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Raietöödest Lagedi alevikus Jõe tänava katastriüksustel, Pirita jõe kalda veekaitsevööndis 

 

Austatud härra Põldmäe 

 

Juhindudes Veeseaduse § 29 lg 4 p 2 sätestatust olete palunud Keskkonnaameti nõusolekut puude 

langetamiseks Pirita jõe kalda veekaitsevööndis. 

MTÜ Lagedi Kanged Kargajad on taotlenud Rae Vallavalitsuselt raieluba Pirita jõe kalda ja kallasraja 

puhastamiseks. Soov on harvendada puu ja põõsasrinnet ning koristada ära haiged ja ohtlikud puud. 

Raietegevuse käigus säilitatakse suured puud 1000 m² ulatuses. Korrastatav ala paikneb 

veekaitsevööndis. 

Palute Keskkonnaameti poolset nõusolekut Pirita jõe veekaitsevööndis puude ja põõsaste raieks Rae 

vallas, Lagedi alevikus Jõe tänav L2 (katastritunnus 65301:013:0522), Jõe tn L1 (katastritunnus 

65301:013:0519), Jõe tn 7a (katastritunnus 65301:013:0270), Jõe tn 7 (katastritunnus 

65301:013:0260) puhastamiseks. 

 

Tuginedes veeseaduse §23 lg 3 sätestatule, puuduvad Keskkonnaametil vastuväited Teie taotluses 

esitletud tööde läbiviimiseks. Palume arvestada alljärgnevaga: 

 

* lubatud on langetada ja likvideerida esmajoones jalal kahjustatud, surnud, langenud ja murdunud 

puid ning alla 8 cm diameetriga võsa. 

Palume võimalusel mitte langetada elujõulisi puid ning jõe kaldaid puistust mitte lagedaks raiuda. 

Nimelt on kaldakooslustel, sh ka vooluveekogu kaldal kasvaval puistul täita oma kindel ja oluline roll 

vooluveekogu kalda kaitsel – puistus tekkiv varis jm orgaanika vähendab erosiooniohtu kaldal. Samuti 

on kaldapuistutel oluline roll jões elavate liikide arengu- ja elutsüklis – nt pakub varju ja reguleerib 

jõelõikude veetemperatuuri jõele oluliste liikide sigimis- ja elupaikades; 

 

* töid teostada tehniliselt korras seadmetega ja masinatega. Vältida jõevee reostamist. 

Jõe kaldataimestiku ja pinnase kaitse-eesmärkidel palume raiutud metsamaterjali ja raiejäätmete 

kokku- ning äravedu teostada kuival ajal; 

 

* tööde käigus tekkida võiva keskkonnareostuse korral rakendada koheselt abinõusid reostuse 

likvideerimiseks ja leviku tõkestamiseks. Keskkonnareostusest informeerida Keskkonna-inspektsiooni 

Harjumaa bürood (696 22 50 või lühinumbril 1313). 
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