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Kollektiivne pöördumine
"Hoiame Alutaguse loodust - toetame
rahvuspargi laiendamist!"
Lugupeetud kollektiivse pöördumise esitajate esindaja
Riigikogule esitatud pöördumises märgite, et Alutaguse rahvusparki tuleks laiendada, sest
Ida-Viru piirkonna keskkond on juba saanud palju kahjustada nii raiete kui ka
põlevkivitööstuse tõttu. Suurem ja terviklikum kaitseala aitab kompenseerida seniseid
keskkonnakahjustusi, kaitsta Alutaguse metsi ning teisi olulisi loodus- ja kultuuriväärtusi.
Riigikogus menetleti pöördumist kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükis 182
„Kollektiivsete pöördumiste menetlemise kord“ sätestatuga. Riigikogu juhatuse 2021. aasta 7.
detsembri otsusega nr 193 edastati kõnealune pöördumine edasiseks menetlemiseks
keskkonnakomisjonile.
Keskkonnakomisjon arutas kollektiivset pöördumist oma 2022. aasta 20. jaanuari, 8.
veebruari ja 21. märtsi istungiteli.
20. jaanuari istungist võtsid osa kollektiivse pöördumise algatajate, Keskkonnaameti ning
Keskkonnaministeeriumi esindajad. Toimus sisuline arutelu, mille käigus tutvustasid osalejad
oma seisukohti pöördumises toodud ettepanekute kohta ja vastasid komisjoni liikmete
küsimustele. Algatajad selgitasid, miks on Alutaguse rahvuspargi laiendamine vajalik.
Keskkonnaameti ja ministeeriumi esindajad andsid ülevaate rahvuspargi laiendamise protsessi
hetkeseisust.
8. veebruari istungil toimus arutelu, millest võtsid osa Eesti Erametsaliidu, Keskkonnaameti ja
Keskkonnaministeeriumi esindajad. Erametsaliidu esindajad tutvustasid oma seisukohti
pöördumise kohta. Erametsaliidu esindajad ütlesid, et uute piirangute kehtestamisel tuleb
erametsaomanikele saamata jäänud tulu õiglaselt kompenseerida. Arutada tuleks võimalust
alternatiivina pakkuda samas piirkonnas asendusmaad.
21. märtsi istungil toimus arutelu, mille eesmärgiks oli komisjoni seisukoha kujundamine
pöördumises tehtud ettepanekute suhtes.
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Komisjoni liikmed soovitavad kaaluda rahvuspargi laiendamist, kuna ettepanekuala on
looduskaitseliselt väärtuslik ja ala riikliku kaitse alla võtmine on põhjendatud. Olemasolevates
piirides ja kaitsekorraga püsielupaigad liikide kaitset ei taga. Laiendamise eesmärk on
varasemalt loodud kaitseala eraldiseisvad maa-alad liita kokku üheks tervikuks, kuna tegemist
on ühtse maastikulise tervikuga.
Nõustume Keskkonnaameti ettepanekuga, et erametsade omanikud võiks rahvuspargiga
ühineda soovi korral. Rahvuspargi laiendamisel on oluline koostöö kohaliku kogukonnaga,
vajadusel ümberõppe pakkumine. Riigimetsa kasutamist rahvuspargi laiendamine oluliselt ei
mõjuta. Komisjoni liikmed nõustuvad ka Erametsaliidu ettepanekuga, et uute piirangute
kehtestamisel tuleb erametsaomanikele saamata jäänud tulu õiglaselt kompenseerida. Arutada
tuleks võimalust alternatiivina pakkuda samas piirkonnas asendusmaad.
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