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Maaüksuse asukoht
Maakond

Võru maakond
Vald / linn

Rõuge vald
Metskond

Kinnistu number
2480241

Kinnistu nimetus
ALAMÄE-VILMA

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000512814 15.06.2021 69801:001:0825 8 0.75 aegjärkne raie 80 29.06.2021 JAH 28.06.2022
50000512816 15.06.2021 69801:001:0825 6 0.58 lageraie 120 29.06.2021 JAH 28.06.2022
50000512818 15.06.2021 69801:001:0825 1 0.41 lageraie 115 29.06.2021 JAH 28.06.2022

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000512814, katastritunnus 69801:001:0825, eraldis nr .8

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile aegjärkse raie registreerimise, soovituse ja tähelepanu juhtimise. 

Kavandatud raieala asub Keskkonnaregistri andmetel Haanja looduspargi Pärandmaastiku piiranguvööndis. 

Keskkonnaamet soovitab:
1. Lindude pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raiet ajavahemikus 1.august - 14. märts. 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu:
1. Puistu I rinde täiust ei tohi viia alla 50%. 

Kaitsekord Haanja looduspargis on sätestatud Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 määrusega nr 10 „Haanja 
looduspargi kaitse-eeskiri“.

2017 aastal koostatud inventeerimisandmete kohaselt kasvab nimetatud alal halli lepa enamusega puistu, mille I 
rinde täius on 82%. Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 14 lõike 6 kohaselt tuleb kaitstaval loodusobjektil 
valik- ja turberaie tegemisel arvestada käesoleva seaduse lisas sätestatud tingimustega, kui kaitse-eeskiri ei 
sätesta teisiti. LKS lisa punkti 2 järgi ei tohi aegjärkse raie esimese raiejärguga viia puistu I rinde täiust 
madalamale kui 50%, kui puistu täius enne raiet on olnud 82%.

Metsaseaduse § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud 
tegevuse õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on 
Keskkonnaametil õigus selle registreerimisest keelduda. 

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu spetsialist
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.

Metsateatis nr 50000512816, katastritunnus 69801:001:0825, eraldis nr .6

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise, soovituse ja tähelepanu juhtimise. 

Kavandatud raieala asub Keskkonnaregistri andmetel Haanja looduspargi Pärandmaastiku piiranguvööndis. 

Keskkonnaamet soovitab:
1. Lindude pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raiet ajavahemikus 1.august - 14. märts. 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu: 
1. Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kohaselt tuleb raie tegemisel raielangile jätta hektari kohta alles vähemalt 
20 tihumeetrit puid.



Kaitsekord Haanja looduspargis on sätestatud Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 määrusega nr 10 „Haanja 
looduspargi kaitse-eeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri).

Kaitse-eeskirja § 15 lõike 4 kohaselt tuleb raie tegemisel elustiku mitmekesisuse säilitamiseks jätta raielangile, 
välja arvatud hall-lepikutes, hektari kohta alles vähemalt 20 tihumeetrit puid, mida ei koristata ja mis jäävad 
metsa alatiseks. Alles jäetavad puud valitakse eri puuliikide esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, 
eelistades kõvalehtpuid, mände ja haabasid.

Metsaseaduse § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud 
tegevuse õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on 
Keskkonnaametil õigus selle registreerimisest keelduda. 

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu spetsialist
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.

Metsateatis nr 50000512818, katastritunnus 69801:001:0825, eraldis nr .1

Lugupeetud metsateatise esitaja

Keskkonnaamet esitab Teile lageraie registreerimise, soovituse ja tähelepanu juhtimise. 

Kavandatud raieala asub Keskkonnaregistri andmetel Haanja looduspargi Pärandmaastiku piiranguvööndis. 

Keskkonnaamet soovitab:
1. Lindude pesitsusaegse häirimise vältimiseks teostada raiet ajavahemikus 1.august - 14. märts. 

Keskkonnaamet juhib tähelepanu: 
1. Haanja looduspargi kaitse-eeskirja kohaselt tuleb raie tegemisel raielangile jätta hektari kohta alles vähemalt 
20 tihumeetrit puid.

Kaitsekord Haanja looduspargis on sätestatud Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 määrusega nr 10 „Haanja 
looduspargi kaitse-eeskiri“ (edaspidi kaitse-eeskiri).

Kaitse-eeskirja § 15 lõike 4 kohaselt tuleb raie tegemisel elustiku mitmekesisuse säilitamiseks jätta raielangile, 
välja arvatud hall-lepikutes, hektari kohta alles vähemalt 20 tihumeetrit puid, mida ei koristata ja mis jäävad 
metsa alatiseks. Alles jäetavad puud valitakse eri puuliikide esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast, 
eelistades kõvalehtpuid, mände ja haabasid.

Metsaseaduse § 41 lõigetest 7 ja 8 tulenevalt peab Keskkonnaamet hindama metsateatisega kavandatud 
tegevuse õigusaktide nõuetele vastavust ning kui kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele on 
Keskkonnaametil õigus selle registreerimisest keelduda. 

Lugupidamisega

Margit Avikson
metsahoiu spetsialist
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.
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Põhikaart: Maa-amet 17.11.2021

Metsaregister: Eraldised 17.11.2021

Maa-amet: Katastriüksused 17.11.2021

Metsaregister: Metsateatised 17.11.2021

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 17.11.2021

Metsaregister: Kahjustusteatised 17.11.2021

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

telefon: 662 5999
e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaamet.ee


