9. aug 2017 Ohepalu küla, Õnnela külalistemaja
Algus: 16:05, lõpp: 19.30.
Osalejad: 26 inimest, sh 4 inimest projektimeeskonnast (Marko Kohv, Jüri-Ott Salm (JOS), Urmas Sellis,
Piret Pungas-Kohv, Leevi Krumm)
Päevakava:
16:00 Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi poolt avasõnad
16:15 Soode taastamise põhimõtted ja taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF
17:00 Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm
Kohvipaus
17:30 Ohepalu elustik, Urmas Sellis, Tartu Ülikool
17:50 Kultuuripärand ja avalikkuse teavitus. Piret Pungas-Kohv, ELF
18:10 Kokkuvõte, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF
Maret Vildak, Keskkonnaamet (suuline ettekanne). Küsimusi ei esitatud.
JOS (slaidid leitavad lisas). Slaididel ülevaade projektist ja ajakava. Küsimusi ei esitatud.
Marko Kohvi ettekanne, slaidid leitavad lisas, samuti kasutati tegevuste illustreerimiseks QGis
programmi.
ANeidek: mis Ohepalu järve äärse õõtsikuga juhtub?
MKohv: osa õõtsikut tõuseb kaasa, kuid osa jääb vee alla, kuna ta on niivõrd tihenenud.
MTishler: Järvest lõunas reha kujuline kraavituse sulgemine, kas selle sulgemine mõjutab eramaid?
MKohv: ei mõjuta, sest kaitseala piiril paiknev kraav jääb toimima.
Küsimus Ohepalu järvest ida pool asuvate kraavide sulgemisest, mis juhtub paisude rajamise järgselt?
MKohv selgitab joonisel – vee vooluhulk itta suunduval kraavil ei muutu, lisavett voolunõvasse ei
suunata. Eelkõige pikeneb vee viibeaeg. Oluline on siinkohal maaomaniku nõusolek, sh asjaolu, et
paisude sulgemisest tulenev mõju ulatuks kaitseala piirist mõnisada meetrit väljapoole nagu esitatud
ka taastamiskava tööversioonis olevatel joonistel.
LKrumm ettekanne (slaidid leitavad lisas).
K. Lanno: Kas suusaradasid on oosile mõtet rajada või tuleb tehnika peale?
LKrumm: Vahetame kontakte, anname teavet raiete teostusaja kohta.
Palju raiutakse Rutkamäe alal?
LKrumm: Ainult trassiraied.
USellise ettekanne (slaidid leitavad lisas, kasutati ka veebis olevaid materjale (fotod, helid, videod).
RKotter: Kas rändekogumeid on vaadeldud?

USellis: Selles projektis ei ole tehtud, sest seda taastamisega keerulisem seostada. Samuti võib
mõjutusi olla hoopis mujalt.
PPungas-Kohv ettekanne (slaidid leitavad lisas).
//Kommenteeriti mõnede objektide asukohti ja ajaloolisi allikaid, vahetati kontakte edasiseks
suhtluseks.//
Lõppsõna JOSilt, sh teave, et Ohepalu järvest lõunas paikneva maaomanik ei andnud kohvipausi ajal
toimunud vestlusel nõusolekut kraavi sulgemiseks ja seeläbi jäävad seal plaanitud tegevused
teostamata. Kel veel ettepankuid, palun need esitada siin või siis 24. augustiks.
Ettepanek ühildada trassiraied kopatöödega, st kopal on ka giljotiin. Kasutada kergemat tehnikat.
Ühekordne tööde teostus ja sissesõit vähendaks raksetehnikaga liikumist ja pinnase kahjustusi.
Neidek: kas on kindel, et sügisese ja kevadise suurvee korral ei muutu veeolud Ohepalu küla piires?
MKohv: Ohepalu järve puhul on tingimuseks seatud, et järve väljavoolule rajatav ülevooluga pais ei
mõjutaks küla. Vastavad arvestused koostatakse teostusprojekti käigus, mida koostavad
maaparandustööde alal litsentseeritud ettevõte.
Tänasel hommikul oli Rästiku kinnistu lähistel vesi üleval.
MKohv: see ongi madalam ala piirkonnas, kuivendussüsteemid ei toimi ja seeläbi olukord hetkel ka
selline. Turvasmuldadel kraavid amortiseeruvad paarikümne aastaga ja kui neid ei uuendata, siis
need ka ei juhi piisaval määral vett ära. Küll aga on neil endiselt oluline mõju soole.
MKohv tutvustab karsti ja kurisutega seonduvat.

Protokollis: Jüri-Ott Salm

