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Eesti Erametsaliidu märkused ja ettepanekud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse 

muutmise seaduse eelnõule

Lugupeetud Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed,

Soovime Teile  käesoleva  kirjaga  edasi  anda  Eesti  Erametsaliidu  (EEML)  poolsed  märkused  ja 

ettepanekud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõule.

Eesti  Erametsaliit  tervitab  Vabariigi  Valitsuse  ja  Keskkonnaministeeriumi  poolt  edastatud 

metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõud.  EEML leiab, et eelnõus on 

mitmeid  positiivseid  sätteid,  mis  soodustavad  väikemetsaomanike  metsade  hooldamist  ja 

majandamist:

• eelnõuga  tuuakse  seadusesse  püsimetsana  majandamise  võimalus,  et  pakkuda 

metsaomanikule alternatiivi lageraietele;

• suurendatakse  läbipaistvust  metsas  toimuva  üle  ja  vähendatakse  väikemetsa  omanikelt 

nõutavat tarbetut bürokraatiat;

• vähenevad  väikemetsaomanike  bürokraatlikud  kohustused,  mis  võimaldab  neil 

loomingulisemalt tegutseda oma metsa kasvu suunates ja sealt mõõdukates kogustes puitu 

varudes.

Siiski  soovime  käesolevaga  juhtida  tähelepanu  mõnele  eelnõu  punktile,  mille  osas  kahtleme 

sõnastuses või punkti üleüldises vajalikkuses.
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Toome alljärgnevalt välja ettepanekud eelnõu sõnastuse muutmiseks:

Nr

 Viide 
eelnõu 

sättele (§, 
lg, p) 

Uus sõnastus 
(rasvases)

Põhjendus

1 § 41 lg 1 
p1

kavandatavate 
raiete  kohta, 
välja  arvatud 
valgustusraie;

Senises sõnastuses “valgustusraie välja arvatud” selgemaks 
muutmine.

2 § 42 lg 1 
p5

/ kustutada / Eelnõu seletuskirjast nähtub, et punktiga 75 seatakse metsaomanikule 
kohustus panna harvendus- ja uuendusraie tegemisel  raiekohas välja 
teabe metsaomaniku, raietööde aja ja teostaja andmetega. Muudatuse 
eesmärk  on  seletuskirja  järgi  tugevdada  kontrolli  ja  järelvalvet 
raietööde  teostamise  üle.  EEML  teeb  ettepaneku  antud  eelnõust 
kustutada,  kuna  see  seab  erametsaomanikele  põhjendamatult  palju 
lisakoormust.

Leiame, et  eelnõus on juba praegu punkte, mis sarnaseid eesmärke 
piisavalt  toetavad – metsaomanikel  on võimalus  esitada teatis  otse 
registrisse. Reigistrile on aga avalik juurdepääs ning nii on võimalik 
jälgida  kavandatavaid  töid  ja  nende  vastavust  seadusandlusele  ka 
registri vahendusel. Lisaks eksisteerib endiselt nõue vallata raietöödel 
raietega seotud dokumentatsiooni.

Lisaks põhjustab eelnõu punkt teisigi probleemkohti:
• Tihti  on eri  põhjustel (ilmastik, tehnika kättesaadavus jms.) 

väga raske hinnata raietööde lõppu;
• Teabe ülesse panemise nõuded on täpsustamata, mistõttu võib 

tekkida põhjendamatuid vaided metsaomaniku vastu;
• Siltide  valmistamine  tähendab  metsaomanikule  täiendavat 

büroktraatiat ning lisakulutusi;
• Täiendavate siltide väljapanek pole esteetiliselt mõistlik.

3 § 232 §  231 välja 
toodud õiguste 
rakendamiseks 
sõlmib kohalik 
omavalitsus 
keskkonnaseis
undi  kaitseks 
määratud 
metsaosa 
omanikuga 
lepingu 
ökosüsteemi 
teenuste 
saamiseks

Seletuskirjas tuuakse välja,  et  antud muudatusega (231) asendatakse 
võimalus  kohalikul  omavalitsusel  seada  planeeringuga  piiranguid 
rajatiste  kaitseks  võimalusega  seada  piiranguid  elamute  kaitseks 
õhusaaste,  müra,  tugeva  tuule  või  lumetuisu  eest  või  tuleohu 
vähendamiseks  või  metsatulekahju  leviku  tõkestamiseks  määratud 
metsa  majandamisel,  kuna  eesmärk  on  kaitsta  elamuid.  Lisatakse 
nimetatud  eesmärgil  piirangute  seadmise  võimalus  uuendusraiete 
tegemisel raieliigile, kuna võib olla vajadus näiteks lageraie asendada 
turberaiega.

Leiame, et muudatusettepanek on vajalik, ent lisada tuleks § 232, mis 
fikseeriks  ka  kohaliku  omavalitsuse  kohustused  piirangu  seadmise 
õiguse  kasutamisel.  Lisaks,  tuleks  kohalikule  omavalitsusele 
võimaldada  ka  ettekirjutuse  tegemist  sellise  metsaosa  raieks,  mis 
kujutab elamutele ohtu (näiteks juurepessukahjustusega kuusikud)
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4 Eelnõu 
§1  punkt 
6

Punktis 6 toodud sõnastus on järgnev: Konsulent käesoleva seaduse tähenduses on isik,  
kellele on kutseseaduse alusel ja selles sätestatud korras omistatud konsulendi kutse,  
mis vastab kvalifikatsiooniraamistiku 6. või 7. tasemele metsamajanduse valdkonnas.

Antud sätte puhul soovime vaid rõhutada, et meile teadaolevalt kutsestandardi tegemine 
alles käib ning seal on peamiseks tasemeks 5 ja 6,  tase 7. taseme rakendamine pole  
kindel.  Seetõttu  leiame,  et  selle  muudatuse  puhul  tuleks  lähtuda  kutsestandardi 
olemusest või üldisest viitest rahvusvaheliselt tunnustatud kutsestandardile.

5 §  41  lg 
13

Metsaomanik  võib  teha 
raieid pärast lubava märkega 
metsateatise 
Keskkonnaametilt 
tagasisaamist  ning teha seda 
24  kuu jooksul  esitajale 
metsateatise 
kättetoimetamise  või  allkirja 
vastu  kätteandmise  päevast 
arvates.  Metsamaterjali 
koondamist  ja  kokkuvedu 
võib  teha  ka  hiljem  kui  24 
kuud pärast  esitajale 
metsateatise kättetoimetamist 
või  allkirja  vastu 
kätteandmist. 

Metsateatise  kehtivusaja  pikendamisega  vähendatakse 
võimalust,  et  metsa  majandamiseks  ebasobivast 
ilmastikust või heitlikust turusituatsioonist tingituna jääb 
planeeritud metsamajandustöö teatise  kehtivusperioodil 
realiseerimata  ning  kavandatud  tööde  elluviimiseks 
oleks  vaja  korrata  samasisulise  metsateatise  esitamist. 
Nii  vähendatakse  metsa  majandamist  takistavat 
bürokraatiat,  mis  muuhulgas  aitab  kaasa  Eesti 
metsasektori  konkurentsivõime  suurendamisele 
Põhjamaade  metsasektoritega  võrreldes  (raiet  lubava 
teatise  kehtivusaeg  muudetakse  samaseks  Soome 
metsaõiguses sätestatuga).

Märgime lõpetuseks, et toetame ka rakendusaktide eelnõu kavandeid, mis on antud seaduse eelnõu 

seletuskirja juurde lisatud.

Oleme valmis esitama täiendavaid selgitusi ja põhjendusi nii suuliselt kui ka kirjalikult ning oleme 

igati avatud diskussioonideks ja koostööks eelnõu arutelus.

Lugupidamisega,

/ allkirjastatud digitaalselt /

Aira Toss

Juhatuse esimees

aira.toss@erametsaliit.ee
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