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Maaüksuse asukoht
Maakond

Saare maakond
Vald / linn

Saaremaa vald
Metskond

Kinnistu number
3998234

Kinnistu nimetus
Härma

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000357264 13.05.2020 34801:001:0036 1 3.20 lageraie 478 13.05.2020 JAH 12.05.2021
50000357266 13.05.2020 34801:001:0036 2 3.50 sanitaarraie 73 28.05.2020 JAH 27.05.2021
50000357270 13.05.2020 34801:001:0036 3 0.60 lageraie 108 13.05.2020 JAH 12.05.2021
50000357272 13.05.2020 34801:001:0036 4 1.50 harvendusraie 16 14.05.2020 JAH 13.05.2021
50000357274 13.05.2020 34801:001:0036 6 0.50 lageraie 57 29.05.2020 JAH 28.05.2021

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000357266, katastritunnus 34801:001:0036, eraldis nr .2

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

Keskkonnaamet annab nõusoleku sanitaarraie teostamiseks järgistel tingimustel:

1. Metsa majandamise eeskirja (edaspidi MMS) § 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).

Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

Metsaseaduse § 41 lg 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. 

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvestades, esitades vaide 
Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse 
seadustikus sätestatud korras.

Lugupidamisega

Urmas Lambut

metsanduse spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.

Metsateatis nr 50000357274, katastritunnus 34801:001:0036, eraldis nr .6



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

Kavandatud raiealal asub osaliselt Keskkonnaregistri andmetel III kategooria kaitsealuste liikide harilik valvik ja 
harilik porss leiukoht. 
Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraie teostamiseks järgmistel tingimustel:
1. keskkonnaregistris piiritletud hariliku valviku elupaigas on majandustegevus (lageraie) keelatud, mistõttu jätta 
selles osas raie teostatama;
2. rasketehnikaga liikumine, metsamaterjali ja raidmete ladustamine piiritletud elupaigas ei ole lubatud;
3. metsaseadusega nõutud mahus säilikpuud jätta kasvama elupaiga ümbrusesse.

Keskkonnaamet soovitab:
1. raidmed koondada kokkuveoteedele või eemaldada alalt;
2. raietöid (sh metsamaterjali kokkuvedu) mitte teha lindude pesitsusajal 31. märtsist 1. augustini;

Kaitsealuste taimeliikide kasvukoha täpsed piirid on nähtavad Metsaportaalis (register.metsad.ee) kinnistu 
omanikuna sisse logides.

Harilik valvik esineb Eestis enamasti männikutes ja rabastuvates ning soostuvates metsades. Niiskuslembene taim, 
mis on kohastunud kasvama niisketel väikese või keskmise toitainete sisaldusega happelistel kasvukohtade. Teda 
ohustab soode kuivendamine ja turbavõtmine, lageraie, metsade kuivendamine, aga ka taimede liigne korjamine ja 
mätaste lõhkumine .
Looduskaitseseadus (edaspidi LKS) § 55 lg 8 sätestab, et III kaitsekategooria taimede hävitamine ja loodusest 
korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas on keelatud. 

Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

Keskkonnaamet on seisukohal, et lageraie, rasketehnikaga liiklemine ja metsamaterjali (sh raidmete) ladustamine 
hariliku valviku kasvukohas kahjustab liigi isendeid. Taimede hävitamist saab vältida, kui kasvukohas lageraiet mitte 
teha, koondada metsaseaduse (edaspidi MS) § 29 lg 1 p 3 nõutud mahus säilikpuud liigi kasvukoha ümbrusse ning 
vältida liigi leiukohas rasketehnikaga liiklemist ja sinna metsamaterjali ladustamist. Langi pindala on 0,5 ha, seega 
on vajalik jätta säilikpuid mahus vähemalt 2,5 tm.

MS § 41 lg 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.

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvestades, esitades vaide 
Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse 
seadustikus sätestatud korras.

Lugupidamisega

Urmas Lambut
metsanduse spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.
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Põhikaart: Maa-amet 16.07.2020

Metsaregister: Eraldised 16.07.2020

Maa-amet: Katastriüksused 16.07.2020

Metsaregister: Metsateatised 16.07.2020

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 16.07.2020

Metsaregister: Kahjustusteatised 16.07.2020

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

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


