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Maaüksuse asukoht
Maakond

Järva maakond
Vald / linn

Türi vald
Metskond

Kinnistu number
47736

Kinnistu nimetus
Väljaotsa

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000488364 31.03.2021 83601:002:0430 6 0.90 lageraie 237 09.04.2021 JAH 08.04.2022
50000506148 27.05.2021 83601:002:0430 8 1.00 lageraie 263 09.06.2021 JAH 08.06.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000488364, katastritunnus 83601:002:0430, eraldis nr .6

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise, tingimused ja soovitused.

Keskkonnaregistri andmetel asub eraldis Türi maastikukaitseala Türi piiranguvööndis, kus kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 määruse nr 161 „Türi 
maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Ühtlasi jääb kavandatav raieala 
keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi kanakulli (Accipiter gentilis) piiritletud leiukohta 
(elupaika; keskkonnaregistri kood KLO9126823).

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:
1. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) ei tohi teha kanakulli pesitsusperioodil ehk ajavahemikul 1. märtsist 
kuni 31. juulini.
2. Langile jätta säilikpuid või nende püstiseisvaid osi kogumahuga vähemalt 20 tm/ha, mida ei koristata ja mis 
jäävad metsa alatiseks. 

Keskkonnaamet soovitab:
1. Jätta säilikpuudeks üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast või jätta säilikpuid 
gruppidena.
2. Võimalusel valida lageraie asemel mõni muu raieliik, millega ei tekitataks nii järske muutusi maastikuilmes ja 
metsa elukeskkonnas ning mis aitaks paremini säilitada kanakulli elupaiga linnu elupaiganõudlusele võimalikult 
sobilikuna ka raietöödele järgnevatel aastatel.
3. Säilitada olemasolul osa lamapuitu.

Kaitse-eeskirja § 1 lg 1 järgi on Türi maastikukaitseala üheks kaitse-eesmärgiks looduse mitmekesisuse ja 
maastikuilme säilitamine. Kaitse-eeskirja § 4 lg 9 kohaselt on kaitsealal lubatud lageraie langi suurusega kuni 
1,0 hektarit või suurusega kuni 2 hektarit laiusega kuni 30 meetrit.

Keskkonnaameti poolt antud tingimus säilikpuude ja soovitus lamapuidu jätmise osas tuleneb mitmekesisuse 
kaitse-eesmärgist. Säilikpuude olemasolu tagab elustiku mitmekesisuse ja suurendab vanuselist mitmekesisust. 
Looduse 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 lageraiel) 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. Lamapuit võimaldab leida elu- ja 
toitumispaiku erinevatele liikidele, suurendades seega samuti bioloogilist mitmekesisust.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine 
paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal. Sama paragrahvi lg 6¹ p 2 kohaselt on keelatud 
looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Kanakulli kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava” 
(kinnitatud keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605; edaspidi tegevuskava; võimalik tutvuda aadressil 
https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf). Tegevuskava kohaselt on kanakull röövlind, kes 
on Eestis hajusalt levinud ning kelle arvukus on viimasel ajal märkimisväärselt langenud. Kanakull ehitab oma 
pesa metsa ning pesa ehitab enamasti suure ja tugeva puu toekatele okstele. Väga pesapaigatruu liigina 



asustab kanakull sobivat pesapuistut kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Pesapaikade olemasolu on liigi 
esinemiseks üks olulisemaid eeldusi ning pesapaikade hävimine üks peamisi kaitsealuste liikide ohutegureid. 
Kanakull on pesitsusaegse häirimise suhtes kõige tundlikum pesitsemiseks valmistumise, munemise, 
haudumise ja väikeste pesapoegade ajal, mil häirimine võib kergesti põhjustada pesitsuse ebaõnnestumist. 
Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib kanakulli häirida, on peamiseks 
häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raietööd. Kanakulli pesitsust ohustavad eeskätt lähemal kui 300 m kaugusel 
pesast toimuvaid raied (kavandatav raiealal jääb pesapuust häirimistundliku ala piiresse). Pesitsusperiood 
kestab kanakullidel 1. märtsist kuni 31. juulini. Soovitus säilitada gruppidena ülevalitsevaid üksikuid suure 
võraga puid (säilikpuude jätmise soovituslik kogus on vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast) tuleneb 
kanakulli elupaiganõudlusest ning kannab eesmärki anda kanakullile võimalus pesitsuskoha jätkuvaks 
kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

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

Heidi Salujõe
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 50000506148, katastritunnus 83601:002:0430, eraldis nr .8

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile raie registreerimise, tingimused ja soovitused.

Keskkonnaregistri andmetel asub eraldis Türi maastikukaitseala Türi piiranguvööndis, kus kehtib 
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 määruse nr 161 „Türi 
maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri) erisustega. Ühtlasi jääb kavandatav raieala 
keskkonnaregistri andmetel osaliselt (0,61 ha) II kategooria kaitsealuse linnuliigi kanakulli (Accipiter gentilis) 
piiritletud leiukohta (elupaika; keskkonnaregistri kood KLO9126823). Kaitsealuste liikide leiukohtade piirid on 
metsaportaalis (register.metsad.ee) nähtavad, kui vasakult kihtide menüüribalt lülitada sisse looduskaitse kihid, 
kusjuures I ja II kategooria liigid on näha vaid oma kinnistu piires kinnistu omanikuna sisse logides.

Raie on lubatud järgmistel tingimustel:
1. Langile jätta säilikpuid või nende püstiseisvaid osi kogumahuga vähemalt 20 tm/ha, mida ei koristata ja mis 
jäävad metsa alatiseks. 
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) ei tohi kanakulli leiukohta jääval eraldise osal teha kanakulli 
pesitsusperioodil ehk ajavahemikul 1. märtsist kuni 31. juulini.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Võimalusel valida lageraie asemel mõni muu raieliik, millega ei tekitataks nii järske muutusi maastikuilmes ja 
metsa elukeskkonnas ning mis aitaks paremini säilitada kanakulli elupaiga linnu elupaiganõudlusele võimalikult 
sobilikuna ka raietöödele järgnevatel aastatel.
2. Säilitada olemasolul osa lamapuitu.
3. Jätta säilikpuudeks üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast või jätta säilikpuid 
gruppidena.
4. Raietööd teostada väljaspool lindude pesitsuse kõrgaega ehk ajavahemikul 1. augustist 14. märtsini.

Kaitse-eeskirja § 1 lg 1 järgi on Türi maastikukaitseala üheks kaitse-eesmärgiks looduse mitmekesisuse ja 
maastikuilme säilitamine. Kaitse-eeskirja § 4 lg 9 kohaselt on kaitsealal lubatud uuendusraie lageraie langi 
suurusega kuni 1,0 hektarit või suurusega kuni 2 hektarit laiusega kuni 30 meetrit.

Keskkonnaameti poolt antud tingimus säilikpuude jätmise ja soovitus lamapuidu säilitamise osas tuleneb kaitse-
eesmärgist. Säilikpuude olemasolu tagab elustiku mitmekesisuse ja suurendab vanuselist mitmekesisust. 
Looduse 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 lageraiel) 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. Lamapuit võimaldab leida elu- ja 
toitumispaiku erinevatele liikidele, suurendades seega samuti bioloogilist mitmekesisust.

Looduskaitseseaduse § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine 
paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal. Sama paragrahvi lg 6¹ p 2 kohaselt on keelatud 
looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Kanakulli kaitse tagamisel on oluliseks teabeallikaks „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava” 
(kinnitatud keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605; edaspidi tegevuskava; võimalik tutvuda aadressil 
https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf). Tegevuskava kohaselt on kanakull röövlind, kes 
on Eestis hajusalt levinud ning kelle arvukus on viimasel ajal märkimisväärselt langenud. Kanakull ehitab oma 
pesa metsa ning pesa ehitab enamasti suure ja tugeva puu toekatele okstele. Väga pesapaigatruu liigina 
asustab kanakull sobivat pesapuistut kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Pesapaikade olemasolu on liigi 
esinemiseks üks olulisemaid eeldusi ning pesapaikade hävimine üks peamisi kaitsealuste liikide ohutegureid. 
Kanakull on pesitsusaegse häirimise suhtes kõige tundlikum pesitsemiseks valmistumise, munemise, 
haudumise ja väikeste pesapoegade ajal, mil häirimine võib kergesti põhjustada pesitsuse ebaõnnestumist. 
Ehkki igasugune inimese viibimine pesa läheduses tundlikul perioodil võib kanakulli häirida, on peamiseks 
häirefaktoriks siiski pesitsusaegsed raietööd. Kanakulli pesitsust ohustavad eeskätt lähemal kui 300 m kaugusel 
pesast toimuvaid raied (kavandatav raiealal jääb pesapuust häirimistundliku ala piiresse). Pesitsusperiood 
kestab kanakullidel 1. märtsist kuni 31. juulini. Soovitus säilitada gruppidena ülevalitsevaid üksikuid suure 
võraga puid (säilikpuude jätmise soovituslik kogus on vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast) tuleneb 
kanakulli elupaiganõudlusest ning kannab eesmärki anda kanakullile võimalus pesitsuskoha jätkuvaks 
kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Tagamaks pesitsusrahu ka teistele metsalindudele, soovitame raietöödest hoiduda kogu lindude pesitsuse 
kõrgaja vältel, mis kestab hinnanguliselt 15. märtsist 31. juulini.

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

Heidi Salujõe
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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Põhikaart: Maa-amet 06.07.2021

Metsaregister: Eraldised 06.07.2021

Maa-amet: Katastriüksused 06.07.2021

Metsaregister: Metsateatised 06.07.2021

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 06.07.2021

Metsaregister: Kahjustusteatised 06.07.2021

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

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


