
RMK külastuskorralduslikud tööd Alam-Pedja LKA-l 2021 ja plaanid 2022. 

Teavitustööst 

  

2020. a päevakorras Emajõe äärde askeetlike peatuskohtade rajamise vajadus/võimalus (mõeldud küll eelkõige kalameestele, mitte niivõrd 

turismiteenuse võimaluste laiendamiseks, milleks ta aga ka võib kujuneda). Paigas Kavastust Peipsi poole 5 uue peatuskoha asukohad, taristu 

väljaehitamiseks hange tehtud, tähtaeg mai lõpp. See omakorda seotud ka külastaja teavitamisega kaitseala väärtustest/piirangutest/võimalustest. 

Koostatud infotahvlid peatuskohtadesse, kus vastav teave ja ka nn keelavad infotahvlid puhkajate poolt enim kasutatavatesse kohadesse, kus 

lõkke/telkimise keeld ja skeem ka legaalsete peatuskohtadega – aitäh koostöö eest Elole, Marisele, Kristile. 

 

 



 Kaitsealal käitumise juhised paigaldatud koostöös KeA järelvalvega ka Kärevere ja A-Pedja LKA-le. Need skeemideta, kuna pole 

legaalsetele peatuskohtadele viidata (veel?). Kindlasti tõuseb see võimalike peatuskohtade teema ka A-Pedja LKA piires. 

 



 

 Jõesuu sihtkaitsevöönd Tartumaa Elva vald Verevi küla Alam-Pedja looduskaitseala 19 (66601:002:0343)  

 Samblasaare sihtkaitsevöönd Tartumaa Elva vald Verevi küla Kupu sihtkaitsevöönd (66601:002:0140)  

 Samblasaare sihtkaitsevöönd Tartumaa Elva vald Palupõhja küla Kupu sihtkaitsevöönd 1 (60501:001:0258)  

 Samblasaare sihtkaitsevöönd Tartumaa Elva vald Palupõhja küla Kupu sihtkaitsevöönd 1 (60501:001:0258)  

 Reku piiranguvöönd Tartumaa Elva vald Poriküla küla Laeva metskond 139 (60501:001:0150)  

 Reku piiranguvöönd Tartumaa Elva vald Poriküla Rekukalda (60501:001:0209) – kokku 3 tk, üks juba kaotatud 

 Emajõe luha sihtkaitsevöönd Tartumaa Elva vald Teilma küla Alam-Pedja looduskaitseala 101 (60502:001:0206)  

 

 Tellitud/paigaldatud said ka jetikeelumärgid sildadele. 

 

 Ikka alles uuendamisel ka mõlema AP raja teave – oli eelmistel KOKO koosolekutel jutuks, et peaks olema minimaalne (mis oluline-

vajalik?) – küsimused/arvamised edastada Piretile, sest tema koostab/koondab lähtematerjali. Selli-Sillaotsa õpperaja rajatahvel saab 

uuendatud aasta alguses (Piret kohendab senist teksti). 

 

 Teavitustööks ka jõe-äärse ala koristustalgute korraldamine – see toimus sel aastal suures osas koostöös Emajõe võrgustikuga – toimusid 

1. ja 2. mail, sügisene jäi ikka tegemata – ehk järgmisel hooajal õnnestub. 

 

Taristust: 

 

 Kirna õpperaja sildade rekonstrueerimiseks sai koostatud nn jätkuprojekt, milles muudeti vaid sildade aluskonstruktsioonide materjali – 

metall-talad ja kruvivaiad, silla katte ja käsipuude materjalid samad (näevad välja, nagu eelmisedki). Projekti kohaselt rekonstrueeriti 

Pikknurme jõel asuv sild. Juurdeviiva raja ja silla ümbruse tasandustööd jäävad kevadesse (hange toimus suve lõpus ja tööd jäid kahjuks 

aasta lõppu ilmastikuolude ja luhatee lõigu remondi venimise tõttu). 



 
 

 Lahendust/selgust ei saanud sel aastal ka Kirna õpperaja kulgemise ja PLK piiride teema Kaitseliidu keskuse poolses raja osas (loomade 

elektrikarjus oli rajale väga lähedal). Loodame selle küsimuse saada koostöös lahendatud enne järgmise hooldusperioodi algust. PLK alade 

kattuvus rajaga pole probleemiks niitmiste korral, küll aga karjatamise puhul vajaliku piirde paigaldamisel. 

 

 Kirna õpperaja parklas on uuendamisel kompostkäimla. 

 

 Külastajad on nurisenud Kaitseliidu tiiruehitajale üle, kuna tee oli vahepeal päris kehvas seisus 

 

Külastusmahust 

 

 RMK hallatavatest külastusobjektidest Alam-Pedja looduskaitsealal on külastuse raskuskese Selli-Sillaotsa õpperajal, kus 2020. aastal oli 

külastusmaht loendusperioodil 24 100. Esialgsetel andmetel on 2021. aastal külastusmaht püsinud sarnases suurusjärgus. Lõplikud 

tulemused selguvad ja avalikustatakse 2021. aasta esimeses pooles.  

 

 Koostamisel on külastajauuringu aruanded, mis on samuti planeeritud kodulehel pärast valmimist avalikustada. 



 

2022. a plaanidest 

 Loodame koostöös KeA-ga valmis saada radade teabe uuendamise. 

 Vajalik on teostada Kirna õpperaja rippsilla ekspertiis trosside ja vastukaalu konstruktsioonidele. 

 Sillaotsa parkla varjualuse katuse vahetus (bituumensindel). 

 Kas Selli-Sillaotsa rada vajaks lisaparkimistaskuid või külastusmahu reguleerijaks sobibki praegune parkimise olukord? 

 

Heade aastalõpusoovidega Malle Oras 


