
Sai metsaülemaga 30 minutit räägitud, sain asjaolud ja suhtumised kätte. 
 
1. Teehooldus pooleli , lubavad jätkata, preagune ajutine lahendus. 
2. Pehmejärv väidab,et tühjaks ei jookse, on vaja teha kobraste pärast maaparandust, 50 pealine kopra 
koloonia seal. 
3. Karula rahvuspargis, mis pole sihtkaitse ega reservuaat, võivadki nad lõbusalt metsa hooldada ja oksad 
ja suuremad ladvad maha jätta, sest seda pole kuhugi majanduslikult mõtekas müüa, lisaks saavad nad 
sealt hooldusraielt ka riigile raha puidust. 
 
 
Kõik seaduslik ja vastavalt eeskirjadele. 
 
 
 
Nagu metsaülem ütles:"Me ei saa ära elada metsa vaatamisest ja lille nuusutamisest. Me peame ikka 
majandama." 
 
 
 
 
ARGO: Miks on töö lohakalt tehtud? 
Ubajärve tee rekonstrueerimise projekt. Pole hooldus. 
Sihtkaitsevöönditest on töö peatatud. 
Projekt ei seisa, masinad viidi minema. 
Tee läheb töösse, teed on vaja. 
Ette on nähtud mõlemalt poolt teed lõigata. 
Töö on pooleli. 
 
ARGO: Milleks on vaja teed laiaks ajada? 
Tänapäeval pole mõtet tuua teele 10 sentimeetrit kruusa peale ja tulla uuesti sinna 5 aasta pärast vedama. 
Kuna see on väga tähtis tee, see on läbi metsamasiivi(5x10km) elutee, see läheb Tsooru välja(10km 
kaugusel), 
teiselepoole ta läheb Antsla-Saru maantee peale välja ja seal on palju tulundusmetsi. 
SEal on palju tulundusmetsi, jah ta läbib ka sihtkaitsevööndit. 
Projekteerimistingimused on ette nähtud,et see muldkeha tuleb 4,5 meetrit, sinna tuleb kate, sinna tuleb 
geotekstiil, 
see tee ehitatakse 30neks aastaks sinna. Mitte viieks aastaks. 
Sellepärast ta tehaksegi korralikult.  
15 aasta ttagasi hakati eurorahadega teesid tegema, siis me olime kõik vihased. 
Aga tee tervisliku seisukorra niiöelda tee püsimise , tal peab olema profiil, tal on ette nähtud, kuhu see vesi 
peaks ära voolama. 
Need on projekteerimistingimused, need tulevad maaparandus nõuetest. Neid ei mõtle projekteerija ise 
välja. 
Kui on ette nähtud teatud tee, siis on ette nähtud ka teatud laius. Tee peab saama ju ka kuivada. 
Nii ta on, jajah. 
 
ARGO: Kas on vajalik teiselpool kraavi 4 meetrit metsa maha võtta? 
Vaadake minge sõitke seal veel korra. Omalajal oli juba teevall seal 4 meetrit. 
 
ARGO: Kas te siis kaevate veel lisaks 4 meetrise kraavi? 
Ei ei kaeva. Tee teljest 9 meetrit mõlemale poole. Harvesterimehe 10meetri jutt ei vastanud tõele seega. 
Kahele poole tulevad nõlvad ja kraavid. Kraavi pinnas on vaja ju kuhugi tõsta ja sellepärast peaabki 
praeguse kraavi taga olema 4 meetrit maad kuhu pinnas tõsta. 
SEda ei saa me vastu elusaid puid panna. Et asi hakkaks ka edaspidi viisaks välja nägema. 
Vaadake neid endisaegseid mullavalle, osaliselt on sinna mets peale kasvanud. 
See asi taheti seal korda teha, saage aru.  
 
ARGO: Aga euroremonditud kraavid on suurte kraavidega otse tee ääres, tee is on kummis, sügiseti-
kevadeti on seal nagu klaasjää kuppe teepeal. Nagu libised, nii oled kraavis, mingit piiret seal eespole. 
Kuidas kavatsete seal metsaveorekkadega jääklaasist kupli peal uisutada kui kõrval kohe suured kraavid? 
 
Noo, ega siis tuleb alati sõidukiirust valida ja vaadata kuidas ja kuhu sõidad, aga need teed on parimad, 
mida üldse on võimalik, et tee kaua säiliks. Nii et ma ei näe probleemi, kui mõistlikult seal sõita. 
 



ARGO: Kas sihtkaitsevööndisse võite kraave kaevata? 
Sellesosas me täna, seda arutatakse keskkonna ametiga veel üle. Kuna sinna ei kaevatagi võibolla kraave, 
aga see on ainult selle Põrgujärve sihtkaitse vööndi osas. 
See on niiöelda Keskkonnaameti, RMK ja projekteerija vaheline kooskõlastamise küsimus, kus mida on 
lubatud ja millise eesmärgiga see sihtkaitsevöönd on loodud. 
Sihtkaitsevöönditel on ka erinevad eesmärgid.  
 
 
------------------------------------------------------ 
 
Mina küsiks nüüd viimase asja kohta mis te olete saatnud... 
Käisin eile ise ka seal väljas. 2 nädalt polegi suurt muuga saanud tegelda. No mis teid seal härib? 
Ma küsiks? 
Argo: kas leidsite ülesse? 
Liivalombi. Ma 40 aasta ametis olnud. 
Milleks see tehtud? 
Harvendusraie. Miks metsas tehakse harvendusraiet, kas te teate? 
ARGO: Ma saan sellestnii aru,et saada ilusam palk, et majandada metsa kasumlikumalt. 
Ei nooh , see on piiranguvöööndis, seep ole sihtkaitsevööndis. Te eksisite seal. 
No ma vastan, teile nagunii kirjalikult ka. 
 
ARGO: see polegi siis liivalumbi sihtkaitsevöönd? 
Ei ole, Liivalumbi sihtkaitsevööndis pole ühtegi puud maha võetud. 
SEal on isegi nii ,et sinna on raske juurde pääseda, sest seal on tormiheitepuud. 
ARGO; Ma tean, kas võin need sealt ise ära lõigata? 
EI VÕI! 
SIhtkaitsevööndis ei lubata meil lõigata. 
Paraku ei lubata. 
Aga piiranguvööndis lõikab RMK ise ära. 
Seal kus on tehtud hooldusraiet, see on Saera piiranguvöönd,see ei ole sihtkaitsevöönd. 
ARGO: aga seal on ka palgid ees peale hooldusraiet, miks siis palke pole ära lõigatud? 
Jaa ongi , seal on tee tagant täitsa kinni, ma pidin ise ka eile tagasi pöörama. 
Saage aru, meil on veel lageraied kus on maas, tegemata, soode peal, me paneme ka endale ikka ise ka 
prioriteedid. 
Me pole jõudnud kõike teha. 
ARGO: Ma küsin siis ikkagi, miks on vaja kaitsealal teha hooldusraiet? 
Metsa kasvu doodustamiseks. Selge on see, et see mets ei lähe esal kunagi lageraieks. 
ARGO: miks me soodustame seal seda metsa kasvu, las ta kasvab seal looduslikult nagu ta kujuneb? 
Ei oota kuulake nüüd. Küsimus on selles, seal seda looduslikkust on nagunii. SEda lamapuitu, mida te olete 
seal ka pildistanud, 
see on ju tegelikult sinna kõik maha jäetud. Ja jääbki maha ja see ei ole paha. Aga vaadake, küsimus on 
selles, et selle  
hooldusraie pealt sai ka puitu, see oleks nagunii sinna maha kukkunud ja ära mädanenud. Nüüd saab riik 
sealt natuke raha. 
Aga lageraiesse see lank naguni iKarula rahvuspargis praeguste mängureeglite järgi ei lähe. 
SEal on natuke teistsugused eesmärgid, saage aru. 
ARGO: Kas eesmärk oli siis natuke raha saada? 
Eiii, mitte raha saada. Puistuid on ikka vaja kujundada ka.  
Rahvuspargis on hooldusraie lubatud, miks ei peaks siis harvendusraiet tegema? 
ARGO: kas ei võiks kaitsealas olla täiesti looduslik mets nagu ta looduses kasvab? 
Selleks on sihtkaitsevööndid ja neid on meil seal väga palju. 
ARGO: ühesõnaga, seal kus pole sihtkaitsevöönd, seal te siis teete Karula Rahvuspargis 100% 
hooldusraiet? 
Kui on lubatud, siis ikka teeme jah igalpool. 
Ja see ei ole ainuke koht. 
Me oleme teinud varem ka ja tehakse edasi ka. 
ARGO: aga sela ei saa nüüd ei inimesed ega loomad enam käia, risu on kõik täis? 
See pole rägastik see on tavaline hooldusraie. 
ARGO: aga marjul seenel ei saa enam käia. 
Aga vaadake seal sihtkaitsevööndis on see rägastik täpselt samasugune. 
Karula Rahvuspargi metsad ongi kõik selline, et kõik mis maha kukub sinna jääbki. 
Kui te vaatate neid puid, siis enamus on kõik seal juba varem olnud. 
Seal on ka ohtlikke puid, mis on maha lastu,d mis ei vasta isegi küttepuu tehnilistele tingimustele. 
Ta on praktiliselt juba metsakõdu juba.Noh mädaneb ära 10 aasta pärast seened saavad kasvada. 



Ja loomad saavad seal väga hästi liikuda. Loom oskab metsa 100x paremini liikuda kui inimene. 
Nii et, sellepärast küll ei ole nüüd vaja karta. 
ARGO: Ma sain kaitseala mõte on selles, et metsamajandusmõtlemisega inimesi sinna ligi ei lasta? 
Ei ole niimoodi, kaitsealasid on väga erinevate vöönditega 
Kaitsealadel on teatud pärandiväärtusega seotud kaitseeesmärgid. Seal ei ole ainult looduslikkuse 
säilitamise eesmärgid. 
Seal on väga erinevad eesmärgid. Kui on tegemist metsisega, siis nii suures ja tihedas metsa ei saa metsis 
ringi lennata. 
Ta lendab vastu puud, tal ongi vaja hõredamat puistut ka. See ei ole nii üheselt võetav,et seal ei tohi nüüd 
mitte midagi teha. 
ARGO: selle risu oleks võinud ju ära koristada. 
Vaadake lamepuitu pole võimalik realiseerida, seda ei osta keegi, keegi ei tahagi seda. 
ARGO:Reinpaul ostab hakkepuitu kokku. 
Milleks teda sealt metsast välja tuua, ei ole mõtet. 
ARGO: me teeme oma mõistuse järgi looduses kujundamist ja jätame rämpsu sinna. 
Ei see ole rämps see on lamav puit. SEda peabki olema, mida rohkem seda parem. 
ARGO toome siis turstid loodusparki ja ütleme meil on siin metsik loodus, aga meil on siin rämps metsa all, 
midagi pole teha RMK on siin hooldanud? 
Seal on ka metsikut loodust vägapalju. 
Torm on ka reostust teinud, torm on maha murdnud ka selle harvendusraie peal. 
Me ei saa selle vastu midagi teha.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pehmejärv kuivenduse teema 
See on majandusmets. SEal on kobaraste tegevuse tagajärjel 100hektarit metsa hukkunud. 
Ja see hukkumine läheb edasi. 
Argo: kui te nüüd kaevate selle nõukaaegse kanalisatsioonivõrgustiku lahti, siis läheb ju väike pehmejärv 
tühjaks? 
Ei lähe, ma käisin eile seal ka ise kohal.  
ARGO:Nõuka ajal lasti väike pehmejärv tühjaks? 
Ei seal olid teised asjad, seal taheti hakata kalakasvatusega tegelema. Seal tehti betoonist regulaator, asub 
kalameeste varjualuse juures. 
Suures pehmejärves pole veetase üldse langenud.  Väike pehmejärves on langenud 30 sentimeetrit. 
Aga see, vaadake mustjõge, vaadake võhandu jõge, veetase oli ääretult kõrge kui see jää tuli. 
Tegelikult see kraav, mis otse väikse pehmejärvest välja tuleb, seda isegi eiole RMK-l plaanis 
rekonstrueerida. 
Ja seal on Kopra tamm ilusti ees. Mingit paanikat küll seal ei ole mõtet tekitada. 
ARGO: aga kui see kopratamm eest ära läheb, siis läheb järve veetase veel madalamaks, pool meetrit 
allapoole. 
Ei lähe see kopra tamm. No o see on kopra dela, tegevus.  
ARGO: aga pange siis sellel kraavile mingi tõke ette enne magistraalkraavi. 
Teate meil pole vaja kopra tegevusele vahele segada. Ma olen 100% kindel, et ta hakkab ka nende uute 
kraavide peale meile ikkagi tamme ehitama. 
ARGO: vaadake kopra kuhilat mis oli magistraalkraavi ääres, sealt lähevad kopraurud maa sees kuhilast 
pehmejärveni, sealtkaudu hakkab ka ju järv tühjaks voolama! 
Tegelikult ei hakka, need urud is lähevad pehmejärve, need pannakse niiöelda meie alltöövõtja , kes seal 
teid teostab, tema sulgeb need kõik ära. 
Need käigud mis on kobras uuristanud otse sellesse kraavi. Et see nagu välistatakse.  
Kobras võib alati teha uue uru. Kobrate vastu ei saa. Ta võib paisutada ta võib tühjaks lasta. 
ARGO: Miks te selle kraavi üldse tühjaks kaevasite, kui see kraav on tegelikult järve kõrval 50 meetrit. 
Minge vaadake palun suure pehmejärve taga on mitmedkümmned hektarid metsa hukkunud. 
See on tõeline kobraste koloonia, me üritame seal vähemalt nüüd kontrolli alla saada.  
ARGO: lasete need koprad maha ka seal? 
Jaa täna on juba 25 kobrast seal kütitud jahimeeste poolt.  
Kõiki kopraid ära küttida see on unistus. 
See ei ole võimalik. 
Seal on tarvis seda metsa majandada.  
Seal on vaja metsale juurde pääseda. 
ARGO: kas seda poleks võinud jätta nagu looduslikult on märgala, oleks seal konnadel elu? 
Konnadel on ka edaspidi elu. See ala on koguaeg olnud selline , lihtsalt koprad on nüüd ta üles sulgunud. 
Ja see veetase oligi seal kõrgem kui ta oleks pidanud olema.  
Alguses läks 5 ha siis 10ha metsa, asi läks kontrolli alt ära. 
Kui seal piirkonnas ealb 50 kobrast siis sa ei ole suuteline nendega võitlema. 



Me peame ka nõudma jahimeestelet, et kui mets hakkab hukkuma, siis me astume jahimeestele kanna 
peale. 
Aga nad ei saa, esiteks oli sinna juurdepääs juba praktiliselt võimatu. 
Nüüd saavad trassid korda, trasse mööda saab liikuda. 
See on vana kuivendusvõrk, rmk ei rahja uut kuivendusvõrku. See on 35 aasta vana kuivendusvõrk. 
ARGO: 70 kilomeetrit kraave? 
Võibolla jah. 
ARGO: kas ma selle kuivendusprojekti saan kuskilt kätte? 
Teile ilmselt saadetakse, teil on päring tehtud. 
ARGO: ppregu raiutakse 10tm, venajal 2tm. 
Veneajal toodi puit sisse karjalast, meil polnudki tarvidust oma puitu raiuda. 
Preagu on eesti metsatööstus tipptasemel. 
Me ei saa ära elada metsa vaatamisest ja lille nuusutamisest. 
Me peame ikka majandama. 
ARGO: kõike seda koostööd võiks teha inimlikumalt tee hooldused, lageraied, hooldusraied, kuivendused. 
Ma võin teile öelda, RMK on välja tööltanud rakenduse, kus täna , see hakkab meil kohe tööle, selle aasta 
raied, 
kui näiteks teie maja taga tuleb raie, siis teiega see kooskõlastatakse. 
Kui tiheasustus ala juures, tuleb raie, siis see kooskõlastatakse. 
Teeehituse korral teee võib pikka olla, aga sellest antakse ka teada. 
Ega RMK tegevuse juures pole midagi salastatud, kõik on ju, kodulehelt kõike ei leia, aga alati vastatakse. 
Midagi pole salastatud. 
Teed ei ehita RMK ainult endale. SEal käis isegi koolilaste buss, ma ei tea kas preagu ka käib. 
Me ei ehita teid ainult endale, me ehitame ikkagi, RMK tee on 24 tundi kõigile ööpäevas avatud. 
Me ei pane sinna ettte eratee silte ega midagi. 

 


