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Päevakord:
1. Kokkuvõte projektist: Soomaa piirkonna kogukonnaelu ja koostöö arendamine (20102011) ning Soomaa Sõprade Seltsi kaasava planeerimise projekti (mai 2011-märst2012)
tutvustus, Tiina Korts Soomaa Sõprade Selts.
2. Soomaa rahvuspargi piirkonna teemaplaneeringu algatamine, Tiia Kallas Viljandi
Maavalitsus. Arutelu ja ettepanekud teemaplaneeringusse.
3. Jooksvad küsimused.
1. Tiina Korts tutvustab Soomaa Sõprade Seltsi poolt aastatel 2010-2011 jooksul Soomaa
Sõprade Seltsi poolt elluviidud projekti „Soomaa piirkonna kogukonnaelu arendamine
terviklahenduste suunas“, projekti käiku ja tulemusi ning kokkuvõtteid. Tänasel päeval toimub
töö KÜSK ja Siseministeeriumi poolt rahastatava projektiga „Soomaa piirkonna
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kaasava planeerimise mudeli väljatöötamine“. Tiina
Korts tutvustas siiani tehtut, projekti eesmärke ja tegevusi.
Välja kuulutatakse antud projekti raames toimuv teabepäev 15.12.2011, mis on mõeldud kõigile
piirkonna (PanPark ala) elanikele, ettevõtjatele, kolmanda sektori esindajatele, ametnikele jt, kus
tutvustatakse planeeringute olemust, vajadust, erinevate sihtgruppide kaasarääkimise olulisust
ning tutvustatakse ka algatatavat/algatatud Soomaa piirkonna teemaplaneeringut. Kaasata
kogukonnategevustesse noori.
Ettekanne on nähtaval SSS kodulehel.
Tiia Kallas tutvustab Viljandi ja Pärnu maakonnaplaneeringute Soomaa teemaplaneeringu
valminud lähteseisukohti ja planeeritava planeeringuala kaarti.
2. Tiia Kallas tutvustas Soomaa piirkonna teemaplaneeringu lähteseisukohti.
Arutelus tehti järgmised täiendus- ja muudatusettepanekud.
I osa
punkt 1, piirkonna majandustegevuse elavdamine asemel piirkonna majandustegevuse
võimaluste laiendamine,

punkt 3, üleujutusega alade fikseerimine, ajaloolised asustusalad – anti info: Tartu Ülikool ja
Regio koostöös on valminud ülevaade üleujutusalast. Üleujutusala analüüsi satelliidifotode
baasilt tegi REGIO's Kaupo Voormansik: kaupo.voormansik@regio.ee, Kaardikihid,
üleujutusalad : http://alfa.regio.ee/kaart/map.php?id=1&fs, Soomaa ala ajaloolise asustuse ja
talukohtade kaardiinfo leiab aadressilt: http://maastikud.ee. Andmed on täpsustamisel perioodil
2012-2014 mille jooksul on plaanis koguda täiendavat fotomaterjali. Ajaloolise asustuse
kujunemise kohta saab täiendavalt alginfot: http://digar.nlib.ee/digar/show?id=967.
punkt 3, lisada vaateplatvormide ja infotahvlite, ujumiskohtade asukohad,
punkt 6, lisada kohalikud elanikud, Maa-amet
punkt 6, Eestimaa Looduse Fond asemel Keskkonnaühenduste koda
II osa, ajakava, punkt 1 b lisada RMK,
küsimus: Alusuuringute vajadus? KIK voor avatakse 2012 aasta algul, Keskkonnaamet saaks
kirjutada projekti, näiteks asustusuuring, kultuuripärand, vanad talukohad – tehakse
Keskkonnaametile õigeaegselt vastavad ettepanekud,
II osa, punkt 5, planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine ja avalikud tutvustused – ettepanek:
elanikele jt sihtgruppidele tutvustada (15.12.11 õppepäeval?) enne eskiisprojekti tegemist – kui
tuleb ettepanekuid ja muudatusi, pole vaja palju ümber teha, tutvustada varajases
planeeringuetapis,
III osa, punkt 3, kommentaar: RMK Soomaa külastuskorralduskava on alles tegemisel,
info: IV osa punkt 1 – üleriigiline planeering, Eesti 2030, tutvustamised toimuvad ca 9.12.11
Tartus ja Pärnus – kes soovib osaleda.
Küsimus: kas planeeringu tegemisel lähtutakse kaitse-eeskirjast või seda eiratakse?
Vastus: sõltub teemast ja probleemidest. Lähtutakse kaitse-eeskirjast, vajadusel tehakse
ettepanek kaitse-eeskirja muutmiseks, kui on vastavad põhjendused, mille planeering annab. See
on erandlik, aga seda ei saa välistada.
Ettepanekud: lisada punkti 6. Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eestimaa Loodusefondi asemele,
Maa-amet, kohalikud elanikud.
Ettepanek: lisada punkti II, punkti 1. planeeringu töörühma RMK.
Planeeringu lähteseisukohtade kaasaval arutelul loetakse ette ka meili teel saabunud ettepanekud:
1. Aivar Ruukel, piirkonna turismiettevõtja,
2. Merle Adams, Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht.
Mõlemad ettepanekud on ära toodud koosoleku protokolli lisas.
ETTEPANEKUD KUNI 28.11.2011. AADRESSIL: tiia.kallas@viljandimaa.ee
3. Jooksvad küsimused
1) Uus inimene RMK's.
Antakse sõna RMK Kesk-Eesti piirkonna külastusjuhile Riho Männikule.
Riho tutvustab 2011 renoveeritud külastusobjekte, 2012 parkla projekte. Hüpassaare
kompleksi laudtee valmis, parkla 2012 suveks. Toimub muuseumi renoveerimine Viljandi
muuseumi poolt.
Külastuskorralduskava pole valmis.
2) Murel Merivee tutvustab Soomaa rahvuspargi aastaaruande ideed. Koondada kõik
tegevused mis toimusid rahvuspargis, ükskõik millise organisatsiooni poolt ühte dokumenti,
mida on hea ülevaate saamiseks/andmiseks kasutada.
3) Murel Merivee: Tulemas Soomaa 20 sünnipäev, ootame ettepanekuid selle tähistamiseks.
Ettepanek uuendada filmi. Praegune liiga pikk.
Sulev Vare: teha Soomaa virtuaaltuur.
Tiina Korts: Soomaa slaidi programm.
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4) Murel Merivee: Eesti 2012-2015 Europarc ühenduse eesistuja. Püüda sellest ideid ja
kasutada kaitsealade reklaamimisel. EAS on kuulutanud 2012 loodusturismi aastaks, koostöö
EAS'iga oluline. Eesmärgid: rahvuspargid, veeturism, loodusvaatlused.

(allkirjastatud digitaalselt)
Katrin Reimo
Protokollija
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