SOOMAA RAHVUSPARGI TURISMIKORRALDUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kõrtsi-Tõramaa, Viljandimaa

10. märts 2017

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00
Protokollis: Kaili Viilma
Osalejaid: Kaire Ilus (SA Pärnumaa Turism), Mariell Jüssi (MTÜ Soomaa Koda), Aivar
Ruukel (MTÜ Soomaa Turism)
Keskkonnaamet – Kaili Viilma, Meelis Suurkask, Krista Kingumets, Merike Palginõmm, Pille
Saarnits, Hille Lapp
RMK – Riho Männik, Priit Voolaid, Reevo Paas, Triin Saluste, Meris Vaine
PÄEVAKORD
 Avasõnad – Kaili Viilma (Keskkonnaamet)
 Ülevaade Soode taastamise projektiga seotud looduskaitselistest töödest ja ajagraafikust –
Priit Voolaid (RMK)
 Turismimarsruutide kaardistamise vajadusest Soomaal – Meelis Suurkask
(Keskkonnaamet)
 Arutelu „Looduskaitselised tööd ja turism“
1. Avasõnad (K. Viilma)
KeA palve ja sõnum kohalikele ning väljastpoolt pärit turismikorraldajatele: kasutagem seda
turismipotentsiaali, mida looduskaitseliste tööde alad pakuvad – märgalade ja PLKde taastamine;
oleks tore, kui hinnangute andmise asemel pakutaks külastajatele infot ja erinevaid vaatenurki,
miks selliseid töid tehakse, et külastajad saaksid ise oma arvamuse kujundada. KeA ootab jätkuvalt
partnerite koostööd ja ettepankuid kaitseala tegevuste suunamiseks ja püüab omalt poolt
usaldusväärne partner olla.
2. Ülevaade RMK lähiaja looduskaitsetöödest Soomaal (P. Voolaid ja kolleegid RMK-st)
Soode taastamise projekt hõlmab aastatel 2016-2019 kokku 1443 ha soid, s.o. ca 3,6% kogu
Soomaa territooriumist. Eesti eesmärk on 10 tuh. ha taastatud soid. Kaardil tutvustati kõikide
taastamisalade asukohta ja seisu, skeemidel ka raiete ulatust konkreetsetel taastamisaladel. Veel
pole alustatud Kikepera lääneserva ja Öördi idaserva taastamistega.
Poollooduslike koosluste osas on RMK 2017/2018 aasta hooajaks kavandatud ca 115 ha
taastamine (s.h Pääsma luht 75 ha). Skeemidel tutvustati taastatavate alade asukohta.
Looduskaitseosakond plaanib kevadeks paigaldada taastamisalade kohta infotahvlid Tõramaa
keskuse juurde.
Looduskaitselised raied ei anna metsa kvaliteedi ja pika kokkuveo kauguse tõttu enamasti tulu:
keskmine puidu hind laoplatsil on 15-18 eur/tm. RMK püüab rahvuspargis korraldada
metsamaterjali äraveo võimalikult kiiresti, et kuskil ei kõrguks enam suuri puiduvirnasid, mis
silma riivavad.
3. Turismiga seonduvad võimalikud probleemid Soomaal (M. Suurkask)

Nagu selgus, siis suuri konflikte taatsamisalade ja turismimarsruutide vahel ei ole. Kuigi Soomaa
RP kaitse-eeskiri ei sea liikumispiiranguid, oleks soode linnustikule oleks parem, kui pesitsusajal
räätsamatkasid märgaladele ei tehtaks, kuna siis pääsetaks sellistele kohtadele ligi, kuhu inimene
niisama lihtsalt jalgsi ei pääse ega satu. Sellega suureneb lindude häirimine.
4. Arutelu ja kokkuvõtted
1. Turismikorraldajad ei pea probleemiks rahvuspargis märgalade ja pool-looduslike
koosluste taastamist, mille eesmärke on ka külastajatel lihtne selgitada, vaid
piiranguvööndi metsade majandamine metsamajanduslikel eesmärkidel.
2. Riisa raba taastamisala oleks kerge juurdepääsetavuse tõttu hea turismiobjekt ka
turismikorraldajate arvates.
3. Luhtade taastamine on turismile hea – avatud luhamaastikel saab kelgutada jms.
4. Turismikorraldajad soovivad näha RMK ettepanekuid Soomaal piiranguvööndis salu-,
laane- ja soovikumetsade range kaitse alla võtmiseks (kaardipildina). KeA püüab selle
edastada esimesel võimalusel, kui see RMK poolt meile tutvumiseks esitatakse.
5. Riisa parklasse, Tõramaa keskuse juurde, Tipu looduskooli juurde, Oksa parklasse ja Öördi
matkaonni peaks panema A1 formaadis PVC infotahvli märgalade taastamise kohta
(kaardid ja lühikese selgituse tegevuse eesmärkide kohta).
6. Kuna kõik kohalikud e-posti ei loe, siis peab kohalikega silmast-silma suhtlema ja isiklikult
kontakteeruma, kui taastamistöid tehakse nende lähikonnas (4-5 peret PLK-de
taastamisalade naabruses); Meelis Suurkask annab RMK-le kohalike kontaktid.
7. Maikuuks valmivasse Soomaa infolehte „Jõhvikas“ pannakse samuti taastamistegevuste
info ja võiks infot anda ka Tori i-punkti.
8. Sügiseses koostöökogus tutvustada ka RMK kavandatud metsamajanduslikke raieid;
möödunud aastal metsamajanduslikke raieid ei tehtud.
9. Turismikorraldajad võiks soode linnustiku säästmiseks vältida räätsamatkade korraldamist
linnustiku pesitsusperioodil (aprillist juuni keskpaigani); korraldajate ettepanek oleks
räätsamatkadest loobumine Jüripäevast Jaanipäevani ehk 23. aprillist 23. juunini.
Vastavat infot tuleks kindlasti võimalikult laialt levitada – kaitseala kodulehel jms.
10. Turismikorraldajate poolt plaanitakse räätsamatkade alustamist ja lõpetamist mitte
laudteel, vaid eemal, et laudteelt ei avaneks räätsamatkajate tallatud rajad.
11. RMK peaks tagama kuivkäimlate avatuse, et matkajad ei reostaks ümbrust; RMk tegeleb
probleemide lahendamisega (suurvesi ja hooldusmured).
12. Soomaa turismiettevõtjatega peaks taastama 2006. a hääbunud koostöölepingute
traditsiooni, millega lepiti kokku, kus ja mis tingimustel keegi toimetab (aluseks hea tahe
ja vastastikune informeerimine); vastutasuks kanti varem lepingu sõlminud
turismiettevõtjad kaitseala kodulehele (Soomes hästi toimiv praktika).

Protokollis,
Kaili Viilma

