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Metsanduse suunamine ja 
kaasarääkimine

• Kaitsealade moodustamisel, eeskirjade muutmisel 
kohalike huvide esindamine

• Kohaliku tähtsusega kaitsealade moodustamine

• Kaitsefunktsioonidega metsad üldplaneeringutes

• Linna rohealal metsateatiste kooskõlastamine 
KOViga

• Riigimetsa majandamistööde planeerimine



Kaitsefunktsioonidega metsad

• MS § 231 Keskkonnaseisundi kaitseks määratud metsa 
majandamine – muutmisel, PlanS (RaM)

Planeeringuga asula või elamu kaitseks õhusaaste, müra, 
tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks 
või metsatulekahju leviku tõkestamiseks määratud metsa 
majandamisel võib kohaliku omavalitsuse üksus kokkuleppel 
maaomanikuga planeeringuga seada piiranguid uuendusraie 
tegemisel raieliigile ning lageraie tegemisel langi suurusele ja 
raievanusele.



Metsaseadus

• MS § 42 (3) Planeeringuga linna kui asustusüksuse 
rohealaks määratud alal kasvavat metsa ei tohi raiuda 
kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Raie kooskõlastatakse 
kohaliku omavalitsusega enne metsateatise esitamist. 
Jõustub 01.09.2020.

• MS § 43 (9) Asustusüksuse lähedal asuva metsa 
majandamisel kaasab riigimetsa majandaja 
metsamajandamise tööde planeerimisse kohaliku 
kogukonna või elanikud.



MAK2030 kavand – otsustused

1. Metsa ja metsandust, sh metsa elurikkust 
puudutavate otsuste tegemiseks kogutakse asjakohast 
teadus- ja tõenduspõhist teavet, seejuures on avalik 
teave ja ruumiinfo kõigile kättesaadav ja ühiskond 
on teadlik metsandusega seotud küsimustest ja 
otsustest.

- Metsanduse laiapõhjaliseks suunamiseks on 
moodustatud valdkondade ülene VV tasemel ümarlaud.

- Metsandusotsused arvestavad riiklikke ja 
rahvusvahelisi kohustusi.

- Metsa puudutav avalik teave ja ruumiinfo on kõigile 
kättesaadav veebipõhise infosüsteemi kaudu. Toimib 
metsaregistri teavitussüsteem metsaomanikele.



MAK2030 kavand – kohalik 
tasand

2. Kohaliku elukeskkonna kujundamiseks saavad 
kohalikud kogukonnad metsamajandamise planeerimisel 
kaasa rääkida. 

- Metsa kui elukeskkonna planeerimisse ja arendamisse 
on kaasatud kodanikud ja kogukonnad läbi 
üldplaneeringute koostamise protsessi.

- Samuti kaasab riigimetsa majandamise keskus 
kohalikke kogukondi asustusüksuste lähedaste raiete 
planeerimisse.

- Kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamise 
võimekust, sh rohevõrgustike planeerimise ja 
metsandusalast kompetentsi on parandatud.

- Loodud on teavitussüsteem piirinaabritele 
metsateatiste registreerimisest.



Mõned suunised
Metsaomanik on see, kes tegelikult metsanduse 
eesmärke saavutada aitab. Ka on ta kogukonna liige 
ja panustab piirkonna arengusse. Mets on tema vara.

• Kõik kitsendused peavad olema hästi põhjendatud ja 
arvestama metsa arenguga

• Avaliku huvi kaalumine vs omandiõigus 

• Hüvitised

• Kitsenduste ulatus suures plaanis ja nende mõju
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