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Sissejuhatus
Riigimetsa
Majandamise
Keskuse
(RMK)
külastuskorraldusosakonna
põhiülesandeks
on
kaitseja
puhkealadel
mitmekülgsete
rekreatsioonivõimaluste loomine, nendel külastuse suunamine ning metsa- ja
kaitseväärtuste tutvustamine ja selle kaudu looduskeskkonna kaitsmine ning
elanikkonna väärtushinnangute kujundamine.
RMK arengukava 2015-2020 on seadnud RMK külastuskorraldusosakonnale
eesmärgiks aastaks 2020 2,5 miljonit külastuskorda aastas. Külastuskordade
suurenemise eelduseks on külastajate vastuvõtmiseks ja loodusväärtuste
säilitamiseks loodud taristu korrasolek, taristu vastavus külastajate vajadustele
ja ootustele ning loodushoiuobjektide omavaheline sidusus.
Seatud eesmärkide täitmiseks on RMK külastuskorraldusosakonnal kolm
tegevussuunda: RMK külastuskorraldusliku tegevuse kavandamise puhke- ja
kaitsealadel, rajamine ja majandamine, säästlike looduskasutushoiakute
kujundamine, külastajate teavitamine ja kasutuse suunamine puhke- ja
kaitsealadel.
Eesmärkide täitmiseks koostatakse külastuskorralduskavad, mis on puhke- ja
kaitsealade olemusest lähtuv ning külastuskorralduslikke arenguid ning
majandamislahendeid käsitlev, samuti alade väärtuste kaitset korraldav
dokument. Külastuskorralduskavad koostatakse külastusaladele. RMK
külastusalana käsitletakse lähestikku asuvaid ja ühtselt majandatavaid RMK
poolt hallatavaid puhke- ja kaitsealasid. Külastuskorralduskava koostatakse
tuginedes seiretele, uuringutele ja planeeringutele. Kava koostatakse
arvestades eelneva perioodi kavade elluviimise käiku, samuti muutusi
toimimiskeskkonnas.
Kava koostamise käigus viiakse läbi SWOT analüüsid, sõnastatakse alade
tugevustest ja võimalustest lähtuvad profiilid ning külastusala visioon,
analüüsitakse loodusväärtuste eksponeerimist ja vastavaid arengusuundi ning
kavandatakse
arengusuundadest
lähtuvad
tegevused.
Tegevuste
kavandamisel arvestatakse võimalike muutustega toimimiskeskkonnas, seal
hulgas võimaliku ressursi muutusega tulenevalt EU rahastuse vähenemisest.
Selleks, et tagada looduses liikumist suunava teenuse ühtne, kvaliteetne ja
stabiilne tase, lähtutakse külastuskorralduskavade koostamisel järgmistest
üldistest põhimõtetest:
-

Lähtuda üldiste arengusuundade
sõnastatud külastusala visioonist.

määratlemisel

analüüsi

käigus
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-

-

-

-

Alade eristumiseks ja identiteedi tugevdamiseks lähtuda tegevuste
planeerimisel defineeritud alakesksetest profiilidest.
Kaitsealadel tegevuste planeerimisel tagada kaitseväärtuste säilimine.
Kaitseväärtuste tutvustamine toimub põhimõttel, et esitlemisväärne väärtus
tuleb esitleda võimalikult vähestes, kuid samas selleks kõige paremini
sobivates kohtades.
Keskenduda taristu analüüsile, analüüsi käigus selgunud prioriteetsete
loodushoiuobjektide arendamisele, objektide sidususele ja samaaegselt
jätkata taristu optimeerimisega. Kõrge prioriteediga on loodushoiuobjektid,
mida seob Eestit läbiv RMK matkatee.
Jätkata seirete ja uuringute läbiviimist, saadud teabe analüüsimist ning
rakendamist külastuskorralduslike tegevuste planeerimisel.
Tagada taristu kvaliteedi hoidmiseks, tõstmiseks ja ühtlustamiseks
kvaliteetne rekonstrueerimine ja rekonstrueerimistöödel püsivamate
lahenduste kasutamine, süsteemne ja regulaarne hooldustöö ning
objektidega seotud teede ja parkimisvõimaluste korrashoid.
Jätkata erinevate teavituskanalite kaudu süsteemset ja põhjalikku
teavitustööd külastajate suunamiseks ning nende teadlikkuse tõstmist
käitumismustrite mõjutamiseks.

Käesolev Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava hõlmab endas
Pärnumaa ja Sakala puhkealade ning Soomaa rahvuspargi RMK
külastuskorralduslikku tegevust. Tulenevalt nimetatud alade geograafiliselt
paiknemisest ja eriilmelisusest, käsitletakse alasid ühes kavas, tagamaks
võimalikult mitmekülgsed külastusvõimalused, head teavitamislahendid ja
ühtne ning ressursisäästlik majandamine.
Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava on koostatud 10 aastaks.
Külastuskorralduskava ajakohasust hinnatakse iga-aastaselt ja olulisemate
muutuste korral toimub kava ajakohastamine.
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Kasutatavad mõisted
RMK külastuskorraldus – igaüheõigusel põhineva looduses liikumise süsteemi
loomine ja haldamine puhke- ja kaitsealadel ning elanikkonna
loodusteadlikkuse
ja
-hoidlikkuse
tõstmine
teavitamise
ja
loodusharidustegevuse kaudu.
Külastusala
–
erinevaid
puhkeja
külastuskorraldusliku majandamise üksus.

kaitsealasid

ühendav

RMK

Puhkeala – erinevatel kaitsealadel ja RMK majandusmetsas asuvate
loodushoiuobjektide kogum.
Kaitseala – kaitsealad on loodud mingi territooriumi looduse- või/ja
kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja
tutvustamiseks.
Taristu - maastiku rekreatiivset kasutust hõlbustav, maastikku kaitsev ja kasutust
suunavate loodushoiuobjektide kogum.
Loodushoiuobjekt - maastiku rekreatiivset kasutust hõlbustav, maastikku
kaitsev ja kasutust suunav külastuskorralduslike ehitiste ja metsamööbli kogum,
mis on dokumenteeritud ning vastab kehtestatud nõuetele.
Tsoneerimine
–
RMK
külastuskorraldusosakonna
loodushoiuobjektide
majandamiseks vajalike alade määratlemine teenindus- huvi- ja
varutsoonideks.
Kõrgendatud avaliku huviga alad- RMK hallatavatel maadel asuvad alad,
millel tehtavate töödega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (edaspidi KAH).
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1. Ala kirjeldus
Pärnu-Viljandi külastusala paikneb Eesti edela- ja keskosas Pärnumaa,
Viljandimaa, vähesel määral Järvamaa, Raplamaa ja Valgamaa
territooriumil. Külastusala hõlmab Pärnumaa ja Sakala puhkealasid ning
Soomaa rahvusparki (Joonis 1).

Joonis 1. Pärnu-Viljandi külastusala paiknemine.
Pärnu-Viljandi külastusala pakub looduselamusi igale maitsele, siin on kaunid
liivarannad, pikad matkarajad rabades ja metsades, väikesed peatuskohad
ja metsaonnid järvede ja jõgede ääres, suurvesi ja inimtühjad rabad Soomaal
ning matkatee neid kõiki ühendamas.
Kuiv männimets ja kaunis liivarand on olnud põhjuseks, miks Pärnu linn ja selle
ümbrus on olnud läbi aegade tuntud suvituspaigana. Siia jäävad mitmed
NSVL-i aegadel ehitatud suvila-kooperatiivid ja paljude asutuste
suvilakompleksid. Omapärast Liivi lahe rannikuala iseloomustavad liivased
mererannad, kõrged luitemännikud ja luidetetagused sood. 5000 aastat vana
Litoriinamere rannavall Rannametsas on Eesti kõrgeimaid. Pärnumaa
puhkealal asuvad mitmed rannaäärsed traditsioonilise metsapuhkuse
võimalused Lemmes, Krapis, Matsirannas jne.
Liivi lahe rannikuala on meelispaigaks ka linnuvaatlejate hulgas. Kabli
linnujaam ja Pikla linnutornid võimaldavad osa saada rändlindude seirest ja
uurimistööst. Lindude teema on ka Kabli külastuskeskuse üks kandvatest
teemadest.

5

Mere rannikult sisemaa poole jäävad suured metsad. Pikaajalistest
metsamajanduse traditsioonidest annab tunnistust Pärnumaa metskonna
(endine Laiksaare metskond) kuulumine kuue Eesti esimesena moodustatud
metskonna hulka. Siinsete metsade hiigelmännid on olnud põhjuseks, miks
Häädemeeste ja Kabli küla võib pidada Eesti purjelaevaehituse hälliks. KilingiNõmme linna on nimetatud ka ,,metsapealinnaks“, siin asus kunagise KilingiNõmme Näidismetsamajandi keskus.
Pärnu-Viljandi külastusala seob ühtseks tervikuks ühine rikkalik ajaloo- ja
kultuuripärand. Eestlaste muistse vabadusvõitluse hõngu võib tunda nii
Pärnumaa puhkeala Soontagana rabasaarel asuvas maalinnas kui ka Sakala
puhkeala Lõhavere linnuses.
Sakala puhkeala lisab külastusalale väärtust matkamise, rikkaliku
kultuurajaloolise ja metsandusliku pärandkultuuri, suurte metsamassiivide,
mitmekesise pinnamoe ja rikkalike looduskoosluste näol. Puhkeala rikkalik
vaheldusrikas loodus pakub häid võimalusi eelkõige jalgsi- ja jalgrattaga
matkamiseks. Sakala tee matkarada on aastasadu tuntud liikumistee Kabala
metsades.
Piirkonna praegune vahelduv reljeef on kujunenud rohkem kui 300 miljoni
aasta jooksul, see on keskdevonist kuni tänapäevani. Maastik on väga
vaheldusrikas. Rutu mägedes paikneb Sakala kõrgustiku kõrgeim punkt. Loodi
looduspark ja Õisu ürgorg pakub vaatamiseks mitmeid paljandeid. Kabala
kandis märgivad Balti jääpaisjärve rannajoont rannikuluited ja rannavallid.
Maastik on liigestatud ürgorgudega.
Looduslikust mitmekesisusest ja liikide rohkusest annab tunnistust kaitsealade
rohkus. Puhkealal on võimalik tutvuda mitmete looduslikus seisundis
metsadega
(,,Vanapagana
ürgmets”,
Saarjõe
maastik,
Heimtali
kõvalehtpuupuistu, Loodi lehisepuistu, Lilli õpperada), soodega (Teringi,
Parika), ürgorgude ja liivakivi paljanditega (Õisu, Paistu), kaunite järvede
(Sinialliku, Õisu, Ruhijärv, Tündre, Lasa, Koorküla Valgjärv) ja vesikondadega
(Saarjõgi). Puhkeala metsade hulgas on esindatud nii nõmme-, laane-,
salumetsasid kui ka rabametsad. Puhkeala loodushoiuobjektid ei võimalda
läbi viia suuri rahvarohkeid üritusi, vaid pakuvad rahulikku ja lõõgastavat pereja sõpradekeskset metsapuhkust.
Soomaa rahvuspark kaitseb Vahe-Eesti edelaosa soid, lamminiite, metsi,
kaitsealuste liikide elupaiku ja kultuuripärandit. Soomaa rahvuspargi tasane,
vaid lõunaosas kergelt lainjas pinnamood on kujunenud mandrijää
taandumisel liustikuserva ja Sakala kõrgustiku vahel laiunud jääjärve põhjana.
Rahvuspargis asub Eesti kõrgeim sisemaa luide, kunagine Balti jääpaisjärve
rannaluide, mille suhteline kõrgus on 11 meetrit. Rahvuspargi ilme kujundavad
rabalaamad, mida eraldavad looduslikus sängis voolavad jõed. Siinseks
eripäraks on üleujutused, mida kohapeal kutsutakse viiendaks aastaajaks ja
mille ulatus võib olla 17 500 hektarit.
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Rahvuspargi kogupindala on 39 884 ha, millest 51% katavad sooalad, 5%
lamminiidud, 0,5% põllumaad ja ülejäänud osa moodustavad erinevad
metsakooslused.
Soomaa rahvuspargi eelkäijateks olid 1957. aastal loodud Halliste puisniidu
botaaniline kaitseala ning 1981. aastal moodustatud Kikepera, Öördi, Kuresoo
ja Valgeraba sookaitsealad. Nende alade liitmisel sai 1993. aastal alguse
Soomaa rahvuspark. Soomaa viies, Riisa raba, liideti kaitsealaga 2005. aastal.
Rabamassiivide näidisalaks olev Soomaa on alates 1989. aastast ka
rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA). Lisaks kuulub rahvuspark 1997.
aastast rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari alade hulka ning
2004. aastast loodus- ja linnualana üleeuroopalisse kaitsealade võrgustikku
Natura 2000.
Soomaa rahvuspark ja selle lähiümbruse piirkond pakub võimalusi nii aktiivseks
puhkamiseks kui rahulikult omaette olemiseks. Siinsete rabade avarus ja
vaikus, looklevad jõekäärud, eriilmelised metsad ja liigirikkad luhad annavad
võimaluse matkata jalgsi, sõita veeteid mööda, vaadelda linde, tegeleda
fotograafiaga, korjata metsaande või tutvuda siinse kultuuripärandiga.
Vähemalt kord aastas end ilmutav suurvesi ehk "viies aastaaeg" annab
võimaluse kanuudega avastada Soomaa muidu ligipääsmatuid paiku.
Kaitseala sümboliks on kujunenud ühepuulootsik ehk haabjas, mida peetakse
vanimaks veesõiduvahendiks Eesti alal.
Matkajatele on rajatud puhkamiseks mitmed telkimis- ja lõkkekohad,
metsaonnid ja külastajate kasutuses on üks metsavahi metsamaja. Teavet
rahvuspargi loodusväärtuste ja rajatud taristu kohta saab Soomaa
rahvuspargi külastuskeskusest.
Pärnu-Viljandi külastusala on väga eriilmeline ja pakub külastajatele
mitmekülgset tegevust. 2015. aasta külastajauuringu põhjal on Joonisel 2 välja
toodud külastajate jaoks kõige olulisemad tegevused külastuse ajal.
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Soomaa rahvuspark

Sakala puhkeala

Looduse vaatlemine

Metsas olemine

Matkamine

Ujumine

Pärandkultuuriobjektide tutuvumine

Pikniku pidamine

Jalutamine

Looduse vaatlemine

Loodusrajaga
tutvumine

Kalastamine

Pärnumaa puhkeala
Looduse vaatlemine
Telkimine
Metsas olemine
Jalutamine
Pikniku pidamine

Joonis 2. 2015. aasta külastajauuringu andmetel kõige olulisemad tegevused
seekordse külastuse ajal.
Pärnu-Viljandi külastusala puhke- ja kaitsealadest kõige kõrgema
külastatavusega on Pärnumaa puhkeala (Joonis 3), millele järgnevad
Soomaa rahvuspark ja Sakala puhkeala.

Sakala puhkeala

Soomaa rahvuspark sh. Soomaa
külastuskeskus
Pärnumaa puhkeala sh. Kabli
külastuskeskus
0

40 000

80 000

120 000

Joonis 3. Puhke- ja kaitsealade aastane keskmine külastatavus (sisaldab
teabepunktide külastusi).
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Maastiku rekreatiivse kasutuse hõlbustamiseks, maastiku kaitseks, kasutuse
suunamiseks
ja
tutvustamiseks
on
loodud
külastuskorralduslik
loodushoiuobjektide võrgustik. Pärnu-Viljandi külastusala väga paljusid
loodushoiuobjekte seob ühtseks tervikuks RMK matkatee Ikla-Aegviidu haru.
Külastusalal on kaks külastuskeskust – Soomaa rahvuspargi külastuskeskus ja
Kabli külastuskeskus, kus jagatakse looduses liikumise alast teavet, viiakse läbi
loodushariduslikke ja teavitavaid programme ning üritusi jm.
Olemasolevate loodushoiuobjektide nimistu on toodud Tabelis 3 ja
taristuelementide paiknemisest looduses annab üldülevaate joonis 4.
Loodushoiuobjektide täpsem paiknemine ja taristu olemi kirjeldus on toodud
www.loodusegakoos.ee lehel.

Joonis 4. Pärnu-Viljandi külastusala loodushoiuobjektide paiknemine (number
rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka).
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2. Maaomand ja majandamise üldised põhimõtted
RMK Pärnu-Viljandi külastusala loodushoiuobjektid paiknevad valdavalt
riigimetsamaal (Tabel 3). Samas on mõned loodusrajad, mis kulgevad nii
riigimetsamaal kui ka eramaadel.
Erisugune objekt on matkatee, mis kulgeb samuti nii riigimaadel kui ka
eramaadel. Pärnu-Viljandi külastusala läbib matkatee Ikla-Aegviidu haru ( 304
km, millest 210 km Pärnu-Viljandi külastusalal). Kogu matkatee taristu olemi
paiknemine ja kirjeldus on esitatud www.loodusegakoos.ee lehel.
Pärnu-Viljandi külastusala loodushoiuobjektidest paikneb väga suur osa
kaitsealadel. Kaitsealade valitsejaks on Keskkonnaamet. Külastuskorralduslikku
taristut kavandades ja majandades arvestatakse kaitsealade kaitseeeskirjade ja kaitsekorralduskavadega kehtestatud piirangutega. Kaitsealadel
paiknevad loodushoiuobjektid on eelkõige rajatud eesmärgiga kaitsta ja
tutvustada kaitseala kaitseväärtusi.
Pärnu-Viljandi külastusala loodushoiuobjektide paiknemisest kaitsealadel
annavad ülevaate joonised 5-17. Täpsemalt teavet loodushoiuobjektide
paiknemisest kaitsealade piirangu- ja sihtkaitsevööndites annab tabel 3.
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Joonis 5. Loodushoiuobjektide paiknemine Soomaa rahvuspargis (number
rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka).
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Joonis 6. Loodushoiuobjektide paiknemine Kabli ja Luitemaa looduskaitsealal

Joonis 7. Loodushoiuobjektide
looduskaitsealal

paiknemine

Nigula

ja

Sookuninga
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Joonis 8. Loodushoiuobjektide paiknemine Nedrema looduskaitsealal

Joonis 9. Loodushoiuobjektide paiknemine Avaste looduskaitsealal
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Joonis 10. Loodushoiuobjektide paiknemine Kolga looduskaitsealal

Joonis 11. Loodushoiuobjektide paiknemine Mukri maastikukaitsealal
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Joonis 12. Loodushoiuobjektide paiknemine Saarjõe ja Navesti
maastikukaitsealal

Joonis 13. Loodushoiuobjektide paiknemine Parika looduskaitsealal
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Joonis 14. Loodushoiuobjektide paiknemine Loodi looduspargis

Joonis 15. Loodushoiuobjektide paiknemine Õisu maastikukaitsealal
16

Joonis 16. Loodushoiuobjektide paiknemine Tündre looduskaitsealal ja Teringi
ning Rutu maastikukaitsealal

Joonis 17. Loodushoiuobjektide paiknemine Koorküla looduskaitsealal
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Külastusala rekreatiivsete väärtuste säilitamiseks on vajalik metsamajanduslike
tööde kavandamisel ja läbiviimisel arvestada vastava rekreatiivse kasutusviisi
vajadustega. Eriti hoolikalt tuleb jälgida telkimis-, lõkke- ja parkimisplatside
äärseid ja teede ning matkaradade äärsete metsade majandamisega
seonduvaid töid, kuna raiumisega võib nende alade rekreatiivne väärtus
kahaneda. Oskusliku raiete kavandamisega saab aga metsade rekreatiivset
väärtust oluliselt tõsta.
Enamus loodushoiuobjekte paiknevad kõrgendatud avaliku huviga (KAH)
aladel, seeläbi on nende lähiümbruse alade metsamajanduslik tegevus
reglementeeritud ja tagatud majandamisvõtete sobivus rekreatiivse
kasutusega. KAH alade protsess on kirjeldatud RMK kõrgendatud avaliku
huviga alade määramise, majandamise ja seal tehtavatest töödest
teavitamise juhendis.
Oluline on tagada objektide juurdepääsuteede hea seisukord. Kõrgendatud
tähelepanu all on külastusala prioriteetsete objektideni viiva teedevõrgu
korrasolek ja järjepidev hooldus.
Pärnu-Viljandi külastusalal, peamiselt Soomaa rahvuspargis, on maa-alasid
(poollooduslikud rohumaad, luhaheinamaad jms), mis on lepingute alusel
eraisikutele või organisatsioonidele hooldamiseks rendile antud. Konfliktide
vältimiseks selliste alade hooldustegevuse (niitmine, karjatamine jne) ja
külastuskorraldusliku kasutuse ning loodushoiuobjektide majandamistegevuse
vahel, on oluline jälgida, et loodushoiuobjektide tsoonides rendilepinguid ei
sõlmitaks või on rendilepingutesse seatud vastava külastuskorraldusliku
loodushoiuobjekti majandamiseks vajalikud tingimused.
Soomaa rahvuspargis tegutseb alates 2007 aastast Soomaa rahvuspargi
koostöökogu, mis liidab piirkonnas tegutsevad ametkonnad, kohaliku
omavalitsuste esindajaid, kohalikud ettevõtjad ja elanikud. Koostöökogu on
nõuandev kogu kaitseala valitsejale kaitseala kaitse-eesmärkide täitmisel.
2018. aasta augustis sõlmiti Soomaa rahvuspargi piiranguvööndi metsade
majandamise kokkulepe, millega piiranguvööndi metsade majandamisel
kohustutakse lisaks Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjas, liikide kaitseeeskirjades, looduskaitseseaduses ja metsaseaduses sätestatud tingimustele
vabatahtlikult juhinduma lisakokkulepetest ning seadma need kokkulepped
tingimuseks ka enda lepingulistele partneritele. Selle kokkuleppe sõlmimise üks
osapool on ka RMK.
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3. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud
3.1.

Külastajauuring

Külastajauuringud viiakse kõikidel puhke- ja kaitsealadel läbi ühtsetel alustel.
Kasutatav andmekogumismeetod on kohapeal küsitleja juhendamisel
täidetav küsimustik. Külastajauuringu käigus kogutakse informatsiooni
külastajate profiili, tegevuste, külastuste geograafilise jaotuse, külastuse
kestuse ja korduvuse, samuti kulutuste, külastajate rahulolu, motiivide jms kohta.

2015. aasta külastajauuringu tulemuste kokkuvõte on külastusala puhke- ja
kaitsealade lõikes esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Puhke- ja kaitsealade külastajauuringu tulemuste kokkuvõte.
Soomaa rp

Pärnumaa pa

Sakala pa

Suurim
vanusegrupp
Kõrgharidusega

25-34 aastane (29%)

35-44 aastane (33%)

25-34 aastane (25%)

63%

42%

46%

Eestist

69%

92%

97%

Tallinnast

19%

18%

Seltskonna
suurus ja
koosseis

2-5 inimese
seltskonnas (64%),
perega (48%),
sõpradega (36%)
40% korduvkülastaja

12%, Tartu 11%, suurim
Pärnu 20%
2-5 inimese
seltskonnas (59%),
perega (48%),
sõpradega (38%)
73% korduvkülastaja

50% kõige tähtsam
sihtpunkt
48% suvel, 23%
kevadel ja 19% sügisel

66% kõige tähtsam
sihtpunkt
47% suvel, 20%
kevadel ja 21% sügisel

71% kõige tähtsam
sihtpunkt
58% suvel, 17%
kevadel ja sügisel

Ööbimine

ööbib 35%

ööbib 47%

ööbib 42%

Kõige
olulisemad
tegevused

Jalutamine, looduse
vaatlemine,
loodusrajaga
tutvumine, metsas
olemine, looduse
pildistamine
2010 4,40,
2015 4,58

looduse vaatlemine,
telkimine, metsas
olemine, jalutamine

Metsas olemine,
ujumine, pikniku
pidamine, looduse
vaatlemine,
kalastamine,
telkimine, jalutamine
2010 4,40,
2015 4,51

Külastuse
korduvus
Sihtpunkti
tähtsus
Hooaeg

Rahulolu indeks

2010 4,40,
2015 4,48

2-5 inimese
seltskonnas (63%),
perega (48%),
sõpradega (35%)
55% korduvkülastaja

3.2.

Külastusmahu seire

RMK poolt hallatavate loodushoiuobjektide külastatavust mõõtvat
külastusmahu seiret viiakse läbi regulaarselt ja ühtsetel alustel, et saadav
materjal oleks ajalises vaates võrreldav. Puhke- ja kaitsealadel kasutatakse
külastusmahu seire läbiviimisel elektroonilisi loendureid. Loendureid
kalibreeritakse ja loendurinäitu korrigeeritakse kalibreerimisandmetega.
Terve puhke- või kaitseala külastuskordade arvu saamiseks laiendatakse
üksikutel kohtadel loendatud külastuskordade arvu külastajauuringust saadud
külastajavoogude info abil.
Külastusala külastuskordi aastas on 2015-2017 aastate keskmisena 280000,
Pärnumaa puhkeala 125000, Sakala puhkeala 75000 ja Soomaa rahvuspark
80000 külastuskorda.
140 000
120 000
100 000
80 000
2015

60 000

2016

40 000

2017

20 000
0
Pärnumaa
Sakala puhkeala
Soomaa
puhkeala sh.
rahvuspark sh.
Kabli
Soomaa
külastuskeskus
külastuskeskus

Joonis 18. Puhke- ja kaitsealade külastatavus aastate lõikes. Külastusnumber
sisaldab külastuskeskuses teavet saanud külastajate arvu.
Pärnumaa puhkeala külastatavaimad loodushoiuobjektid loendustulemuste
andmetel on Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada 37000, Lemme
telkimisala 15000, Tammiste metsarada 10000, Rae järve telkimisala 9000
külastuskorda 3 aasta keskmisena loendusperioodil maist kuni novembrini.
Soomaa rahvuspargi populaarseimad külastusobjektid on Riisa õpperada
16000, Hüpassaare õpperada 10000 ja Koprarada 8000 külastuskorda
keskmiselt aastas loendusperioodil maist kuni novembrini. Külastusmahu
languse 2017. aastal tingis Soomaa rahvuspargi külastatavaima objekti, Riisa
õpperaja, rekonstrueerimine.
Sakala puhkeala külastatavaimad objektid on Lõhavere linnamägi 13000,
Mukri loodusrada 10000, Sinialliku matkarada 8000, Koorküla Valgjärve
lõkkekohad 6000 ja Parika Väikejärve õpperada 4000 külastuskorda
keskmiselt aastas loendusperioodil maist kuni novembrini.
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3.3.

Loodushoiuobjektide seisundi seire

Loodushoiuobjektide seisundi seire käigus hinnatakse loodushoiuobjektide
pinnase ja alustaimestiku seisundit, taristu seisundit, alale juurdepääsu ning
kasutust
ja
loodushoiuobjektil
kasvavate
puude
kahjustusi.
Loodushoiuobjektide
seisundi
seire
raames
teostatakse
mõõtmisi
telkimisaladel, lõkkekohtades, puhkekohtades, metsaonnide ümbruses ja
muudel loodushoiuobjektidel, millele loodushoiuobjektide seisundi seire
metoodika kohaldub. Vastavalt loodushoiuobjekti seisundile antakse seire
käigus majandussoovitused.
Pärnumaa puhkealal viidi esimene seirering läbi 2010.aastal, teine 2016.a.,
seires oli 14 loodushoiuobjekti, neist 86 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund
väga hea ja hea, 14% rahuldav. Seires olnud objektidel pinnase ja
alustaimestiku seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 71%
objektid, millel seisund on jäänud samaks või muutus väike ning mille pinnase
seisundit võib pidada samuti stabiilseks. 29 % objektidest on muutus olnud
märgatavam, 3 seisund on paranenud, ühel halvenenud. Toimuvad seisundi
muutused on lubatud muutuste piirides.
Soomaa rahvuspargis viidi esimene seirering läbi 2010.aastal, teine 2015.a.,
seires oli 17 loodushoiuobjekti, neist 94 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund
väga hea ja hea, 6% mitterahuldav (Ruunaraipe lõkkekoht on rajatud
karjääri, pinnase kamardumine raskendatud). Seires olnud objektidel pinnase
ja alustaimestiku seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 94%
objektid, millel seisund on jäänud samaks, ühel objektidest on seisund
halvenenud, kuid on lubatud muutuste piirides.
Sakala puhkealal viidi esimene seirering läbi 2009.aastal, teine 2015.a., seires
oli 24 loodushoiuobjekti, neist 84 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga
hea ja hea, 8% rahuldav, 2 objektil mitterahuldav. Objektidel (Lasajärve
lõkkekoht) on tehtud pinnasekaitselisi töid, seire tegemise ajaks ei olnud
taimestik jõudnud niivõrd taastuda, et seisundi paranemine oleks
väljendunud hinnatud pinnase ja alustaimestiku kahjustusastme indeksi alusel.
Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis toimunud muutuste
alusel moodustavad 76% objektid, millel seisund on jäänud samaks või
muutus väike ning mille pinnase seisundit võib pidada samuti stabiilseks. 24 %
objektidest on muutus olnud märgatavam, ühe seisund on paranenud, viiel
halvenenud, kuid on lubatud muutuste piirides.

3.4.

Ressursi seire

Külastuskorraldusosakonna ressursi seire annab ülevaate külastusalal kulunud
lõkkepuude ja tekkinud prügi kohta. Seire tulemuste analüüs on üheks aluseks
loodushoiuobjektide hoolduse sagedusvajaduse määramisel ja edasiste
säästlike majandamislahendite väljatöötamisel.
Külastusala Pärnumaa puhkealal on lõkkekohti 116, Lemme, Krapi ja
Matsiranna telkimisala lõkkekohti lõkkepuudega ei varustata. Soomaa

21

rahvuspargis on lõkkekohti 20, Sakala puhkealal on 27 lõkkekohta. Ülevaate
külastusalal kasutatud lõkkepuude ja tekkinud prügi kogustest annab joonis
19.

Joonis 19. Külastusalal kasutatud lõkkepuude ja tekkinud prügi kogus aastate
lõikes.

4. Eesmärgid ja tegevussuunad
Külastusala üldised eesmärgid:
Ala loodusväärtused on kaitstud
külastuskoormus on hajutatud:
-

-

ja

külastajatele

eksponeeritud,

Külastusalad on tuntud oma loodusväärtuste, kaunite maastike ja
külastusvõimaluste poolest.
Külastajatele
on
tagatud
mitmekülgsed
puhkuseja
rekreatsioonivõimalused looduses, kõrge koormusega objektidel külastus
hajutatud.
Puhke- ja kaitsealad on omavahel sidusad teavitamise teel.
Objektid on väga hea kvaliteediga, külastajate rahulolu looduspuhkuse
võimaluste ja taristu osas on kõrge, arvestatud on erinevate sihtrühmade
vajadustega. Koostöös ettevõtjatega on tagatud mitmekülgsete teenuste
pakkumine ja külastajate alal viibimise pikenemine.
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-

-

Puhke- ja kaitsealade tegevuste planeerimisel lähtutakse puhke- ja
kaitsealade tugevustest. Joonisel 12 on esitatud profiilid
aitavad
tugevdada puhke- või kaitsealade identiteeti ja planeerida edasi
tegevusi.
Külastuskeskused on külastajate hulgas populaarsed (atraktiivsed)
objektid, kust on võimalik saada erinevaid teenuseid ja veeta
kvaliteetaega ning saada põhjalikku looduses liikumise alast ja
loodushariduslikku teavet. Külastuskeskustes ja looduses jagatav teave
aitab kaasa kaitseväärtuste säilimisele ja keskkonnateadlikumale
käitumisele (külastajad väärtustavad metsamajandust ning metsa
kõrvalkasutust, teavad ja tunnevad kaitsealasid ja kaitseväärtusi, teavad
kaitsealadel
kehtivaid
käitumisreegleid,
suurenenud
on
keskkonnateadlikkus).
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Soomaa rahvusparkMaa täis vett.
Sakala puhkeala Suured rabamassiivid, looduslikus sängis looklevad jõed ja
,,viies aastaaeg“ ning inimene selle keskel - need on
väärtused, mis kutsuvad avastama ja on tuntud nii Eestis kui
väljaspool.

Pärnumaa puhkeala –
Üle luite rappa ja metsa.
Mereäärsed telkimisalad pakuvad
võimalust rannapuhkuseks nii
perega kui ka suurema
seltskonnaga. Matkarajad, mis
looklevad luidetel, rabades ja
metsades, tutvustavad siinset
mitmekesist floorat ja faunat,
ajaloo- ja kultuuripärandit.

Joonis 20. Puhke- ja kaitsealade profiilid.

Rahu ja vaikust pakkuv metsapuhkus
kesk Eestimaad.
Matkamine üksi või väikese seltskonnaga
paksudes metsalaantes ja rabateedel, väikeste
järvede ja jõgede ääres, ööbimine metsaonnis
või lõkke ääres – see on mõnus vaheldus ja
põgenemisvõimalus argipäeva rutiinist.

Tabel 2. Külastusala peamised arengusuunad seatud eesmärkide täitmiseks.
Pärnumaa puhkeala
-

-

olemasoleva taristu kvaliteedi tõstmine
kasutades pikemaealisemaid lahendusi
parem (kvaliteetsem, sisukam) suunamine,
teavitamine nii looduses, külastuskeskuses
kui ka kodulehel
olemasolevate loodusväärtuste parem
(sisukam, eesmärgipärasem, väärtusi
kaitsev) tutvustamine
loodushoiuobjektidel

Kabli külastuskeskus
-

-

Soomaa rahvuspark

külastuse suurendamiseks külastuskeskuse
profiilist lähtuvate uute ürituste,
programmide, ekspositsioonielementide
jms väljatöötamine ja arendamine,
suunatuna nii koolilastele kui ka
täiskasvanutele
õueala atraktiivsuse tõstmiseks tegevuste
planeerimine ja arendamine
traditsiooniliste ürituste ja programmide
jätkamine

koormuse hajutamiseks ja
korduvkülastajatele uute võimaluste
loomiseks lisaradade (marsruutide)
tähistamine ja teabega varustamine
parem (kvaliteetsem, sisukam)
suunamine, teavitamine nii looduses,
külastuskeskuses kui ka kodulehel

Sakala puhkeala
-

-

-

olemasoleva taristu kvaliteedi
tõstmine kasutades
pikemaealisemaid ja ühtse
stiiliga lahendusi,
parem (kvaliteetsem, sisukam)
suunamine ja teavitamine
looduses ning kodulehel (sh
rattamarsruudid)
loodusväärtuste läbimõeldud
tutvustamine läbi infotahvlite,
kodulehe jm võimaluste

Soomaa rahvuspargi külastuskeskus
-

-

külastuskeskuse hoone jooksev remont
külastuse suurendamiseks
külastuskeskuse profiilist lähtuvate uute
ürituste, programmide,
ekspositsioonielementide jms
väljatöötamine ja arendamine,
suunatuna nii koolilastele kui ka
täiskasvanutele
õueala planeerimine ja arendamine
rahvuspargile omaste traditsiooniliste
ürituste jätkamine
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5. Tsoneerimine
Objektide tsoonide määramisel lähtutakse piirkonna looduslikest eeldustest,
looduskaitselistest väärtustest ning senisest maakasutusest ja välja kujunenud
taristust ning külastusest.
Puhke– ja kaitsealad on jagatud kolme erinevasse tsooni: teenindustsooni,
huvitsooni ja varutsooni.
Teenindustsoon - RMK loodushoiuobjektide rajatistele (telkimiskohad,
lõkkekohad, enamus puhkekohad, metsaonnid, parklad) moodustatakse
teenindustsoon. Suurem osa loodushoiuobjektidest asuvad teenindustsoonis.
Teenindustsoon moodustab külastusala raskuskeskme, siia koondatakse
maastikku
kõige
enam
kulutavad
tegevused
(teenindustsoonid
moodustavad KAH alade mittemajandatava ala, teenindustsooniga piirnev
ala on potentsiaalne teavitamiskohustusega KAH piiranguala). KAH alade
määramise protsessi käigus ühildatakse teenindustsoonide ja eraldiste piirid.
Huvitsoon – huvitsoon moodustatakse matkaradadele, õpperadadele,
jalgrattateedele (radadele), RMK matkateele, vajadusel
loodushoiuobjektide juurdepääsuteedele. Huvitsooni kuuluvad ka looduskaitselise ja/või
kultuuriloolise tähtsusega eksponeeritavad alad, mis omavad ka
loodushariduslikku väärtust. (huvitsoon, ja vajadusel huvitsooniga piirnev ala,
on potentsiaalne KAH alade teavitamiskohustusega piiranguala).
Varutsoon – varutsoon
moodustatakse aladele, kus hetkel rajatised
puuduvad, kuid mis on potentsiaalsed kohad edaspidiseks külastusala
tegevuse laiendamiseks (ei ole KAH alade teavitamiskohustusega
piiranguala).

6. Hooldus ja rekonstrueerimine
Loodushoiuobjektidel viiakse läbi igapäevast hooldust ja vajadusel taristu
rekonstrueerimist. Hoolduse planeerimise aluseks on erinevad seired ja
uuringud. Alates 2005. aastast on käivitatud külastusala objektide korrasoleku
seire, mille analüüs on üheks aluseks tegeliku hoolduse sagedusvajaduse
määramisel. Hooldusmahu vajadust aitavad planeerida ka külastusala
külastajate hulgas perioodiliselt läbiviidavad külastajauuringud.
Loodushoiuobjektide hooldamiseks on moodustatud objektidest, mis on
sarnase iseloomuga, asuvad lähestikku ja moodustavad piirkondlikke
kogumeid, hooldusringid. Puhkeobjektide hooldussagedus on objektiti
vajadusest tulenevalt erinev.
RMK
külastuskorraldusosakonna
poolt
propageeritava
säästliku
looduskasutuse põhimõttel väljatöötatud üldine reegel on, et paigaldatud
prügikastide hulk on võimalikult väike ja jäätmete tekitaja viib jäätmed kas
kogumiskohta või sootuks kodusesse prügikasti. Hoolduse käigus kogutakse
loodushoiuobjektidelt prügi ja kui on olemas ka prügikast, siis tühjendatakse
see ning kogutud prügi transporditakse lähimasse RMK jäätmekogumispunkti.
Lõkkekohtade lõkkepuudega varustamine toimub reeglina objektide
hoolduse käigus. Iga konkreetse loodushoiuobjekti aastase vajamineva
puude koguse hindamise aluseks on hooldajate, loodusvahtide, külastusala
juhtide ja piirkonna juhatajate poolt läbiviidud looduhoiuobjekti
seiretulemused.
Hooldustööde kvaliteetseks teostamiseks teevad hooldajad töid vastavalt
juhendile, kus lisaks tavapärasele objekti korrasolekule on tähelepanu
pööratud ka maastiku seisundi jälgimisele ja objekti vastavusele
loodushoiuobjektide komplektsusele.
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Tabel 3. Pärnu-Viljandi külastusalal perioodil 2019-2028 planeeritud tegevused.

Prioriteetsus

Maaomand

RMK matkatee OanduAegviiduIkla/Hüpassaare-Kopra
tare

1

RMK,
eramaa,KOV

Riisa õpperada

1

RMK

Soomaa pv

Hüpassaare õpperada

1

RMK

Soomaa pv, Kuresoo skv

Hüpassaare lõkkekoht

2

RMK

Soomaa pv

Ingatsi õpperada

1

RMK, eramaa

Raudna skv, Kuresoo skv, Soomaa
pv

Koprarada

1

RMK

Tõramaa skv

Kõrtsi-Tõramaa lõkkekoht

1

RMK

Soomaa pv

Tõramaa puisniidu
lõkkekoht

1

RMK

Soomaa pv

Meiekose tamme
metsaonn

2

RMK

Raudna skv

Meiekose õpperada

2

RMK, eramaa

Raudna skv

Loodushoiuobjekt

Kaitseala, vöönd

Tegevuste kirjeldus

Hinnanguline maksumus
€*
2019-2021

Soomaa rahvuspark

2022-2028

Meiekose randumissild

2

RMK

Raudna skv

Meiekose saarte
lõkkekoht

2

RMK

Raudna skv

Öördi metsaonn

2

RMK

Öördi skv

Öördi õpperada

2

RMK

Öördi skv

Läti lõkkekoht

2

RMK

Pääsma laane skv

Oksa ait metsaonn

2

RMK

Soomaa pv

Oksa küün metsaonn

2

RMK

Soomaa pv

Oksa lõkkekoht

3

RMK

Soomaa pv

Karuskose metsavahi
metsamaja

2

RMK

Raudna skv

Ruunaraipe lõkkekoht

2

RMK

Ruunaraipe-Sauga skv

Pertlimetsa lõkkekoht

2

RMK

Kikepera lka, Kikepera pv

Muinasküla lõkkekoht

2

RMK

Raudna skv

Lemmjõe keelemetsa
õpperada

3

RMK

Lemmjõe keele skv

Kuusekäära randumissild

3

RMK

Soomaa pv

Mulgi heinamaa
lõkkekoht

3

RMK

Mulgi skv

29

Kuuraniidu õpperada

3

RMK

Soomaa pv, Sandra skv

Pärna metsaonn

3

RMK

Soomaa pv

Kirbu puhkekoht

3

RMK

Raudna skv

Toonoja metsaonn

4

RMK

Kuresoo skv

Lemmjõe metsaonn

5

RMK

Soomaa pv

Prioriteetsus

Maaomand

RMK matkatee OanduAegviidu-Ikla/Kopra tareIkla

1

RMK,
eramaa,KOV

Rannametsa-Tolkuse
looduse õpperada

1

RMK

Luitemaa lka, Luidete skv,
Maasikaraba skv

Tõotusemäe lõkkekoht

3

RMK

Luitemaa lka, Luidete skv

Krapi telkimisala

1

RMK

Kabli looduse õpperada

1

RMK

Kabli lka, Looduskeskuse pv,
Linnujaama skv

Priivitsa lõkkekoht

1

RMK

Kabli lka, Looduskeskuse pv

Lemme telkimisala

1

RMK

Loodushoiuobjekt

Kaitseala, vöönd

Tegevuste kirjeldus

Hinnanguline maksumus
€*
2019-2021

2022-2028

Pärnumaa puhkeala
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Rae järve telkimisala

1

RMK

Rae järve matkarada

2

RMK

Kilingi-Nõmme lõkkekoht

2

RMK

Kilingi-Nõmme metsarada

2

RMK, KOV

Kilingi-Nõmme metsamaja

2

RMK

Matsiranna telkimisala

2

RMK, KOV

Tammiste metsarada

2

RMK

Kopra tare metsaonn

2

RMK

Nigula raba õpperada

2

RMK

Laiksaare loodusrada

2

RMK

Laiksaare metsaonn

2

RMK

Pikla ranniku
vaatlusplatvorm

3

RMK

Luitemaa lka, Pikla skv

Pikla tiikide
linnuvaatlustorn

3

RMK

Luitemaa lka, Pikla skv

Kolga looduse õpperada

3

RMK, KOV

Kolga lka, Kolga skv

Ikla puhkekoht

3

riigikaitsemaa

Soontagana telkimisala

3

RMK, KOV

Nigula lka, Nigula skv

Avaste lka, Avaste soo skv

31

Uuluniidu metsaonn

3

RMK

Luiga metsaonn

4

RMK

Katku lõkkekoht

4

RMK

Kikepera lka, Kikepera pv

Kaubaru metsaonn

4

RMK, eramaa

Nigula lka, Kolbergi skv

Nedrema puisniidu
lõkkekoht

4

RMK

Nedrema lka, Nedrema skv

Sandra matkarada ja
metsaonn

4

RMK

Sookuninga lka, Sandre skv, Rongu
skv

Mõtusemaja metsaonn

5

RMK

Sookuninga lka, Sookuninga skv

Arumetsa ja Aruoja
rändrahnud

5

RMK

LK üksikobjektid

Valgeranna puhkekoht

5

RMK

Prioriteetsus

Maaomand

1

RMK,
eramaa,KOV

Lõhavere linnus

1

RMK

Lõhavere lõkkekohad

1

RMK

Loodushoiuobjekt

Sakala puhkeala
RMK matkatee OanduAegviidu-Ikla / Lelle-Luite

Kaitseala, vöönd

Tegevuste kirjeldus

Hinnanguline maksumus
€*
2019-2021

2022-2028
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Mukri loodusrada

1

RMK

Mukri lõkkekoht

2

RMK

Saeveski metsaonn

1

RMK

Kellissaare lõkkekoht

2

RMK, eramaa

Sinialliku
lõkkekoht/matkarada

2

RMK, eramaa

Loodi lp, Sinialliku skv, Loodi pv

Koorküla Valgjärve
lõkkekohad

2

RMK

Koorküla lka, Kadastiku skv

Ruhijärve lõkkekohad

2

RMK

Parika väikejärve
õpperada

2

RMK

Parika lka, Parika skv

2

RMK, eramaa

Navesti mka, Navesti pv, Saarjõe
mka, Tagametsa skv, PärassaareNõmmitsa skv

Luite lõkkekoht

2

RMK

Navesti mka, Navesti pv

Loodi põrguoru
matkarada

2

RMK

Loodi lp, Loodi pv, Paistu ürgoru skv

Loodi paisjärve
lõkkekohad

2

RMK

Loodi lp, Loodi pv, Paistu ürgoru skv

2

reformimata
maa/RMKle

Õisu mka, Õisu jõeoru skv

Sakala tee matkarada

Õisu matkarada

Mukri lka, Mukri pv

Saarjõe mka, Tagametsa skv
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Saarjõe mka, Tagametsa skv,
Pärassaare-Nõmmitsa skv

2

RMK

Tillniidu lõkkekoht

2

RMK

Teringi õpperada

3

RMK

Teringi lõkkekoht

3

RMK

Tündre järve lõkkekoht

3

RMK

Tündre lka, Kollaspalu pv

Tündre suurekivi lõkkekoht

3

RMK

Tündre lka, Kollaspalu pv

Parika järve vaatetorn

3

RMK

Parika lka, Parika skv

3

RMK

Saarjõe mka, Tõrvaaugu pv,
Vanapagana skv

Vanapagana õpperada

4

RMK

Saarjõe mka, Tõrvaaugu pv

Tõrvaaugu puhkekoht

4

RMK

Saarjõe mka, Tõrvaaugu pv

3

RMK

Saarjõe mka, Tagametsa skv,
Saarjõe pv

Loodi lehisepuistu
matkarada

3

RMK

Saarjõe mka, Saarjõe pv

Metsavenna lõkkekoht

3

RMK

Loodi lp, Heimtali skv, Loodi pv

Heimtali õpperada

4

RMK

Loodi lp, Loodi-Püstmäe skv

Lasajärve lõkkekoht

4

RMK

Lilli loodusmaja õpperada

4

RMK, eramaa

Kabelimäe lõkkekoht

Vanapagana metsamaja

Saarjõe õpperada

Teringi mka, Teringi skv

0
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Taagepera lõkkekoht

4

RMK

0

Taagepera matkarada

4

RMK, eramaa

0

Rutu lõkkekoht

4

RMK

Rutu mka, Rutu skv

Labidakivi lõkkekoht

4

RMK

0

*Tabelis on toodud hinnanguline maksumus ja võib muutuda, hinnad on 2018. aasta hindasid arvestades.
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7. Teavitamine ja külastuskeskuste tegevus
Tabel 4. Külastuskeskustes perioodil 2019-2028 planeeritud tegevused.

Külastuskeskus

Prioriteetsus

Hinnanguline maksumus
€*
Maaomand

Kaitseala, vöönd

Tegevuste kirjeldus
2019-2021

Soomaa rahvuspargi
külastuskeskus

1

RMK

Soomaa rp, Soomaa pv

Kabli külastuskeskus

1

RMK

Kabli lka, Kabli looduskeskuse pv

2022-2029

*Tabelis on toodud hinnanguline maksumus arvestades 2018. aasta hindasid.
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