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Eesti Erametsaliidu seisukoht
Meie 28.03.2016 kiri nr 8/16
Edastasite 14.03.2016 Keskkonnakomisjoni istungi järgselt Keskkonnaministeeriumi
võimalikud ettepanekud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmiseks ning palusite Eesti
Erametsaliidul esitada hiljemalt 28. märtsiks 2016 seisukoht, kuidas parandada linnametsade
kaitset.
Tulenevalt linnas asuvatel rohealadel toimuvatest raietest, mille kohta kohalikel omavalitsustel ei
ole piisavalt infot, analüüsis Keskkonnaministeerium 3.03.2016 nr 15-4/16/2132 kirjas
linnametsades metsaraie reguleerimise võimalusi põhjalikult ning pakkus välja võimalused
linnametsades metsaraie reguleerimiseks, keskendudes kolmele võimalikule lahendusele. Eesti
Erametsaliidu poolt toetame neist võimalust nr 1, mis on juba kehtiva õiguse parem rakendamine.
Oleme seisukohal, et kehtiva õiguse rakendamine (looduskaitseseadus (LKS), metsaseadus (MS)).
LKS § 4 lõike 7 kohaselt võib kohaliku kaitse all olla maastik, väärtuslik põllumaa või
looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole
kaitse alla võetud riigi poolt.
LKS § 9 lõike 12 kohaselt on võimalik ala kohaliku kaitse alla võtta kas planeeringu alusel või
LKS § 9 sätestatud menetluse raames. Otsuse kaitse alla võtmise kohta teeb volikogu.
MS § 231 annab kohalikule omavalitsusele õiguse planeeringuga seada piiranguid metsa
majandamisele asula või elamu kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või
tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks.
Seega on seadustega antud kohalikule omavalitsusele õigus võtta väärtuslikud rohealad kohaliku
kaitse alla ja kehtestada ühtlasi ka kaitsekord. Teine võimalus on seada piirangud ilma kaitse alla
võtmata. Mõlemal juhul on oluline saavutada eramaaomanikuga kokkulepe piirangute ja nende
kompenseerimise osas, kui tema omandi kasutamisele seatakse piirangud - looduskaitseseaduse
alusel avatud menetluse raames (kaitse alla võtmise või planeeringu koostamise avatud menetlus),
metsaseaduse alusel planeeringu menetluses, kusjuures metsaseaduses on konkreetselt rõhutatud
kokkuleppe saavutamise nõuet. Piirangud tuleb linnametsas eraomanikule õiglaselt ja koheselt
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kompenseerida. Ainult eelkirjeldatud regulatsioone kasutades on võimalik kaitsta just selliseid
piirkondi, mis on olulised kohaliku kogukonna jaoks.
Linna väärtuslikud metsaalad on reeglina kohalikele omavalitsustele juba täna teada.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lg 1 kohaselt tuleb planeeringud
lähiajal nagunii üle vaadata ning selle raames on võimalik ka vajadusel metsade kaitse üle
vaadata.

Oleme valmis Eesti Erametsaliidu poolseid ettepanekuid täiendavalt selgitama.
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