
Ettepaneku 

allikas Ettepanek RMK kommentaar

Ilmar Aruoja

Lisan ühe arvamuse, mis on seotud praeguse rangelt kaitstava ala piiritlemisega 

(Sinu tehtud kaart nr 1, mis kirja manuses). https://rmk.ee/metsatoode-kaart 

Sellelt lingilt leian, et rangelt kaitstava ala hulka on ootuspäraselt arvestatud ka 

katastriüksuse 32802:003:5043 kvartali AI 369 eraldused 6 ja 7. Minu ettepanek 

on, et sarnaselt oleks arvatud rangelt kaitstava ala hulka katastriüksuse 

32802:003:5043 kvartali AI 368 eraldused 5, 6 ja 10 ning kvartali AI 369 eraldus 

1. Tegemist on kuni 200 aastaste puistutega, millel on ilmselged vääriselupaiga 

tunnused. Kvartal AI 368 eraldusel 10 on kunagisest raiest säilitatud väga vanad 

männid, mis on lisaks puistukoosluse väärtusena ka alaline merikotkaste 

(Haliaeëtus albicilla) aastaringne lemmik peatuspaik.

RMK metsakorraldajal ala inventeeritud ning ettepanekus 

toodud eraldised vääriselupaikadeks määratud.

Ilmar Aruoja

Teine arvamus on, et RMK poolt teostatud võsaraie Võrtsjärve rannas Vaiblast 

Jõeküla suunas saaks sarnaselt teostatud ka Vaiblas. See oleks pärandkultuuri 

seisukohast väga tänuväärne töö. Kujundades puisniidu-laadseid 

poollooduslikke kooslusi on see visuaalselt kui loodushoiu seisukohalt väga 

vajalik

RMK konsulteeris Keskkonnaametiga, kas ala vastab PLK 

(poollooduslike koosluste) tingimustele. Kui ala lisatakse PLK 

kihti, siis on võimalik selle hooldamine vastavalt 

Keskkonnaameti tingimustele. Keskkonnaameti esialgsel 

hinnangul võib see aega võtta vähemalt aasta ja seejärel saab 

RMK looduskaitseosakond hakata ala taastamise planeerimist

Ilmar Aruoja

Küttepuude tegemise soov ja RMK raieplaan oleks mõistlik ühendada. Minu 

andmetel asub raiesse minev tormimurruala küttepuid soovinud pere kõrval 

metsas. 

Küttepuu varumise taotlus tuleb esitada RMK kodulehelt 

https://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk/kuttepuidu-ise-

varumine, lisades taotlusesse juurde kvartali ja eraldise 

numbrid, kust soovitakse küttepuid varuda. Küttepuu raie peab 

toimuma enne uuendusraie tegemist samal alal. 

Ilmar Aruoja

Ettepanek on mitte teha või lubada teha sanitaarraiet eraldustel, millistele on 

esitatud kaitse alla võtmise ettepanek. 

RMK metsakorraldajal ala inventeeritud ning ettepanekus 

toodud eraldised vääriselupaikadeks määratud.



9. augusti 

kohtumisel 

kõlanud 

ettepanekud ja 

kommentaarid

RMK võiks teha matkaraja KAH-ala piiridest väljas, kuhu MTÜ Eesti veeturism 

plaanis matkarada.

Kui on olemas matkaraja tegemisest huvitatud osapool, siis 

saame täpsemalt arutada matkaraja tegemise võimalusi ja kohti. 

RMK külastusalade arengukavades Võrtsjärve põhjakaldale 

hetkel uute matkaradade tegemist ei planeerita.

9. augusti 

koosolekul 

esitatud 

ettepanekud ja 

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

Vaatame üheskoos üle RMK maadel asuvad ja teel liikumist 

takistavad puud. Vajadusel saame korraldada RMK maadel 

asuvate ohtlike puude raie.

9. augusti 

koosolekul 

esitatud 

ettepanekud ja 

kommentaarid

Teavitada ja korraldada uus arutelu, kui RMK plaanib pool-looduslikud 

kooslused Vaibla ranna KAH-alal taastada. 

Korraldame uue kohtumise ja arutelu, kui Keskkonnaametilt 

saame teada, kad ala vastab pool-loodusliku koosluse 

tingimustele. Keskkonnaameti esimesel hinnangul võib see aega 

võtta vähemalt aasta ja seejärel saab RMK looduskaitseosakond 

hakata ala taastamist planeerima. Selle planeerimise käigus 

võetakse Vaibla kogukonnaga uuesti ühendust.

9. augusti 

koosolekul 

esitatud 

ettepanekud ja 

kommentaarid Vaibla elanikud pole vastu, kui tormimurru ala tehakse korda.

Planeerime tormimurru ala korrastamise koos alal vajalike 

muude metsamajandamise tööde tegemisega.



9. augusti 

koosolekul 

esitatud 

ettepanekud ja 

kommentaarid Kohalikel on soov suurendada liiklusohutust tänu kergliiklusteele.

Tuleb  pöörduda tee omaniku poole, kellelt tuleb algatus, RMK 

saab eraldada kergliiklustee rajamiseks maad. RMK ei tegele 

kergliiklusteede rajamisega, aga kui omavalituselt tuleb algatus 

kergtee rajamiseks, siis tegeleme projektiga eraldi.


