
 

ESIMENE VALE 
Pomerants ütles: 
/-/ Nii et sellepärast ei pea metsa rohkem raiuma, et saavutada paremaid majandustulemusi, ja 2017. 
aastal ka raiemaht on väiksem kui 2016. aastal. Niimoodi on lood. 

 
See ministri avaldus on vale, sest 2016.a detsembris kinnitas Pomerants ise RMK-le uued aastased 

uuendusraiete mahud, mis on varasemast suuremad. 
 

Viimase viie aasta jooksul kiinitatud RMK uuendusraiete (lageraied ja turberaied) pindalad viie aasta 

kaupa peapuuliigipuistute viisi (ha) 
 

mänd kuusk kask haab teised kokku 

2013-2017 15390  5715 16365  3470 2305 43245 

2014-2018 15395  5895 16380  3615 2530 43815 

2015-2019 16695  7060 16565 3835 2805 46960 

2016-2020 18335 9225 17245  4335 3355 52495 

2017-2021 18970  9515 17740  4670 3770 54665 

 
Kusjuures see trend tõstatab küsimuse, et mis mõte on määrata mingeid norme mingiks pisut 

pikemaks perioodiks, kui igal aastal neid muudkui suurendatakse. Minister vastab muidugi selle peale, 
et kui muudetakse metsanduslikke õigusakte ja RMK-le tuleb juurde õigusvastaselt võõrandatud maid, 

siis peavadki raiemahud suuremaks minema. Kuid see ei muuda fakti, et õigusaktide muutmise 

tulemusena muutuvad tingimused raieteks leebemaks ning selle tagajärjel raiemahud suurenevad. Ehk 
lühidalt: õigusaktide muutmise tulemuseks on raiemahtude suurenemine. 

 
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122012017 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120112013006 
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014016 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015015 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122016012 
 

Ka RMK enda ametlikud dokumendid (näiteks RMK arengukava aastateks 2015-2020) näitavad üha 
suurenevaid raiemahtusid: 

2015 – 3,5 mln tm 

2016 – 3,6 mln tm 
2017 – 3,7 mln tm 

2018 – 3,8 mln tm 
2019 – 3,9 mln tm 

2020 – 4,0 mln tm 
http://files.voog.com/0000/0004/9218/files/RMK_Arengukava_2015-2020_ee%20(2).pdf 

 

 
TEINE VALE 
Martin Helme küsis: /-/ Meil on täna siin laual eelnõu, mis alandab metsa raiumise iga, mis tähendab 

ka seda, et see mets läheb peenemaks.  /-/ 

Pomerants vastas: /-/ Soovitan seda eelnõu lugeda veel ja siis vaadake, kuidas see puu, kas ikka 

läheb peenemaks selle eelnõu kohaselt või ei lähe. Näidake mulle seda kohta! /-/ 

 

Pomerantsi väide, et metsaseaduse muutmisega järjest peenemaid metsi raiuma ei hakata, on vale, 
sest ka ministeeriumi kodulehel on kirjas, et küpsusdiameeter võimaldab kõnealuseid kuusikuid raiuda 

ainult osaliselt. 
/-/ Oluline on märkida, et üle 80% erametsade ning 55% riigimetsa Ia ja I boniteediklasside 

kuusikutest, mis raievanuse alandamisel oleksid justkui täiendavalt raieküpsed, on juba praegu 
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võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel. Täiendav võimalus raieks tekib metsaregistri andmetel ligi 

4200 hektaril /-/ 
http://www.envir.ee/et/uudised/metsaseaduse-muutmisest-korduma-kippuvad-kusimused 

Võrdluseks, 4200 ha kuusikute lageraieid on enam kui 2 korda suurem kui RMK ühe aasta kuusikute 
uuendusraiete pindala ministri poolt aastateks 2017-2021 määratud optimaalset uuendusraiete 

pindalast. 

 
 

KOLMAS VALE 
Pomerants ütles parlamendis, et riigimetsas saab raiering peale saja aastaga. Minu rehkendust mööda 50-60 aastaga. 
Arvutus Võrumaa baasilt 

Planeeritakse 3 aasta jooksul maha raiuda 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. 
 

 

NELJAS VALE 

 
Riigikogu stenogrammist loeme: 
 "Külliki Kübarsepp  
Aitäh, hea aseesimees! Toon ka järgmise, teise näite Karula rahvuspargist, Põrgujärve sihtkaitsevööndist, kuhu 
tegelikult inimene aastas ligi kuus kuud jalga ei tohi tõsta. Kuid ühtäkki oli RMK 0,3 hektari ulatuses tee 
rekonstrueerimiseks alustanud raietöid. Projekt olevat joonistatud vigaselt ja seletuskiri ei läinud kokku ja inimestel 
oli jälle suur küsimus, et mis toimub. Keskkonnainspektsioon oli ka alustanud sellise, tema nimetas lausa isetegevuse 
peale menetlust. Kas teil on infot, et mis on Keskkonnainspektsiooni järeldused, mis sellest lähtub ja kas projektis on 
asutud vastuolusid likvideerima? Kui kaugel see tegevus on?  
 
Keskkonnaminister Marko Pomerants  
Aitüma! Ka see teie väide vastab tõele, et Karula kandis on tegemist teetrassivööndi raadamisega ja kooskõlastatud 
trassikoridoris sai raadamise käigus see riba üks-kaks meetrit laiem. Tegemist on metsise ja konnakotka elupaikade 
sihtkaitsevööndiga. Nii et trassivöönd on seal legaalne, aga see raadamine sai laiem. Ja selles osas on 
Keskkonnainspektsioon alustanud väärteomenetlust. Selle raames on välja saadetud päringud asjasse puutuvatele 
asutustele ja isikutele. Ja kui see asi on selge nende päringute osas ja selgub, kas ja kui palju keskkonnale kahju on 
tekitatud, siis on kaks varianti. Kui kahju on suurem kui 4000 eurot, siis alustatakse kriminaalmenetlust, kui see on 
väiksem, siis tegemist on väärteo korras menetlusega. Täna on sellest vara järeldusi teha ja siin on asi väga 
algusjärgus, võib öelda, ja kindlasti arutatakse ka sellel puhul Keskkonnaametiga, kas on võimalik teha heastamise 
tegevuskava." 
 
 
Tegelik info : 
http://www.elavtoit.com/rahvuspadrik/vastused/keskkonnaamet/Tarupett%c3%a4i-66-talv-2017.pdf 
Kaili Viilma, Keskkonnaamet Lõuna regiooni 
looduskaitse juhtivspetsialist räägib Karula Rahvuspargi ajalehes Tarupettäi: 
 
"Mis läks Karulas valesti? 
 
1. Keskkonnaametil ja RMK-l olid erinevad 
arusaamad ’teetrasside laiuse’ mõiste 
tõlgendamise ja sisustamise osas, kuid seda 
saab tulevikus õnneks üsna hõlpsasti 
parandada – RMK laseb projektides täpsemalt 
lahti selgitada tehtavad tööd ning 
Keskkonnaamet omakorda täpsustab oma 
tingimusi. Antud juhul eeldas Keskkonnaamet, 
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et mitterekitavate teekraavide kohal teede 
ääres raieid ei tehta, aga RMK eeldas 
teekoridori lahtiraiet sellele vaatamata, kas 
kraave rekitakse või mitte. 
 
2. Kaitsealadel, eriti majanduskeeluga vööndites, 
peavad tööde mahutabelid palju täpsemalt 
kavandatud tööde mahtu kajastama. Antud 
juhul ei kajastanud sihtkaitsevööndis 
kavandatava raie tegelik maht 
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks esitatud 
projekti töömahtude tabelis. 
 
3. Keskkonnaametist kooskõlastuse saanud 
projekti edasisel kooskõlastamisel tegevusloa 
väljastajaga peab kindlasti eraldi välja tooma, 
kas ja mida on projektis peale Keskkonnaameti 
kooskõlastuse saamist muudetud. Antud juhul 
oli Keskkonnaamet kooskõlastanud ühe 
projekti versiooni, aga töösse läks veidi 
muudetud versioon, kuna RMK eeldas, et 
Põllumajandusamet esitab muudetud projekti 
koos tegevusloaga Keskkonnaametile uuesti 
kooskõlastamiseks. Põllumajandusamet aga 
eeldas, et projekti pole peale Keskkonnaameti 
kooskõlastust muudetud. Metsateatiste 
menetlemisel eeldasid Keskkonnnaameti 
metsaspetsialistid, et tegu on projekti sama 
versiooniga, mis Keskkonnaametis 
looduskaitselt kooskõlastuse sai, mitte juba 
muudetud versiooniga. Nii kooskõlastati raied, 
mida ei olnud looduskaitsevaldkonnas 
kooskõlastatud projektis kajastatud. 
 
4. RMK peab tugevdama omaniku järelevalvet, et 
alltöövõtjad järgiksid kindlasti projekti ega 
raiuks omavoliliselt lubatust laiemaid 
teekoridore. Antud juhul on alltöövõtja kohati 
raiunud 1-2 m laiema teekoridori kui töösse 
läinud projektis ette nähtud ning rikkumist 
menetleb Keskkonnainspektsioon. " 
 
 
 
Kokkuvõtteks Põrgujärve sihtkaitsevööndis siiski ei tohtinud üldse raiuda, kuigi Pomerants räägib, siin 1-2 
meetrist suurenenud laieribast. See 1-2 meetrit suurem laieriba oli muide üldse väljaspool Karula Rahvusparki! 

 


