
PARADOX 1 
Aastal 2015 on eestis lageraieks läinud pindala 27 800 ha, ehk 278 ruutkilomeetrit. See teeb ruudu 
külje pikkusega 16,7 kilomeetrit. Kasutades Wikimapia joonlaua abi joonistasin eesti kaardile ruudu 
16,7km külje pikkusega. Visuaalselt saate seda ette kujutada kui sõidate autoga maanteel, panete 
kilomeetri näidiku nulli ja siis sõidate 16,7 km ning samalajal kujutades, et selline ruudukujuline 
maatükk läheb igal aastal lagedaks raiumiseks eestis. 
 

 
 
Eesti metsa aastaraamat näeb http://www.elavtoit.com/eestimetsaaastaraamat/ 
aga lk 64 vihjet, et kõik raied eesti metsades kokku (lageraie, turberaie, valgustusraie, harvendusraie, 
sanitaarraie, muu raie) on kokku aastal 2014 lausa 133 118 ha ehk 1331 ruutkilomeetrit. See teeb siis ruudu 
küljepikkusega 36,4km.  
Allikas : http://www.elavtoit.com/eestimetsaaastaraamat/SMI_ettekanne_dets16_Rauli_fotod.pdf 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210267045725006&set=gm.366948400371728&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210267045725006&set=gm.366948400371728&type=3


PARADOX 2 

RMK käive on sama suur kui Riigieelarve keskkonnakaitsele kuluv summa.  RMK käive 2016 178 miljon EUR. 

Allikas : http://www.rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/uudised/uudised-2017/rmk-esialgsed-

majandustulemused-kaive-178-kasum-51-miljonit-eurot 

Riigieelarves o n rida Keskkonnakaitse 173 Miljon EUR 

http://www.fin.ee/doc.php?114963 

Toimub NULLSUMMAMÄNG, kus RMK käive on samas suurusjärgus loodusekaitsele kuluva summaga! 

 

 

PARADOX 3 

Praeguste raiemahtudega on RMK metsade elutsükkel 55-60 aasta vahel maksimaalselt.  

Võrumaal planeeritakse 3 aasta jooksul maha saagida 2200 ha metsa.  
See on siis umbes 4x5 km metsa. Andmete 
allikas RMK : http://www.rmk.ee/files/Copy%20of%20V%C3%B5rumaa.xlsx15.xlsx  
 
RMK järgi on neil võrumaal 42 262 ha metsamaad.  
http://www.rmk.ee/files/TABEL1.Vyrumaa_maakasutus_JAN2010.xls 
 
Väike fundamentaalne arvutus.  
 
Raiudes igal kolmel aastal 2200ha, saab metsa uueneda maksimaalselt 57 aastaga.  
Ehk vanemat metsa sealt enam mingi nipiga, ehk matemaatiliselt pole võimalik raiuda.  
 

 

 

PARADOX 4 

RMK-l on sisemine arvestus teeehitus ja maaparandusprojektide jaoks, mis ületab riigihangete hinda 2-3 korda.  

Pehmejärve maaparandusprojektide hinnavahe RMK arvestuses ja Riigihanke võitjapakkumises. 
 
Põllumajandusametist kätte saadud projektis on selline hind 
20170301_121444.jpg - projekti eelarve leht. 790 000 koos käibemaksuga 
 
Riigihanke tulemused fail Avamise protokoll 176922.bdoc 
 
Seal on parim pakkumine OÜ Hanso MK ja OÜ Aigren 241 848 ilma käibemaksuta summa. Koos 
käibemaksuga 290217 
 
Vahe 499 783 EUR. 
 
Kui vaadata dokumente, siis riigihankge on tehtud 02.2013 ja projekt 11.2013. 
 
Kahe projekti vahet seletavad RMK ametnikud sellega, et sisemiseks arvestamiseks on neil oma süsteem ja 
riigihangete jaoks teine süsteem. Kuna võrumaal väidetavalt kopameestel tööd vähe, siis tuli selline 2,5 
kordne vahe. 
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