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Kooskõlastus projektile „Feodorisoo veerežiimi taastamise projekt“

Austatud härra Salm
Eestimaa Looduse Fond esitas Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) projekti
„Soode kaitse ja taastamine“ (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires
Estonia; projekti nr LIFE14 NAT/EE/000126) raames kooskõlastamiseks projekti „Feodorisoo
veerežiimi taastamise projekt“ (Kobras AS, töö nr 2017-214).
RMK on ELF-i poolt saadetud materjalid läbi vaadanud. Järgnevalt edastame Teile RMK
küsimused ja ettepanekud projekti kohta:
Projekti lisadena esitatud kaardikihtidel (Lisa 6. Mapinfo ja Lisa 7. Shape) on erinev
informatsioon ligipääsutrasside osas. Segaduste vältimiseks palume üheselt sõnastada lisade
pealkirjad nii, et oleks arusaadav, milliseid kaardikihte tuleks kasutada projekti töökihtidena
või ühtlustada kaardikihtidel esitatav info.
Projekti seletuskirjas, joonistel ja lisa „Lisa 7. Shape“ kaustas esitatud kaardikihtidel on
näidatud ligipääsud projektalale lähimast teest. Projektis kajastatud ligipääsud projektalale
kulgevad väljaspool Agusalu looduskaitseala mööda RMK metsateid ning tulundusmetsade
sihte. RMK juhib siinkohal tähelepanu asjaolule, et enne tööde algust tuleb töö teostajal
sõlmida RMK-ga metsateede ja sihtide kasutamiseks kasutusleping. Lepinguga seonduvates
küsimustes on kontaktisikuks kohalik metsaülem Koidu Simson (koidu.simson@rmk.ee).
Juhime tähelepanu asjaolule, et projektis esitatud ligipääsule, mis saab alguse Aheraine teelt
tuleb rajada kaks kuni kolm ajutist ülepääsu kahele kraavile. Üks ülepääs kraavile kvartalil
RE074 eraldisel 6 ning üks või kaks ülepääsu kvartalite RE075 ja RE111 vahelisele kraavile.
Ning ligipääsule, mis saab alguse Kolgata teelt tuleb rajada üks ülepääs kraavile kvartali RE200
idaservas. Ülepääsud tuleb tööde lõppemisel tööalalt lahkudes eemaldada. Ülepääsude
rajamine tuleb vajadusel fikseerida eelnevalt viidatud kasutuslepingus. Palume lisada
ülepääsude rajamise vajadus projekti seletuskirja peatükki 3.4 LIGIPÄÄSUD ning kanda
eeldatavad ülepääsude kohad projekti joonistele.
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Projekti seletuskirjas lk 5 on öeldud, et Feodorisoo projektala asub Agusalu looduskaitseala
Feodorisoo sihtkaitsevööndis. Tegelikult ulatub projektala ka Agusalu looduskaitseala
Remniku sihtkaitsevööndisse. Palume lisada puuduv vööndi nimetus.
Projektis on öeldud, et trassi laius on 6 m. Projektis ei ole täpsustatud, kas 6 m mõõdetuna
kraavi teljest või pervest. Projekti joonistel 2 ja 3 on näidatud pinnaspaisude tiibade/laiendite
pikkuseks mõlemale poole kraavi vastavalt 6 m ja 10 m mõõdetuna kraavi servadest. Palume
täiendada projektis pinnaspaisude rajamist käsitlevat peatükki, tuues välja kuidas lahendatakse
olukord, kui trassiraie teostatakse vaid ühel pool kraavi 6 m laiuselt ja samas paisu
tiibade/laiendite pikkus on mõlemale poole kraavi kuni 10 m mõõdetuna kraavi servadest.
Projekti seletuskirjas lk 15 on öeldud: „Looduskaitseala piires rahastab trassiraieid ELF LIFE
ME projektist. Väljaspool kaitseala teostab raied RMK.“. Vastavalt RMK ja ELF vahelisele
kokkuleppele teostab antud projektis kõik trassiraied ELF projekti „Soode kaitse ja taastamine“
(Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti nr LIFE14
NAT/EE/000126) vahenditest. Palume projekti seletuskirja toodud sõnastust muuta vastavalt
eelnevalt esitatud infole.
RMK juhib tähelepanu asjaolule, et projektis näidatud trassiraiete teostamiseks on vajalik lubav
metsateatis. Metsateatise esitab Keskkonnaametile RMK ja edastab selle koos täiendavate
materjalidega ELF-le. Töödega ei tohi alustada enne RMK poolset ettevalmistust ja töö
üleandmist ELF-le.
ELF-i poolt esitatud taotluses on kirjas, et pärast RMK poolset kooskõlastust viiakse läbi
projekti avalikustamine ning seejärel esitatakse projekt kooskõlastamiseks kohalikule
omavalitsustele ja Keskkonnaametile. RMK juhib tähelepanu asjaolule, et projekti tuleb
kooskõlastada ka asjasse puutuvate eramaade omanikega, näiteks ligipääsude osas. Ning kui
avalikustamise või RMK-le järgnevate kooskõlastuste käigus muudetakse projekti, tuleb
projekt uuesti RMK-le kooskõlastamiseks esitada.
RMK kooskõlastab projekti „Feodorisoo veerežiimi taastamise projekt“ (Kobras AS, töö nr
2017-214) tingimusel, et projekti korrigeeritakse vastavalt eelnevalt esitatud ettepanekutele
ning korrigeeritud projekt esitatakse RMK looduskaitsespetsialisti Leevi Krumm’i e-posti
aadressile leevi.krumm@rmk.ee.
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