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Puidu kokku- ja väljaveo lubamisest ja mitte
lubamisest külmumata pinnasel Kiisli metsise
püsielupaiga piiranguvööndis
Austatud Arvo Lind
Esitasite Keskkonnaametile avalduse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 2.09.2019 kirjana nr 13-2/19/14054), milles taotlete luba raiete läbiviimiseks
külmumata pinnasel Kiisli metsise püsielupaiga piiranguvööndis järgmistel eraldistel:
aegjärkne raie HL356-3; HL358-1; HL358-2, lageraie HL358-11; HL360-1; HL388-2; HL4036. Avaldusele on lisatud skeemid raiutavate eraldiste ja kokkuveoteedega.
Kaitsekord metsise püsielupaikades on sätestatud Keskkonnaministri 13.01.2005 määrusega
nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine“ (edaspidi määrus). Määruse § 4 lõike 9
kohaselt on püsielupaiga piiranguvööndis keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata
pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab.
Kehtivate inventeerimisandmete järgi paiknevad eraldised allpooltoodud kasvukohatüüpides:
HL356-3, HL358-1, HL358-2, HL388-2, HL403-6 jänesekapsa-pohla;
HL358-11 jänesekapsa;
HL360-1 mustika.
Keskkonnaameti metsanduse spetsialist tegi 23.09.2019 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 HL356-3, HL358-1, HL358-2, HL388-2, HL403-6 ja HL358-11 ning avaldusele
lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel veerežiimilt parasniisked mullad: nõrgalt leetunud
muld (LkI) ja nõrgalt leetunud huumuslik leedemuld L(k)I. Muldade lähtekivimiks on liivad ja
saviliivad.
Eraldistel HL356-3, HL358-1, HL358-2, HL388-2, HL403-6 ja HL358-11 ja avaldusele lisatud
skeemi järgsetel kokkuveoteedel on võimalik rasketehnikaga raiet ja kokkuvedu kuival
perioodil teha pinnast oluliselt kahjustamata.
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2. Maa-ameti mullakaardi andmetel ja mullakaardi seletuskirja1 kohaselt paikneb eraldis
HL360-1 valdavas osas leetunud gleimullal (LkG) ja põhjaosas leede-gleimullal (LGn), mis on
alaliselt (keskmiselt) liigniisked mullad. Lähtekivimiks on liiv. Leetunud gleimullal on
metsakõdu horisont 4-8 cm tüsedune, leede-gleimullal on mitmekihilise metsakõdu tüsedus 512 cm.
Välitöö paikvaatlusel leidis kinnitust, et avaldusele lisatud skeemi järgsel kokkuveoteel esineb
keskmiselt 5-12 cm tüsedune ja kohati kuni 20 cm tüsedune, eri lagunemisastmetes metsakõduturbahorisont. Eraldisel esineb madalamaid sooniku kohti. Alanud sagedaste vihmadega
periood suurendab pinnavee osakaalu ning võimalus metsatööde käigus oluliselt kahjustada
metsapinda ajutiselt liigniisketel muldadel on väga suur.
Keskkonnaameti hinnangul ei ole võimalik eraldisel HL360-1 rasketehnikaga puidu kokku- ja
väljaveo läbiviimine 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 määruse § 4 punktile 9, otsustan:
1. Anda nõusolek puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel kuival perioodil
tingimusel, et pinnasekahjustusi ei tekitata eraldistel HL356-3, HL358-1, HL358-2,
HL388-2, HL403-6 ja HL358-11.
2. Mitte anda nõusolekut puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel eraldisel
HL360-1.
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et määruse § 4 lõike 7 alusel on metsise püsielupaiga
piiranguvööndis lubatud lage- ja turberaie ajavahemikul 1. septembrist 31. jaanuarini ning
metsaseaduse § 28 järgi loetakse raieks ka kokkuvedu.
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