Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Pressiteade
19.09.2002
Päevakorral on Rannu (Kestla) raba kaitseala moodustamine

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) toetab Aseri vallas asuva Rannu (Kestla)
raba kaitseala moodustamist. Ühtlasi teeb EKO Riigi Maavarade Komisjonile ettepaneku
tühistada otsus Rannu (Kestla) turbamaardla aktiivseks tarbevaruks lugemise kohta.
Samuti soovitab EKO Aseri vallavolikogul muuta valla arengukava ja üldplaneeringut
nõnda, et neis dokumentides nähtaks ette Rannu raba säilumine looduskaitsemaana.
Kaitstavate loodusobjektide seaduse kohaselt on keelatud igasugune inimtegevus,
mis ohustab kaitsealuste taimeliikide säilimist antud kasvukohas. Turbakarjäär hävitaks
Rannu rabas kümmekond III kategooria ja ühe II kategooria looduskaitsealuse taimeliigi.
Lisaks häviksid kaitsealuste lindude pesapaigad.
Kuna enamus maid ümberringi on erastatud või erastamisel, on 350 ha suuruse
raba näol tegemist piirkonna suurima igameheõiguse alaga. Et rabas on rikkalikud seeneja marjakohad ning tal on oluline puhkeväärtus, on ala säilitamine ka sotsiaalselt
hädavajalik.
Käesoleva aasta mais esitas Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut
hinnangu vee ohustatuse kohta Rannu raba piirkonnas. Selle kohaselt tuleb Purtse jõe
valglas igati vältida metsade ja soode kuivendamist, mis vähendaks veelgi puhta vee
varude taastumist.
Keskkonnaministeeriumi tellitud NATURA 2000 inventuuri aruandes
soovitatakse kogu Rannu raba võtta NATURA 2000 kaitsealaks. Tegemist on EL
Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpidega (aktiivne soo ja puisniidud), kus leidub
rikkalikult kaitsealuseid taime- ja linnuliike.
Käesoleva aasta aprillis lähetasid Rannu Soo Kaitse Seltsing ja Aseri valla 7
külavanemat keskkonnaministrile avalduse, milles palusid moodustada Rannu raba
kaitseala. Raba säilitamist pooldab suur osa kogukonnast. 350 kohalikku elanikku on
kirjutanud alla pöördumisele, milles soovitakse raba puutumatuks loodusalaks jätmist. On
olemas ka vastuliikumine – 36 inimest on palunud, et rabas avataks hoopis turbakarjäär.
Kaevandamisluba taotleb 2001. a. lõpust OÜ Kiviõli Keemiatööstus.

Rannu raba asub Soome lahest 1–6 km kaugusel ning kuni 54 m kõrgusel
rannakõrgendikul. Ümber raba asub suhteliselt tihedaltasustatud kultuurmaastik. Rabast
idasse avaneb Ida-Virumaa põhjaosa tööstusmaastik.
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Lisateavet Rannu (kestla) raba juhtumi kohta:
http://www.elfond.ee/alaleht.php?id_kategooria=49&id_kirje=5&keel=eesti

