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Maaüksuse asukoht
Maakond

Rapla maakond
Vald / linn

Märjamaa vald
Metskond

Kinnistu number
5138750

Kinnistu nimetus

Number Esitamise kp Katastritunnus Kvartal Eraldis Pindala (ha) Tööliik Maht (tm) Otsuse kp Otsus Kehtiv kuni
50000401424 03.10.2020 42701:002:0103 6 0.30 lageraie 12 06.10.2020 JAH 05.10.2021
50000401428 03.10.2020 42701:002:0103 1 0.20 lageraie 21 06.10.2020 JAH 05.10.2021
50000326797 08.10.2019 42701:002:0103 2 1.03 lageraie 118 14.10.2019 JAH 13.10.2020

Registreerimisest keeldumise põhjused/soovitused/täiendavad tingimused

Metsateatis nr 50000401424, katastritunnus 42701:002:0103, eraldis nr .6

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

Kavandatud raieala asub Keskkonnaregistri andmetel Marimetsa-Õmma hoiualal, mis on kaitse alla võetud 
Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrusega nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas“. 
Kavandatud raieala asub lisaks osaliselt Kahassoo oja veekaitsevööndis ja kalda piiranguvööndis.

Keskkonnaamet annab nõusoleku lageraieks tingimusel, et pinnase kahjustamise vältimiseks tehakse 
rasketehnikaga raiet (sh metsamaterjali kokkuvedu) külmunud või kuiva pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. raidmed koondada kokkuveoteedele või eemaldada alalt;
2. mitte teha raiet lindude pesitsusajal 15. märtsist 31. juulini.

Keskkonnaamet seab raiele Kahassoo oja (Keskkonnaregistris kood VEE1116700) veekaitsevööndisse jäävale 
osale järgmised tingimused:

1. veekaitsevööndis on lubatud raiuda vigastatud, surnud, vette langenud ning veekogu poole lamanduvaid puid 
ja põõsaid;
2. tööde tegemisel on keelatud raiejäätmete ladustamine veekogusse;
3. ei ole lubatud veekogu läbimine mootorsõidukiga.

Marimetsa-Õmma hoiuala kaitse-eesmärgiks on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide 
– huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), rabade (7110*), rikutud, kuid 
taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste 
madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste 
kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), soostuvate ja 
soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.

Raiutaval alal ei ole inventeeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud metsaelupaigatüüpe. 

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 32 lg 2 kohaselt on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade 
hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti 
tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. LKS § 32 lg 4 tulenevalt 
tuleb metsaseaduse kohase metsateatise menetlemisel arvestada hoiuala kehtestamise eesmärki. Hoiuala 
valitseja (Keskkonnaamet) võib kohustada tegema kavandatavat metsaraiet kindlaks määratud ajal ja kasutama 
kavandatava raie korral kindlaks määratud tehnoloogiat. 

Tööde teostamisel tuleb arvestada LKS § 55 lõikega 6 prim 1, mille kohaselt on keelatud looduslikult esinevate 
lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine. 

Vastavalt veeseaduse § 118 lg 2 punktile 2 on Kahassoo oja veekaitsevööndi ulatus 10 m tavalisest veepiirist ja 
vastavalt LKS § 37 lg 1 punktile 2 on kalda piiranguvööndi laius 100 m. LKS § 37 lg 2 kohaselt on kalda 
piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk vee ja pinnase kaitsmine. Veekaitsevööndi ülesanne veekogu 
kaldal on kaitsta veekogu kinnikasvamise eest ja ka raielangilt leostuva reostuse eest. Veekaitsevööndis on 
veeseaduse § 119 punkti 2 kohaselt keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja 
arvatud raie maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks. 



Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

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,

Tõnis Ruber
metsahoiu spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.

Metsateatis nr 50000401428, katastritunnus 42701:002:0103, eraldis nr .1

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

Kavandatud raieala asub Keskkonnaregistri andmetel osaliselt Marimetsa-Õmma hoiualal, mis on kaitse alla 
võetud Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrusega nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas“. 
Kavandatud raieala asub lisaks Liivi jõe veekaitsevööndis ja kalda piiranguvööndis.

Keskkonnaamet annab nõusoleku Marimetsa-Õmma hoiuala osas lageraieks tingimusel, et pinnase 
kahjustamise vältimiseks tehakse rasketehnikaga raiet (sh metsamaterjali kokkuvedu) külmunud või kuiva 
pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. raidmed koondada kokkuveoteedele või eemaldada alalt;
2. mitte teha raiet lindude pesitsusajal 15. märtsist 31. juulini.

Keskkonnaamet seab raiele Liivi jõe (Keskkonnaregistris kood VEE1116600) veekaitsevööndisse jäävale osale 
järgmised tingimused:
1. veekaitsevööndis on lubatud raiuda vigastatud, surnud, vette langenud ning veekogu poole lamanduvaid puid 
ja põõsaid;
2. tööde tegemisel on keelatud raiejäätmete ladustamine veekogusse;
3. ei ole lubatud veekogu läbimine mootorsõidukiga.

Marimetsa-Õmma hoiuala kaitse-eesmärgiks on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide 
– huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), rabade (7110*), rikutud, kuid 
taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste 
madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste 
kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), soostuvate ja 
soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.

Raiutaval alal ei ole inventeeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud metsaelupaigatüüpe. 

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 32 lg 2 kohaselt on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade 
hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti 
tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. LKS § 32 lg 4 tulenevalt 
tuleb metsaseaduse kohase metsateatise menetlemisel arvestada hoiuala kehtestamise eesmärki. Hoiuala 
valitseja (Keskkonnaamet) võib kohustada tegema kavandatavat metsaraiet kindlaks määratud ajal ja kasutama 
kavandatava raie korral kindlaks määratud tehnoloogiat. 

Tööde teostamisel tuleb arvestada LKS § 55 lõikega 6 prim 1, mille kohaselt on keelatud looduslikult esinevate 
lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine. 

Vastavalt veeseaduse § 118 lg 2 punktile 2 on Liivi jõe veekaitsevööndi ulatus 10 m tavalisest veepiirist ja 
vastavalt LKS § 37 lg 1 punktile 2 on kalda piiranguvööndi laius 100 m. LKS § 37 lg 2 kohaselt on kalda 
piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk vee ja pinnase kaitsmine. Veekaitsevööndi ülesanne veekogu 
kaldal on kaitsta veekogu kinnikasvamise eest ja ka raielangilt leostuva reostuse eest. Veekaitsevööndis on 
veeseaduse § 119 punkti 2 kohaselt keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja 
arvatud raie maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks. 



Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

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,

Tõnis Ruber
metsahoiu spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.

Metsateatis nr 50000326797, katastritunnus 42701:002:0103, eraldis nr .2

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

Kavandatud raieala asub Keskkonnaregistri andmetel osaliselt Marimetsa-Õmma hoiualal, mis on kaitse alla 
võetud Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrusega nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas“. 
Kavandatud lageraie asub lisaks Kahassoo oja ja Liivi jõe veekaitsevööndis ja kalda piiranguvööndis.

Keskkonnaamet annab nõusoleku Marimetsa-Õmma hoiuala osas lageraieks tingimusel, et pinnase 
kahjustamise vältimiseks teostada rasketehnikaga raiet (sh metsamaterjali kokkuvedu) külmunud pinnasega 
eelistatult lumikatte olemasolul või kuiva pinnasega.

Keskkonnaamet soovitab:
1. raidmed koondada kokkuveoteedele või eemaldada alalt;
2. mitte teha raiet lindude pesitsusajal 15. märtsist 31. juulini.

Keskkonnaamet seab raiele Kahassoo oja ja Liivi jõe (Keskkonnaregistris koodid VEE1116700 ja VEE1116600) 
veekaitsevööndisse jäävale osale järgmised tingimused:
1. veekaitsevööndis on lubatud raiuda vigastatud, surnud, vette langenud ning veekogu poole lamanduvaid puid 
ja põõsaid;
2. tööde tegemisel on keelatud raiejäätmete ladustamine veekogusse;
3. ei ole lubatud veekogu läbimine mootorsõidukiga.

Lisaks juhin Keskkonnaamet tähelepanu, et lageraie korral ei tohi hoiualal langi laius ületada 30 meetrit.

Marimetsa-Õmma hoiuala kaitse-eesmärgiks on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide 
– huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), rabade (7110*), rikutud, kuid 
taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste 
madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste 
kuusikute (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), soostuvate ja 
soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.

Raiutaval alal ei ole inventeeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud metsaelupaigatüüpe.
Raiutava eraldise keskel asub kaitstav metsaelupaigatüüp vanad loodusmetsad (9010*).

Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 32 lg 2 kohaselt on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade 
hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti 
tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. LKS § 32 lg 4 tulenevalt 
tuleb metsaseaduse kohase metsateatise menetlemisel arvestada hoiuala kehtestamise eesmärki. Hoiuala 
valitseja (Keskkonnaamet) võib kohustada tegema kavandatavat metsaraiet kindlaks määratud ajal ja kasutama 
kavandatava raie korral kindlaks määratud tehnoloogiat. 

Tööde teostamisel tuleb arvestada LKS § 55 lõikega 6 prim 1, mille kohaselt on keelatud looduslikult esinevate 
lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine. 

Vastavalt veeseaduse § 118 lg 2 punktile 2 on Liivi jõe ja Kahasoo oja veekaitsevööndi ulatus 10 m tavalisest 
veepiirist ja vastavalt LKS § 37 lg 1 punktile 2 on kalda piiranguvööndi laius 100 m. LKS § 37 lg 2 kohaselt on 
kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk vee ja pinnase kaitsmine. Veekaitsevööndi ülesanne 
veekogu kaldal on kaitsta veekogu kinnikasvamise eest ja ka raielangilt leostuva reostuse eest. 
Veekaitsevööndis on veeseaduse § 119 punkti 2 kohaselt keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti 



nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks. 

Haldusmenetluse seaduse § 53 kohaselt võib Keskkonnaamet kehtestada kõrvaltingimuse.

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,

Tõnis Ruber
metsahoiu spetsialist

Tänu, et majandate metsa säästvalt.

Katastritunnus 42701:002:0103



1:5000

Katastritunnus 42701:002:0103

Legend
Kaardikiht

Põhikaart: Maa-amet 07.10.2020

Metsaregister: Eraldised 07.10.2020

Maa-amet: Katastriüksused 07.10.2020

Metsaregister: Metsateatised 07.10.2020

Metsaregister: Metsateatised (EI otsus) 07.10.2020

Metsaregister: Kahjustusteatised 07.10.2020

Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

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


