist mitmekesisust ning on soovitatav seetõttu säilitada vähemalt osaliselt.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ sätestab, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal. Keskkonnaameti hinnangul on raietegevus linde häiriv tegevus, mistõttu soovitame 
pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raietöid väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatisel esitatavate 
andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt 
võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
-
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483059, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .16

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise, tingimuse ja soovitused.

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi 
kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitsejaks 



Keskkonnaamet.

Harvendusraie on lubatud järgmisel tingimusel:
Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud vaid külmunud pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Vältida sirgeid kokkuveoteid– kokkuveoteed tuleb valida võimalikult looduslikele tingimustele vastavalt, kasutades 
maksimaalselt ära olemasolevaid kokkuveoteid, puistutes olevaid hõrendikke ja häile ning vältides tihedamate 
järelkasvugruppide läbimist.
2. Säilitada osa surnud ja surevaid puid, jalal seisvaid puutüükaid, osa lamapuitu, õõnsuste, lõhede või 
lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puid.
3. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et võimalikule veosuunale jääv ala on liigniiske ja kokkuveokaugus pikk, on puidu 
kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik vaid külmunud pinnasega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud soovitused kokkuveoteede paigutamiseks ja elustiku 
mitmekesisuse elementide jätmiseks tulenevad sellest nõudest. Surnud ja surevad puud, jalal seisvaid puutüükad, 
õõnsuste, lõhede või lennuavadega ning väga suure rinnasdiameetriga (üle 40 cm) ja ebatavalise kasvuga puud 
ning lamapuit võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka- ja seeneliikidele suurendades 
seega liigilist ja vanuselist mitmekesisust.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ sätestab, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal. Keskkonnaameti hinnangul on raietegevus linde häiriv tegevus, mistõttu soovitame 
pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raietööd väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
_
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Metsateatis nr 50000483063, katastritunnus 42301:001:0358, eraldis nr .18

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise, tingimused ja soovitused. 

Kavandatud raieala asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Lahemaa rahvuspargis kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruse nr 18 „Lahemaa rahvuspargi 
kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Kaitse-eeskirja § 4 kohaselt on kaitseala valitsejaks 
Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Puidu kokku- ja väljavedu on lubatud teostada vaid külmunud pinnasega.
2. Langile jätta säilikpuid või nende püstiseisvaid osi kogumahuga vähemalt 20 tm/ha. Säilikpuid ei koristata ja need 
jäävad metsa alatiseks. 

Keskkonnaamet soovitab:
1. Säilitada osa lamapuitu.
2. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist kuni 14. märtsini.



Looduskaitseseaduse § 14 lg 3 järgi võib kaitstava loodusobjekti valitseja seada tegevuste, mis kaitse-eeskirja 
kohaselt vajavad kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, kooskõlastamisel kirjalikult tingimusi, mille täitmisel 
tegevus ei kahjusta kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. 
Vastavalt kaitse-eeskirja § 22 lg-le 1 on lageraie kaitseala valitseja nõusolekut vajav tegevus. 

Kaitse-eeskirja § 22 lg 3 sätestab, et Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu 
külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab. Keskkonnaamet on kaalunud 
asjaolusid ning arvestades seda, et kokkuveokaugus on pikk ning läbib ka liigniiskeid alasid ja kinnistult veetava 
metsamaterjali kogus on suur, on puidu kokku- ja väljavedu pinnasekahjustusi põhjustamata võimalik teha vaid 
külmunud pinnasega.

Kaitse-eeskirja § 22 lg 2 kohaselt tuleb raiete tegemisel säilitada koosluse looduslik tasakaal ning liigiline ja 
vanuseline mitmekesisus. Keskkonnaameti poolt antud tingimused ja soovitused säilikpuude ja lamapuidu 
säilitamiseks tulenevad sellest nõudest. Säilikpuude olemasolu tagab elustiku mitmekesisuse ja suurendab 
vanuselist mitmekesisust. Koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamise nõue on vajalik, et tagada metsa 
jätkusuutlik ja mitmekesine areng, kus on esindatud võimalikult paljud liigid. Liigirikkuse säilitamise seisukohalt on 
määrav eelkõige säilikpuude, sealhulgas surnud puidu maht. Üldise liigirikkuse seisukohast on oluline 
jämedamõõtmeliste säilikpuude rohkus, mida ei koristata ja mis jäävad metsa alatiseks. Optimaalne säilikpuude 
kogus koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks uuendusraiel on 20 tm/ha. Säilikpuud valitakse 
esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, eelistades kõvalehtpuid, mände ja haabasid ning eritunnustega 
nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puid. Soovitame eraldisel 18 säilikpuudena 
säilitada eelkõige mände. Tüvemahtu ja raielangi pindala arvestades oleks soovitatav kogus (20 tm/ha) 
orienteeruvalt 6 mändi. Lamapuit võimaldab samuti leida elu- ja toitumispaiku erinevatele liikidele, suurendades 
seega bioloogilist mitmekesisust ning on soovitatav seetõttu säilitada vähemalt osaliselt.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ sätestab, et keelatud on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal. Keskkonnaameti hinnangul on raietegevus linde häiriv tegevus, mistõttu soovitame 
pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raietöid väljaspool metsalindude pesitsuse kõrghooaega.

Haldusmenetluse seaduse § 53 lg 2 ning keskkonnaministri 11.08.2017 määruse nr 28 „Metsateatisel esitatavate 
andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad” § 4 lg 2 kohaselt 
võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Lugupidamisega

Külli Rahu
metsahoiu spetsialist

Täname, et majandate metsa säästvalt.
-
Metsateatis vastab Metsaseaduse §41 lg 8¹ nõuetele. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks 
tegemisest arvates, esitades vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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