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Eesti Keskkonnaühenduste Koja lahkumisavaldus kliimapoliitika põhialuste
dokumendi ettevalmistavast protsessist

Käesolevaga anname teada, et Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmed ei ole
nõus kliimapoliitika põhialuste (KPP) dokumendi metsanduse ja maakasutuse esimese
suunisega, mis viitab vajadusele raievanuseid langetada ja seeläbi raiemahte suurendada.
Ka mõjuhindamise dokumendis järeldatakse, et raiemaht 15 miljonit tm/a suurendab
pikas perspektiivis puistute süsiniku sidumise kiirust, mistõttu soovitatakse samuti
raievanuseid langetada. Samas jäetakse mõlema dokumendi järeldustes tähelepanuta
asjaolu, et 15 miljoni tm/a raiemahu puhul paisatakse lähiaastakümnetel metsade tagavara
vähenemise arvel õhku umbes viis korda enam süsinikku kui tänaste raiemahtude puhul.
Lisaks toetutakse raievanuste langetamise soovitustes paljus sotsiaal-majanduslikele
aspektidele, jättes samas kõrvale elurikkust puudutavad argumendid.
Kordame üle, et rahvusvahelise kliimamuutuste poliitika ja selle lepete, sh Pariisi
kliimakokkuleppe eesmärk ei ole metsamajanduse intensiivistamise läbi kompenseerida
tööstusest jm tulenevat CO2 heidet. Vastupidi, eesmärk on metsade säilitamine ning
nende üle-ekspluateerimise ja raadamise vältimine. Juhime tähelepanu, et kliimapoliitika
rahvusvahelistes lepetes on vanade loodusmetsade raie taunitud eraldi klauslina.
Leiame, et KPP peaks keskenduma kliimamuutuste vähendamisele, mitte otsima
põhjendusi raievanuste langetamiseks. Täna planeeritavad metsanduse suunised annaks
aga kliimamuutustele sellisel kujul hoopis hoogu juurde. Oleme korduvalt samale
probleemile tähelepanu juhtinud, kuid dokumenti ei ole parandatud. Kuna EKO
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seisukohad erinevad kardinaalselt keskkonnaministeeriumi nägemusest, ei näe me hetkel
perspektiivi

kompromissiks ja soovime enda esindaja taandamist juhtkomisjonist. Samuti palume
meie kirjas toodud seisukohtade kajastamist KPP dokumendi lõppversioonis, et selle
lugejail või otsusetegijatel ei tekiks ekslikku arusaamist selle kohta, et EKO on
dokumendi üheks väljatöötajaks või autoritest.

Lugupidamisega,
/allkirjastatud digitaalselt/
Riho Kinks
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Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab kümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond,
Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste
Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste
Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.
EKO eesistuja 2016. aastal on Eesti Ornitoloogiaühing.
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