
Kokkuvõte RMK-le esitatud ettepanekutest

Ettepaneku allikas Ettepanek RMK vastus

RMK Kagu regioon

Uurida KOV-lt aastaid tagasi maantee 

äärde koondatud hakkpuidu virnade 

likvideerimise/tasandamise kohta 

Teadaolevalt virnastati Vana-Leevi maantee servast raiutud võsa hakkpuidu toormena aastaid tagasi 

RMK/ teemaa piirile. Virnad on seisundis, kus kõige otstarbekam on need maadligi sõita-pressida. 

Teeme Räpina vallale ettepaneku maanteeäärse ala korrastamiseks.

RMK 

külastuskorralduse 

osakond

 KAH-ala läbiva,  valla omandis oleva 

Vana-Leevi maanteelõigu seisukord 

vajab KOV tähelepanu. Väga halvas 

seisundis teelõiku läbi RMK Matkatee 

haru. Leevi lõkke-puhkekohta tehakse 

aastas kuni 5000 külastust. 

Vastus muudetud 31.10: RMK tegi Räpina vallale ettepaneku teelõik korrastada. Üheskoos leiti, et 

arvestades teelõigu kasutust metsa majandamiseks-lõkkekohale juurdepääsuks, on mõistlik alustada 

vara ülemineku protsessiga:  vallale kuuluv teekinnistu jagada ja RMK-le üle anda.  RMK on omalt poolt 

nõustunud vara üleminekuga ja teelõigu korrastamisega. Esialgne vastus: Teeme ettepaneku  Räpina 

vallale leida võimalus teelõigu korrastamiseks, analoogselt korrastatud tee algusosaga (vana 

asfaltkatte freesimine-tasandamine).

Kaia Konsap

Ettepanek: korraldada uus 

kaasamiskoosolek peale kella 18.00, 

kus kõik päeval tööl käivad inimesed 

saaksid samuti osaleda ja oleks samuti 

Austagem kõigi inimeste töövälist vaba aega-puhkepäevi, mille kasutamist on aegsasti planeeritud ja 

sisustatud. Kaasatud saab olla ka enesele sobival ajal metsaga ja kava projektiga tutvudes, vajadusel 

avalikust metsaregistrist infot juurde hankides ja sisulisi arvamusi-ettepanekuid esitades.

Maarja Kuuse, 

Veiko Lõhmus, 

Riina Knaps-Georg, 

Aivar Georg Viia läbi VEP inventuur.

Leevi metsa KAH ala on korduvalt hinnatud loodusväärtusete olemasolu ja range kaitse all on üks 

kaitsealuse liigi püsielupaik (PEP) ja üks vääriselupaik (VEP).  

Maarja Kuuse, 

Veiko Lõhmus, 

Riina Knaps-Georg, 

Aivar Georg

Puistuid majandada ainult 

püsimetsana, st valikraiega, 

rakendades püsimetsa majandamise 

põhimõtteid.

Eesmärk puhkemetsas on nende metsade mitmekesisuse ja järjepidevuse tagamine, milleks on vajalik 

alal vanade, keskealiste ja noorte puude esinemine, raiealade oskuslik paigutus ja puuliigiline 

mitmekesisus kogu puhkemetsa alal.  Valikraie on võimalik eraldistel, kus on olemas looduslikud või 

varasemate raietega kujundatud tingimused valikraie järgselt uute puude väljakasvatamiseks või alal 

olemasolevate noorte puude kasvu soodustamiseks. Teisalt arvestame neil aladel ka kogu ala piires 

kasvava metsa olemiga – eesmärk on, et ala ringpiires oleks mets sellel maa-alal on kogu aeg olemas 

(nn püsimetsa põhimõte kogu ala piires). Et mets oleks kogu aeg olemas, peab mingil maa-alal 

kasvama noori, keskealisi ja vanu puid ning noorte ja keskealiste puude alale saamiseks on vaja teha 

raiet ja metsa kasvatamise töid. Püsimetsandusena käsitletakse metsa majandamise viisi, kus 

kasvatakse antud kasvukohale omaseid puuliike, metsamaal ei rakendata intensiivseid meetodeid 

(üldiselt ei kuivendada, väetata) ja hoitakse järjepidevalt kõrgmetsa - säilikpuid. Leevi metsa KAH alal 

Maarja Kuuse, 

Veiko Lõhmus, 

Riina Knaps-Georg

Juhul, kui on läbi viidud VEP 

inventuurid, soovime nendega tutvuda.

Vääriselupaikade  registrit peab, andmeid koondab ja selgitusi jagab Keskkonnaamet: 

https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/vaariselupaigad



Kokkuvõte RMK-le esitatud ettepanekutest

Riina Georg

Palun saatke nimetatud VEP-uuringud, 

ka Leevi KAH-alade kohta

Vääriselupaikade  registrit peab ja andmeid koondab Keskkonnaamet: 

https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/vaariselupaigad


