


Minu kogemusest
● Metsanduslik kõrgharidus Eesti Maaülikoolist
● Metsakonsulent aastast 2013
● Rakvere Metsaühistu juht aastast 2017
● Metsaomanike nõustamine. Erametsade kasvatamine ja 

majandamine Lääne-Virumaal ja selle ümbruses ka Lahemaa 
rahvuspargis

● Eesti Erametsaliidu juhatuse liige aastast 2018



Mis on metsaühistu?
● Metsaomanike endi loodud organisatsioon
● Erinevaid metsandusega seotud teenused
● Koolitused ja ühisüritused teiste piirkonna metsaomanikega
● Sõltumatu nõuanne metsakonsulendilt
● Metsaühistutega on liitunud u 14 000 metsaomanikku, pindalaliselt üle 

poole eraomandis olevatest metsadest.
● Rakvere Metsaühistusse kuulub 840 liiget



Looduskaitse Eestis
● 31.12.2019 seisuga oli Eestis kokku 3923 kaitstavat loodusobjekti 

kogupindalaga 1 611 297 ha. 
● 2019. aastal lisandus 107 objekti ja kaitsealune pindala kasvas 32 

474 ha võrra, lisandus 58 looduskaitseala laane- ja salumetsade 
kaitseks.

● Keskkonnaagentuuri ülevaade: „Looduskaitse arvudes – 2019“.

https://arcg.is/SyzKW


Kaitsealune maa ja mets
● 23% Eesti pindalast
● 25,4% Eesti metsamaast

○ Range kaitse all metsamaa 14,1%
○ Muu kaitsealune metsamaa 11,3%

Allikas: Keskkonnaagentuur



Kaitstavate loodusobjektide tüübid
● Kaitsealad
● Hoiualad
● Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
● Püsielupaigad
● Kaitstavad looduse üksikobjektid
● Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid



Kaitstav 
loodusobjekt

Kaitsmise eesmärk Võimalikud 
kaitsevööndid

Kaitsekorraldus

Kaitseala (rahvuspark, 
looduskaitseala, 
maastikukaitseala)

Ökosüsteemide, maastike ja 
elupaikade kaitse

reservaat, 
sihtkaitsevöönd, 
piiranguvöönd

Igal kaitsealal on oma 
kaitse-eeskiri. Olulisemad tööd 
määrab kaitsekorralduskava

Hoiuala Elupaikade kaitse - Kaitse-eeskirja ei koostata. 
Olulisemad tööd määrab 
kaitsekorralduskava

Kaitsealused liigid, 
kivistised, mineraalid

Liikide, isendite, eksemplaride 
ja leiukohtade kaitse

- Liikide kaitset korraldatakse riiklike 
tegevuskavade alusel

Püsielupaigad Liigikaitse sihtkaitsevöönd, 
piiranguvöönd

Iga liigi püsielupaikadel on ühine 
kaitse-eeskiri

Kaitstavad looduse 
üksikobjektid

Puud, allikad, rändrahnud, joad, 
kärestikud, pangad, paljandid, 
koopad, karstinähtused

piiranguvöönd Kõigile ühine kaitse-eeskiri

KOV tasandil 
kaitstavad 
loodusobjektid

Elupaigad, maastikud, põllud, 
pargid, haljasalad

piiranguvöönd Igal objektil oma kaitse-eeskiri. 
Olulisemad tööd määrab 
kaitsekorralduskava.



Kaitsealad
● Rahvuspark
● Looduskaitseala
● Maastikukaitseala



Rahvuspark
Kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse 
säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

Igal rahvuspargil on oma kaitse-eeskiri, kus on kirjas, millised tegevused on kaitsealal 
lubatud ning millised vajavad Keskkonnaameti luba. Lisaks on rahvusparkidel 
kaitsekorralduskavad, mille tegevuskavaga nähakse ette järgmisel perioodil 
teostatavad tööd, nende tööde prioriteetsus, teostamise aeg ning maksumus.

Võimalikud kaitsevööndid: loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd.



Eesti rahvuspargid
● Lahemaa – Põhja-Eesti rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks;
● Karula – Lõuna-Eesti kuppelmaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks;
● Soomaa – Vahe-Eesti soo- ja lammimaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks;
● Vilsandi – Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi 

kaitseks;
● Matsalu – Lääne-Eesti iseloomulike koosluste ning Väinamere looduse ja 

kultuuripärandi kaitseks;
● Alutaguse – Ida-Eesti tüüpiliste ja haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike 

looduse ning kultuuripärandi kaitseks.



Looduskaitseala
●  Looduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, 

taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

Looduskaitseala võimalikud vööndid on loodusreservaat, 
sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd.



Maastikukaitseala
● Maastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, 

uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks.

Maastikukaitseala võimalikud vööndid on sihtkaitsevöönd ja 
piiranguvöönd.



Veekogu kalda või ranna veekaitsevöönd
● Rannal ja kaldal on majandustegevus veekaitsevööndis on enamasti 

keelatud. Veekaitsevööndi laius tavalisest veepiirist on:
●  Läänemerel, Peipsil ja Võrtsjärvel – 20 m ;
●  Teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel ja kanalitel – 10 m ;
●  Maaparandusobjektide eesvooludel kuni nende suubumiseni 

looduslikesse veekogudesse – 1 m



Veekogu kalda või ranna veekaitsevöönd
Veekaitsevööndis on puittaimestiku raie keelatud, välja arvatud veejuhtme 
ja veehoidla remondiga seotud tööde tegemiseks või puittaimestiku 
hooldamiseks ja uuendamiseks sanitaar- või turberaiena

Veekogust ei tohi materjali läbi vedada (st sõita) ja veekaitsevööndis ei 
tohi pinnast kahjustada. Kui veekogule pannakse risti palgid ja sõidetakse 
neid üle veekogu, siis on see lubatav.



Liikide kaitsekategooriad
I kaitsekategooriasse arvatakse:

● liigid, mis on Eestis haruldased, esinevad väga piiratud alal, vähestes 
elupaikades, isoleeritult või väga hajusate asurkondadena;

● liigid, mis on hävimisohus, mille arvukus on inimtegevuse mõjul 
vähenenud, elupaigad ja kasvukohad rikutud kriitilise piirini ja 
väljasuremine väga tõenäoline.



Liikide kaitsekategooriad
II kaitsekategooriasse arvatakse:

● liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus on väike või väheneb 
ning levik Eestis väheneb ülekasutamise, elupaikade hävimise või 
rikkumise tagajärjel;

● liigid, mis võivad olemasolevate keskkonnategurite toime jätkumisel 
sattuda hävimisohtu.



Liikide kaitsekategooriad
III kaitsekategooriasse arvatakse:

● liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või 
rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et nad võivad 
sattuda ohustatud liikide hulka;

● liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike 
kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu.



● I kaitsekategooria liikide kõikide teadaolevate elupaikade või 
kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade, hoiualade moodustamise 
või püsielupaikade kindlaksmääramisega.

● II kaitsekategooria liikide vähemalt 50 protsendi teadaolevate ja 
keskkonnaregistris registreeritud elupaikade või kasvukohtade kaitse 
tagatakse kaitsealade, hoiualade moodustamise või püsielupaikade 
kindlaksmääramisega lähtuvalt alade esinduslikkusest.

● III kaitsekategooria liikide vähemalt 10%



Püsielupaik on kaitsealuse looma sigimisala või koondumispaik (näiteks rände 
ajal), kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht või lõhe ja jõesilmu 
kudemispaik. Püsielupaigas võib kehtida kas sihtkaitsevööndi või 
piiranguvööndi kaitsekord. 

Kui püsielupaika ei ole veel keskkonnaministri määrusega ekstra 
moodustatud, on automaatselt kaitse all (välja arvatud asustamata pesapuud)

Püsielupaik



Püsielupaiga piirangud
● lendorava pesapuu ja seda ümbritsev ala 25 meetri raadiuses;
● merikotka, madukotka ja kalakotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 200 meetri raadiuses;
● suur-konnakotka ja must-toonekure pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 meetri raadiuses;
● väike-konnakotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 100 meetri raadiuses;
● kaljukotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 500 meetri raadiuses;
● väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 meetri 

raadiuses.

 Pesapuu avastanud isik on kohustatud informeerima sellest Keskkonnaametit kolme ööpäeva jooksul



Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade 
võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või 
ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende 
elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Võrgustiku siht 
on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja 
elupaikade soodne seisund. Looduskaitseseaduse alusel on Natura 2000 
alade kaitseks moodustatud kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad.



Hoiuala
moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa 
seisundi tagamiseks.

Hoiualal on metsaraie keelatud, kui see võib rikkuda kaitstava elupaiga 
struktuuri ja funktsioone ning ohustada elupaigale tüüpiliste liikide 
säilimist. Kui kavandatav uuendusraie on hoiualal lubatud, siis lageraie 
langi suurus võib olla kuni kaks hektarit ja laius kuni 30 meetrit ning 
turberaie langi suurus kuni viis hektarit.



Erinevad kaitsevööndid
● Loodusreservaadid 

○ Kaitsealadel
○ Keelatud on igasugune inimtegevus, erametsades reservaate ei ole. 

● Sihtkaitsevööndid
○ Kaitsealadel ja püsielupaikades

● Piiranguvööndid
○ Kaitsealadel, püsielupaikades, kaitstavatel looduse üksikobjektidel, KOV tasandil kaitstavatel 

loodusobjektidel



Sihtkaitsevööndis on keelatud (kui pole eeskirjas lubatud)

● majandustegevus;
● loodusvarade kasutamine;
● uute ehitiste püstitamine (s.h. kraavid ja teed);
● inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude 

koondumispaigas;
● sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine;
● telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine
● Metsaraiet saab teha vaid juhul, kui see on vajalik kaitse-eesmärgi saavutamiseks – nt raie soode 

taastamiseks või kaitsealusele liigile vajaliku elupaiga seisundi säilitamiseks.



Piiranguvööndis on keelatud (kui pole eeskirjas lubatud)

● uue maaparandussüsteemi rajamine;
● puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
● uuendusraie;
● kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes puuvõrade ja põõsaste kujundamine, 

puittaimestiku istutamine ja raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta;
● ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine (NB! sh teed)
● jahipidamine ja kalapüük;
● Nimekiri ei hõlma kõiki piiranguid, vt ka Looduskaitseseaduse § 31.

https://www.riigiteataja.ee/akt/LKS#para31


Kaitsekorraldust reguleerivad
● Looduskaitseseadus
● Kaitse-eeskiri
● Kaitsekorralduskava
● Liigi tegevuskava



Kaitse-eeskiri
Üldised kaitsekorra põhimõtted pannakse paika kaitseala kaitse-eeskirjadega

Kaitsealadel on erinevad kaitse-eesmärgid, see tähendab et kaitsekord võib 
palju erineda. Kui planeerida piiranguvööndis metsade majandamist, tuleb 
eelkõige tutvuda konkreetse kaitseala kaitse-eeskirjaga.

Kõik kaitse-eeskirjad on leitavad Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_tulemused.html?pealkiri=kaitse-eeskiri&tekst=&valjDoli1=&valjDoli2=&valjDoli3=&nrOtsing=tapne&aktiNr=&minAktiNr=&maxAktiNr=&kehtivusKuupaev=04.04.2019&_valislepingud=on&_valitsuseKorraldused=on&_riigikoguOtsused=on&kehtivuseAlgusKuupaev=&kehtivuseLoppKuupaev=


Kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava on tegevusplaan, milles:

● kirjeldatakse ala väärtused;
● tuuakse välja loodusobjekti ohustavad tegurid ning nende mõju;
● seatakse kaitse eesmärgid;
● planeeritakse vajalikud tööd ja meetmed eesmärkide saavutamiseks;
● määratakse tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ja maht.

Kinnitatud kaitsekorralduskavad leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitsekorralduskavade-koostamine/kinnitatud


Liigikaitse tegevuskavad
Tegevuskavad koostatakse:

● I kaitsekategooria liikidele;
● kaitsealustele liikidele nende soodsa seisundi tagamiseks, kui senised abinõud 

seda ei taga või kui seda nõuab rahvusvaheline kohustus;
● liigi ohjamiseks, kui teadusinventuuri tulemused näitavad liigi arvukuse 

suurenemisest tingitud olulist kahju keskkonnale.

Kinnitatud liigi tegevuskavad leiab Keskkonnaministeeriumi lehelt.

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/looduskaitse/liigikaitse/liigikaitse-tegevuskavad


Info piirangute kohta
● Metsaportaal
● Kaitse-eeskiri Riigi Teatajas
● Kaitsekorralduskava
● Liigi tegevuskava
● EELIS infosüsteem
● Maa-ameti kaardirakendusest 

“Looduskaitse ja Natura2000”



Kaitsealade moodustamine (keskkonnaamet)



Igaühel on õigus esitada ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks.

Kui Keskkonnaamet leiab loodusobjektil kaitse alla võtmise eeldused ja kaitse alla 
võtmine on otstarbekas, algatatakse kaitse alla võtmise menetlus.

Kui on esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või algatatud kaitse alla 
võtmise menetlus, on Keskkonnaametil õigus kuni 28 kuuks peatada sellele alale 
esitatud metsateatise menetlemine.

Looduskaitseliste piirangute planeerimine



Omaniku teavitamine kaitseala planeerimisest
Kaitse alla võtmise kavatsusest peab riik maaomanikku tähitud kirjaga teavitama ning 
selgitama kavandatud piirangute ulatust ja sisu.

Maaomanik saab avaldada oma seisukohta kavandatud piirangu suhtes.

Peale kaitseala moodustamist saadetakse maaomanikule vastav teavituskiri, 
maaomanik saab õigusakti 30 päeva jooksul vaidlustada. 



Kaitsekohustuse teatis
● Pruunkaru talvitumispaika või I kaitsekategooria liigi isendite kasvukohta või 

elupaika sisaldava või selle piiresse jääva kinnisasja omanikule peab 
Keskkonnaamet saatma kaitsekohustuse teatise, kus kirjas konkreetsele 
maaüksusele kehtestatud piirangud.

● Praktikas seda alati ei tehta ning metsaomanik võib püsielupaigast teada 
saada alles metsatöid planeerima hakates.



Kui leiad kaitsealuse liigi
LKS kohustab teavitama lendorava ja kotka 
pesapuu leidmisel 3 ööpäeva jooksul 
Keskkonnaametit. Samuti tuleb teada anda 
pruunkaru talvituspaiga avastamisest.

Muude kaitsealuste liikide avastamise puhul 
teavitamiskohustust ei ole.

Kuvatõmmis kaljukotka pesakaamerast (juuni 2020).



Kaitse alt väljaarvamine

Sarnaselt kaitse alla võtmise ettepanekule, on igaühel õigus esitada 
põhjendatud ettepanek kaitstava loodusobjekti tüübi, kaitse eesmärgi või 
välispiiri muutmiseks või kaitse-eeskirjas märgitud piirangute või 
loodusobjektiga seotud kohustuste ulatuse oluliseks muutmiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks. 



Looduskaitseliste piirangute hüvitamine
● Natura 2000 metsa toetus
● Täielik või osaline maamaksuvabastus
● VEP kaitselepingud
● Maa müük riigile



Natura 2000 metsa toetus
● Hüvitis looduskaitseliste piirangute eest erametsamaal

○ Sihtkaitsevööndis (sh väljaspool Natura ala) 110 eurot/ha
○ Piiranguvööndis (vaid Natura aladel) kuni 60 eurot/ha

● Hüvitist saab taotleda kord aastas, esitades e-PRIA kaudu taotluse 
Erametsakeskusele

● Taotlemisel abistavad metsaühistud üle Eesti
● www.eramets.ee/natura 

http://www.eramets.ee/natura


Maamaksuvabastus kaitsealadel
● Maamaksu ei maksta kaitsealade loodusreservaadi ja 

sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt.
● Kaitsealade, hoiualade, püsielupaikade ja looduse üksikobjektide 

piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50 protsenti 
maamaksumäärast.



Vabatahtlik looduskaitse - vääriselupaiga (VEP) lepingud
VEP kaitseks saab erametsaomanik sõlmida lepingu, millega 
hüvitatakse metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kulud.

Lepinguga võtab metsaomanik kohustuse vältida ja mitte lubada 
VEP alal metsaraiet (va erakorralised raied KeA nõusolekul), 
lamapuidu eemaldamist, metsakuivendust, metsateede ehitust, 
metsa uuendamist, samuti telkimist ja lõkke tegemist.

 www.eramets.ee/toetused/vaariselupaiga-kaitseks-lepingu-solmimine 

http://www.eramets.ee/toetused/vaariselupaiga-kaitseks-lepingu-solmimine


Vääriselupaik (VEP)
Vääriselupaik on kaitset vääriv ala majandusmetsas, kus kitsalt 
kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise 
tõenäosus on suur. 

Kõik riigimetsas asuvad vääriselupaigad on kaitse all, eraomanikule 
kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik.



VEPile iseloomulikud tunnused
● alal kasvab põline või haruldane metsakooslus (väike inimmõju, looduslikult 

arenenud mets jm);
● leidub erilistele elutingimustele viitavaid bioloogilisi (häilud, erinevas vanuses 

puud, rohke lamapuit, vanad või õõnsustega puud jms) ja maastikulisi näitajaid 
(erinevad veest mõjutatud alad, järsakud, põlendikud jms);

● esineb erilistele elutingimustele viitavaid tunnusliike (liigid, mis vajavad erilisi 
tingimusi kasvamiseks, mida sageli majandatavates metsades ei ole).



VEP lepingu sõlmimine
1. Teavita Keskkonnaametit lepingu sõlmimise soovist.
2. Keskkonnaameti spetsialist kontrollib metsas vääriselupaiga olemasolu, vajadusel 

korrigeerib piire ning koostab täpse hinnakalkulatsiooni. 
3. Kui metsaomanik on tingimustega nõus, kinnitab ta allkirjaga, et Keskonnaameti 

koostatud aktis märgitud andmed on õiged ning et ta on nõus andmete edastamisega 
Erametsakeskusele ja notarile. 

4. Erametsakeskus korraldab notariaalse lepingu sõlmimise, millega koormatakse 
kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks 20 aastaks. 

5. Vääriselupaiga säilimist hakkab kontrollima Keskkonnaamet.



Kas minu kinnistul on VEP?
Info registreeritud vääriselupaikade kohta leiab metsaregistrist ja 
keskkonnaregistrist. 

Kui vääriselupaika registris ei ole, tuleb omanikul selle inventeerimiseks ja 
registrisse kandmiseks pöörduda Keskkonnaameti poole.



Potentsiaalsed vääriselupaigad
● ELF poolt üksikute metsa inventeerimisandmete (peamiselt vanuse) baasil koostatud 

andmestik metsaosadest, kus VÕIB esineda vääriselupaiga tunnuseid. 
● FSC sertifikaati omavad puidutöötlemisettevõtted ei saa VEP metsaosadelt raiutud puitu osta. 
● Et nendelt aladelt pärit puitu müüa, peab metsaomanik tellima VEP-tunnistust omavalt 

eksperdilt hinnangu vääriselupaiga esinemise või mitteesinemise kohta.

Metsaühistu lehel võimalus kontrollida: 
https://www.metsauhistu.ee/piirangud-millest-metsaomanik-midagi-ei-tea/ 

https://www.metsauhistu.ee/piirangud-millest-metsaomanik-midagi-ei-tea/


Kogemus potentsiaalsete vääriselupaikade tabeliga
Ühe metsaettevõtte kogemus:

Inventeeritud 83 potentsiaalset vääriselupaika 74 hektaril, vääriselupaiga 
tunnuseid leiti 1 hektaril. Täpsus 1,3%, kuid oluline aja- ja ka rahakulu 
metsaomanikule.

https://www.envir.ee/sites/default/files/koondnimekiri_tunnistustest_2019.pdf

https://www.envir.ee/sites/default/files/koondnimekiri_tunnistustest_2019.pdf


Looduskaitseliste piirangutega maa müük riigile
Kaitstavat loodusobjekti sisaldava või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas 
asuva kinnisasja omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga 
kinnisasja väärtusele vastava tasu eest, kui kaitsekord piirab oluliselt ala 
sihtotstarbelist kasutamist. Oluliseks piiranguks on näiteks uuendusraie 
täielik keeld metsamaal.



LK-piirangutega maade müük riigile
1. Maaomanik teeb LK-piirangutega maade müügiks avalduse Keskkonnaametile
2. Keskkonnaamet hindab, kas riigile müüdava maa sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt 

piiratud ning saadab ettevalmistatud materjalid omandamise algatamise või sellest 
keeldumise otsuse tegemiseks Keskkonnaministeeriumile. 

3. Positiivse otsuse korral tellib Keskkonnaamet kinnisasja väärtuse hindamise ja peab 
maaomanikuga läbirääkimisi. 

4. Kui hinna osas jõutakse kokkuleppele, teeb keskkonnaminister maa omandamise otsuse.
5. RMK sõlmib omanikuga lepingu ja vormistab kinnisasja riigi omandisse



LK-piirangutega maade müük riigile
Kinnisasja omandamine otsustatakse omandamiseks tehtud avalduste laekumise 
järjekorras. NB! Protsess võib kesta aastaid!

Ootejärjekorra leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt https://www.envir.ee/et/kaitsealad.

Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/
kaitstavad-alad/kaitsealal-asuva-maa-muuk 

https://www.envir.ee/et/kaitsealad
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitstavad-alad/kaitsealal-asuva-maa-muuk
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitstavad-alad/kaitsealal-asuva-maa-muuk


Loodusobjekti sisaldava kinnisasja müük
● Kaitsealal või hoiualal asuva või kaitstavat looduse üksikobjekti või püsielupaika 

sisaldava maa võõrandamisel või asjaõigusega koormamisel peab sõlmitavas 
lepingus ära märkima ka info kaitstava objekti kohta.

● Kui kinnisasi asub tervenisti või osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, I 
kaitsekategooria liigi püsielupaigas, kaitstava looduse üksikobjekti 
piiranguvööndis, kaitsealal või hoiualal, on kinnisasja võõrandamisel riigil 
ostueesõigus.

● Ostueesõigust ei rakendata, kui kinnisasi võõrandatakse omaniku sugulastele.



KOV planeeringutest tulenevad piirangud
Kohalik omavalitsus (KOV) saab üldplaneeringuga seada metsa majandamisele 
piiranguid, mida muul viisil metsaomanikule seada ei saaks. Samas saab 
metsaomanik üldplaneeringuga ka suurendada oma õigusi (nt juurdepääsuteede 
ja keeluvööndites tegutsemise asjus).

Keskkonnaseisundi kaitseks määratud metsa majandamisele võib KOV 
kokkuleppel maaomanikuga planeeringuga seada piiranguid uuendusraie 
tegemisel raieliigile ning lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele.



KOV planeeringutes osalemine
Erametsaliit on pidanud valdadega kirjavahetust ja toonud esile üldised 
metsanduslikud huvid seoses üldplaneeringute koostamisega. 

Et omanike huvid saaks maksimaalselt kaitstud, peab ka omanik ise 
üldplaneeringu koostamisel olema aktiivne ja oma huvidest KOV-le teada andma.

Täpsem info ja näited: erametsaliit.ee/tegevused/huvide-kaitse/planeeringud 

https://erametsaliit.ee/tegevused/huvide-kaitse/planeeringud


Paus 15 minutit

meelis.matkamae@metsauhistu.ee



Mis on mets?
● on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse
● on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad 
● puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega 

vähemalt 30 protsenti.
● Metsamaaks ei loeta õuemaad, elamumaad, pargi, kalmistu, 

haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, dendraariumi ning 
puu- ja põõsaistandike maad.



Riigimetsas ja piiramata või tähistamata erametsas tohib

● viibida ja korjata marju, seeni, pähkleid ning varuda ravim- ja 
dekoratiivtaimi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, 
häirimata loomi ja teisi metsas viibijaid ,püsivaid jälgi jätmata ning 
tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides

● telkida ja lõket teha kohtades, mille metsaomanik on selleks ette 
valmistanud ja tähistanud, või tema loal

● sõita sõidukiga metsamaal paiknevatel teedel ja metsaomaniku loal 
ka väljaspool teid.



Metsade majandamine, kuidas alustada?
Konsulent on metsandusvaldkonna ekspert, kellele on omistatud 
konsulendi kutse metsamajanduse valdkonnas. Ta on enamasti 
metsandusalase kutse- või kõrgharidusega ja vähemalt kolmeaastase 
töökogemusega. Tema töö on korrektse teabe edastamine 
metsaomanikule. Oma töös peab konsulent lähtuma konsulentide 
kutse-eetikast.

https://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/

https://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/


Metsa korraldamine
Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja 
varude suuruse kohta, nõustada metsaomanikku ja kavandada pikaajalisi 
metsamajanduslikke tegevusi.

Metsamajandamiskava



Metsamajandamiskava
Uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemiseks on kohustuslikud kehtivad 
inventeerimisandmed. 

Juriidilisele isikule kuuluval kinnisasjal on metsa pindala alla 2 ha 
Füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui 5 ha.

Toetuste taotlemiseks on vaja kehtivat kava.



Raieliigid
1. Uuendusraie
2. Hooldusraie
3. Valikraie
4. Trassiraie
5. Raadamine
6. Kujundusraie



Uuendusraie liigid
● Lageraie
● Turberaie

○ Häilraie. Häilraie korral raiutakse uuendamisele kuuluv mets häiludena korduvate 
raiejärkudena

○ Aegjärkne raie. Aegjärkse raie korral raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajali üle 
raielangi kahe või enama raiejärguna.

○ Veerraie. Veerraie korral raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puud langi servast lageraie 
korras korduvate raiejärkudena mitte rohkem kui puistu kõrguse laiuselt



● Aegjärksel raiel ei tohi raiega viia puistu esimese rinde täiust pärast 
esimest raiejärku madalamale kui 30%.

● Häilraiel võib ühe hektari kohta sisse raiuda kuni viis häilu. Esimesel 
raiejärgul võib häilu läbimõõt olla kuni 40 m, teisel raiejärgul võib seda 
suurendada kuni 30 m ja kolmanda raiejärguga võib häiludevahelisel 
alal kõik puud raiuda. Sisseraiutavate häilude pindala pärast esimest 
raiejärku ei tohi olla suurem, kui 25% puistu pindalast.

Turberaie



Turberaie
● Veerraiel võib raiuda lageraie korras langi servast kuni metsa 

keskmise kõrguse laiuse riba. Lagedaks raiutud riba kõrval võib 
raiuda üksikpuid või häile puistu kõrguse laiuselt nii, et täius ei 
langeks alla 50%.

Peab jälgima, kas kaitse-eeskirjas on turberaiete puhul toodud 
välja eraldi piiranguid. 



Turberaie
Turberaie järgmise raiejärgu võib teha, kui raielangil kasvab sobiva liigi 
järelkasvu elujõulisi vähemalt 0,3 m kõrguseid puid vähemalt 1000 ühe 
hektari kohta.

Turberaie viimase raiejärgu võib teha, kui raielangil kasvab sobiva liigi 
järelkasvu elujõulisi vähemalt 0,5 m kõrgusi puid vähemalt 1500 ühe 
hektari kohta.



Hooldusraie                             https://www.eramets.ee/toetused/metsameede/

● Valgustusraie. Kuni 8 cm keskmise rinnasdiameetriga puistus.
● Harvendusraie 8 cm ja suurema keskmise rinnasdiameetriga 

puistus.Harvendusraie tegemisel tuleb jälgida metsa rinnaspindala ja 
täiuse lubatud alammäärasid (puuliik, vanus ja boniteet)

● Sanitaarraiet tehakse nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist 
soodustavate puude, surevate või surnud puude ning oma ülesande 
täitnud seemnepuude metsast eemaldamiseks. 

https://www.eramets.ee/toetused/metsameede/


Valikraie
Valikraiet tehakse püsimetsana majandamise eesmärgil puistus, mis on 
saavutanud raievanuse, üksikute puude ja väikehäilude raiumisega. 
Väikehäilude läbimõõt võib olla kuni 20 meetrit.

Metsa majandamise eeskirjas on välja toodud puistu rinnaspindala 
alammäärad boniteediklasside ja puuliikide järgi.



Trassiraie
Kuni nelja meetri laiuselt kvartali- või piirisihi sisseraie või olemasoleva 
sihi või teeserva, kraavikalda ja kraaviserva puhastamine puudest, mille 
keskmine rinnasdiameeter ületab kaheksat sentimeetrit.



Raadamine
Raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui 
metsa majandamiseks. Raadatud alale mets tagasi ei kasva.



Kujundusraie
On raie mida tehakse kaitstaval loodusobjektil kaitse-eesmärgi 
saavutamiseks vastavalt kaitsekorralduskavale, liigi kaitse ja ohjamise 
tegevuskavale või kaitstava looduse üksikobjekti või vääriselupaiga 
seisundi säilitamiseks ja parandamiseks.



12. augusti veebiseminaril tutvustab 
erinevaid raieviise Eesti Maaülikooli 
professor Hardi Tullus.

Info ja registreerimine: 
https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-mi
llise-raie-kasuks-otsutada. 

https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-millise-raie-kasuks-otsutada
https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-millise-raie-kasuks-otsutada


Metsakaitseekspertiis
Keskkonnaamet võib lubada metsaomaniku tellimusel tehtud 
metsakaitseekspertiisi alusel loodusõnnetuse tõttu hukkunud või 
looduslike tegurite tagajärjel halva tervisliku seisundiga metsa, samuti 
halva fenotüübiga puistu või metsaomanikust sõltumata põhjusel väikese 
rinnaspindalaga ja täiusega puistu raiet. See võimaldaks kahjustatud või 
hukkunud metsa kiiremini uuendada.



Metsakaitseekspertiisi ettekirjutus metsaomanikule.
Keskkonnaametil on õigus metsakaitseekspertiisi alusel teha 
metsakahjustuste ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks 
ettekirjutusi. Lisaks võidakse nõuda ettekirjutuses kahjustust põhjustava 
tegevuse lõpetamist või kahjustust põhjustada võivast tegevusest 
hoidumist, ohuallika kõrvaldamist ja tekkinud kahjustuse tagajärgede 
likvideerimist.



Metsateatis
Metsateatist võib esitada paberil, digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga või 
isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast raie või 
metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris.



Metsaregistri kasutamine

Metsaportaal: https://register.metsad.ee/

https://register.metsad.ee/


Metsa uuendamine
● maapinna ettevalmistamine puuseemnete külvamise ja puude 

istutamise võimaldamiseks või loodusliku uuenduse tekkele 
kaasaaitamiseks

● puuseemnete külvamine
● puude istutamine
● metsakultuuri hooldamine;
● loodusliku uuenduse tekke ja arengu soodustamine muul viisil.



Metsa uuendamine
Metsa uuendamise võtete rakendamine on enamasti kohustuslik ja 
metsaomanik peab seda tegema kahe aasta jooksul pärast metsaosa 
hukkumist või raiet.

Metsa uuendamise toetus

https://www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus/

https://www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus/


Kokkuvõtteks
Looduskaitseliste metsade majandamisel tuleb ennast lisaks seadustele kurssi viia ka 
konkreetsele alale kehtestatud reeglite ja piirangutega.

Metsaomaniku roll jääb uute piirangute kehtestamisega üha väiksemaks, oluline on 
piirangute planeerimisprotsessis aktiivselt kaasa rääkida.

Enamus otsuseid saab teha alles siis, kui metsas käidud ja ülevaade saadud. Kindlasti 
teeb otsustamise lihtsamaks spetsialisti kaasamine.

Metsaomanikke abistavad kohalikud metsaühistud.



Tänan kuulamast!

Minu kontaktid:
meelis.matkamae@metsauhistu.ee, tel 505 4383

mailto:meelis@rmy.ee

