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Päevakord:  

1. Sissejuhatus, kava tutvustus 

Kerli Karoles-Viia tutvustas RMK  külastuskorralduse tegevusvaldkonda,  

loodushoiuobjektide külastustrende ja külastuskorralduskava (edaspidi KüKa) 

uuendamise protsessi. 

2. Eelmise kavaperioodi täitmine 

Malle Oras tutvustas eelmisel kavaperioodil kavandatud ja tehtud suuremaid ehitus- 

ja rekonstrueerimistöid ning rahastamisallikaid. Heli Nestra tutvustas Kiidjärve 

külastuskeskuses tehtud töid ja läbiviidud programmide mahtu.   

Igal aastal on külastusala objektide parendamiseks kasutada RMK eelarvelisi 

vahendeid. Aastatel 2012 – 2018 oli võimalus kasutada ka ERF ja ÜF programmi 

rahastusi. Näiteid teostatud töödest on leitavad kohtumise esitlusest.   

 

3. Järgmiseks kavaperioodiks üldiste eesmärkide tutvustus, täiendamine. 

Koostöövõimalused kohalike omavalitsuste, Keskkonnaameti jt huvipooltega.  

Tutvustati uue perioodi peamisi arengusuundasid ja alade profiile.  

Taevaskoja piirkonnas on arengusuunana ligipääsu parandavate lahenduste 

rakendamine välja toodud. Esitati ettepank vaadata üle ka Otepää looduspargi 

taristut ligipääsu võimaldamiseks ratastooliga ja vankriga kohtades, kus see 

maastikuliselt võimalik. 

Uuriti mitu külastuskeskust jääb külastusalale. Külastusalal on üks külastuskeskus- 

Kiidjärve külastuskeskus. Arutleti keskuse koostöö kohta. Külastuskeskuses jagatakse 

infot piirkonnas tegutsevate ettevõtjate kohta. Koostöiselt toimub rattalaenutus 



(kliendil on võimalus ettevõtjalt laenutatud ratas tagastada keskusesse), keskuse 

juures lõpetatakse kanuumatkasid.  

Kas RMK- l on plaanis Kiidjärve piirkonnas kanuumatkamist soodustavaid võimalusi 

juurde luua? Hetkel plaanis ei ole, see saaks toimuda koostöös huvigruppidega ja 

vallaga, võimalus on anda maad rendile.  

Külastusalal on paiguti suur surve erinevate teenuste pakkumise osas, sellega on 

kaasnenud konflikte (nt. ühele objektil on kaks gruppi samal ajal). Toodi välja, et 

raske on leida ürituse korraldamise infot ja kõik ettevõtjad pole teadlikud lepingu 

sõlmimise vajadusest. Probleemi aitaks leevendada teavitustöö ja info paremini 

leitavaks tegemine.  

Arutleti RMK loodushoiuobjektide info kajastamisest erinevatel lehtedel. Probleemiks 

on aegunud info üleval olemine lehtedel, mida ei halda RMK. RMK-l on võimalik 

pidevalt ajakohastada (lisada ka operatiivseid hoiatusi jms) www.loodusgakoos.ee 

lehte, teiste lehtede puhul oleks vajalik automaatne linkimine, suunamine vms 

www.loodusgakoos.ee lehele. Samuti on vajalik trükiste vms materjalide koostamisel, 

kus RMK külastusobjektid, info kooskõlastamine, et tagada andmete ajakohasus.  

Vallavalitsus tutvustas Mammaste suusaringil plaanitud töid (radade katmine). Rajal 

on külastajatel tekitanud segadust rajatähistus just suveperioodil. Mitu rada läbivad 

sama ala ja külastajale pole selge milline märgistus millise raja kohta on. Arutatud on 

ühtse teabe paigaldamist erinevate radade kohta.  

Uuriti, mida näitab külastuskorralduskavas tsoneerimise punkt. Tsoneerimine on RMK 

külastuskorraldusosakonna tegutsemisala piirid. Tsoonide uuendamise protsess on 

käimas ja kava koostamise järgmises etapis punkti täieneb ka vastava peatüki sisu. 

Külastuskorralduskavas on esitatud lühikokkuvõte RMK poolt läbiviidava 

loodushoiuobjektide seisundi seire osas, Keskkonnaamet on huvitatud uue seireringi 

läbiviimisel tulemustest, eriti just sihtkaitsevööndites paiknevate objektide puhul. RMK-l 

on plaanis loodushoiuobjektide seisundi seire tulemusi kajastada ka 

külastuskorralduskavade täitmisaruannetes, mis lisatakse avalikult www.rmk.ee lehele 

külastuskorralduskavade materjalide juurde.  

Peipsiveere looduskaitsealal toodi esile, et profiilis pole mainitud soostikke. Profiil on 

koostaud lähedused sellest, mida on olemasoleval taristul võimalik eksponeerida. 

Kaalutakse profiili täiendamist.  

Loodushoiuobjektide prioriteetsuse hindamisel uuriti põhimõtteid, miks on mõningates 

kohtades loodusraja hinnang kõrgem ja loodusrajale jääval lõkkekohal madalam. 

Kuna kaitsealadel on olulisem väärtuste eksponeerimine, mis toimub rajal, siis on see 

kõrgemalt hinnatud. Lõkkekoht rajal on tihti raja tugifunktsiooniks ja seega ka tihti 

madalama prioriteetsusega.  

Arututi üle 20m2 hoonete ehitusregistrisse kandmise protsessi üle, millist infot on vaja 

RMK poolt esitada omavalitsusele jms.  

http://www.loodusgakoos.ee/
http://www.loodusgakoos.ee/
http://www.rmk.ee/


 

Otsustati:  

RMK lisab koosoleku materjalid www.rmk.ee Tartu-Valga külastusala 

külastuskorralduskava lehele. Koosolekul mitteviibinud töörühma liikmetel ja 

huvitatutel on võimalik esitada ettepanekuid, kasutades selleks ettepanekute 

esitamise vormi (leitav: 

https://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid/kulastuskorraldu

skavad/tartu-valga-kulastusala): malle.oras@rmk.ee   
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