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Maaüksuse asukoht
Maakond

Harju maakond
Vald / linn

Kose vald
Metskond

Kinnistu number
11991302

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000549948 28.09.2021 33801:001:0964 13 0.90 lageraie 96 13.10.2021 JAH 12.10.2022
50000549950 28.09.2021 33801:001:0964 14 0.90 lageraie 170 13.10.2021 JAH 12.10.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000549948, katastritunnus 33801:001:0964, eraldis nr .13

Lugupeetud metsateatise esitaja! 

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused. 

Kavandatav raieala paikneb Nabala-Tuhala looduskaitseala Nabala piiranguvööndis. Nabala-Tuhala 
looduskaitsealal kehtib looduskaitseseaduses (edaspidi LKS) sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 
17.11.2014 määruse nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-
eeskiri) erisustega. Samuti asub kavandatav raieala osaliselt Nõmme allika (keskkonnaregistri kood 
VEE4503500) kalda piiranguvööndis ning ka veekogu veekaitsevööndis. Lisaks eeltoodule asub Teie poolt 
kavandatud lageraie lõunapoolses servas riigimaantee Vaida - Urge kaitsevööndis (ulatus 30 m tee servast).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel: 
1. Keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. 
2. Jätta langile säilikpuid mahus vähemalt 20 tm/ha, mida ei koristata ja mis jäävad metsa alatiseks.
3. Tööde tegemisel on keelatud raiejäätmete jätmine veekogusse.
4. Ei ole lubatud veekogu läbimine mootorsõidukiga.

Transpordiamet ehitise (Vaida - Urge tee) omanikuna on andnud loa tee kaitsevööndis lageraie teostamiseks 
järgmistel tingimustel:
1. Seemne- ja säilikpuude kaugus teest peab puu murdumisel välistama selle sattumise riigiteele.
2. Juhul, kui lageraide teostamise järgselt soovitakse raiutud ala metsastamist teostada lähemal kui 15 meetrit 
riigitee välimise sõiduraja servast, tuleb see Transpordiametiga täiendavalt kooskõlastada.
3. Metsamaterjali ladustamiseks lähemale kui 15 meetrit äärmise sõiduraja servast tuleb taotleda nõusolek 
Transpordiametist. Tee kaitse ja liiklusohutuse kaalutlusel võib Transpordiamet nõusolekust keelduda.
4. Raietöödega seotud liikluskorralduse muudatused tuleb kooskõlastada Transpordiametiga.
5. Nõusolek ajutiste juurdepääsuteede rajamiseks ning metsamaterjali laadimistööde teostamiseks riigiteelt tuleb 
taotleda Transpordiametist. Tee kaitse ja liiklusohutuse kaalutlusel võib Transpordiamet nõusolekust keelduda.

Keskkonnaamet soovitab: 
1. Lindude pesitsusaegse häirimise vältimiseks mitte teostada raietöid pesitsusperioodil 15. märtsist 31. juulini. 
2. Säilitada allika ümbrus veekaitsevööndi ulatuses võimalikult looduslikuna, raiudes vajadusel vaid vigastatud, 
surnud, vette langenud ning veekogu poole lamanduvaid puid ja põõsaid.

Transpordiameti soovitus:
Juhtudel, kui lageraide teostamise järgselt jäävad riigitee äärde (transpordimaale) üksikud puud, palume sellest 
teavitada Transpordiametit.

Kaitse-eeskirja § 16 p 5 järgi on Nabala-Tuhala looduskaitseala piiranguvööndis keelatud puidu kokku- ja 
väljavedu külmumata pinnaselt. 

Kaitse-eeskirja § 15 p 5 kohaselt on piiranguvööndis lubatud lageraie langi pindalaga kuni 2 hektarit, kusjuures 
tuleb säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus. Kaitse-eeskirja § 14 järgi on Nabala piiranguvööndi 
kaitse-eesmärk mh elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning säästev metsandus. 

Keskkonnaameti poolt seatud tingimus jätta minimaalsest suuremas koguses säilikpuid tuleneb mitmekesisuse 
säilitamise 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 (sh lageraie) on 20 tm/ha. Säilikpuud 
valitakse esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, eelistades olemasolul kõvalehtpuid, mände ja 
haabasid ning eritunnustega nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puid.

Veeseaduse § 118 lg 1 sätestab, et veekogu kalda või ranna erosiooni ja hajuheite vältimiseks on veekogu 
kaldal või rannal veekaitsevöönd. Sama paragrahvi lg 2 p 2 alusel on veekaitsevööndi ulatus Nõmme allikal 10 
m veekaitsevööndi arvestamise lähtejoonest (põhikaardile kantud veekogu veepiirist). Veeseaduse § 117 lg 2 
järgi peab maaomanik, maavaldaja või veekasutaja võtma meetmed, millega vähendada või vältida tegevuse 
mõju pinnaveekogumile, põhjaveekogumile või isiku varale. Veeseaduse § 119 p 2 ja 6 kohaselt on 
veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta ning pinnase kahjustamine 
ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. Keskkonnaamet on andnud 
nõusoleku raietöödeks veekaitsevööndis ülaltoodud tingimustel.

LKS § 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 kõiki raietöid väljaspool metsalindude pesitsuse kõrgaega, mis kestab hinnanguliselt 15. 
märtsist 31. juulini.

Tee kaitsevööndis on ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 72 lg 1 p 4 kohaselt keelatud teha metsa lageraiet. 
Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul (EhS § 70 lg 3). 
Transpordiamet ehitise omanikuna on andnud loa tee kaitsevööndis lageraie teostamiseks ülaltoodud tingimuste 
täitmise korral.

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 

Teet Tamm
metsahoiu vanemspetsialist 

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 50000549950, katastritunnus 33801:001:0964, eraldis nr .14

Lugupeetud metsateatise esitaja! 

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused. 

Kavandatav raieala paikneb Nabala-Tuhala looduskaitseala Nabala piiranguvööndis. Nabala-Tuhala 
looduskaitsealal kehtib looduskaitseseaduses (edaspidi LKS) sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 
17.11.2014 määruse nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-
eeskiri) erisustega. Lisaks asub Teie poolt kavandatud lageraie lõunapoolses servas riigimaantee Vaida - Urge 
kaitsevööndis (ulatus 30 m tee servast).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel: 
1. Keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. 
2. Jätta langile säilikpuid mahus vähemalt 20 tm/ha, mida ei koristata ja mis jäävad metsa alatiseks.

Transpordiamet ehitise (Vaida - Urge tee) omanikuna on andnud loa tee kaitsevööndis lageraie teostamiseks 
järgmistel tingimustel:
1. Seemne- ja säilikpuude kaugus teest peab puu murdumisel välistama selle sattumise riigiteele.
2. Juhul, kui lageraide teostamise järgselt soovitakse raiutud ala metsastamist teostada lähemal kui 15 meetrit 
riigitee välimise sõiduraja servast, tuleb see Transpordiametiga täiendavalt kooskõlastada.
3. Metsamaterjali ladustamiseks lähemale kui 15 meetrit äärmise sõiduraja servast tuleb taotleda nõusolek 
Transpordiametist. Tee kaitse ja liiklusohutuse kaalutlusel võib Transpordiamet nõusolekust keelduda.



4. Raietöödega seotud liikluskorralduse muudatused tuleb kooskõlastada Transpordiametiga.
5. Nõusolek ajutiste juurdepääsuteede rajamiseks ning metsamaterjali laadimistööde teostamiseks riigiteelt tuleb 
taotleda Transpordiametist. Tee kaitse ja liiklusohutuse kaalutlusel võib Transpordiamet nõusolekust keelduda.

Keskkonnaamet soovitab: 
Lindude pesitsusaegse häirimise vältimiseks mitte teostada raietöid pesitsusperioodil 15. märtsist 31. juulini. 

Transpordiameti soovitus:
Juhtudel, kui lageraide teostamise järgselt jäävad riigitee äärde (transpordimaale) üksikud puud, palume sellest 
teavitada Transpordiametit.

Kaitse-eeskirja § 16 p 5 järgi on Nabala-Tuhala looduskaitseala piiranguvööndis keelatud puidu kokku- ja 
väljavedu külmumata pinnaselt. 

Kaitse-eeskirja § 15 p 5 kohaselt on piiranguvööndis lubatud lageraie langi pindalaga kuni 2 hektarit, kusjuures 
tuleb säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus. Kaitse-eeskirja § 14 järgi on Nabala piiranguvööndi 
kaitse-eesmärk mh elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning säästev metsandus. 

Keskkonnaameti poolt seatud tingimus jätta minimaalsest suuremas koguses säilikpuid tuleneb mitmekesisuse 
säilitamise 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 (sh lageraie) on 20 tm/ha. Säilikpuud 
valitakse esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, eelistades olemasolul kõvalehtpuid, mände ja 
haabasid ning eritunnustega nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puid.

LKS § 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 kõiki raietöid väljaspool metsalindude pesitsuse kõrgaega, mis kestab hinnanguliselt 15. 
märtsist 31. juulini. 

Tee kaitsevööndis on ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 72 lg 1 p 4 kohaselt keelatud teha metsa lageraiet. 
Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul (EhS § 70 lg 3). 
Transpordiamet ehitise omanikuna on andnud loa tee kaitsevööndis lageraie teostamiseks ülaltoodud tingimuste 
täitmise korral.

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 

Teet Tamm
metsahoiu vanemspetsialist 

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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Põhikaart: Maa-amet 25.10.2021

Metsaregister: Eraldised 25.10.2021

Maa-amet: Katastriüksused 25.10.2021

Metsaregister: Metsateatised 25.10.2021

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 25.10.2021

Metsaregister: Kahjustusteatised 25.10.2021

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

telefon: 662 5999
e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaamet.ee


