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Austatud härra Fjuk 

 

 

Soovisite õiguskantsleri hinnangut 14.06.2017 vastu võetud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse 

muutmise seaduse § 1 p 43 põhiseaduslikkuse kohta. Selle normi järgi jõustub 01.09.2020.a 

metsaseaduse § 42 lg 3, mis annab kohalikule omavalitsusele võimaluse sekkuda linna rohealal 

raie üle otsustamisse. Peate jõustumise aega probleemseks, sest selle ajani on võimalik rohealadel 

raiuda kohaliku omavalitsuse nõusolekuta.  

 

Muudatusettepanekutele lisatud seletuskirja järgi on kolmeaastane muudatusega kohanemise aeg 

vajalik „[k]una antud muudatuse rakendamiseks tuleb teha metsaregistri arendus, et 

infosüsteemid kontrolliksid metsateatisega kavandatavate raiete kattuvust rohealadega, samuti 

puudub käesoleval ajal Eesti linnade rohealade ühtne kaardikiht, vajab muudatus kolmeaastast 

üleminekuperioodi. Kindlustamaks, et maaomanik oleks teadlik tema metsamaa paiknemisest 

rohealal ja võimalikest piirangutest sellel raie tegemisel, tuleks linnas asuval rohealal 

planeeringuga piirangu seadmisel see kooskõlastada planeerimismenetluse käigus 

maaomanikuga, analoogselt looduskaitseseaduse alusel kaitsekorra kehtestamisega 

(haldusmenetlus, kaasamise kohustus jms).“  

 

Paraku ei ole alust väita, et Riigikogu põhjendus nii pikale kohanemisajale oleks ilmselgelt alusetu: 

uus norm peabki olema rakendatav. Teil on õigus, et normi jõustumiseni jääva aja vältel on 

teoreetiliselt võimalik tulevikku kavandatud raied teoks teha.   

 

Linnal on võimalik metsaseaduse § 41 lg 7 alusel ka enne 01.09.2020 osaleda metsateatise 

menetluses. Nimetatud § 41 lg 7 sätestab: „Keskkonnaamet kontrollib nõuetekohase metsateatise 

alusel kavandatud raiete vastavust õigusaktide nõuetele ja seaduses ettenähtud juhtudel 

kehtivatele inventeerimisandmetele või tegelikele andmetele metsa seisundi, vanuse, 

rinnaspindala ning varude suuruse kohta, kui inventeerimisandmed ei vasta tegelikkusele.“  

 

Õigusakt, millele raie vastavust tuleb muu hulgas kontrollida, on ka kehtestatud planeering.  

 

Asjakohase kaardikihi puudumine muudab esitatud metsateatise ja planeeringu võrdlemise 

töömahukaks, kuid see on võimalik, kui kohalik omavalitsus esitab planeeringu kohta 

Keskkonnaametile vajaliku teabe.  Samuti saab kohalik omavalitsus teavitada Keskkonnaametit 

soovist osaleda linnametsasid puudutavate metsateatiste menetluses.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/106072017001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072017001
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018032
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/06661db2-4174-46ad-9552-6b17e1ba2fd7
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Kui planeeringus ei ole metsa majandamisega seotud piiranguid ette nähtud, siis ei ole raie 

planeeringuga vastuolus. Raiutud mets uuendatakse ja maakasutus põhimõtteliselt ei muutu.  

 

Kui metsaomanikel peaks olema mulje, et kohalik omavalitsus suure tõenäosusega välistab raie 

ega maksa ka hüvitist, siis võib arvata, et  raiesurve linnas kasvab. Oluline on seega, et maaomanik 

saaks kohalikku omavalitsust erinevate huvide mõistliku tasakaalustajana usaldada 
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