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Põhieesmärk on luua ülevaade Tallinna linna omandis olevatest munitsipaalmetsadest. 

Kirjeldatud on linna haljastu majandamist ning linna loodust. Lisainfona on kajastatud 

kliima ja mulla iseärasused, puuliigid ja kasvukoha tüübid. Tähelepanu on pööratud 

Kohaliku omavalitsuse metsaomanikeks saamise võimalustele ning nende majandamise 

probleemidele. Informatsiooni hetkel Tallinna omandis olevate munitsipaalmetsade kohta 

on saadud Tallinna Keskkonnaameti töötajatelt. Kohalike omavalitsuste kohta materjali 

saamiseks on kasutatud ilmunud ajakirjandusartikkleid, uurimisraporteid.  

Tulemustena selgub, et omavalitsuste kaasarääkimine metsamajandamises on piiratud ja 

see on takistuseks majandamisel. Sammuti ei ole munitsipaalmaad ette nähtud 

majandutegevuseks mis soodustaks omavalitusete arengut.  

Kõige meeldejäävamaks faktiks töö koostamisel oli Eesti metsasuse pindala ja 

metsatagavara suurus. Seoses Tallinnaga jäi silma, et Lasnamäel ja Põhja- Tallinna 

linnaosas ei asu ühtegi munitsipaalmetsa. 
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Most important was to create an overview of municipal forests in Tallinn. Work discribes 

Tallinn city nature and its management. In additon to there is an subtheme about climate, 

soil, basic forest types in Tallinn and main tree species. In my work there ara topics like 

how Local authority get their forests and what kind of managing problems do they have to 

cope with. The accurate overview how much forests are in hand of city Tallinn I got from 

Tallinn Environment Agency workers. Do gather Information about Local government I 

have used journal articles and research reports. 

As a result reveals Local government has limited ways to affect forest management. 

Municipal lands are not defined for Local government  to develop economy or to expand. 

The most outstanding facts what I found out was how large area of Estonia is covered with 

forest and what is the size of forest reserve. With reference to Tallinn there is no municipal 

forests in the area of Lasnamäe and Põhja- Tallinn. 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Eesti linnad on metsaomanikuks olnud mõnedel andmetel ligemale 700 aastat. 

Munitsipaalmetsades toimunu on jätnud jälje ka meie metsanduse arengus, suuremalt 19. 

sajandi teisel poolel ja järgneva sajandi algul (Meikar, 2016). 

Eesti linnade metsaomand hakkas kujunema 13. sajandil linnakogukonna ühise maavalduse 

maadel, millele võisid lisaks olla läänistatud, kingitud või ostetud maadel kasvavad 

metsad. Linnade metsavaldus ei olnud ajalooliselt siiski püsiv, olulisemad muudatused 

kaasnesid 16.–17. sajandi võimuvahetuste ja 17. sajandi lõpu mõisate riigistamisega. 

Valdav osa Eesti linnadele kuulunud metsi asus linnamõisate maadel, mis võisid piirneda 

kas vahetult linna lähiste asuvate ühismaavaldustega  või siis olla kilomeetreid eemal 

(Meikar, 2016). 

Võttes aluseks Aastaraamat Mets 2014 (2016) esitatud andmed Eesti metsade pindalade 

muutumise kohta aastatel 1942-2104 võib väita, et hetkel on metsamaa pindala antud 

aastate lõikes suurim, ulatudes 2 273 700 hektarini. Metsatagavara mille näitajaks on 

483 000 000 m3, on sammuti suurim mis antud ajavahemikus kajastub. Metsaregistrisse 

kantud metsamaa eraldiste ja katastriüksuste omandivormi jagunemise järgi on seisuga 

31.12.2014 munitsipaalmetsade pindala Eestis 2474 ha (Aastaraamat Mets 2014, 2016). 

Munitsipaalomandis olevate metsamaade hulk on väga väike ka mujal maailmas. Näiteks 

Soomes moodustab see 1,6% kogu metsamaast. Teisalt on aga nende metsade olulisus 

rahvastikule suurem, kuna need pakuvad linnalähedastes piirkondades puhke- ja virgestuse 

võimalusi (Mattila jt., 2015).  

 

 



 

6 

 

Metsaomand määrab metsade majandamise eesmärgi ja viisi. Riigimets on Eesti Vabariigi 

omandis olev mets. Riigimetsas majandatakse metsaseaduse ja selle alusel kehtestatud 

metsaõigusnormide järgi. Avalikõigusliku juriidilise isiku, välja arvatud riik ja kohalik 

omavalitsus, omandis oleva metsa majandamine toimub erametsaga võrdsel alusel, kui 

seadusest ei tulene teisiti. Muitsipaalmets on kohaliku omavalitsuse (KOV) omandis olev 

mets. Munitsipaalmetsa majandab omanik riigimetsaga võrdsel alusel. Eramets on füüsilise 

või juriidilise või mitme isiku ühises omandis olev mets. Erametsa majandamise 

kitsendused sätestab seadus (Metsaseadus, 2006). Kui era- ja riigimetsadest on ülevaade 

üpris hea, siis munitsipaalmetsade olemi ja majandamise kohta on infot ja teadmisi vähem. 

Sellega seoses pööratakse antud töös tähelepanu päevakajalisele küsimusele mis puudutab 

linnametsade ja KOV-le kuuluvate metsade raiete reguleerimist ning kui suures ulatuses 

peaks olema KOV-el õigus kaasa rääkida raie planeeringutes. Ära saavad märgitud ka 

seadusemuudatuse plaanid.  

Antud töös on kajastatud kuidas munitsipaalmetsade majandamine on korraldatud ning mis 

moodi on omavalitsustest saanud maaomanikud. Tähelepanu on ka sellel kas omavalitsuste 

maadest on riigil ülevaade ning mis moodi toimub munitsipaalmaade taotlemine ning 

majandamine. Täpsem ülevaade on Tallinna linna haldusterritiooriumi looduse kohta. 

Välja on  toodud kõik hetkeseisuga Tallinna linna omandis olevad  munitsipaalmetsad.  
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2.  KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

2.1  Kohalike omavalitsuste metsad 
 

Maareformi seaduse alusel tagastatakse või kompenseeritakse endistele omanikele või 

nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa, antakse tasu eest või tasuta maa 

eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse 

omandisse ning määratakse kindlaks riigi omandisse jäetav maa. Maareformi seaduse §28 

toob ära KOV-le antava maa põhjused (Maareformi seadus, 1991). Metsamaad võib saada 

sel juhul, kui see vastab ühele järgnevatest tingimustest:  

1. Maad taotletakse sotsiaalmaaks; 

2. Maa oli seisuga 1940. aasta 16. juuni kohaliku omavalitsusüksuse omandis ja asub 

käesoleval ajal munitsipaliseerimist taotleva kohaliku omavalitsuse 

haldusterritooriumil; 

3. Maa oli 1940. aasta 16. juuni seisuga külakogukonna omandis olnud ühis maa; 

4. Maa piirneb munitsipaalomandis oleva maaga; 

5. Maa on vajalik kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja omavalitsuse 

arenguks. 

 

Sotsiaalmaana antakse KOV-le metsamaid, mis on vajalikud elanikele rekreatsiooniks ehk 

virgestuseks. Siia kuuluvad nii pargid, metsad kui muud rohealad. Reeglina on need 

suhteliselt väikesed maaüksused, kuid vaatamata sellele moodustavad valdava osa KOV-le 

antud  kõlvikutest (Hepner, 2013).   

Muutunud on maade piirid ning seetõttu on tagastamisi olnud suhteliselt vähe. Tagasi saab 

taodelda, nagu eelnevas loetelus mainitud, ainult neid maid mis on ka praegu sama 

omavalitsuse territooriumil (Hepner,  2013).  

Enamiku oma maadest on vallad ja linnad saanud riigilt maareformi käigus tasuta. 2010. 

aastaks oli omavalitsustele antud kokku ligi 15 000 maatükki kogupindalaga ca 30 000 
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hektarit. Maatükid on omavalitsused saanud kas ostmise, pärimise või kinkimise teel ning 

riigilt võõrandamise teel. Mõned vallad ja linnad on saanud maareformi käigus riigilt sadu 

hektareid, kas enne 1940. aastat omavalitsustele kuulunud mõisamaid või Nõukogude 

aegseid sõjaväemaid, ning kasutanud neid arenduseks ja tulu teenimiseks. Teistel on tulnud 

maad hankida muudel viisidel. Omavalitsustest on pindalalt kõige rohkem maad antud 

maareformi käigus Tallinna linnale 3722 ha, järgneb Tartu linn 1315 ha ja Rae vallad 1084 

hektariga. 40 protsenti omavalitsustest on saanud maareformi käigus tasuta maad vähem 

kui 50 hektarit. Valdav osa maadest on munitsipaalmaalomandisse antud maa 

asukohajärgse maavanema otsusel. Ülejäänud juhtudel on otsustajaks olnud Vabariigi 

Valitsus, kellel on munitsipaliseerimise otsustamise üle maavanemast suurem võim 

(Mattson,  2010)  

 

2.1.1 Kohaliku omavalituse maade munitsipaliseerimine 

  

Omavalitsusüksustele ette nähtud ülesannete täitmiseks ja arenguks pakub kõige laiemaid 

võimalusi maade munitsipaliseerimine. Paraku on maareformi läbiviijad siin seadust kitsalt 

tõlgendanud. See tähendab, et maad võib taotleda piltlikult öeldes vallamaja alla, aga mitte 

majandustegevuseks. Sama lugu on ka omavalitsuse arenguks taotletavate maadega. 

Arendustegevus peab olema kitsalt seotud seaduses nimetatud ülesannetega, mitte laiemalt 

arengu jaoks soodsate tingimuste (sealhulgas finantsmajanduslike tingimuste) loomisega. 

Esmapilgul laialdasi võimalusi pakkuv seadusepunkt osutub tegelikkuses küllaltki kitsaks 

ja piiratuks (Hepner, 2013).  

Kummalisi skeeme munitsipaalmaade võõrandamisel on kasutatud peamiselt varem ja 

üksikutes omavalitsustes. Näiteks Viimsi vallale andis Vabariigi Valitsus kõikidest teistest 

varem, juba aastatel 1993–1996, sadu hektareid sotsiaal- ja kümneid hektareid elamumaad, 

mis praeguseks on valdavalt võõrandatud. Valla esindajate sõnul pole seetõttu vallas nüüd 

maad, kuhu  näiteks lasteaedu ehitada, sest kõik on maha müüdud (Mattson, 2010) 

Suurimad metsaomanikud on metsaregistri järgi Valga (366,1 ha), Haapsalu (225 ha), 

Rakvere (137 ha) ja Elva (136,9 ha). Tallinna omanduses on 105,6 ha ja Pärnul 33,9 ha. 

Raplamaal on Kehtna vallal 82,2 ha ja Märjamaa vallal 31,2 ha (Hepner, 2013). 
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2.1.2 Kitsaskohad seoses omavalitsuste maadega 

 

Kohaliku omavalitsuse kaasa rääkimise võimalused metsanduse korraldamisel on 

suhteliselt kitsad. Enamasti piirduvad need põuastel suvedel tulekahjude ennetamiseks 

metsade sulgemise või omanikevaheliste tülide lahendamisega metsateede kasutamisel. 

2009. aastast lisandus metsaseadusesse §23, mille alusel saab KOV keskkonnaseisundi 

kaitseks määratud metsa majandamisel kaasa rääkida. Tegemist on nn. sanitaarkaitse 

metsadega, mis on mõeldud õhusaaste, müra, tugeva tuule, lumetuisu või tuleohu 

vähendamiseks. Nimelt võib Kohalik omavalitus nendes metsades teatud tingimustel seada 

piiranguid lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele. 

 

2.1.3 Kohaliku omavalitsuse raiete reguleerimine  

 

Kui linnas või selle lähiümruses alustatakse raietöödega metsakruntidel tähendab see 

tavaliselt, et tehakse ruumi uutele hoonetele.  Nii juhtus Viimsi vallas Haabneeme 

alevikus, Rapla külje all Salupere metsas ning Tallinnas nõmme mändide all. Elanikele 

armsaks saanud metsades, mis kõigil kolmel juhul oli ühel või teisel viisil keelatud, tehti 

raietöid. Talitati keskonnaameti raiet lubava metsateatise alusel, ning KOV-lt loa saamine 

polnud vajalik (Veski, 2016). 

Ants Erik (Eesti Erametsaliit) arvates moodustavad sellised väiksed metsatukad küll 

pisikese osa Eesti metsast kuid looduslikku elukeskkonna ja ilu poolest on neil suur roll. 

Kuna paljud metsamaad on erakätes on nende reguleerimine raskendatud, vabatahtlikult ei 

soovi keegi oma maad üldkasutatavaks muuta. „Ühel päeval on kinnistul väärtus, järgmine 

päev ei ole, sest looduskaitse või üldplaneering paneb kitsendused või ütleb, kuidas peab 

maaga ümber käima (Veski, 2016)“. 
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Lahendus pole Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest 

arvates sugugi keeruline. „Metsaseadusesse oleks võinud panna sisse, et kui üldplaneeringu 

kohaselt on tegu tiheasustusalaga, siis peaks raie kooskõlastatama omavalitsusega. See 

lahendaks paljud omavalitsuste probleemid, kaasa arvatud Tallinnas. Miks seda sisse ei 

panda ma ei oska ütelda. Seda on korduvalt küsinud ka Tallinna keskkonnaamet (Veski,  

2016)“. 

Tegelikkuses kõik nii lihtne pole. Raiekeelud ja muu majandamise planeerimine peab 

käima käsikäes metsaomanikega. Keelamine ei pruugi olla edasi viiv samm ning seetõttu 

tuleb ka kaitsealustes ja linnas asuvates puistutes ning rohealal leida edasiviivaid lahendusi 

mis oleks kasulikud ja loodust säästvad. 

Kuigi omavalitsusjuhid leiavad, et kohta, kus juba metsa majandatakse, ei tohiks lubada 

teha elamuehitust võimaldavat detailplaneeringut, annaks just detailplaneering 

omavalitsuse kätte ohjad raieid kontrollida. Keskkonnaõiguse keskuse jurist Siim Vahtrus 

selgitab: „Kui detailplaneeringu kohaselt näha ette muu maakasutus kui metsa 

majandamine , näiteks elamuehitus või tööstusmaa, siis ei kohaldataks maale metsaseadust, 

vaid puude raiumiseks tiheasustusalal on vaja looduskaitseseaduse alusel kohaliku 

omavalitsuse luba (Veski, 2016). 

 

2.2 Tallinna linna loodus 
 

Tallinnale mõeldes tuleb silme ette eelkõige rahvarohkus ning palju maju. Sellest 

hoolimata on pealinn üsna roheline ning seda tänu paljudele parkidele. Tallinna pinnamoe 

määravad Soome lahe nõgu ja Põhja-Eesti lavamaa, mis on kujunenud juba enne jääaega 

sadu miljoneid aastaid kestnud kulutuse mõjul. Tallinna rohked haljasalad ja kaunid pargid 

ilmestavad linnapilti ning on elanikele nautimiseks. Linnametsad on pigem parkmetsad ja 

metsapargid või metsatunnustega rohealad. 

Tallinna linn on koostanud ja kehtestanud strateegilised dokumendid, Tallinna 

keskkonnakaitse arengukava 2013-2018 ja Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030, mis 

seavad eesmärgid ning konkreetsed tegevusjuhised ka looduse mitmekesisuse valdkonnas 
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(Tallinna keskkonnakaitse arengukava 2013-2018, 2013) , (Tallinna keskkonnastrateegia 

aastani 2030, 2011). 

Metsade hoolduskava koostamine ning linna territooriumil asuvate metsaalade 

munitsipaalomandisse taotlemine, aitab kaasa haljastuse paremale majandamisele, metsade 

ökoloogilise väärtuse säilimise tagamisele, avalikule kasutusele ja arendustele 

puhkealadeks. 

Linna territooriumil on väga vähe metsa munitsipaalomandis. Omavalitsus ei saa hooldada 

ja majandada temale mittekuuluvaid maatükke. Tallinna Linnavaramet on esitanud Harju 

maavanemale korduvalt taotlusi endise linnametsade maa munitsipaalomandisse 

andmiseks. Harju Maavalitsus on taotlused tagastanud ja teatanud, et 

Keskkonnaministeerium soovib linnametsad jätta riigi omandisse. (Tallinna 

keskkonnastrateegia aastani 2030, 2011). Kuna munitsipaalomandis olevate metsade 

osakaal on väike ja enamik Tallinna metsi asub reformimata riigimaal on nad seega kindla 

valdajata. See ei taga piisavat kaitset ja jätab hooldusküsimused lahtiseks. 
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2.2.1 Tallinna linnaalade üldiseloomustus 

 

Tallinnas on riikliku kaitse all kolm maastikukaitseala, kaks hoiuala ning arvukalt 

väiksemaid kaitstavaid alasid, sealhulgas parke ja kaitsealuseid objekte. Riiklikele 

kaitsealadele lisandub Pääsküla raba, mis on kohaliku omavalitsuse otsusega kaitse all 

2013. aastast. Kaitstavate alade kogupindala on 2193,3 hektarit, mis moodustab 13,8% 

linna pindalast. 

 

Joonis 1. Tallinna rohealade planeeringukaart (Tallinna linnaplaneerimise amet, 2008)  
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Linnametsa hooldamise nõuded: 

1. Haigestunud, kuivanud ja ohtlikud puud raiutakse vajadust mööda. 

2. Tuulemurd likvideeritakse vajadust mööda. 

3. raiejäägid purustatakse või kogutakse kokku ja piirkond puhastatakse pärast puude 

langetamist või võsa raiet. 

4. Kaitse all olevate metsaparkide ning rabametsade hooldamisel juhindutakse ala 

kaitse eeskirjadest. 

5. Liikumisteed ja puhkealad hoitakse ohutute ja puhastena. 

6. Praht ja prügi koristatakse ja veetakse ära vajaduse kohaselt. 

7. Turvalisust ohustavad kahjustused likvideeritakse (tee vajumine, murdunud puud 

jms.). 

8. Võssa kasvanud teepeenrad puhastatakse ja hein niidetakse vajaduse järgi. 

 

Tallinn on põhjamaisele asukohale vaatamata väga rikkaliku maastiku ja loodusega, kus 

võib kohata mujal Euroopas haruldaseks muutunud taimi ja loomi. Tallinna elurikkusele 

panevad aluse asukoht Läänemere rannikul, maastike mitmekesisus (klint, rannik, luited, 

metsad, loopealsed, niidud, sood, mageveekogud) ning sellest lähtuv elupaikade rikkus. 

(Loodus ja bioloogiline mitmekesisus- Tallinn, 2016). 

2013. aastal moodustas Tallinn riiklike kaitsealade kõrvale Tallinna esimese kohaliku 

tähtsusega kaitseala– Pääsküla raba kaitseala. Tegemist on suure tervikliku rohealaga, mis 

on väärtuslik mitmekesise maastiku ning mitmete kaitsealuste liikide poolest. Lisaks on 

rabal ka rekreatiivne ja loodushariduslik väärtus. 
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Tallinnas on: 

1) taimkattega ala (mis kuulub nii eraomanikele kui linnale) kokku 9017,65 ha e 

56,6% linna pindalast; 

2) 485 kaitstavat loodusobjekti kokku 1635,4 hektaril s.h 4 maastikukaitseala 1340 

hektaril, mis moodustab Tallinna pindalast 10,3%; 

3) 61 parki 320,2 hektaril, s.o 0,6% linna pindalast; 

4) 3121,44 ha metsa; 

5) 3531 ha haljas-ja rohealasid, mida linna hooldab; 

6) looduskaitsealuseid üksikpuid 52 (Ülevaade Tallinna rohelusest, 2016). 

Maareformi käigus oli Tallinna linna omandis 2012 aasta seisuga 264, 3 hektarit metsa 

ning taotletakse lisaks 1140,9 hektarit. 

Mitmed endised tööstusalad on korrastatud rohealaks ning seeläbi on tõusnud nii rohealade 

mitmekesisus kui elamupiirkondade elukeskkonna kvaliteet. Heaks näiteks on Lasnamäe 

Pae park, endine paekarjäär, kuhu on rajatud 22 hektaril kvaliteetne roheala ning 

kortermajad. Sammuti 35 hektaril laiunud Pääsküla prügila on haljastatud ning seeläbi on 

tõusnud ümbruskonna elukeskkonna kvaliteet. Projekteeritud on Lasnamäele avalik 

golfiväljak 25 hektarile endisele jäätmaale (Ülevaade Tallinna rohelusest, 2016). 

 

2.2.2 Tallinna linna metsaomand  

 

On väga oluline, et omavalitsus seisaks oma territooriumil oleva metsa tervise eest. 

Tallinnas on selle eest vastutajad kolm. Linnavalitsus linnametsadega, lisaks sellele 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kes tegutseb riigimetsades, ning eraomanikud, 

kelle omandisse kuuluvad samuti paljud metsad. Omavalitsustel on metsade hooldamisel 

suur roll. Ühelt poolt on omavalitsus ise metsaomanik, teiselt poolt on omavalitsustel 

võimalus astuda samme teiste metsaomanike mõjutamiseks. Vaja on teha järjepidevalt tööd 

ja näha vaeva, hoidmaks metsad korras ka järeltulevatele põlvedele. Oluline on Tallinna 

metsadele omandivormi ja majandaja määratlemine, mis konkretiseerib vastutuse ning 

võimaldab kavandada pikaajalisi tegevusi (Kask, 2015) 
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2.2.3 Tallinna metsade kasvukohad ja liigiline koosseis  

 

Linnas on tänavahaljastuse kasvutingimused halvad: sillutatud ümbrus, tihenenud 

kasvupinnas, veepuudus ning lume- ja libedusetõrjeks kasutatavate ainete sattumine 

kasvupinnasesse. Tänavate projekteerimise ja väljaehitamisega väheneb tänavapuude arv 

pidevalt. Et ka tulevikus ääristaksid tänavaid puud, tuleks leida võimalusi kasutada 

tänapäevaseid meetodeid puude kasvutingimuste parandamiseks, nt tugevdatud 

kasvupinnad, juurekanalid, kasvupinnase osaline väljavahetamine. Koostöös 

tänavahooldajatega otsitakse võimalusi kuidas vähendada lume- ja libedusetõrjeks 

kasutatavate ainete mõju loodusele (Ülevaade Tallinna rohelusest, 2016). 

 

Tabel 1. Eri metsatüüpide pindala Tallinnas (Tallinna haljastu tegevuskava aastateks 2013-

2025 Lisa, 2013) 

 

Kokku on Tallinna linnas metsasid 3121,44 ha, sh reformimata riigimaal 1547,3 ha, riigi 

omandis 497,6 ha, eramaal  812,24 ha ja linna omanduses (munitsipaliseeritud) 264,3 ha 

(Krabi, 2016). 

 

 

 

 

 2005. aastal ha 2012. aastal ha 
Segamets 888,09 901,43 
Okaspuumets 1402,26 1523,36 
Lehtpuumets 627,17 695,17 
Noor mets 0 1,48 
Kokku 2917,52 3121,44 
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Tallinna linna ja riigi haldamisel olevatest metsadest 75% on reformimata riigimaal, 21% 

maadest kuulub riigile ja vaid 4% maadest on Tallinna linna munitsipaalomandis. 

Metsarikkamad linnaosad on Nõmme (34 % puistute pindalast), Pirita (26,3%) ja Kesklinn 

(20,4 %), metsavaesemad linnaosad Lasnamäe (2,4 %) ja Kristiine (0,6%). Peamise osa 

Nõmme linnaosa metsadest moodustavad Pääsküla raba ja sellega piirnevate alade puistud. 

Pirita linnaosa metsadest Kloostrimets ning Kesklinna metsadest Aegna saare ja Ülemiste 

järve äärsed puistud.  

Metsi kasvab 23 metsakasvukohatüübis. Valdavad palumetsade tüübirühma kuuluvad 

pohla- (20,8 % puistute pindalast), sambliku- (14,6 %), mustika- (9,1 %) ning 

rabamännikud (7 %). 

Tallinna metsades on kokku 15 puuliigi puistuid. Hariliku männi enamusega puistud 

moodustavad linna metsadest 75% ja linna territooriumist 10,5% koos Nõmme ja 

Mustamäe linnaosa parkmetsadega umbes 15%. Aru- ning sookasepuistud hõlmavad linna 

metsadest 14%. Palju vähem on hariliku kuuse 5,1%, halli lepa, hariliku tamme ja sanglepa 

enamusega puistuid. Tallinna levinuim puuliik on harilik mänd, mis kasvab põhiliselt linna 

äärealal metsa- ja metsapargi-, vähesel määral ka pargipuuna Nõmmel (Tallinna rohealade 

teemaplaneering, 2008).  

 

2.2.4 Tallinna mullastik  

 

Liigestatud pinnamoe, vahelduva niiskusrežiimi ning tugeva inimmõju taustal on Tallinnas 

ning linna lähiümbruses kujunenud välja vahelduv ja kontrastne mullastik. Tallinn asub 

klindiesisel paiknevate kiviste leetunud ja leede-liivmuldade valdkonna ning Põhja-Eesti 

rähk-, glei- ja soomuldade valdkonna piirimail (Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008).  

Tallinna linna muldadest on teave siiski vähene ja needki andmed on vananenud. Eesti 

mullastik on suuremõõtkavaliselt (1:10 000) kaardistatud ja need kaardid digitaliseeriti 

2001. aastaks. Tallinna, nii nagu ka teiste Eesti linnade mullastiku kohta pole seni kaarte 

koostatud (Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008). 
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2.2.5 Tallinna kliima  

 

Tallinna kliimale avaldavad suurt mõju pika merepiiriga Tallinna ja Kopli laht ning 

Tallinna külje all asuvad Ülemiste ja Harku järv. Kliimale on iseloomulikud merelised 

jooned, mille aluseks on eelkõige vee ning maismaa erinev kiirgusbilanss.  

Harku meteoroloogiajaama andmetel puhuvad Tallinnas kõige sagedamini edela-, lõuna- ja 

läänetuul. Atlandi põhjaosas tekib rohkesti madalrõhkkondi ning sagedased edela- ja 

läänetuuled toovad Eesti kohale merelised õhumassid, mis teevad talved sooja- ja suved 

jahedapoolseks. Kõige suurem on mere mõju suve lõpul ja sügisel. 

Tallinna õhk on ilmastiku iseärasuste tõttu kõige saastatum kevadel ja sügisel. Kõige 

suurem on saastatus kesklinnas (Tallinna rohealade teemaplaneering, 2008 lk 36). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Põhilised andmed Tallinna munitsipaalmetsade kohta on kogutud suheldes Tallinna 

Keskkonnaameti töötajatega. Rita Krabi: haljastuse osakonna juhataja- linnaaednik (Krabi 

2016) ning Sulev Järve: Metsavaht- dendroloog (Järve 2016). Saadud info põhjal on 

koostatud linnaosade kaupa munitsipaalmetsi hõlmavad tabelid (lk 23- 30) ja lisa Nr 1 kus 

on kajastatud kõik hetkel Tallinna linna omanduses olevad munitsipaalmetsad. Kasutades 

E-kinnistusraamatu päringut ja Maaregistri kiirpäringut on saadud infot kinnistute 

sihtotstarbe, täpse asukoha, pindala ja suuruse kohta (E- Kinnistusraamat, 2016), (Maa-

amet, 2016). Isiklikult on käidud paljudes kohtades saamaks täpsemat ülevaadet milliseid 

avaliku kasutusvõimalusega ehitisi (nt. Nõmmel ja Mustamäel kõlakojad) ja rajatisi (nt. 

Mänguväljakud, avalikud treenimiskohad) antud aladel paikneb.  

Suurem osa dokumente, mida on antud töö koostamisel kasutatud, on digitaalselt 

kättesaadavad. Info saamiseks probleemidest ja kitsaskohtadest seoses KOV 

munitsipaalomandis olevate metsadega on pööratud tähelepanu ilmunud ajakirjandus 

artiklitele, metsanduslikele väljaannetele, uurimisraportitele, arengukavadele.  

Tallinna linna looduse ja üldise info kirjeldamisel on abiks olnud mitmed rohealade 

planeerigud, keskkonnastrateegiad, kirjandusartiklid linnaloodusest. Kasu on olnud ka 

autori isiklikust kokkupuutest Tallinna linnaeluga. 
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4. TULEMUSED   
 

Väga vähesed omavalitsused pidasid munitsipaalomandis oleva maa hulka oma ülesannete 

täitmiseks piisavaks. Eeskätt olid rahul need kellel õnnestus tagasi saada oluline kogus 

enne 1940. aastal omavalitsuse omandis olnud maad. Riigikontroll leiab, et sarnaselt 

eraomanidis olevale maale peaks ka valdade ja linnade maadest ülevaate saama 

kinnistusraamatust mis muudaks kanded kinnistusraamatusse kohustuslikuks. 

(Riigikontroll, 2010).  

Kuigi omavalitsused arvavad, et oma ülesannete täitmiseks on neil maad liiga vähe, ei ole 

kellelgi täpselt teada, palju maad kohalikel omavalitsustel on ja millistest maadest on 

puudus. Metsakorraldusettevõtted ei ole olnud omandivormi järgimisel eriti hoolsad ning 

osa munitsipaalmetsa on registris mingi muu omandivormi all (näiteks avalik-õiguslik 

mets, muu riigimets jms.). Kahtlust on arvata, et omavalitsused ei ole arvestatavat osa enda 

omanduses olevaid metsamaid inventeerinud. Seda just seetõttu, et inventeerimise ja 

metsamajanduskava koostamise vajadus tekib siis, kui tuleb raiuda puitu kas suuremas 

koguses enda tarbeks (rohkem kui 3 tm/ha kohta) või puidumaterjali müügiks (Hepner, 

2013).  

Selge on, et KOV-l pole ilma maata võimalik kodanike ees täita sotsiaalseid kohustusi ja 

arendada piirkonda. Näiteks munitsipaalmetsade hooldamise ja aegjärgsete raietega on 

võimalik teenida vajalike finantse (Tallinnas kahjuks selliseid metsaressursse pole, rohkem 

puudutab see KOV-si kellel on suuremad metsaalad). Sammuti oleks lahendatud omaniku 

ja hooldusküsimused. Lõppkokkuvõttes oleks sellest kasu kõigile.  

Ära tasub kindlasti märkida ka raskused munitsipaalmaade saamisega ning minimaalsed 

majandamise võimalused seoses nende sihtotstarbega (sotsiaalmaa, üldkasutatav maa 

jpm.). Maa sihtotstarbe muutmine on KOV-le probleemiks. Munitsipaalmaade otstarbe 

muutmine on keerukas ja tihti loa andmisest keeldutakse. Keskkonnaminister on 

väljendanud seisukohta, et omavalitsustel puudub õiguslik alus saada tasuta 
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munitsipaalomandisse elamu-, tootmis- ja ärimaad. Samuti on maa-amet leidnud, et 

ettevõttluse tingimuste loomiseks ei pea omavalitsusel olema vastavat maad (Riigikontroll, 

2010).  Otsustamatus maa munitsipaalomandisse andmisel pärsib linna arenguvõimalusi.  

Lisaks metsaseadusele on võimalik KOV-l metsamajandamist mõjutada läbi 

looduskaitseseaduse, moodustades kohaliku tähtsusega maastikukaitsealasid, mis peaksid 

kaitsma kohaliku eripäraga seotud maastikku, looduskooslust, parki, haljasala või 

üksikobjekti. See võimalus on leidnud fikseerimist ka metsanduse arengukavas aastani 

2020, olles selles dokumendis ainuke viide Kohalikule omavalitsusele 

(Keskkonnaministeerium, 2010).  

 

4.1  Linnahaljastu majandamine 
 

Linna haljastu koordineerimine ja hooldus on jagatud linnavalitsuse õigusaktidega 

keskkonnaameti, kommunaalameti ja linnaosade vahel. Puude raiet ja hoolduslõikust 

reguleerib Tallinnas „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord” (Puu raieks ja 

hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord, 2011). 

Koostöös Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) korraldatakse 

metsaalade hooldus. Tallinn on kehtestanud haljastute hoolduse nõuded, millest tuleb 

hooldustöid tehes lähtuda. Eesmärgi täitmiseks on vaja spetsialistidest koosneval 

komisjonil, koostöös maa-ala valitsejatega, määrata kindlaks haljasala või roheala 

hoolduse nõuded. Hooldus peab olema korraldatud linnas ühtselt, mis tähendab ühtset 

riigihangete ülesehitust ning haljastute infosüsteemi kasutamist. Haljastule määratud 

hooldusnõuetest tulenevalt on võimalik osaline hooldusrahad kokkuhoid, mis tähendab 

alarahastust. Kokkuhoitud vahendeid saab kasutada ülejäänud alade kvaliteetsemaks 

hoolduseks. Hoolduseks kulutatavate rahaliste vahendite andmed peavad olema 

võrreldavad ning ühtselt arusaadavad. (Tallinna haljastute hoolduse nõuded, 2012).  

Linna metsade planeerimise, arendamise, hooldamise ja uuendamisega tuleb sihipäraselt 

tegeleda. Linnamets ei ole loodusand vaid ehitatud keskkonna looduslik komponent, mis 

vajab kestmiseks inimese tuge. Tallinna linnas paiknevate metsade tänased omandisuhted 

ei soodusta nende sihipärast elukeskkonna parendamisest lähtuvat arendamist kohaliku 
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omavalitsuse poolt. Seega olukord vajab muudatusi. Reformimata metsamaad on 

otstarbekas munitsipaliseerida ning säilitada metsana linlaste hüvanguks. 

Linnametsad nagu muudki rohealad linnas vajavad lisaks metsanduslikele sanitaar- ja 

hooldusraietele intensiivsest koormusest tingitult lisahooldust. Tuleb taastada säästev 

metsahooldus linna poolt ja moodustada selleks mitmekülgsete ülesannetega 

linnametskond. Vajalik on metsade hoolduse finantseerimises kokkuleppimine ja selleks 

vajalike vahendite leidmine.  

 

4.2  Tallinna halduses olevad munitsipaalmetsad 
 

Munitsipaalomandisse taotletakse maaüksused planeeringu alusel (üld- või 

detailplaneering). Rohealade munitsipaliseerimisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud 

roheala kui terviku toimimine, seega on tarvis kinnistu moodustamisel arvata selle 

koosseisu ehitised, rajatised ning moodustada rohealade kinnistud nii suured kui võimalik. 

Kuna suur osa metsamaadest asuvad asulates elamute vahetus naabruses, on nende 

juhtfunktsiooniks puhkeala või looduslik miljöö ja seetõttu on tulunduslik tegevus 

teisejärguline, kui see üldse on võimalik. Teisejärguline on eelkõige selle pärast, et KOV-l 

puuduvad vastava sihtfunktsiooniga metsad.  

 

4.2.1 Pirita linnaosa munitsipaalmetsad 

 

Enamjaolt on Pirital tegemist looduskaunite männimetsadega kus on olemas metsarajad 

ning seal on võimalik jooksmas ja jalutamas käia. Pirita jõeäärsetel munitsipaalmetsa 

aladel on ilusad vaated jõele ning võimalus kasutada puhkealadena. Pirital paiknevad 

munitsipaalmetsad on kas kaitseall piiranguvööndi või siis Pirita jõeoru maastikukaitsealal 

paiknemise tõttu. Planeeritud uuendusraiete info munitsipaalmetsade kohta pärineb avaliku 

metsaregistri kaardilt (Metsaregister, 2016). Täpsem ülevaade munitsipaalmetsade kohta 

koos kirjelduste ja kaardiga Lisas 1.  
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Tabel 2. Munitsipaalmetsad Pirita linnaosas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirita linnaosa Sihtotstarve Katastritunnus Võimalikud 
uuendusraied Lisainfo 

Kloostrimetsa tee 
29a / Metsavahi 

tee 26 
Sotsiaalmaa 78402:209:0002 JAH Terviserajad 

Randvere tee 9b Sotsiaalmaa 78402:203:0054 

Vajaks 
puhastust 
võsast ja 

alustaimestiust 

Vooluvee 
piiranguvöönd 

Kloostrimetsa tee 
36a Sotsiaalmaa 78402:209:0001 JAH 

Pirita jõeoru 
maastikukaitseala, 
Terviserajad, ilus 
vaade Pirita jõele 

Lükati tee 8 Üldkasutatav 
maa 78402:208:0002 JAH 

Pirita jõeoru 
maastikukaitseala. 
Võimalik kasutada 
suviti puhkealana. 

Terviserajad 

Jussikalda tn 3 
(endine Purde tn 

31c) 

Üldkasutatav 
maa 78402:208:7750 

EI , kuid vajaks 
Lehtpuu võsa 
harvendamist 

Läheduses 
Maarjamäe discolfi 

park 

Pirita tee 110 Sotsiaalmaa 78402:201:0015 EI 

Pirita jõeoru 
maastikukaitse ala, 

Terviserajad, 
võimalik kasutada 

puhkealana 

Pirita rannaala, 
rannamets 

Üldkasutatav 
maa 78402:202:0088 JAH 

Vooluvee kalda 
piiranguvöönd, 

Puhkeala 
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4.2.2  Nõmme linnaosa munitsipaalmetsad  

 

Kuna Nõmme linnaosa asub rohkem linna keskmes on antud metsaalad rohkem 

käsitletavad parkidena. Seetõttu asub Nõmmel munitsipaalmetsades rohkem 

linnakodanikele mõeldud avalike kasutusega rajatisi (Mänguväljakud, kõlakojad, avalikud 

treeningvõimalused). Kindlasti tasub ära märkida Pääsküla raba, kus asuvad matkarajad. 

Päris kindlasti on see kui mitte ainulaadne, siis vähemalt väha harva esinev nähtus, mis 

vajab kaitsmist ja säilitamist. Antud töös kajastatud munitsipaalmetsad Nõmmel on töö 

autorile teadaolevalt kõik kaitseall. Planeeritud uuendusraiete info munitsipaalmetsade 

kohta pärineb avaliku metsaregistri kaardilt (Metsaregister, 2016). Täpsem ülevaade 

munitsipaalmetsade kohta koos kirjelduste ja kaardiga Lisas 1.  
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Tabel 3. Munitsipaalmetsad nõmme linnaosas 

Nõmme 
linnaosa Sihtotstarve Katastritunnus Planeeritavad 

uuendusraied Lisainfo 

Ilmarise tn 51 
/ Sõbra tn 63 

Üldkasutatav 
maa 78404:407:0156 JAH 

Vooluvee kalda 
piiranguvöönd, Pääsküla 

raba matkarajad 

Vabaduse pst 
98 

Üldkasutatav 
maa 78404:406:0042 EI Kaitse all 

Vabaduse pst 
96 

Üldkasutatav 
maa 78404:406:0037 JAH Kaitse all , 

laste mänguväljak 

Sihi tn 98 Üldkasutatav 
maa 78404:401:0066 JAH Kaitse all, laste 

mänguväljak, kõlakoda 

Sihi tn 100 Üldkasutatav 
maa 78404:406:0037 JAH  

Hiiu tn 25a Üldkasutatav 
maa 78404:406:0029 EI  

Hiiu tn 32b Üldkasutatav 
maa 78404:406:0033 EI  
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4.2.3  Haabersti linnaosa munitsipaalmetsad  

 

Haabersti linnaosa puhul on ühel juhul tegemist väga populaarse Stroomi rannaalaga ning 

teisel juhul väga kõrgelt hinnatud kinnisvararajoonis asuva Õismäe rabaga. Viimasena 

mainitud rabasse on rajatud valgustatud terviserada. Loodetavasti ei näe me aastate pärast 

seal laiumas asfalteeritud teid ning hooneid. Planeeritud uuendusraiete info 

munitsipaalmetsade kohta pärineb avaliku metsaregistri kaardilt (Metsaregister, 2016). 

Täpsem ülevaade munitsipaalmetsade kohta koos kirjelduste ja kaardiga Lisas 1.     

 

Tabel 4. Munitsipaalmetsad Haabersti linnaosas  

Haabersti linnaosa Sihtotstarve Katastritunnus Planeeritavad 
uuendusraied Lisainfo 

Räime tn 52 / 
Sooranna tn 25 Maatulundusmaa 78406:611:0017 JAH 

Vooluvee 
piiranguvööndis, 

Puhkeala, 
Terviserajad, 

Vabaõhumuuseumi 
tee 63 

Üldkasutatav 
maa 78406:609:0072 EI Õismäe raba 
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4.2.4  Kesklinna linnaosa munitsipaalmetsad  

 

Kesklinna linnaosa alla kuuluv Järve mets on populaarne tervisesportlaste seas. 2,3 km 

pikkusel rajal on suvel võimalik sõita rattaga ja joosta. Talviti, soodsate lumeolude korral, 

on hooldatud suusarada. Planeeritud uuendusraiete info munitsipaalmetsade kohta pärineb 

avaliku metsaregistri kaardilt (Metsaregister, 2016). Täpsem ülevaade munitsipaalmetsade 

kohta koos kirjelduste ja kaardiga Lisas 1.  

Tabel 5. Munitsipaalmetsad Kesklinna linnaosas 

Kesklinna 
linnaosa Sihtotstarve Katastritunnus Planeeritavad 

uuendusraied Lisainfo 

Pärnu mnt 143 Üldkasutatav 
maa 78401:121:0110 JAH Järve mets, 

terviserajad 
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4.2.5 Mustame linnaosa munitsipaalmetsad  

 

Mustamäel asuvad sammuti munitsipaalmetsad mis on käsitletavad parkidena. Männi park 

on laialt levinud avalike ürituste korraldamise poolest ning seal elab rohkelt oravaid, kes 

on väga uudishimulikud. Pargis asub „Mõtiskluste aed“, kus nimeplaatidega tähistati 

nimelised pingid Anton Hansen Tammsaarele, Eduard Vildele, Juhan Sütistele ja Mati 

Undile, Marie Underile ja Silvia Rannamaale. Lepistiku pargis asuvad Lepasalu allikad 

millest saab alguse Mustjõgi, seetõttu on park kaitseall. Väga rohkete jalgteedega park. 

Planeeritud uuendusraiete info munitsipaalmetsade kohta pärineb avaliku metsaregistri 

kaardilt (Metsaregister, 2016). Täpsem ülevaade munitsipaalmetsade kohta koos 

kirjelduste ja kaardiga Lisas 1. 

Tabel 6. Munitsipaalmetsad  Mustamäe linnaosas 

Mustamäe 
linnaosa Sihtotstarve Katastritunnus Planeeritavad 

uuendusraied Lisainfo 

Sõpruse pst 195 Üldkasutatav 
maa 78405:501:0201 - 

Lepistiku park, 
kaitseall, 

Lepasalu allikad, 
tiik, Mustjõgi 

Keskuse tee1 
/Sõpruse pst 252 

Üldkasutatav 
maa 78405:501:0106 - 

Männi park, 
mänguväljakud, 

kõlakoda, 
kohvik, 

liikluslinnak, 
spordivõimalused
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5. ARUTELU 
 

Seetõttu, et munitsipaalmetsade pindala on nii väike, napib meil teadmisi ja infot nende 

kohta. Sammuti ei ole metsakorraldusettevõtted olnud omandivormi järgimisel eriti 

hoolsad ning osa munitsipaalmetsa on registris mingi muu omandivormi all (näiteks 

avalik-õiguslik mets, muu riigimets jms.). Kahtlust on arvata, et omavalitsused ei ole 

arvestatavat osa enda omanduses olevaid metsamaid inventeerinud. Seda seetõttu, et 

inventeerimise ja metsamajanduskava koostamise vajadus tekib juhul, kui tuleb raiuda 

puitu kas suuremas koguses enda tarbeks (rohkem kui 3 tm/ha kohta) või puidumaterjali 

müügiks. 

Kuna pole kindlaid andmeid KOV-de maade suuruse kohta, ning metsade majandamine ja 

võimalused on sõltuvalt asukohast erinevad, on raske võtta seisukohta kas KOV-del oleks 

vaja munitsipaalmaid juurde või ei. Kindlasti oleks mõistlik tagastada rohkem maid mis 

kuuluvad KOV piiridesse ja vastavad Maareformi tingimustele, sest niisama tarbetult 

seistes pole neil mingit otstarvet ega hooldajat. Kindel valdaja saab kavandada 

pikaajalisemaid tegevusi.  

KOV-l peaks olema õigus metsas majandada kui tavaline metsaomanik. Tähendaks see 

metsamaa jätkusuutliku arengu tagamist ning metsamaa otstarvete muutmise vältimist. 

Seadusemuudatused mis aitaksid KOV-l metsade majandamise oma kontrolli alla saada 

näeksid ette just metsamaade planeeringute ja otstarvete muutimist. Seda seetõttu, et siis 

tuleks raieteks nõusolek saada ka omavalituselt. Muude munitsipaalmaade otstarvete 

muutmine omavalitsusele sobivas suunas oleks kindlasti kasulik kuid kui tegemist on 

metsamaaga siis peaks selle sihtotstarbeks olema ja jääma metsamaa. 

Olles eelnevalt vähem teadlik omavalitsuste õigustest munitsipaalmetsade majandamises 

ning Maareformi seadusest milles on sätestatud maade saamise tingimused, leian, et 

munitsipaalmetsade majandamises võiks olla KOV-l rohkem õigusi ning maade 

munitsipaalomandisse määramine võiks toimuda kiiremini. Kaasarääkimine 
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metsamajandamises on piiratud ja see on takistuseks majandamisel, samuti tulu saamisel. 

Enamasti piirduvad KOV volitused põuastel suvedel tulekahjude ennetamiseks metsade 

sulgemise või omanikevaheliste tülide lahendamisega metsateede kasutamisel. See 

tähendab, et KOV-l puudub võimalus reguleerida oma metsades toimuvaid raieid ja 

sätestada piiranguid.  

KOV-le ette nähtud ülesannete täitmiseks ja arenguks pakub kõige laiemaid võimalusi 

maade munitsipaliseerimine. Kahjuks ei tohi munitsipaalmaid taodelda 

majandustegevuseks. Seetõttu tunduvad munitsipaalmetsad otstarbetud. On arusaadav, et 

linnas asuvaid munitsipaalmaid on finantsotstarbel võimatu või siis väga raske kasutada. 

Linnasiseselt detailplaneeringute kehtestamine rohealadele, mis tähendaks äri-, tootmis- 

või elamumaid ei ole kindlasti vastuvõetav. Olulisus puhkealadena ja lihtsalt virgestuseks 

on ka piisavalt oluline. Sama lugu on ka omavalitsuse arenguks taotletavate maadega. 

Arendustegevus ei tohi olla seotud tulu saamise eesmärkidega. Omavalitustel oleks 

võimalik saada täiendavat tulu hooldus- ja uuendusraiete käigus metsadest ning samal ajal 

oleks tagatud ka metsade jätkusuutlik majandamine. 

Tallinna linna omanduses on vähe metsi, suurem osa on riigi- või eraomandis. Tallinna 

Linnavaramet on esitanud Harju maavanemale korduvalt taotlusi endise linnametsade maa 

munitsipaalomandisse andmiseks. Harju Maavalitsus on taotlused tagastanud ja teatanud, 

et Keskkonnaministeerium soovib linnametsad jätta riigi omandisse.  

Tallinna linna munitsipaalmetsade kohta kogutud andmete põhjal ühtegi suuremat muutust 

antud aladel lähiajal toimumas ei ole. Suurimateks muutusteks KOV-dele ning Tallinna 

linnale on kindlasti munitsipaalmetsade alade järk järguline lisandumine. Töös kajastatud 

munitsipaalmetsad on enamjaolt linlastele avalikuks kasutamiseks, kus toimub pidev 

korrashoid, arendustegevus ja uuendus. 
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6. KOKKUVÕTE 
 

Enamiku oma maadest on vallad ja linnad saanud riigilt maareformi käigus tasuta. 2010. 

aastaks oli omavalitsustele antud kokku ligi 15 000 maatükki kogupindalaga ca 30 000 

hektarit. Maatükid on omavalitsused saanud kas ostmise, pärimise või kinkimise teel ning 

riigilt võõrandamise teel. Mõned vallad ja linnad on saanud maareformi käigus riigilt sadu 

hektareid, kas enne 1940. aastat omavalitsustele kuulunud mõisamaid või Nõukogude 

aegseid sõjaväemaid, ning kasutanud neid arenduseks ja tulu teenimiseks. Teistel on tulnud 

maad hankida muudel viisidel.  

KOV võimalused metsanduse korraldamisel on suhteliselt kitsad. Enamasti piirduvad need 

põuastel suvedel tulekahjude ennetamiseks metsade sulgemise või omanikevaheliste tülide 

lahendamisega metsateede kasutamisel. Seadusemuudatused mis aitaksid KOV-l metsade 

majandamise oma kontrolli alla saada näeksid ette  metsamaade planeeringute ja otstarvete 

muutimist. Seda seetõttu, et siis tuleks raieteks nõusolek saada ka omavalitsuselt.  

Kaasarääkimine metsamajandamises on piiratud ja see on takistuseks metsade 

majandamisel. Oluline on metsade omandivormi ja majandaja määratlemine, mis 

konkretiseerib vastutuse ning võimaldab kavandada pikaajalisi tegevusi. 

Linnametsade hoolduse ja avaliku kasutuse korraldamiseks oleks vaja lahendada nende 

alade omandisuhted. Kuna munitsipaalomandis olevate metsade osakaal on väike ja 

enamik Tallinna metsi asub reformimata riigimaal on nad seega kindla valdajata. See ei 

taga piisavat kaitset ja jätab hooldusküsimused lahtiseks. Tallinnas on otstarbekas anda 

metsad munitsipaalomandisse.  
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8.  SUMMARY 
THE STATE AND MANAGEMENT OF MUNICIPAL FOREST IN ESTONIA – 

EXAMPLE OF CITY TALLINN 

Taavi Siirus 

Parish and citys have got most of its land free as a result of landreform. For 2010 about 

15 000 picies of land with total area of  30 000 ha had been given to Local governments. 

Most of the land is got from buying, inherit, donation or from The State by disspossession.  

Local government has limited ways to affect forest management. This is the main obstacle 

in municipal forest management. Mostly they have only authorithy to close forests to 

prevent forest fires and rights to solve a discussions about forest roads. This means that 

Local government has no rights regulate forest management. Law changes which would 

help take control over Local government forests, foresees intended purpose and statutory 

plan change. For Local government Land municipalisation is the most extensive 

management way. Unfouronately municipal and lands for local progress can not be used to 

gain income. 

It is important to fix forests ownership and manager to plan longer activities. Because most 

of the forest in Tallinn locate on unreformed State land means there is no firm manager. 

Without certant manager forests maintaince is not specified.  

Municipal forests in cityes seem to be unimportant because the main aspect is not an 

income. Most of them are parks and green areas for local residents. Based on information 

what was gathered about municipal forest in Tallinn, can say that there will not be any 

bigger changes in the near future. Gradually more and more municipal forest will be added 

to Local government and Tallinn city management.  

The exact number how much and what kind of land do Local gowernments need is 

unknown. Witch means that we do not have percise overview how much forests do Local 

governments have. Forest management companies have not been very percise when 
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recording municipal forests witch means some forests have other ownership form like 

public- or State forests. Also there is a reason to belive that Local governments have not 

inventoried all forests what they manage. That is because invenory and management 

schedule is necessary when you hew large amount for personal us or more than 3 cubic 

meters per hectare. 

I think that municipal forest returning process should be more faster and should give Local 

goverments more freedom in forest management. Too much restrictions for Local 

coverments discourages developments. Todays ownership complexity of Tallinn city 

forests is not helping Local covernment to improve forests and green areas.  
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Lisa 1. Tallinna linna munitsipaalmetsad  

 

 

Joonis 1. Munitsipaalmaa Kloostrimetsa tee 29a / Metsavahi tee 26  (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Pirita linnaosas Kloostrimetsa tee 29a / Metsavahi tee 26 paiknev munitsipaalmaa  

pindalaga 3,3522 ha millest metsamaa 3,3 ha. Sihtotstarve sotsiaalmaa. Katasrritunnus 

78402:209:0002. Mõõdistatud 01.10.2000.a. Takseerimis kuupäev 11.04.2012 Antud 

metsas asuvad terviserajad.  

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Planeeritud on uuendusraieid. 
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 2. Munitsipaalmaa Randvere tee 9b (X-Gis Maa-amet, 2016) 
 

 

Pirita linnaosas Randvere tee 9b asuv munitsipaalmaa pindalaga 3,2699 ha millest 

metsamaa 2,7 ha. Sihtotstarve sotsiaalmaa. Katastritunnus 78402:203:0054. Mõõdistatud 

01.10.2000.a. Takseerimis kuupäev 11.04.2012. Asub vooluvee piiranguvööndis.  

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Planeeritud uuendusraiet pole, kuid vajaks võsa ja alustaimestiku 

harvendamist.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 3. Munitsipaalmaa Pärnu mnt 143 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna keskklinna linnaosas, Pärnu mnt 142 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 19,1975 

ha millest metsamaa 17,5 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Üldkasutatav nimi Järve 

mets. Katastritunnus 78401:121:0110. Mõõdistatud 07.04.2000.a. Takseerimise kuupäev 

30.05.2012 . Terviserajad ja väli-treeningvõimalused.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Planeeritud uuendusraied.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 4. Munitsipaalmaa Ilmarise tn 51/ Sõbra 63 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 15,4189 ha millest 

metsamaa 12 ha. Sihtotstarve üldkasutatav maa. Üldkasutatav nimi Pääsküla raba. 

Sihtotstarbeliste ehitiste alune maa 5029m². Katastritunnus 78404:407:0156. Takseerimise 

kuupäev 24.05.2012.a. Kaitse all. Rabas asuvad matka ja tervisespordi rajad.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Planeeritud on uuendusraieid.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 5. Munitsipaalmaa Räime tn 52/ Sooranna tn 25 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Haabersti linnaosas asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 14,4351 ha millest 

metsamaa 7,4 ha. Sihtotstarve maatulundusmaa. Sihtotstarbeliste ehitiste alune maa 

2277m². Katastritunnus 78406:611:0017. Mõõdistatud 14.02.2003.a. Takseerimise 

kuupäev 15.05.2012.a. Asub vooluvee piiranguvööndis. Puhkeala, terviserajad.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Planeeritud uuendusraieid.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 6. Munitsipaalmaa Vabaõuhmuuseumi tee 63 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Haabersti linnaosas asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 63,6861 ha millest 

metsamaa 63,7 ha. Sihtotstarve üldkasutatav maa. Üldkasutatav nimi Õismäe raba. 

Katastritunnus 78406:609:0072. Takseerimise kuupäev 24.05.2012.a.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: olmeprahi koristus ja vajadusel võsa raie jalgteede äärtest 

Planeeritud uuendusraied puuduvad.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 7. Munitsipaalmaa Kloostrimetsa tee 36a (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Pirita linnaosas asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 5,2361 ha millest metsamaa 

5,2 ha. Sihtotstarve sotsiaalmaa. Asub Pirita jõeoru maastikukaitse alal. Katastritunnus 

78402:209:0001. Mõõdistamise kuupäev 01.10.2000.a. Takseerimise kuupäev 

12.04.2012.a. Terviserajad ning ilus vaade Pirita jõele.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Planeeritud on uuendusraieid.  
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Lisa 1. Järg 

 

 

Joonis 8. Munitsipaalmaa Lükati tee 8 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Pirita linnaosas, Lükati tee 8 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 7,8089 ha millest 

metsamaa 3,5 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Aub Pirita jõea maastikukaitse alal. 

Katastritunnus 78402:208:0002. Mõõdistatud 01.10.2000.a. Takseerimise kuupäev 

12.04.2012. Antud ala läbib sammuti terviserada, ning suviti võimalik kasutada 

puhkealana. 

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. 
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 9. Munitsipaalmaa Vabaduse pst. 98 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas, Vabaduse pst 98 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 2,1652 ha 

millest metsamaa 2,1 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Üldkasutatav nimi Vabaduse 

parkmets. Vabaduse parkmets on kaitse all.  Katastritunnus 78404:406:0042. Takseerimise 

kuupäev 30.05.2012.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Uuendusraieid planeeritud pole.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 10. Munitsipaalmaa Vabaduse pst  96 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas, Vabaduse pst 96 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 2,0005 ha 

millest metsamaa 1,8 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Üldkasutatav nimi Vabaduse 

parkmets. Vabaduse parkmets on kaitse all. Katastritunnus 78404:406:0032. Takseerimise 

kuupäev 30.05.2012. Laste mänguväljak.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Planeeritud uuendusraieid.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 11. Munitsipaalmaa Sihi tn 100a  (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas, Sihi tn 100a asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 4,6153 ha 

millest metsamaa 4,5 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Sihtotstarbeliste ehitiste alune 

maa 463 m². Üldkasutatav nimi Vabaduse parkmets. Vabaduse parkmets on kaitse all. 

Katastritunnus 78404:406:0037. Takseerimise kuupäev 30.05.2012. 

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. 
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Joonis 12. Munitsipaalmaa Sihi tn 98 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas, Sihi tn 98 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 5,9253 ha millest 

metsamaa 5,5 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Sihtotstarbeliste ehitiste alune maa 375 

m². Üldkasutatav nimi Vabaduse parkmets. Vabaduse parkmets on kaitse all. 

Katastritunnus 78404:401:0066. Takseerimise kuupäev 30.05.2012. Parkmetsas asub laste 

mänguväljak ja kõlakoda.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus.  Planeeritud on uuendusraieid.  
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Joonis 13. Munitsipaalmaa Hiiu tn 25a (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas, Sihi tn 98 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 0,1919 ha millest 

metsamaa 0,1919 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Sihtotstarbeliste ehitiste alune maa 

130 m². Katastritunnus 78404:406:0029. Takseerimise kuupäev 24.05.2012.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Planeeritud uuendusreieid ei ole.  
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Joonis 14. Munitsipaalmaa Hiiu tn 32b (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Nõmme linnaosas, Hiiu tn 32b asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 0,1877 ha 

millest metsamaa 0,1 ha. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Katastritunnus 78404:406:0033. 

Takseerimise kuupäev 24.05.2012.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Planeeritud uuendusreieid ei ole.  
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Lisa 1. Järg  

 

 

Joonis 15.  Munitsipaalmaa Jussikalda tn 3 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Pirita linnaosas, Jussikalda tn 3 (Endine Purde tn 31c) asuv munitsipaalmaa 

üldpindalaga 0,4 ha millest metsamaa 0,4 ha. Ei käsitleta metsana vaid loodusliku 

klindialana. Sihtotstarve üldkasutuatav maa. Katastritunnus 78402:208:7750. Takseerimise 

kuupäev 24.04.2012.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi koristus ja vajadusel võsa raie. Uuendusraieid 

planeeritud pole kuid vajaks lehtpuu võsa harvendamist. 
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Joonis 16. Munitsipaalmaa Pirita tee 110 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Pirita linnaosas, Pirita tee 110 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 33,1 ha.  

Sihtotstarve sotsiaalmaa. Ei käsitleta metsana vaid pargina. Üldkasutatav nimi Lillepi park. 

Lillepi park on kaitse all.  Katastritunnus 78402:201:0015. Mõõdistatud 01.12.2006.a. 

Võimalik kasutada puhkealana, terviserajad.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Uuendusraieid planeeritud pole.  
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Joonis 17. Munitsipaalmaa Sõpruse pst 195 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Mustamäe linnaosas, Sõpruse pst 195 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 3,2 ha.  

Sihtotstarve üldkasutatav maa. Ei käsitleta metsana vaid pargina. Üldkasutatav nimi 

Lepistiku park.  Katastritunnus 78405:501:0201. Mõõdistatud 01.08.2008.a. Pergis 

asuvatest Lepasalu allikatest saab alguse Mustjõgi mis suubub Kopli lahte.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. 
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Joonis 18. Munitispaalmaa Keskuse tn 1/ Sõpruse pst 252 (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Mustamäe linnaosas, Keskuse tn 1/ Sõpruse pst 252 asuv munitsipaalmaa 

üldpindalaga 9,98 ha.  Sihtotstarve üldkasutatav maa. Ei käsitleta metsana vaid pargina. 

Üldkasutatav nimi Männi park. Katastritunnus 78405:501:0106. Pargis asuvad 

mänguväljakud, kõlakoda, kohvik, liikluslinnak ja terviserajad.  

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. 
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Joonis 19. Munitsipaalmaa Jussikalda tn 1(X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Pirita linnaosas, Jussikalda tn 1 asuv munitsipaalmaa üldpindalaga 0,2 ha.  

Sihtotstarve transpordimaa. Ei käsitleta metsana vaid loodusliku klindialana.  

Katastritunnus 78402:208:7790. Mõõdistatud 01.11. 2002. a. 

 

Planeeritud ja teostatud tööd: olmeprahi koristus ja vajadusel võsa raie. Uuendusraieid 

planeeritud pole, kuid vajaks lehtpuu võsa harvendamist.  
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Joonis 20. Munitsipaalmaa Pirita rannala (X-Gis Maa-amet, 2016) 

 

 

Tallinna Pirita linnaosas asuv Pirita rannala on munitsipaalmaa üldpindalaga 42,6 ha.  

Sihtotstarve üldkasutatav maa. Ei käsitleta metsana vaid pargina. Sihtotstarbeliste ehitiste 

alune maa 1,0318 ha  Katastritunnus 78402:202:0088. Mõõdistatud 01.11. 2002.a. 

Kasutuses puhkealana, eriti suvel kuna asub mere vahetus läheduses. 

 

Planeeritud ja teostatud tööd: Olmeprahi, lamapuidu ja jämeda oksarisu koristamine koos 

äraveoga. Ohtlike puude raie ja koristus. Võsa raie jalgradade äärest 4-5 meetri laiuse 

sihina ja koristus. Planeeritud uuendusraieid. 

 

 

 



 

 

Lisa 
 

Foto 

 

 

 

 

 

 

2. Foto La

1. Lasnamä

asnamäe pa

äe pae park 

ae park  

 

57 

 



 

58 

 

Lisa 3. Foto Järve terviserajad  

 

 

Foto 2. Järve terviserajad (Einamaa, 2013) 
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