Lisa 4. Ida-Virumaa 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
1
Paul Kesküla
Alutaguse vallavolikogu
aseesimees
Pannjärve TSK nõukogu
esimees

Ettepanek, märkus, kommentaar
Tegevuskavasse lisada koostöö korras
KOV-iga Kurtna matkaradade alguse
viimise
Pannjärve
Tervisespordikeskuse
alale. (n.ö ühe mitmest Alutaguse
Rahvuspargi värava tekitamine) Keskuses
on vajalik infrastruktuur (parklad, kohvik ,
wc-d ja pesemisvõimalused, prügikastid ),
puudub piisav infomaterjal . Keskus saab
juurde külastajaid (eeldatavalt viisakaid)
,kellele pakkuda ka tasulisi teenuseid .
Rahvuspargil on lihtsam külastajaid harida
ja
hallata.(sh loendada)
Ettepaneku
maksumuse osas täpne teadmine puudub
– võimalusi idee arendamiseks on palju mõtlemise ja läbirääkimise koht. Aga
alguse tegemine ei tohiks küll kuigi palju
maksta – mõned infotahvlid ja viidad.

RMK kommentaar
Matkaraja sidumist Pannjärve
keskusega on varasemalt
arutatud, trassi valikul said
takistuseks ala kaitseväärtused.
RMK võtab ettepaneku
teadmiseks ja uurib kaitseala
valitsejalt raja trassi sidumise
võimalust Pannjärve keskusega.

2

Kurtna matkarajad - Võimalik, et tuleb
Kurtna järvede äärsete puhkekohtade
kontseptsioon ringi vaadata. Puhkekohad

RMK on vähendanud
(likvideeritud Ahnejärve äärne
lõkkekoht) ja viinud külastust

Camilla Kastein
Kaitsekorralduse spetsialist
Keskkonnaamet Põhja

regioon

viia eemale vähetoiteliste looduskatseliselt
väärtuslike ja külastusele tundlike järvede
äärest. Rekreatsiooni negatiivne mõju
vähetoitelistele järvedele Kurtna KKKs
käsitletud.

3

Camilla Kastein
Kaitsekorralduse spetsialist
Keskkonnaamet Põhja
regioon

Maritska
lõkkekoht
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.

4

Camilla Kastein
Kaitsekorralduse spetsialist
Keskkonnaamet Põhja
regioon

Jõuga järvede lõkkekoht - Kõnnu järvede
äärest
isetekkelisi
kohti
pidevalt
eemaldada ja paigaldada keelavad
piktogrammid.

5

Camilla Kastein
Kaitsekorralduse spetsialist

Varessaare matkaonni külastusobjektina
diskreetselt suhtuda. Külastuskoormust mitte

järvede kallasalast eemale,
rajatud autopiirded, vähendatud
lõkkekohtade arvu. Kasutatakse
ainult kaetud lõkkealuseid.
Rajatud nägus vandalismikindlam
taristu (Liivjärve, Rääkjärve)
Ettepanekutega arvestatud.
Vähendatud on lõkkekohtade
arvu neljalt kahele, jälgitakse
pidevalt autopiirete korrasolekut
ja likvideeritakse omavolilised
lõkkekohad väljaspool
ettevalmistatud kohti. Tegemist
on aastakümneid toiminud ja
pikkade traditsioonidega
puhkekohaga ja on väga
keeruline inimesi ümber suunata,
pealegi on 2018 rajatud uus
taristu kooskõlas kehtiva Kurtna
maastikukaitseala
kaitsekorralduskavaga 2015-2024
ja projekt kooskõlastatud
Keskkonnametiga.
Arvestatakse ettepanekuga,
paigaldatakse vastavasisulised
märgid ja nende eiramisel
koristatakse omavolilised
lõkkekohad.
Arvestakse ettepanekuga, ei tee
olulisi muudatusi, mis tõstaksid

Keskkonnaamet Põhja
regioon

suurendada, mitte laialdaselt reklaamida
matkaonni kui Muraka rabale ligipääsu
kohta, jätta üksikutele looduses uitajatele.
Asub külastusele tundlike objektide vahetus
läheduses.

Varessaare metsaonni külastust.
Planeeritakse vaid teavituslikke ja
objekti säilimiseks ning külastajate
turvalisuse tagamiseks seotud
tegevusi.

