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Maaüksuse asukoht
Maakond

Saare maakond
Vald / linn

Saaremaa vald
Metskond

Kinnistu number
4050234

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000688306 12.07.2022 80701:002:0059 7 0.86 sanitaarraie 42 14.07.2022 JAH 13.07.2023
50000688308 12.07.2022 80701:002:0059 6 0.38 harvendusraie 36 12.07.2022 JAH 11.07.2023
50000688472 13.07.2022 80701:002:0059 4 0.84 lageraie 109 14.07.2022 JAH 13.07.2023
50000688474 13.07.2022 80701:002:0059 3 0.26 lageraie 45 14.07.2022 JAH 13.07.2023
50000688476 13.07.2022 80701:002:0059 2 0.30 lageraie 68 14.07.2022 JAH 13.07.2023
50000688492 13.07.2022 80701:002:0059 5 0.54 lageraie 71 14.07.2022 JAH 13.07.2023

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000688306, katastritunnus 80701:002:0059, eraldis nr .7

Lugupeetud metsateatise esitaja, Keskkonnaamet esitab teile sanitaarraie registreerimise tingimused ja soovitused.

Sanitaarraie on lubatud metsa majandamise eeskirja § 7 seatud tingimustel:

1. Metsa majandamise eeskirja § 7 kohaselt sanitaarraie korras võib raiuda:
1) surnud puid;
2) väliselt nähtava tüvemädanikuga ja tüvemädaniku tekitajate viljakehaga puid;
3) puid, millel on juurepessu kahjustusega seotud tugev vaiguvool;
4) tüvekahjuritest asustatud puid;
5) puid, millel enam kui pool võra on pöördumatult kahjustatud, ja kuiva ladvaga puid;
6) puid, millel on põlenud juurekaela piirkond ja selle ümbruses paiknev metsakõdu;
7) kuuski, mille koor on puiduni kahjustatud vähemalt 10% ulatuses tüve ümbermõõdust ja teiste liikide puid, mille 
koor on kahjustatud vähemalt 30% ulatuses tüve ümbermõõdust;
8) tormiheidet, tormimurdu ja tormi vaalitud puid ning lumemurdu ja lume vaalitud puid;
9) oma ülesande täitnud seemnepuid, mis ei ole säilikpuud. Seemnepuude ülesanne loetakse täidetuks, kui 
raiesmik on uuenenud;
10) teisi metsata metsamaal või noorendikus paiknevaid üksikpuude rinde puid, mis pole säilikpuud.
2. Sanitaarraiet tohib teha mis tahes vanusega puistus, kuid sanitaarraie käigus ei tohi puistu täius langeda alla 
30%. (MME § 6 lg 3)
3. Sanitaarraiel ei ole lubatud kokkuveoteede rajamine (välja arvatud juhtudel, kui kokkuveoteed rajatakse raiudes 
puid, mis vastavad metsa majandamise eeskirja paragrahvis 7 toodud tingimustele).
4. Metsa majandamise eeskirja § 13 alusel kasvavaid säilikpuid ja nende püstiseisvaid osi tuleb lageraielangil 
säilitada tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohata, üle 5 hektari suurusel lageraielangil 
vähemalt 10 tihumeetrit ühe hektari kohta. Säilikpuud valitakse erinevate puuliikide esimese rinde suurima 
diameetriga puude hulgast, eelistades kõvalehtpuid, mände ja haabasid, suurematel raiesmikel säilitatakse 
säilikpuud gruppidena. Säilikpuud koristamisele ei kuulu ja jäävad metsa alatiseks.
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et planeeritud väljaraie mahu juures, inventeerimisandmetest lähtuvalt ei ole 
täidetud metsa majandamise eeskirja § 13 nõuded.

Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 



vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000688308, katastritunnus 80701:002:0059, eraldis nr .6

Hoiatus! Tööala võib kattuda kaitstava loodusobjektiga: kr_vep; VEP nr.162015. Tööde teostamisel jälgige 
seadusandlust ja kaitstava loodusobjekti piirjooni. Abi saamiseks võib pöörduda Keskkonnaameti poole.
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000688472, katastritunnus 80701:002:0059, eraldis nr .4

Hoiatus! Tööala piirneb kaitstava loodusobjektiga VEP nr.162015. Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja 
kaitstava loodusobjekti piirjooni.
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000688474, katastritunnus 80701:002:0059, eraldis nr .3

Hoiatus! Tööala piirneb kaitstava loodusobjektiga VEP nr.162015. Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja 
kaitstava loodusobjekti piirjooni.
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000688476, katastritunnus 80701:002:0059, eraldis nr .2

Hoiatus! Tööala piirneb kaitstava loodusobjektiga VEP nr.162015. Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja 
kaitstava loodusobjekti piirjooni.
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 



vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.

Metsateatis nr 50000688492, katastritunnus 80701:002:0059, eraldis nr .5

Hoiatus! Tööala piirneb kaitstava loodusobjektiga VEP nr.162015. Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja 
kaitstava loodusobjekti piirjooni.
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. 

Looduskaitseseaduse ( LKS §55 lg 6¹) alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti 
pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani. 
Lindude asustustihedus on reeglina kõrgem segametsades (laane-, salu- ja soovikumetsades) ning kasvab metsa 
vanuse tõustes. 

Aitäh, et aitad hoida loodust ja elurikkust.
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