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Maaüksuse asukoht
Maakond

Harju maakond
Vald / linn

Jõelähtme vald
Metskond

Kinnistu number
1566202

Kinnistu nimetus
Hansu

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000685440 05.07.2022 24504:004:0860 4 0.20 lageraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685442 05.07.2022 24504:004:0860 1 0.40 lageraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685444 05.07.2022 24504:004:0860 2 0.40 harvendusraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685446 05.07.2022 24504:004:0860 6 1.00 lageraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685448 05.07.2022 24504:004:0860 11 0.20 harvendusraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685450 05.07.2022 24504:004:0860 7 0.50 aegjärkne raie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685452 05.07.2022 24504:004:0860 10 1.00 aegjärkne raie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685454 05.07.2022 24504:004:0860 9 0.40 harvendusraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685456 05.07.2022 24504:004:0860 5 0.10 lageraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023
50000685458 05.07.2022 24504:004:0860 3 0.50 lageraie Ei kuvata 07.07.2022 JAH 06.07.2023

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000685440, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .4

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast, soovitavalt 
gruppidena.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf.

Soovitus säilitada pesapuu ümber (selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel gruppidena 
ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile 
võimalus pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel. Kavandataval raiealal eraldisel 4 
teadaolevaid (keskkonnaregistris registreeritud) kanakulli pesapuid ei leidu, küll asub teadaolev pesapuu 
kavandatavast raiealast edela suunas raiealale lähemal kui 50 meetrit koordinaatidel X=559751,7 ja Y=6595703,4.



Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisomanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685442, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .1

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust (selle leidmise korral) majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast, soovitavalt 
gruppidena.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.



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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf. Soovitus säilitada pesapuu ümber 
(selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel gruppidena ülevalitsevaid üksikuid suure võraga 
puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile võimalus pesitsuskoha jätkuvaks 
kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisoanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685444, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .2

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovituse.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku harvendusraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.



2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
Kuni 50 m kaugusel pesapuust (selle leidmise korral) majandustegevusest hoiduda.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf. Soovitus säilitada pesapuu ümber 
(selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda 
kanakullile võimalus pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisoanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685446, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .6



Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast, soovitavalt 
gruppidena.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf.

Soovitus säilitada pesapuu ümber raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel gruppidena ülevalitsevaid üksikuid 
suure võraga puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile võimalus pesitsuskoha 
jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel. Kavandataval raiealal eraldisel 6 teadaolevaid 
(keskkonnaregistris registreeritud) kanakulli pesapuid ei leidu, küll asub teadaolev pesapuu kavandatavast raiealast 
loode suunas raiealale lähemal kui 50 meetrit koordinaatidel X=559751,7 ja Y=6595703,4.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisomanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685448, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .11

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise, tingimused ja soovituse.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku harvendusraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
Kuni 50 m kaugusel pesapuust (selle leidmise korral) majandustegevusest hoiduda.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf. Soovitus säilitada pesapuu ümber 
(selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda 
kanakullile võimalus pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisoanike kokkuleppele, selle 



puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685450, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .7

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile aegjärkse raie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku aegjärkse raie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.
3. Puistu raiejärgne täius peab jääma vähemalt 30%.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust (selle leidmise korral) majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid.

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 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.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf.

Soovitus säilitada pesapuu ümber (selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel ülevalitsevaid 
üksikuid suure võraga puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile võimalus 
pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Keskkonnaministri 27.12.2006 määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ § 5 lg 2 sätestab, et aegjärksel raiel ei 



tohi raiega viia puistu esimese rinde täiust pärast esimest raiejärku madalamale kui 30%.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisoanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
_
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685452, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .10

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile aegjärkse raie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku aegjärkse raie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.
3. Puistu raiejärgne täius peab jääma vähemalt 30%.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust (selle leidmise korral) majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid.

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 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.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf.

Soovitus säilitada pesapuu ümber (selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel ülevalitsevaid 
üksikuid suure võraga puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile võimalus 
pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Keskkonnaministri 27.12.2006 määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri“ § 5 lg 2 sätestab, et aegjärksel raiel ei 
tohi raiega viia puistu esimese rinde täiust pärast esimest raiejärku madalamale kui 30%.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisoanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685454, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .9

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile harvendusraie registreerimise, tingimused ja soovituse.



Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku harvendusraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
Kuni 50 m kaugusel pesapuust (selle leidmise korral) majandustegevusest hoiduda.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf. Soovitus säilitada pesapuu ümber 
(selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda 
kanakullile võimalus pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisoanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 



Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685456, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .5

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie (selle leidmise korral) ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast, soovitavalt 
gruppidena.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf.

Soovitus säilitada pesapuu ümber raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel gruppidena ülevalitsevaid üksikuid 
suure võraga puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile võimalus pesitsuskoha 
jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel. Kavandataval raiealal eraldisel 5 teadaolevaid 
(keskkonnaregistris registreeritud) kanakulli pesapuid ei leidu, küll asub teadaolev pesapuu kavandatavast raiealast 
ida suunas raiealale lähemal kui 50 meetrit koordinaatidel X=559751,7 ja Y=6595703,4.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 
kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisomanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000685458, katastritunnus 24504:004:0860, eraldis nr .3

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab teile lageraie registreerimise otsuse, tingimused ja soovitused.

Kavandatud raieala asub keskkonnaregistri andmetel II kategooria kaitsealuse linnuliigi, kanakulli (Accipiter gentilis), 
piiritletud leiukohas (keskkonnaregistri kood KLO9114397).

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. Pesapuu raie ei ole lubatud.
2. Raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) tohib teha ajavahemikul 1. augustist kuni 28. veebruarini ehk väljaspool 
kanakulli pesitsusperioodi.

Keskkonnaamet soovitab:
1. Kuni 50 m kaugusel pesapuust majandustegevusest hoiduda.
2. Säilitada ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid vähemalt 15% raie-eelsest puidutagavarast, soovitavalt 
gruppidena.

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 punktide 1 ja 2 kohaselt on 
keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade 
kõrvaldamine; samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

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. 
Pesitsusperiood kestab 1. märtsist kuni 31. juulini. Väga pesapaigatruu liigina asustab kanakull sobivat pesapuistut 
kaua, isegi mitmete põlvkondade jooksul. Täpsemat teavet kanakulli elupaiganõudluse kohta annab 
keskkonnaministri 22.06.2015 käskkirjaga nr 605 kinnitatud „Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava”, mis 
on leitav aadressilt https://www.envir.ee/sites/default/files/kanakull_tk_2015.pdf.

Soovitus säilitada pesapuu ümber (selle leidmise korral) raiest puutumata metsaosa ja säilitada raiel gruppidena 
ülevalitsevaid üksikuid suure võraga puid tuleneb kanakulli elupaiganõudlusest ja kannab eesmärki anda kanakullile 
võimalus pesitsuskoha jätkuvaks kasutamiseks ka raietöödele järgnevatel aastatel. Kavandataval raiealal asub üks 
teadaolev (keskkonnaregistris registreeritud) kanakulli pesapuu eraldise lõunaosas koordinaatidel X=559751,7 ja 
Y=6595703,4.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et Hansu kinnistu kuulub ühisomandisse. Asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 70 lg 
6 sätestab, et ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. AÕS § 71 lg 1 sätestab, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või 
tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja 



kokkuleppel. Kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja 
tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse. Häälte arv otsuse tegemisel sõltub omandi osa suurusest. AÕS § 71 
lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike 
kokkuleppega ei nähta ette teisiti.

Töid lubava metsateatise andmisel on lähtutud eelkõige raie lubatavuse hindamisel aluseks olevatest õigusaktide 
nõuetest ning raie lubamine ei mõjuta kaasomanike/ühisomanike omavahelisi õigusi ja kohustusi metsa 
majandamisel. Metsa majandamise käigus teiste kaasomanike/ühisomanike õiguste rikkumine võib kaasa tuua 
vastutuse ning tsiviilnõude selleks õigustatud isikute poolt sõltumata metsateatise olemasolust. Seega on soovitatav 
enne metsa majandama hakkamist kontrollida, kas tegevus vastab kaasomanike/ühisomanike kokkuleppele, selle 
puudumisel rääkida kaasomanikega/ühisomanikega kokkuleppe saavutamiseks.

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 vanemspetsialist
__
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.
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