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Kaasamine metsatööde planeerimisse 

Riigimetsa Majandamise Keskus, 8. märts 2021 

1. Lähtekohad 

RMK-l tuleb metsa majandamisel kaaluda kaht vastandlikku avalikku huvi. Ühelt poolt on vaja 

uuendada ja hooldada metsa, toota puitu, säilitada metsaga seotud töökohad ning teenida riigile 

tulu. Teisalt on kohalike elanike huvi säilitada nende senine elukeskkond võimalikult 

puutumatuna. 

Metsaseaduse § 43 lõige 9 sätestab, et asustusüksuse lähedal asuva metsa majandamisel kaasab 

riigimetsa majandaja metsamajandamise tööde planeerimisse kohaliku kogukonna või 

elanikud. Käesolevas juhises määratleb RMK, kuidas ta seda teeb, arvestades, et ei kahjustataks 

kumbagi eelnimetatud avalikku huvi. 

Riigimetsa, mis asub asulate lähedal või mida inimesed aktiivselt kasutavad, peab RMK 

kõrgendatud avaliku huviga metsaalaks. Nende alade läheduses elavaid või kinnistuid omavaid 

inimesi (kohalik kogukond või elanikud), keda metsatööd otseselt mõjutavad, kaasab RMK 

metsatööde planeerimisse. 

RMK saab arvestada vaid nende ettepanekutega, milles RMK-l on otsustusõigus (näiteks ala 

looduskaitse alla võtmine või riigimetsa uuendusraiete mahu määramine ei ole RMK 

pädevuses). 

2. Kõrgendatud avaliku huviga metsaala määratlemine 

Kohalikele kogukondadele ja elanikele olulised kõrgendatud avaliku huviga metsaalad 

lepitakse kokku kohaliku omavalitsusega üldplaneeringu koostamise käigus. 

Lisaks sellele saavad kohalikud kogukonnad või elanikud teha RMK-le ettepanekuid 

metsaalade arvamiseks kõrgendatud avaliku huviga alade hulka, kui nad kasutavad neid 

metsaalasid igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks. 

Kõrgendatud avaliku huviga metsaalad piiritletakse ja neile koostatakse ala metsatööde kavad 

kuni 10 aastaks. RMK avalikustab kavad oma kodulehel ning kohaliku kogukonna või 

elanikega kokkulepitud alad kantakse avalikule kaardirakendusele (RMK metsatööde kaart). 

3. Kaasamine kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel metsatööde kava koostamisse 

RMK annab oma kodulehel teada kavatsusest alustada metsatöödega kõrgendatud avaliku 

huviga metsaalal. Teatele on lisatud dokument, kus on kirjeldatud ala piire ja sellel paiknevaid 

metsi. Teade saadetakse e-kirjaga kohalikule omavalitsusele ning kohalikule kogukonnale või 

elanikele, keda metsatööd otseselt mõjutavad (eeldusel, et kohalik kogukond või elanikud on 

RMK-le oma kontaktandmed teada andnud). Pärast seda on võimalik kohalikul kogukonnal, 

elanikel ja omavalitsusel esitada ettepanekuid metsatööde kavatsuse kohta (vt joonis 1). Teade 

avaldatakse ka RMK sotsiaalmeedia kanalis Facebook. 
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Joonis 1. Kaasamine ala metsatööde kava koostamisse. 
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Kohalik kogukond, elanikud ja omavalitsus saavad RMK-le teha 21 päeva jooksul ettepanekuid 

kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatuse, vajalike metsatööde ja muude tähelepanu 

vajavate asjaolude kohta (vt punkt 4 – Ettepanekute esitamine). 

RMK kaalub esitatud ettepanekuid ning koostab 21 päeva jooksul kõrgendatud avaliku huviga 

metsaala metsatööde kava projekti ning avaldab selle oma kodulehel. Projektile on lisatud 

ettepanekute kokkuvõte, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid, ettepaneku esitaja nime ja 

ettepaneku arvestamise või mittearvestamise põhjendust. Teade avaldatakse ka RMK 

sotsiaalmeedia kanalis Facebook. 

Kohalik kogukond, elanikud ja omavalitsus saavad RMK-le teha uuesti ettepanekuid avaldatud 

kava projekti kohta 21 päeva jooksul alates projekti avaldamise kuupäevast RMK kodulehel (vt 

punkt 4 – Ettepanekute esitamine). 

Huvi olemasolul korraldatakse kava tutvustamiseks koosolek. Teade koosolekust avaldatakse 

RMK kodulehel ja RMK sotsiaalmeedia kanalis Facebook. Kutse koosolekule saadetakse 

vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist e-kirjaga kohalikule omavalitsusele ning 

kohalikule kogukonnale või elanikele, keda metsatööd otseselt mõjutavad, eeldusel, et kohalik 

kogukond või elanikud on RMK-le oma kontaktandmed teada andnud. Koosolekul 

tutvustatakse koostatud metsatööde kava, planeeritud metsatöid ning laekunud ettepanekuid.  

Avaliku koosoleku järel saab veel ettepanekuid teha 7 päeva jooksul alates koosoleku 

toimumise kuupäevast. 

Kui kava avalikustamise järel ei ole vaja korraldada avalikku koosolekut, siis kinnitab RMK 

vastava ala metsatööde kava ja avaldab kokkuvõtte oma kodulehel 21 päeva jooksul alates 

vastava ala projekti avalikustamisest RMK kodulehel.  

Avaliku koosoleku järel koostatud kokkuvõtte alusel kinnitab RMK vastava ala metsatööde 

kava 21 päeva jooksul alates avaliku koosoleku toimumise kuupäevast ja avaldab kokkuvõtte 

koos kinnitatud kavaga oma kodulehel. 

RMK esitab metsateatised peale vastava ala metsatööde kava koostamise kokkuvõtte 

avaldamist RMK kodulehel. 

Kõrgendatud avaliku huviga metsaala langi kõrvale paigaldatakse vajadusel enne metsatööde 

algust metsatöid tutvustav infotahvel. 

Kaasamine peab olema korraldatud ja lõpetatud järgneva aasta I poolaastal planeeritud 

raietööde osas 1. detsembriks ja II poolaasta tööde osas 1. juuniks.  

4. Ettepanekute esitamine 

Pärast ala piiride ja sellel paiknevate metsade kirjelduse avaldamist RMK kodulehel on 

võimalik kohalikul kogukonnal, elanikel ja omavalitsusel esitada ettepanekuid, millele 

metsatööde planeerimisel tähelepanu pöörata. Kava projekti valmides saab esitada ettepanekuid 

planeeritavate metsatööde kava kohta.  

RMK ootab lisaküsimusi ja ettepanekuid e-kirja teel. 
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RMK saab arvestada nende ettepanekutega, mis puudutavad planeeritud metsatöid ja mille 

puhul RMK-l on otsustusõigus (näiteks ala looduskaitse alla võtmine või riigimetsa 

uuendusraiete mahu määramine ei ole RMK pädevuses). RMK kaalub ettepanekuid kehtivate 

õigusaktide raames ja võimaluse korral arvestab ettepanekuid, mille elluviimine ei kahjustaks 

oluliselt metsa kasvatamise ja kasutamise võimalusi. 

Ettepanekuid oodatakse järgmiste teemade kohta: 

1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine, 

2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks 

ja sportimiseks kasutatavad rajad), 

3) raiealade sobitamine maastikku, 

4) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta kava kehtivuse perioodil), 

5) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobivad puuliigid), 

6) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine). 


