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Austatud Põltsamaa Vallavalitsuse juhid
Täname Teid, et olete informeerinud Eesti Erametsaliitu üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamise protsessist. Huvitatud osapoolena juhime Teie tähelepanu
olulistele metsandusega seotud küsimusele.
Erametsaomanike kaasamine
Metsanduslik tegevus maatulundusmaal on pikaajaline protsess, mis eeldab järjepidevust.
Paljud erametsaomanikud on kavandanud erinevaid metsamajanduslikke tegevusi alates noore
metsa hooldamisest kuni küpses metsas lageraieni. Kui üldplaneeringuga kavandatakse senist
metsamajandamise praktikat muuta, tuleb muudatusega hõlmatud maaomanikke käsitleda
planeerimisseaduse § 76 lõike 2 kohaselt isikuna, kelle õigusi planeering võib puudutada ning
§76 lõike 4 kohaselt ka teavitada. Teavitamine peab olema individuaalne.
Planeerimisseaduse kohaselt tuleb üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise protsessi erinevatest etappidest metsaomanikke, kelle õigusi planeering võib
puudutada kaasata planeerimisseaduse § 81 lõike 1; § 82 lõike 4; § 85 lõike 1; § 87
lõigete (1) ja (5); § 88 lõigete (1) ja (3) sätteid jälgides.
Milliseid piiranguid saab seada
Põhiseaduse § 32 kohaselt sätestab omandi kasutuse kitsendused seadus.
Planeerimisseaduse § 75 lõike 1 punkti 21 kohaselt on üldplaneeringu üheks ülesandeks asula
või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu
vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele
ja raievanusele piirangute seadmine.
Metsaseaduse 231 sätestab: planeeringuga asula või elamu kaitseks õhusaaste, müra, tugeva
tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks
määratud metsa majandamisel võib kohaliku omavalitsuse üksus kokkuleppel maaomanikuga
planeeringuga seada piiranguid uuendusraie tegemisel raieliigile ning lageraie tegemisel langi
suurusele ja raievanusele.
Eeltoodust tuleneb, et Planeerimisseaduse § 75 lõike 1 punkti 21 alusel ei saa
planeeringuga lageraiet keelata, saab seada piiranguid langi suuruse ja raievanuse osas.
Lisaks eeldab senisele metsanduslikule tegevusele piirangute seadmine Metsaseaduse §
231 alusel metsaomanikega kokkuleppe saavutamist.
Piirangutest tuleneva saamata jäänud tulu kompenseerimine
Metsandusliku tegevuse majanduslik tulu tekib metsaomanikele peamiselt uuendusraiete
käigus. On metsatüüpe, kus metsa uuendamise võttena saab rakendada ainult lageraiet.
Lageraiete keelamine tähendab metsaomanikule saamata jäänud tulu ning metsaomanikel on

õigustatud ootus, et see temale kompenseeritakse. Looduskaitseseaduse alusel kehtestatu
piiranguid metsa majandamisele kompenseeritakse omanikele Natura alal kõigis metsades ning
väljaspool Naturat nendes metsades, kus majandamine on tugevasti pärsitud, peamiselt
tähendab see lageraiete keeldu. Sellistel aladel on makstav kompensatsioon 110 eurot/ ha.
Kuna metsaomaniku jaoks ei ole oluline millise regulatsiooni alusel piirang kehtestatakse,
tuleb ka planeeringute käigus tehtud piirangute tulemusel omanikule saamata jäänud
tulu kompenseerida sarnaselt Natura alal tehtud piirangutele.
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