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Päevakord:
1. Sissejuhatus, kava tutvustus
Marju Paas tutvustas RMK külastuskorralduse tegevusvaldkonda, loodushoiuobjektide
külastustrende ja külastuskorralduskava (edaspidi KüKa) uuendamise protsessi.
Väljakutseteks on suurenev külastusmaht ja võimalik vähenev ressurss.
2. Eelmise kavaperioodi täitmine
Daniel Juhhov tutvustas eelmisel kavaperioodil teostatud töid.
Naissaare lp ja Tallinna lähiümbrus, lõunaharu ja Raplamaa objektid. Matkateed,
siduvad olemasolevaid objekte. Talllinnas ümbruses on suur külastuskoormus ja
erinevad külastajagrupid.
Olulisemad tegevused aastate lõikes:
2012 Matkatee Ikla-Aegviidu- Oandu haru, Hirvelaane ja Loosalu lõkkekohad.
2013 Viimsi külastuskeskuse remont ja püsiekspositsioon (ERF). Viie aastane projekt.
2013 Keila-Joa pargi rippsildade rekonstrueerimine (ERF).
2014 Matkatee Peraküla - Aegviidu haru, Padise, Ohtu, Metsanurme, Saarte raba,
Saula, Alavere lõkkekohad.
2015 Mati Karmini skulptuur „Kaks südant“ Keila-Joa pargis, asendamaks pikaajalist
traditsiooni pulmapäeval Keila-Joa rippsillale tabaluku kinnitamist, mis kahjustas
silda.
2016 Lähteülesanded, projekteerimishanked, projekteerimine, kooskõlastused, load,
ehitushanked, ehitus järelevalve.
Tabasalu loodusõpperada, olemasoleva loodusõpperaja ja lõkekohtade
rekonstrueerimine. Rada loodud 2009 kohalike eestvedamisel.

2017 Sütiste metsa puhkekoht - aktiivselt kasutuses, kulub kiiresti. Varem tehti
omavolilisi lõkkeid, nüüd on vähem omavolilisi lõkkekohtasid.
Lights On! Keila-Joa pargi ja Varbola linnuse külastuskorraldusliku taristu
rekonstrueerimine.
Varbola linnuse looduskaitselised tööd, vaadete avamine, linnusevallide
puhastamine.
2018 Matkatee Penijõe-Aegviidu- Kauksi haru, rajatud Susla, Kõrvetaguse, Rabivere,
Järlepa, Naisteraba lõkkekohad.

3. Järgmiseks kavaperioodiks üldiste eesmärkide tutvustus, täiendamine.
Koostöövõimalused kohalike omavalitsuste, Keskkonnaameti jt huvipooltega.
Daniel Juhhov tutvustas KüKa RMK sisemise töörühma töö tulemusena valminud
alakeskseid profiile, lahendamist vajavaid probleeme ja üldiseid arengusuundi.

Arutleti järgmistel teemadel:
Koostöö KOV, Keskkonnaameti, ettevõtjatega ja maaomanikega
Varbola linnus ja telkimisala
- Ligts On! Projekti raames rekonstrueeriti linnuse taristu, linnuses on vastavalt
puude raieplaanile avatud vaated ja linnusevallid. Hästi vastu võetud tulemus
saavutati KOV-i, kaasatud kogukonna ja RMK koostöös.
- Varbola linnuse külastus on aastaringne, Varbola telkimisala varustatakse
puudega aastaringselt.
- Raskendatud on talvine lumetõrje linnuse treppidel. Muinsuskaitse tingimused ja
rekonstrueerimisel kasutatud materjalid välistavad libedusetõrjel soola ja
graniitsõelmete kasutamise. Muinsuskaitselistest piirangutest tulenevalt
puuduvad treppidel ka käsipuud.
- Talvistest raskendatud külastustingimustest on vajalik põhjalikum teavitamine nii
kodulehel kui ka objektil.
Rabivere lõkkekoht
-

-

Lõkkekoht matkatee Penijõe-Aegviidu harul
Lõkkekohani jõudmisel on olnud probleemiks lahtised külakoerad, kes on
matkajaid hirmutanud. Probleemi lahendamisel võib kaaluda matkatee trassi
muutmist.
Lõkkekohast läheb matkarada Kõnnu järve äärde, mis on Kohila valla elanike
seas populaarne looduspuhkuse koht. Trass läbib mitut erakinnistut, kus tehti
raiet ning puud jäid matkateelt eemaldamata. Järve ümber leidub arvukalt
isetekkelisi lõkkekohti.

-

-

Kohila poolt lähenedes asub parkla eramaal ja enne laudteed on infotahvel,
mille RMK soovib uuendada. Parkimise on vald korraldanud eramaast kõrvale.
Samuti on vaadeldud ka võimalikud trassi muudatused eramaast mööda.
Kõnnu järve ja laudtee populaarsuse tõttu on RMK-l kaalumisel vaatetorni
rajamine.

ATV liikumisrajad, sõidualad
-

Kas omavalitustes on probleeme mootorsõidukitega väljapoole teid sõitmisel
(noor mets, põllud). RMK kaalub piirkonda ATV ala loomist.

Kehtna vald
-

-

-

Huvi on ühendada arengukavas planeeritud rada olemasolevate objektidega,
sh RMK taristuga. RMK poolt rekonstrueeriti Mukri loodusrada koos vaatetorniga
2017, rada ja vaatetorn on väga külastatavad. Arutati variante, kuidas radade
kattumiskohtades koostöiselt infotahvlitel infot jagada oleks võimalik.
Keava raba matkarada –Tarsi raba laudtee
Keava raba laudtee saab alguse Tarsi talu maalt, kulgeb seal sadakond meetrit
ja jätkub siis veel 300 meetrit riigimaal, mida haldab RMK. Tarsi talu omanik
ehitas laudtee ja selle otsas asuva vaatetorni 2003.–2004. aastal
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel. Nüüdseks on laudtee aga
sedavõrd lagunenud, et sellel on ohtlik kõndida.
RMK – l ei ole plaanis nimetatud laudteed rekonstrueerida.
Kuidas saab anda maad kasutusse - milline on RMK seisukoht laudtee rajamiseks
RMK maale. Vajalik on maarendi lepingu sõlmimine, eelnevalt Keskkonnaameti
kooskõlastus. Tõdeti, et kuna vana projekti pole, siis ilmselt tuleb rääkida uue
objekti rajamisest.

Jalase loodusrada Jalase maastikukaitsealal
-

Jalase järve otsijaid suunab Google üle eramaa otse järve juurde, kuigi järve
äärde viiv rada algab eemalt.
Kava perioodil rekonstrueerimise käigus viia praegu osaliselt mööda eramaad
kulgev rajalõik läbi riigimetsa.
Paigaldada eksituste vältimiseks teeotstesse täiendavad suunaviidad.

Prügimajandus
-

-

Prügitühjendamise intervall oleneb prügifirmast. Tühjendamise sagedused ei
pruugi olla sellised, mis sobivad rekreatsiooni kõrgperioodil. Raplamaal on
jäätmeveohange KOV-i poolt tehtud ja muuta seda enam ei saa.
Oluline on, et vallad suhtuksid kriitiliselt prügilepingutest vabastamistesse, eriti
suvituspiirkondades.
Üldine prügikogus metsas pole vähenenud, on toodud ehitusprahti, üldist
olmeprügi ja lammutusjääke.

-

Metsade puhtusele aitavad kaasa valdade poolsed tasuta ohtlike ja
suurjäätmete veo ringid, milledest teavitatakse eelnevalt vallalehes. Samuti on
oluline järjepidev prügisuhtumise kujundamine.

Teavitamine
-

Matkatee trassil on kokkuleppel võimalik paigaldada teavet kohalikest
vaatamisväärsustest ja teenustest.
Probleeme tekitab matkatee km- postide kadumine.
Vajalik oleks kaaluda võimalusi piirkonnas igaüheõiguse võimalustest paremini
teavitada (nt. koostöös KOV, infopunktiga vms).
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