
 

Lindude pesitsemist häirivate raietööde peatamise juhis 
 
 

Taustainfo 
 
Looduskaitseseaduse  § 55 lg 61 p 1, 2 järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja 
munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.  
 
Loomakaitseseaduse § 7 lg 1 p 3 järgi on looduses vabalt elavate loomade hukkumise vältimiseks 
korrakaitseorganil õigus peatada metsatööd looduses vabalt elavate loomade sigimisperioodiks. Sama 
sätte teise lõike kohaselt tegevuse peatamise rakendamise ettekirjutus jõustub selle kätteandmise või 
teatavakstegemise hetkest. 
 
Uuringud näitavad, et intensiivsel kevadsuvisel raietööl on negatiivne mõju pesitsevatele lindudele. 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel on metsanduse 2019. aasta uuringute alajaotuses Marko Mägi 

2019 uuring „Kevadsuviste raiete võimalik mõju metsalindudele ja seda leevendavad meetmed“ 

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/uuringud, mille kohaselt on Eesti 

metsade keskmine lindude pesitsustihedus 3 paari/ha. Haudelinnustiku seire alusel on metsalindude 

arvukuse trend negatiivne 

https://kese.envir.ee/kese/downloadReportFile.action?fileUid=21452090&monitoringWorkUid=1925

9382 ning ka punase nimestiku hinnangul (2021) on ohustatud liikide osakaal suurenenud 

https://infoleht.keskkonnainfo.ee/GetFile.aspx?id=-159687570 . 

Lindude pesitsusaegset häirimist keelavad sätted jõustusid looduskaitseseaduses 2009. aastal. 
Raierahu vajalikkusest on mitmeid aastaid räägitud ja soovitatud metsaomanikele planeerida raietöid 
ajaliselt nii, et tööd metsas pesitsevaid ja poegi üles kasvatavaid metsalinde võimalikult vähe häiriks. 
Viimasel kolmel aastal on Keskkonnaamet metsaportaali vahendusel teavitanud kõiki metsaomanikke 
pesitsusrahu vajadusest. Pesitsusrahu vajadust on rõhutanud oma pressiteadetes Eesti Erametsaliit ja 
vastav teavitus on olnud Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi kodulehtedel. Pesitsusrahu 
järgimise kohustusele on tähelepanu juhtinud õiguskantsler (07.06.2019) ja seda on vajalikuks pidanud 
ringkonnakohus1 esialgse õiguskaitse küsimuse lahendamisel ning 2021. aasta kevadel on antud 
Euroopa Kohtu eelotsus2, mis selgitas pesitsusrahuga seotud õigusruumi. 
 
Euroopa Kohtu eelotsuse alusel tuleb tahtlust tõlgendada laiemalt ning pidada tahtlikuks häirimiseks 
või tapmiseks ka seda, kui teo tegija möönab häirimise või tapmise võimaluse olemasolu. Kirjeldatud 
tõlgendus ühtib nii õiguskantsleri kui ka karistusseadustiku kommenteeritud väljaande tõlgendusega 
kaudsest tahtlusest. Linnudirektiivi3 nõuded kehtivad selle artiklitest 5 ja 1 tulenevalt kõigi looduslikult 
esinevate linnuliikide puhul, sõltumata nende kaitsestaatusest. 

 
Täiendava tõlgenduse Looduskaitseseaduse § 55 lg 6´ osas on andnud keskkonnaminister oma 
02.06.2021 kirjas nr 8-2/21/2840. 
 
 
 
 

                                                           
1 Tallinna Ringkonnakohtu 29.04.2021 määrus haldusasjas number 3-20-2652, p 26 
2 Euroopa Kohtu 04.03.2021 eelotsus liidetud kohtuasjades C-473/19 ja C-474/19 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 
20, 26.01.2010, lk 7–25) 
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Lindude pesitsusaegse häirimisega seotud teadete lahendamine 
 

1. Teadete registreerimine 
 

Lindude pesitsemist häirivad teated registreeritakse objekti kontrollimise andmekogu (OKAS) kaebuste 
alamregistris. Teadetele reageeritakse vastavalt ressursi olemasolule ja teate prioriteetsusele. Mitme 
teate üheaegsel laekumisel on prioriteetsemateks teated raietegevusest kaitsealal ning algusjärgus 
olevad raied (võimaldab ära hoida suurema häiringu). Reeglina võetakse esmalt kaebajaga ühendust 
ning täpsustatakse asjaolusid ja hinnatakse reageerimise vajadust. Mittesisulistele või liiga üldistele 
kaebustele ei reageerita. 
 

2. Teadete kohapealne kontroll 
 

Kohapealne kontroll teostatakse lindude pesitsemist häirivate metsaraie teadete osas, kui kaebuses 
toodud info kohaselt on selge vähemalt üks järgnevatest asjaoludest: raiet teostatakse kaitstaval 
loodusobjektil, tuvastatud on lindude pesitsemine, teada on raietegevuse toimumiskoha kinnistu või 
asukoht on kirjelduse põhjal üheselt arusaadav, kinnistul toimub raietegevus teavitamise ajal.  
 
Kohapealse kontrolli eesmärgiks on pesitsusest teavitamine ja vajadusel tegevuse peatamine pesade 
hävitamise ja kahjustamise või lindude häirimise edasiseks vältimiseks.  
 
Lindude pesade ja munade tahtlikuks hävitamiseks ja kahjustamiseks ning lindude tahtlikuks 
häirimiseks pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal loeme raietööde peatamise teavitamise 
hetkest raietöödega jätkamist.  
 

3. Esialgne raietööde peatamise korraldus asjaolude kontrollimiseks 
 

Kui kohapealsel kontrollimisel ei ole kuulda ega näha peale masinate töö peatamist ca 30 minuti 
jooksul ühtegi lindu, võib raietöödega jätkata.  
Tuvastades kohapeal lindude pesitsemist häirida võiva raietegevuse, peatab inspektor lindude 
pesitsemise kaitseks kinnistul edasise puude langetamise asjaolude kontrollimiseks esialgselt ca 4 
tööpäevaks. Puude langetamise jätkumisel on reaalne oht hävitada või kahjustada pesa, häirida 
lindude pesitsemist, poegade üleskasvatamist.  
Peatatavateks raietöödeks on puude ja põõsaste langetamine. Jätkata võib juba langetatud puude 
laasimise, järkamise ning metsamaterjali koondamise ja kokkuveoga. 
 
Kohustatud isikutele antakse kohapeal suuliselt või telefoni teel suuline korraldus edasiseks puude 
langetamise peatamiseks ja tehakse sunniraha hoiatus ning selgitatakse sunniraha rakendamist puude 
ja põõsaste langetamise jätkamisel. Vajadusel vormistatakse korraldus esimesel võimalusel kirjalikult 
ja edastatakse kohustatud isikutele. 
 
Korraldus edasiseks puude ja põõsaste langetamise peatamiseks antakse kinnistu (RMK metsas 
kvartali) kohta.  
 
Raie esialgse peatamise aja jooksul tuvastatakse kinnistul linnuliikide põhiselt pesitsuskindlus ja 
antakse hinnang tuvastatud pesitsevate linnuliikide põhiselt raie peatamise edasise vajaduse ja 
peatamise perioodi pikkuse osas.  
 

4. Linnuliikide pesitsuskindluse tuvastamine ja raietööde peatamise tähtajaks sisendi andmine 
 

Kui kinnistu omanik või esindaja avaldab soovi olla kaasatud lindude pesitsemise tuvastamisele, on tal 
õigus viibida toimingute juures ja me teavitame teda toimingu teostamise ajast.  
 



Lindude pesitsuskindluse tuvastamisel abistavad järelevalveosakonna inspektoreid Keskkonnaameti 
eluslooduse valdkonna spetsialistid või välised kaasatud eksperdid.  
 
Lindude pesitsuskindluse määramisel järgitakse rahvusvahelise linnuatlase üldtunnustatud 
metoodikat, mille järgi loetakse pesitsejateks kategooriaid “Tõenäoline ja kindel pesitsemine”, mille 
kriteeriumid on toodud alljärgnevalt. 

 Tõenäoline pesitsemine: 
o kohati paari liigile pesitsemiseks sobivas kasvukohatüübis;  
o kindlal territooriumil registreeriti laulu vm. territoriaalkäitumist; 
o vanalind külastab arvatavat pesapaika; 
o rahutu käitumine või hoiatushüüd tõenäolise pesa või poegade läheduses; 
o pesa ehitamine või pesakoopa rajamine pesitsusajal. 

 Kindel pesitsemine: 
o vanalind ründab, teeskleb vigast või käitub eemalemeelitavalt; 
o äsja lennuvõimestunud (pesahoidjate) või udusulis (pesahülgajate) pesakond;  
o vaatlejale ligipääsmatut asustatud pesa külastamas nähtud või pesal hauduv vanalind; 
o roojapalli kandev või poegadele toitu viiv vanalind; 
o leiti munadega pesa; 
o leiti poegadega pesa. 

 
Peale kinnistul linnuliikide põhist pesitsuskindluse tuvastamist koostab eluslooduse valdkonna 
spetsialist või kaastatud ekspert hinnangu. Hinnangus on kirjas tuvastatud linnuliikide pesitsuskindlus 
ja lähtuvalt tuvastatud liikidest antud sisend raietööde peatamise tähtaja osas lähtudes 
pesituskalendris toodud pesitsemisaegadest.  
 

5. Raietööde edasine lubamine või peatamine 
 
Raietöid kinnistul ei peatata, kui kinnistu raiumata osal tuvastatakse lähtudes lindude pesitsuskindluse 
kriteeriumitest ainult lindude võimalik pesitsemine. 
 
Raietööd (puude ja põõsaste langetamine) tuleb kinnistul peatada, kui kinnistu raiumata osal  
tuvastatakse lähtudes lindude pesitsuskindluse kriteeriumitest linnu tõenäoline või kindel pesitsemine. 
 

6. Raietööde peatamise lõplik ettekirjutus 
 
Eluslooduse valdkonna spetsialisti või välise eksperdi hinnangule tuginevalt koostab järelevalve 
osakonna inspektor lõpliku tähtajaga ettekirjutuse raietööde peatamiseks. Koos ettekirjutusega 
tehakse sunniraha hoiatus.  
 

7. Järelkontroll esmase peatamise korralduse ja ettekirjutuse täitmise üle 
 
Järelkontrolli korralduse täitmise üle tuleb teostada tähtaja saabumiseni jooksvalt ja vajadusel 
korduvalt.  
 
Raie peatamise korralduse eiramisel rakendatakse sunniraha ja tehakse uus sunniraha hoiatus 
suurema summaga.  
 

8. Väärteomenetluse alustamine 
 
Kui raietööde peatamise korraldusest ei ole kinni peetud, alustatakse väärteomenetlus lindude 
pesitsemisaegse tahtliku häirimise rikkumise osas LKS § 55 lg 61 p 2 kohaselt või kui tuvastatud 
linnupesa on korralduse eiramise tõttu hävitatud, kahjustatud või kõrvaldatud p 1 rikkumise osas. 
 


