
Lisa 4. Pärnu-Viljandi külastusala külastuskorralduskava osas laekunud 

ettepanekud 

 

Külastuskorralduskava koostamise käigus on kava materjalid üleval 

www.rmk.ee lehel ja ettepanekuid on võimalik esitada nii töörühma liikmetel 

kui ka huvitatud isikutel. Tabelis 1 on esitatud taristu arendamist ja 

majandamist puudutavad ettepanekud. Teavitamist puudutavad 

ettepanekud on esitatud Lisa 3. Muud märkused ja kommentaarid on võetud 

teadmiseks või vastavalt vajadusel täiendatud külastuskorralduskava tekstilist 

osa.  

 

Tabel 1. Laekunud ettepanekud ja kommentaarid 

Jrk.nr. Ettepaneku 

tegija nimi, 

organisatsioon 

Ettepanek, kommentaar RMK kommentaar 

1 Kaili Viilma, Hille 

Lapp, Meelis 

Suurkask, 

Keskkonnaamet 

Ettepanek - pinnase 

kamardumist ei ole 

otstarbekas planeerida 

Ruunaraipe luidetel ja Navesti 

maastikukaitsealal – vajalik 

bioloogilise mitmekesisuse 

jaoks (putukad liivahundid jms 

ja taimestikust liiv-hundihamba 

elupaigad 

Arvesse võetud ja 

kirjeldatud p. 3.3. 

Külastusobjektide 

seisundi seire 

2 Kaili Viilma, Hille 

Lapp, Meelis 

Suurkask, 

Keskkonnaamet 

Ettepanek - kaaluda 

paljandite korrastamise 

võimalust 

külastuskorralduslikust aspektist 

(näit Õisu paljandid raja 

koosseisus, Loodi paljandi 

puhkekoht (see eramaal) 

sagedasti külastatavamad) 

Õisu paljand on Õisu 

matkaraja koosseisus ja 

koos raja rekiga saab 

korrastatud. Loodi 

paljand on küll eramaal, 

kuid minimaalset 

hooldust (niitmine) on 

tehtud mitmed aastad 

 

3 Kaili Viilma, Hille 

Lapp, Meelis 

Suurkask, 

Keskkonnaamet 

Kommentaar - LK 16 joonisel 

15 on puudu Õisu 

maastikukaitsealal Õisu järve 

ääres asuv vaatetorn ja 

infostend 

Asuvad JRO maal, pole 

RMK-le majandamiseks 

üle antud 

 

4 Kaili Viilma, Hille 

Lapp, Meelis 

Suurkask, 

Keskkonnaamet 

Ettepanek - lk 33  tabelis 3 

teeme ettepaneku Parika 

Väikejärve õpperada palume 

tõsta I prioriteeti sest 

külastatavus on suhteliselt 

aktiivne, lisaks on ju Parika 

järve ääres (maanteelt otse) 

laudtee ja vaatetorn mida 

Ettepanekud osaliselt 

arvesse võetud ja 

prioriteetsusi 

korrigeeritud. 

 

http://www.rmk.ee/


siinjuures ei ole märgitud kuid 

kasutatavus on selle 

paiknemisega seoses aktiivne 

ja võiks olla vähemalt samuti I 

prioriteet. Torn (Parika 4lka, 

Parika skv) märgitud eraldi 

prioriteetsuseks soovitame I.  

Ettepanek tõsta ka Teringi II 

prioriteetsusega alaks 

külastatavuse tõttu.) 

Heimtali õpperada viia 

vähemalt II prioriteetsusega 

alaks . Kasutavad koolid 

õppeotstarbel, samuti 

möödasõitjad jms . 

5 Monika Laurits-

Arro 

Keskkonnaamet 

Kommentaar - Saarjõe 

loodusrada jääb metsise 

mängude sisse (3 mänguala). 

Tegemist on võimsate 

mängudega Keskkonnaregistri 

järgi.   

Kas tegemist on olemasoleva 

õpperajaga või 

plaanitavaga? 

Õppe/loodusrada kulgeb 

mööda olemasolevaid teid 

nagu ma aru saan-siin ongi 

ilmselt see koht, kus tuleb 

mõelda kus ja millist infot üldse 

edastada 

Saarjõe õpperada on 

olemasolev rada. Rada 

kulgeb osaliselt mööda 

teid, Saeveski onni 

juurest Rassi küla suunas 

lookleb rada mööda 

Saarjõe kallast. Raja 

puhul ei saa planeerida 

suuri arendustegevusi 

(sh ka jagatava 

infohulga suurendamist), 

mis tooks kaasa 

külastusmahu kasvu. 

Eesmärk on mitte 

oluliselt suurendada raja 

külastusmahtu. 

 


