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E-metsateatise esitamine Keskkonnaametile: 

1. Teatise esitamiseks vali internetis aadress: register.metsad.ee:  

2. Vajuta nuppu „logi sisse“: 

3. Logi soovitud viisil portaali: 

 

 

 

 

 

 

4. Avaneb metsaportaali omaniku vaade, kus vajuta nuppu „MINU“:  

 

5. Süsteem kuvab Teile kuuluvad metsamaa kinnistud: 

 

 

 

6. Valige kinnistu kuhu  

Metsateatis esitada: 

(Vajutada kolmnurgale)  

 

 

7. Kinnistu kuvatakse kaardi keskel ja vasakul avaneb ka kinnistu 

metsaeraldiste loetelu: 

8. Vali kas katastriüksus (     ), kõik eraldised (     ), või üks eraldis (    ) 

9. Vajuta nuppu „ lisa metsateatisele“  
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10. Avaneb metsateatise digitaalne eeltäidetud vorm. Vormil tuleb täita punasega tähistatud 
lahtrid. Aadressi sisestamise järgselt vajutada kindlasti nuppu „Salvesta“ 

 

Nupuga, „lisa“ (     ) saab metsateatisevormile täiendavalt raietöö või kahjustuse eraldisi 
lisada. Kui metsateatis on täidetud vajutada nuppu „esita“ (    ). Täidetud peab olema, kas 
aadress ja postiindeks või e-post. 

*Metsaregistrisse kandmata olulisest kahjustusest teatamise korral valida vormil veerus „liik“ 
„kahjustus“ ja märkida seal kahjustuse põhjus ning kahjustatud puuliik. Loe ka metsakaitseekspertiisi 
tegemise kohta: https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-
looduskaitse/metsandus/metsakaitseekspertiis  

*Nupuga, „Lisa“ saab metsateatise vormile täiendavalt eraldisi lisada. NB! Tihumeetrid määrata 
täisarvuna, näiteks: 55. 

*Märkega “Avalikustan raiemahu” on füüsilisel isikul võimalik avalikustada metsaregistris 
registreeritud metsateatise raiemaht avalikult. 

*Nupuga „ Lisa fail“ lisada näiteks raadamise metsateatisele raadamise aluseks olev õigusaktist 
tulenev alusdokument (mitme dokumendi korral pakkida need eelnevalt kokku *zip failiks. 

Kui alusdokumendid on metsarealdistel erinevad tuleb fail lisada iga eraldise korral eraldi. 
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11. Metsateatisega esitatud tegevuste menetluse kulgu ja Keskkonnaameti tehtud 
registreeringute väljatrükke saab teha vajutades nuppu „MINU Teatised“: 

NB! Kui kinnistuid on rohkem 

 kui 50, asub nupp „teatised“ 

otse kinnistu nime järel: 

 

 

 

 

12. Avanevas aknas „ Minu üksuste (kinnistute) Metsateatised saab metsaomanik jälgida 
kinnistute kohta esitatud metsateatiseid ja nende menetluse kulgu Keskkonnaametis. Samal 
töölehel on võimalik teha ka menetletud metsateatiste (EI ja JAH otsuste) kinnistu 
koondväljatrükke, koos lisatud selgitustega ja kaardiga ning seda ühe KINNISTU kohta 
korraga. 

Vajutades sakil „KÕIK“ näeb omanik kõiki temale kuuluvate kinnistute metsateatiseid. 
Lahtritesse filtreid (Kinnistu nimi, katastri nr, staatus) saab kuvada soovitud kinnistu eraldiste 
loetelu ja seejärel teha all servas oleva nupuga „Teatiste väljavõte“ endale vajaliku väljatrüki: 
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13. Kui esitatud metsateatis on portaalis saanud menetluses „EI“ otsuse, siis on kasutajal 

võimalik teha valik, kas: 

a) saata teatis 30 päeva jooksul ilma muutmata korduvmenetlusse, siis 

liigub metsateatis ametniku töölauale menetlemiseks. 

 

b) muuta teatise sisu (raieliik, töö ala pindala või paiknemine) ja esitada portaalis uus 

muudetud andmetega metsateatis. 

 

14. *xml kujul metsateatise esitamiseks tuleb valita töölaua üla servas olevas valikus 
„Metsateatise XML esitamine:  

 

Valida või lohistada *xml fail ning peale üleslaadimise lõppu valida – „Esita teatised“ 

 

*xml failis olevad andmed peavad vastama xsd-s defineeritud reeglitele. Vt. reegleid siit: 

https://keskkonnaamet.ee/media/2922/download  

Detailsem metsaomanikule mõeldud metsaregistri juurde kuuluv kasutusjuhend asub 
portaali all servas lingi „juhendid“ all (Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf): 

https://register.metsad.ee/api/rest/baas/juhend?juhendName=Metsaportaali_kasutusjuhen
d_metsaomanikule.pdf 


