
VAIBLA KAH ALA ARUTELU MEMO 

 

Kohtumise aeg: 09.08.2022 kell 15.00-15.50 

1. Osalejad tutvustasid ennast 

Osalesid 4 RMK esindajat, 9 kohalikku elanikku, 2 ajakirjanikku 

 

2. Metsaülem tutvustas KAH-ala ulatust ja näitas piirnevust kaardil. Vaiblas on 

kaks KAH ala „Vaibla“ ja „Vaibla rand“, suur osa Vaibla KAH alast on vääriselupaik, 

Vaibla ranna KAH ala on suuremas osas kinnikasvanud rohumaa.  

 

3. Metsaülem tutvustas saabunud ettepanekuid 

Ettepanek: avada Vaibla rand KAH alal vaade järvele.  

Metsaülem Elor Ilmeti vastus: Vaade järvele on võimalik avada, kui teha Keskkonnaametile 

ettepanek määrata ala poollooduslikuks koosluseks (PLK), seejärel on vaja koostada projekt 

ja taastada rannaniit hooldamiseks. 

Otsus: RMK konsulteerib sel teemal Keskkonnaametiga ning teavitab tulemustest kogukonda.  

Ettepanek: Lisada vääriselupaigaks kvartali AI 368 eraldised 5, 6 ja 10 ning kvartali AI 369 

eraldis 1. 

Metsaülem Elor Ilmeti vastus: Oleme saatnud alade kohta info metsakorraldajale, kes 

inventeerib vääriselupaikasid. Juhin tähelepanu, et eelnevalt on Vaiblast tulnud küttepuude 

tegemise soov, mis vääriselupaigas ei ole võimalik. Ohtlike puude langetamine on siiski 

võimalik, kuid selleks tuleb esimesel võimalusel pöörduda RMK poole. Metsaülem korraldab 

looduskaitseosakonna kaudu ohtlike puude raiumist, kuid vääriselupaigast puid välja ei viida.  

Otsus: Metsaülem annab järgmisel kohtumisel või kirja teel teada metsakorraldaja otsusest. 

4. Vaba arutelu 

Ettepanek: RMK võiks teha matkaraja KAH-ala piiridest välja, kuhu MTÜ Eesti veeturism 

plaanis matkarada.  

Metsaülem Elor Ilmeti vastus: Esialgselt oli KAH ala suurem, sest MTÜ Eesti veeturismiga 

oli sõlmitud leping ala kasutamiseks. Rada ei tehtud ja leping lõpetati. Kui sealne ala jääb 

majandatavaks pärast metsakorraldaja inventuuri, siis eeldab sealt raiumine külma talve.  

Otsus: Kogukond teeb RMK-le ettepanek rajada Vaibla uue tee trassile õpperada. Metsaülem 

uurib järgmiseks kohtumiseks külastuskorralduse osakonnalt võimalusi Vaiblasse rada 

kavandada. 

Probleem: Teeääred on kinni kasvanud, suured autod enam ei sõida, sest kriibib ära. 

Metsaülem Elor Ilmeti vastus: Esmalt tuleks pöörduda tee omaniku poole.  



Otsus: Kohalik MTÜ pöördub Viljandi valla poole. 

Küsimus: Kui PLK taastatakse, siis kas antakse enne teada? Vaibla linnujaamal on sellel alal 

võrgud ja lindude rõngastamine. Mida tähendab „ranna avamine“? 

Metsaülem Elor Ilmeti vastus: PLK raietele eelnevalt tuleb teha projekt ja kogukonnaga 

koosolek. Sellise projektiga luuakse taas võimalused karjatamiseks nagu puisniidul, kujuneks 

rannakarjamaa. 

Kohalikud: Ajalooliselt on olnud Vaiblas liivarand. 

Metsaülem Elor Ilmet: Meie jaoks on murekoht tormimurd ja seal toimuv üraskikahju, mis 

mõjutab ka VEP kuuskesid. Tormimurdu ei ole koristatud, sest enne on vaja kokkulepet 

kohalikega. 

Varumisjuht Herkki Kauts: Tormimurrust läheb läbi keskpingeliin. Siiani ei ole liinile 

kukkunud puid, kuid see võib küla elektrivarustusele ohtlik olla. 

Otsus: Vaibla elanikud pole vastu, kui tormimurru ala tehakse korda. 

Küsimus: Kuidas edasi? 

Metsaülem Elor Ilmet: Saadan tutvumiseks ja täpsustamiseks koosoleku memo, koosolekust 

nädala jooksul on võimalik teha ettepanekuid aadressil viljandimaa@rmk.ee. Seejärel 

koostame KAH-alale kava ja küsime kohalikelt, kas sellise plaaniga ollakse nõus.  

Varumisjuht Herkki Kauts: Me sõltume raiet planeerides ilmast. Töid saab teha külmaga. 

Küsimus: Kas kergliiklusteed oleks võimalik teha? 

Metsaülem Elor Ilmeti vastus: Tuleb taas pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kellelt tuleb 

algatus, RMK saab eraldada selleks maad. 

Kohtumise lõpp 15.50 

mailto:viljandimaa@rmk.ee

