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Tere,
 
Plaanin kirjutada Peramõtsa Pressi blogisse sigade aafrika katkust. Kuivõrd 
Keskkonnaametil tundub olevat määrav roll hukatud sigade matmisel, siis oleks
mul selles vallas mõned tähelepanekud ja küsimused. Matmisega seonduva 
osas pärineb suurem osa mulle teadaolevast infost keskkonnaministri hr 
Pomerantsi 17. augustil antud Kuku raadio 10-minutilisest intervjuust 
(http://www.postimees.ee/3296297/pomerants-voin-tormasse-maetud-sigade-
lahedusest-vett-juua), siin-seal pressis avaldatud killukestest ja Madis Jürgeni 
nädalatagusest reportaažist Eesti Ekspressis (EE) 
(http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/tuleriit-oleks-ohutum-kui-
massihaud?id=72281361). Lisaks suhtlesin põgusalt Eesti Geoloogiakeskuse 
(EGK) inimestega.
 
Loodan, et jõudsin eelnimet' allikatele tuginedes võrdlemisi tõestele 
järeldustele:
 

• Hukatud sigade matmiskohad valitakse välja igas regioonis vastava 
regiooni spetsialisti poolt. Asukoha valikul lähtutakse EGK poolt 
koostatud Eesti aluspõhja, pinnakatte, hüdrogeoloogia ja põhjavee 
kaitstuse kaartidest. [allikas: Marko Pomerantsi intervjuu ja EE]

• Geoloogilisi lisauuringuid (puurimised, pinnavee/põhjavee seire) 
potentsiaalsetes matmiskohtades ei planeerita [allikas: asjade senine 
kulg, aktualismi printsiip]

• EGK'lt on tellitud hüdrogeoloogiline ekspertanalüüs (võimalik et otse 
Keskkonnaministeeriumilt) mis põhineb (minu oletus) olemasoleval 
andmestikul. [allikas: EGK]

 
Leian, et pelgalt kaardiandmestikule tuginedes on matmiste asukoha valikul 
tegemist üsna riskialti ettevõtmisega. Nagu tõestas ka EE artikkel, võib 
(hüdro)geoloogiline olukord väljavalitud matmiskohal erineda oluliselt sellest, 
mida keegi kontoris paberi peal või arvutiekraanil välja mõelnud on. 
Geoloogiline kaart on iseenesest valitud uuringupunktide kogum ja selle 
interpretatsioon (oma punktitiheduselt on näituseks mullakaart oluliselt 
detailsem pinnakattekaardist ja leiab seetõttu kasutust ka geoloogide poolt). 
Aga ka sel juhul kui pinnakatte kaardistamispunkt satuks otse kavandatavale 
matmiskohale, oleks tegemist teabega sellest, mis asetseb huumuskihi all või 
1m sügavusel. Torma matmisloo näitel on kasutatud ilmselt mõnda naabruses 
asuvat sügavamat puurauku (Torma prügila eeluuring või mõni geoloogiline 
puurauk, mida Maa-ameti andmebaas tavakasutajale ei näita), sellest ka 
ilmselt hr. Pomerantsi veendumus, et tegemist on liivsavimoreeniga. Põgus pilk



mullakaardile (LkIg , nõrgalt leetunud muld, liiv liivsavil) kusjuures kinnitab 
tema väidet. Ent ometigi on Torma hauaplatsi näitel tegemist võimaliku 
liivsavimoreenjalgadel majakesega koos samuti võimalike rohkete saviliiva ja 
liivakihtidega, mis moreenis pahatihti leiduvad. Moreen on trikirohke pinnas ja 
võib üsna väikesel maa-alal lõimiseliselt tugevasti varieeruda. Planeerides 
tulevikus suuremaid matmisi, ei teeks üldse paha teostada konkreetses kohas 
geoloogiline ja hüdrogeoloogiline uuring in situ.
 
Siinkohal aga minu küsimused:
 

1. Kas panin oma tuletustega Keskkonnaameti matmisplatside 
valikukriteeriumite ja plaanitud praktiliste tegevuste/tegevusetuste 
(geoloogilised uuringud) osas kõvasti puusse? Palun kommentaari 
suuremate eksimuste osas.

2. Kas oleksite nii lahked ja jagaksite mulle neid standardkriteeriume mille 
alusel valib Keskkonnaamet katkusigade matmiskohti. Pinnasetüübid, 
veetasemed, kaugused elamutest, kaevudest, looduskaitsealustest 
objektidest jms? Ehk siis see andmestik, millele pr. Kaja Lotman EE loos 
vihjab. Aitäh!

 
Päikest!
 
Aivo Averin
geoloog ja väikestviisi isemõtleja
MTÜ Peramõtsa Press
 


