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Puidu kokku- ja väljaveo lubamisest ja mitte
lubamisest külmumata pinnasel Kääpa
maastikukaitseala Välgi piiranguvööndis
Austatud Tanel Täheste
Esitasite
Keskkonnaametile
avalduse
(registreeritud
Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 26.08.2019 kirjana nr 13-4/19/13706), milles taotlete luba
lageraiete teostamiseks külmumata pinnasel Kääpa maastikukaitsealal Välgi piiranguvööndis
eraldistel: KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV073-40, KV075-7, KV081-36,
KV081-4, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16. Avaldusele on lisatud skeemid raiutavate
eraldiste ja kokkuveoteedega.
Vabariigi Valitsuse 15.09.2005 määruse nr 238 „Kääpa maastikukaitseala kaitseeeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri) § 14 punkti 7 kohaselt on piiranguvööndis keelatud puidu
kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 31 lõike 3
alusel, kui kaitse-eeskirjaga on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt, võib
kaitseala valitseja (Keskkonnaamet) seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab.
Kõigil taotletud metsaeraldistel on metsaregistris registreeritud lageraied. Kehtivate
inventeerimisandmete järgi paiknevad eraldised allpooltoodud kasvukohatüüpides: KV047-10
karusambla, KV073-36 angervaksa, KV081-36 ja KV081-4 karusambla-mustika, KV047-3,
KV047-28 ja KV073-40 jänesekapsa-mustika, KV075-7 ja KV083-36 pohla, KV092-15
jänesekapsa ning KV092-16 jänesekapsa-pohla.
Keskkonnaameti metsahoiu spetsialist tegi 10.09.2019 välitööd, mille käigus hindas pinnase
olukorda taotluses toodud eraldistel ja esitatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel (sihtidel ja
eraldistel). Pinnase omadusi hinnati paikvaatlusel, kasutades mullasondi.
1. Maa-ameti mullakaardi andmetel ja mullakaardi seletuskirja1 kohaselt domineerivad
eraldistel KV075-7, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16 ning avaldusele lisatud skeemi
järgsetel kokkuveoteedel veerežiimilt parasniisked mullad: nõrgalt leetunud muld (LkI), nõrgalt
leetunud huumuslik leedemuld L(k)I, kahkjas leetunud muld (LP) ja nõrgalt leetunud leedemuld
(LI); Muldade lähtekivimiks on liivad ja saviliivad (osaliselt kahekihilised, ka liivsavil).
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Eraldisel KV075-7 ja KV092-15 esineb vähesel määral ka alaliselt liigniisket tüsedat
madalsoomulda (M‘“) ja ajutiselt (nõrgalt) liigniisket gleistunud keskmiselt leetunud
leedemulda (LkIIg). Kokkuveoteede rajamist viimati nimetatud väikestel aladel on võimalik
vältida. Pinnasekahjustuste vältimiseks soovitame tallamistundliku pinnasega alal koguda
raidmed valli kokkuveotee tugevdamiseks.
Eraldistel KV075-7, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16 ja avaldusele lisatud skeemi järgsetel
kokkuveoteedel on võimalik rasketehnikaga raiet ja kokkuvedu kuival perioodil teostada
pinnast oluliselt kahjustamata.
2. Eraldisel KV073-40 jäneskapsa-mustika kasvukohatüübis esinevad mullakaardi alusel
alaliselt (keskmiselt) liigniisked leetunud gleimuld (LkG) ja leede-gleimuld (LG), aga ka
tugeva liigniiskuse tingimustes kujunenud leede-turvastunud muld (LG1); kõikide muldade
lähtekivimiks on liiv. Leetunud gleimullal on metsakõdu horisont 4-8 cm tüsedune, leedegleimullal on mitmekihilise metsakõdu tüsedus 5-12 cm ja leede-turvastunud mullal võib olla
kuni 30 cm tüsedune metsakõdu-turbahorisont.
Välitöö paikvaatlusel leidis kinnitust, et eraldisel esineb mulla pealmises kihis keskmiselt 4-12
cm tüsedune, kohati kuni 20 cm tüsedune metsakõdu-turbahorisont. Eraldis KV073-40 asub
vahetult Kääpa maastikukaitseala välispiiril metsatee servas, mistõttu kokkuveotee kulgeb kuni
kaitseala välispiirini lageraielangil.
Eraldisel KV073-40 on võimalik rasketehnikaga raiet ja kokkuvedu teostada kuival perioodil
pinnast oluliselt kahjustamata juhul, kui raidmed lagerailangil kogutakse valli kokkuveotee(de)
tugevdamiseks.
3. Maa-ameti mullakaardi andmetel ja mullakaardi seletuskirja kohaselt domineerivad eraldistel
KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV081-36, KV081-4 ja avaldusele lisatud
skeemi järgsetel kokkuveoteedel alaliselt (keskmiselt) liigniisked mullad: leetunud gleimuld
(LkG), leede-gleimuld (LG), leetjas gleimuld (GI) ja küllastumata turvastunud muld (GI1);
muldade lähtekivimiks on liiv.
Esineb ka nõrgalt (ajutiselt) liigniiskeid muldasid: gleistunud leetunud (LkIg, LkIIg), gleistunud
leede- (LIg, LIIg), gleistunud huumuslikku leede- (L(k)Ig) ja gleistunud kahkjat leetunud (LPg)
muldasid.
Välitöö paikvaatlusel leidis kinnitust, et avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel
(sihtidel ja eraldistel) esineb keskmiselt 2-12 cm tüsedune ja kohati kuni 20 cm tüsedune, eri
lagunemisastmetes metsakõdu-turbahorisont. Alanud sagedaste vihmadega periood suurendab
pinnavee osakaalu ning võimalus metsatööde käigus oluliselt kahjustada metsapinda on väga
suur nii alaliselt kui ka ajutiselt liigniisketel muldadel.
Keskkonnaameti hinnangul eraldistel KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV08136, KV081-4 ja avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel ei ole võimalik
rasketehnikaga puidu kokku- ja väljaveo teostamine külmumata pinnasel ilma pinnast oluliselt
kahjustamata.
Keskkonnaamet kaitseala valitsejana on kaalunud asjaolusid, võttes arvesse paikvaatluse käigus
saadud informatsiooni, mullakaardi andmeid, iga konkreetse eraldise asukohta, kokkuveoteede
asukohta ja olukorda avaldusele lisatud skeemide kohaselt ning kokkuveo kaugust.
Tulenevalt eeltoodust, tuginedes kaitse-eeskirja § 14 punktile 7 ning LKS § 31 lõikele 3,
otsustan:
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1. Anda nõusolek puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel kuival perioodil
tingimusel, et pinnasekahjustusi ei tekitata eraldistel KV075-7, KV083-36, KV092-15 ja
KV092-16.
2. Anda nõusolek puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel kuival perioodil
tingimusel, et raidmed lagerailangil kogutakse valli kokkuveoteede tugevdamiseks ja
tööde käigus pinnasekahjustusi ei tekitata eraldisel KV073-40.
3. Mitte anda nõusolekut puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel eraldistel
KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV081-36, KV081-4.
Juhime tähelepanu, et LKS § 55 lõikele 6 tuginedes on Keskkonnaamet lubanud metsise
Kivinõmme elupaika kanade sigimisalale jäävate raiete teostamise tingimusel, et raiet (sh
kokkuvedu) ei teostata ajavahemikus 15. aprill – 30. juuni (metsise pesitsusperioodil).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Jüris
metsanduse juhtivspetsilist
metsaosakond
Priit Pääslane 515 7852
priit.paaslane@keskkonnaamet.ee
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