Lisa 3. Ida-Virumaa külastusala väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
RMK külastusobjektide väärtuste olemasolu, väärtuste eksponeerimise hetkeolukorra kaardistatud teave on sisendiks edasiste teavitamisalaste plaanide tegemisel ja edasiste arengusuundade
määramisel. Eesmärgiks on, et objektil oleks esitatud koha eripära arvestades kõige asjakohasem teave, vältides infoga üle küllastumist, samas tagades kaitseväärtuste säilimine ja kvaliteetne
tutvustamine.
Kaardistatud on üldteemadena, millist teavet olemasolevate väärtuste kohta külastusobjektil, RMK kodulehel või muudel RMK teabekandjatel hetkel jagatakse, millised väärtused on objektil, aga
neid hetkel ei tutvustata ja potentsiaalsed arengusuunad, millist teavet planeeritakse kajastada kava perioodil.
Ettepanekute ja potentsiaalsete arengusuundade lahtris on toodud Keskkonnaameti poolne sisend. Ettepanekutena oli oodatud nii looduskaitselist eripära arvestades tutvustamise alane sisend kui
ka sisend kaitseväärtuste säilimise tagamiseks (nt. mõnda kaitseväärtust on mõistlik tutvustada mujal, kui sama väärtust tutvustatakse kahel lähestikku paiknevalt objektil, kaitseväärtuse tutvustamine
võib kahjustada kaitseväärtuse säilimist, täiendava teabe jagamine kaitseväärtuse säilimiseks võib osutuda kriitiliseks jms).
väärtus on olemas, kuid ei ole kajastatud
väärtus on kajastatud
väärtus plaanitakse kajastada kava perioodil
Alutaguse rahvuspark - https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018004 Alutaguse rahvuspargis kehtivad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitseala, Narva jõe ülemjooksu
hoiuala ning Iisaku parkmetsa piirid ja kaitsekord kuni rahvuspargi kaitse-eeskirja jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 2021. aasta 1. jaanuarini.
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Stendide ja tahvlite materjal
edastatud , materjal kujundatud
ja tahvlid valmis, kas on üles
pandud, info puudub, Vaja lisada
rahvuspargi info N: kleebistena
Stendide ja tahvlite materjal
edastatud , materjal kujundatud
ja tahvlid valmis, kas on üles
pandud, info puudub, Vaja lisada
rahvuspargi info N: kleebistena.
Prioriteedid vähetoitelise järv
looduskaitseliste väärtuste
tutvustamine ja puhkemajanduse
arendamine omavahel vastuolus.
Mitte soosida puhkamist Kuradi,
Martiska ja Ahnejärve ääres,
soovitav teisaldada pikaajalise
peatumist võimaldav koht
Martiska järve äärest mujale.
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Võimalik, et tuleb Kurtna järvede
äärsete puhkekohtade
kontseptsioon ringi vaadata.
Puhkekohad viia eemale
vähetoiteliste looduskatseliselt
väärtuslike ja külastusele tundlike
järvede äärest. Rekreatsiooni
negatiivne mõju vähetoitelistele
järvedele Kurtna KKKs käsitletud.
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Stendide ja tahvlite materjal
edastatud 2017 a. ootab
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Piirkonna soode tutvustamine
suunata Kotka ja Selisoo
matakarajale. Infomaterjalides
juurutada põhimõtet, et liigutakse
vaid laudrajal.
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traditsiooniga rannapuhkuse ala

info
teabetah
vlil

RMK

RMK

Jõuga järvede
lõkkekoht

info
teabetahvl
il

info
teabetahvlil

RMK

info
info
teabetah
teabetah
vlil
vlil

Selisoo LKA Kõrve skv
info
teabetahvlil

RMK

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
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Stendide materjal edastatud
2017 a, kujundus ja tegemine
ootel, 2019 saatsin lisaks ka RP
info
Kuna inimsurve on suur siis peaks
külastajatel tutvustama ka
piirkonna loodusväärtusi
Kuna inimsurve on suur siis peaks
külastajatel tutvustama ka
piirkonna loodusväärtusi

Stendile lisada rahvuspargi info

Stendide materjal edastatud
2018 a, kujundus ja tegemine
Stendide materjal edastatud 2018 ootel
a, kujundus ja tegemine ootel
Stendide materjal edastatud
2018 a, kujundus ja tegemine
Stendide materjal edastatud 2018 ootel
a, kujundus ja tegemine ootel
Stendide materjal edastatud
2018 a, kujundus ja tegemine
Stendide materjal edastatud 2018 ootel
a, kujundus ja tegemine ootel
info puudub
info puudub
Stendide materjal edastatud 2018
a, kujundus ja tegemine ootel. Sel
aastal koostatud suured ja
väikesed infotahvlid. Kuna on
probleeme vales kohas lõkke
tegemisega ja sõidukitega
sõitmisega, siis on piktogrammide
panek väga oluline ka sinna, kuhu
infotahvleid ei planeerita, so järve Stendide materjal edastatud
soopoolsele küljele.
2018 a, kujundus ja tegemine
Kaitsekorralduskavas on asukojad ootel
näidatud.
Stendide materjal edastatud
2018 a, kujundus ja tegemine
Stendide materjal edastatud 2018 ootel
a, kujundus ja tegemine ootel

Tudu metsaonn
Tuletorni
vaateplatvorm
(Rannapungerja
majakas)

Langevoja
lõkkekoht

Poruni matkarada

Puhatu lõkkekohad

Võhma lõkkekoht

Aluoja
vaateplatvorm

2

3

3

3

3

3

3

1. üle- eestiline ja rahvusvaheline
tähtsus - väga pikkade
traditsioonidega metsaonn
2 looduskaitseliste väärtuste säilitamine
ja eksponeerimine Tudusoo
maastikukaitseala, turba
kaevandamine, soode taastamine;

RMK

1. pärandkultuuriliste ja looduskaitseliste majand
väärtuste säilitamine ja eksponeerimine usminist
Järvevälja kaitseala; 2. Kaunis vaade
eerium
Rannapungerja jõele ja Peipsi järvele
1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi, Langevoja
RMK
juga
2. piirkondlikult oluline puhkepaik
1. looduskaitseliste väärtuste
eksponeerimine ja säilitamine,
2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse
RMK
loodusõppeprogrammide läbiviimiseks,
tutvustab vana metsa.
1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi;
RMK
2. piirkondlikult oluline puhkepaik

1. Rannapuhkuse ala
2. piirkondlikult oluline puhkepaik

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi, Aluoja ja juga

Tudusoo LKA
Järvesoo skv

Järvevälja MKA
Järvevälja pv

Langevoja juga , pv

Puhatu LKA Poruni
skv

info
teabetahvlil

info
info
info
info
info
teabetahvli teabetahvl teabetah teabetah teabet
l
il
vlil
vlil
ahvlil

info
teabetahvlil

info
teabet
ahvlil

info
teabetahvlil

info
info
teabetah teabet
vlil
ahvlil

info
teabetah
vlil

info
teabet
ahvlil

info
teabetah
vlil
info
teabetah
vlil

info
teabetahvlil

Puhatu LKA Gluboki
pv

info
teabetahvlil

x
RMK

Kaitsealune
üksikobjekt; Aluoja
joa astang
üksikobjekti pv

info
teabetahvlil

Agusalu lõkkekoht

Vaivara
külastusobjekt/mem
oriaal

2

3

5

1. matkatee osa

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi;
2. piirkondlikult oluline puhkepaik

1. Üle eestilise, rahvusvahelise ja
piirkondliku tähtsusega.
2. Looduskaitseliste, pärandkultuuriliste
ja militaarpärandi väärtuste
tutvustamine ja säilitamine

RMK

KOV

Muraka matkarada

5

Mõedaku ATV rada

5

Taristu puudub. Muraka
looduskaitsealal on Kotka matkarada
rekonstrueeritud ja tutvustab ala
väärtusi
Antakse pikaajalisele rendile
omavalitsusele

5

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi, karstiala

Vaivara MKA
Põrguaugumäe pv

kultuurimäle
stis:5823 II
maailmasõj
a
Sinimägede
lahingu
koht

info
teabetahvlil

x

Tahvel oli 2018 a. suvel
normaalses olukorras viimati
uuendatud 2014 a,

Vanad tahvlid amortiseerunud,
lisada RP info
Vanad tahvlid amortiseerunud,
lisada RP info

x
info
teabet
ahvlil

info
teabetah
vlil

Send on olemas ja 2018 suvel
heas seisukorras

info
teabetah
vlil

Agusalu ratta-matkarada
uuendada stendid, lisada
rahvuspargi info. Rada
avalikustada ka RMK kodulehel
Loodusega koos

info
teabetah
vlil

Agusalu ratta-matkarada
uuendada stendid, lisada
rahvuspargi info. Rada
avalikustada ka RMK kodulehel
Loodusega koos

info
teabet
ahvlil

Stendid pleekinud ja vajavad
uuendamist. Miks mitte ajalooliste
väärtuste kõrval rohkem rõhutada
loodusväärtusi. Tornimäe skv-s ilus
laialehiste liikidega mets ja
olemasolevad rajad,
Muraka väärtusi tutvustab stend
Varessaare metsaonni juures,
sinna vaja lisada rahvuspargi info.
Muraka alale sisse mineku
kohtadesse paigaldada ala
väärtusi tutvustavad stendid.
Kaartidelt eemaldada selle
piirkonna (Muraka raba
läänekülje) leppemärgid Mitte
juhtida tähelepanu, mitte
paigaldada uusi viitasid ja silte.
Käivad need kes teavad, aktiivselt
mitte suunata. Raskesti
ligipääsetav. Muraka raba
külastamine ja tutvustamine
suunata Kotka matkarajale.

info
teabetahvli
l

Muraka LKA Muraka
raba skv

RMK
RMK

Vanad tahvlid kas kadunud või
amortiseerunud vaja teha uued
stendid. Tähelepanu pöörata
nõlva säilimisele.

info
teabetah
vlil

info
info
teabetah teabet
vlil
ahvlil

Agusalu LKA Ristikivi
skv
info
teabetahvlil

RMK

Uhaku puhkekoht

info
info
teabetahvli teabetahvl
l
il

Stendid jm materjal - ELF

Lõkkekoha infotahvlile
loodusväärtuse info,
käitumisjuhised sh vees panna
piktogrammidena

RMK

RMK
Agusalu rattarada

info
info
info
teabetahvli teabetahvl teabetah
l
il
vlil
info
info
info
teabetahvli teabetahvl teabetah
l
il
vlil

info
teabetah
vlil

info puudub
Uhaku MKA pv

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Padajõe HA

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Pühajõe HA

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Avijõe HA

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Tagajõe HA

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Järvevälja MKA

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Udria MKA

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Udria kivikülv

Infostend

Kaitseväärtuste tutvustamine

Sirtsi LKA

info
teabetahvlil

info
teabetahvli
l

info
teabetah
vlil

info puudub

Stendid jm materjal - ELF
Vanad tahvlid kas kadunud või
amortiseerunud vaja teha uued
stendid
Tahvel oli 2018 a. suvel
normaalses olukorras viimati
uuendatud 2014 a,

Vanad tahvlid amortiseerunud,
lisada RP info
Vanad tahvlid amortiseerunud,
lisada RP info
Lõkkekoha infotahvlile
loodusväärtuse info,
käitumisjuhised sh vees panna
piktogrammidena

Send on olemas ja 2018 suvel
heas seisukorras
Agusalu ratta-matkarada
uuendada stendid, lisada
rahvuspargi info. Rada
avalikustada ka RMK kodulehel
Loodusega koos
Agusalu ratta-matkarada
uuendada stendid, lisada
rahvuspargi info. Rada
avalikustada ka RMK kodulehel
Loodusega koos

Stendid pleekinud ja vajavad
uuendamist

Muraka väärtusi tutvustab stend
Varessaare metsaonni juures,
sinna vaja lisada rahvuspargi
info. Muraka alale sisse mineku
kohtadesse paigaldada uued
ala väärtusi tutvustavad stendid
info puudub
kaitseala tutvustavat stendi ei
ole enam, vaja teha uus

