Lisa 1. Soomaa piirkonna teemaplaneeringu TEGEVUSKAVA
Eesmärk, tegevus

Teostamise aeg
2018-2022

2022+

Loodusväärtuste parem eksponeerimine (vähem teatud loodusväärtused on
paremini kättesaadavad).

x

x

Jõgede läbitavuse parendamine (jõgede vabavoolu tagamine seda tõkestavate
risu ja tammide eemaldamisega).

x

x

Kalavarude hea seisund Soomaa piirkonna jõgedes ja siirdekalade läbipääs.

x

Koordineerija, partner

1. Loodusväärtused
Eesmärk. Loodusväärtuste järjepidev väärtustamine
RMK, KKA, RJKK, ettevõtjad,
vabaühendused
RMK, KKA, ettevõtjad,
vabaühendused, jahiseltsid,
maaomanikud
Keskkonnaagentuur, KKA

2. Kultuuriväärtused
Eesmärk. Kohaliku kultuuri ja kultuuripärandi (sh vaimse kultuuripärandi) järjepidevuse hoidmine
Pärandkultuuriobjektide säilitamine ja eksponeerimine.
Ühepuulootsikute valmistamine (ehitusoskuse ja teadmiste edasi andmine).
Lootsikute kasutamise propageerimine.
Talgute, rahvakalendri tähtpäevade, Soomaa tunnusürituste, õppe ja
teabepäevade korraldamine (kohalike traditsioonide hoidmine ja oskuste
vahetamine).
Kultuuripärandi uuringud ja inventuurid (hooned, teede võrgustiku areng,
hääbunud külade ajalugu, suulise pärimuse kogumine, mitu põlvkonda Soomaal
elanud perekondade ajaloo ülevaade, rahvuspargi andmete koondamine).
Trükised ja lühifilmid Soomaa piirkonna väärtuste tutvustamiseks.

x

x

KKA, MKA, KOV, RMK,
maaomanikud, ettevõtjad,
vabaühendused, erametsakeskus

x

x

MTÜ Haabjaselts, KKA

x

x

KKA, KOV, RMK, RJKK,
vabaühendused, ettevõtjad

x

x

KKA, KOV, RMK, vabaühendused,
ülikoolid

x

x

RJKK, KKA, RMK, KOV, ettevõtjad,
Eesti Filmi SA, MKA, vabaühendused

Soomaa püsiekspositsiooni rajamine rahvusparki Kõrtsi-Tõramaal ja Soomaa
väravates.

KOV, RMK, KKA, RJKK, MKA,
vabaühendused

x

3. Asustus
Eesmärk. Asustuse ja traditsioonilise elulaadi säilimine
Riikliku rahvusparkide programmi loomine ja käivitamine (rahvuspargi eripära
välja toomine, millele vastavalt on võimalik taotleda toetusi).

X

Rahvuspargi ning kontaktala ajaloolise asustuse ja hoonestuse uuringu
koostamine.

x

x

KKA, RMK, KOV, Riigikogu
Keskkonnakomisjon, valdkonna eest
vastutav ministeerium
KKA, MKA

4. Teenused
Eesmärk. Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus
Paindlike transpordiühenduste kasutamine.

x

x

Andmesideteenuste kvaliteedi tõstmine.

x

x

Teenuskeskuste tugevdamine.

x

x

Ettevõtete tegevusvaldkondade mitmekesistamine.

x

x

Väikeettevõtluse järjepidev toetamine.

x

x

Andmesideühenduse kvaliteedi tõstmine.

x

x

KOV, PÜTK, VÜTK, Maanteeamet
KOV, RJKK, ettevõtjad, MAK, Lairiba
SA
Ettevõtjad, KOV, MAK, valdkonna
eest vastutavad ministeeriumid

5. Majandus
Eesmärk. Kohaliku majanduse edendamine ja uute töökohtade loomine
KOV, MAK, RJKK, ettevõtjad,
vabaühendused
KOV, MAK, RJKK, ettevõtjad
KOV, RJKK, MAK, ettevõtjad, Lairiba
SA

x

RJKK, KOV, ettevõtjad,
vabaühendused, MTÜ Soomaa
Turism, MAK, MTÜ Viljandimaa
Turism
RJKK, KOV, KKA, MAK, ettevõtjad,
vabaühendused, MTÜ Soomaa
Turism

Soomaa piirkonna turundamine.

x

Soomaa piirkonna toodete ja teenuste kaubamärgi välja töötamine.

x

Piirkonna ettevõtjate koolitamine riigihangetel osalemiseks.

x

x

KOV, MAK, RMK, ettevõtjad

Ettevõtlikkuse ja alustavate ettevõtjate koolituste korraldamine.

x

x

MAK, KOV, ettevõtjad, EAS

Piirkonna ettevõtjate vahelise koostöö edendamine ja teabepäevade
korraldamine.

x

x

KOV, RJKK, MAK, ettevõtjad,
vabaühendused

x

MTÜ Soomaa Turism,
vabaühendused, ettevõtjad, KOV,
RJKK, MAK, MTÜ Viljandimaa Turism,
EAS

x

Maanteeamet, KOV

6. Turism ja puhkemajandus
Eesmärk. Jätkusuutlik turismi- ja puhkemajandus
Rahvusvahelistumine
Väliskoostöö suurendamine ja rahvusvahelises koostöövõrgustikus osalemine.

x

Turismitaristu
Avalike teede kvaliteedi parendamine, sh kruusateede rekonstrueerimine ja
tolmuvabaks ehitamine (vt tegevuskava ptk 9) .

x

Infostendide ja viitade ühtse süsteemi välja töötamine ja korrastamine
planeeringualal.

x

Jõgede ületamise lihtsustamiseks rippsildade või teiste jõe ületamise võimaluste
(näiteks lodja ühendus) loomine (vt ptk 5.5.1.2).

x

RJKK, KOV, RMK, KKA,
Maanteeamet, vabaühendused
(MTÜ Soomaa Turism), ettevõtjad
x

RMK, RJKK, KOV, vabaühendused,
ettevõtjad, maaomanikud

Veeteede võrgustiku välja arendamine.

x

RJKK, RMK, KKA, vabaühendused
(MTÜ Soomaa Turism), ettevõtjad

Soomaa südame matkaraja välja arendamine (matkaradasid ühendav matkatee).

x

RMK, ettevõtjad, MTÜ Soomaa
Turism, KKA

Soomaa külastuskeskuse järjepidevuse hoidmine, lisandväärtuste loomine.

x

x

RMK, KKA, KOV, ettevõtjad

Tipu Looduskooli välja arendamine õppe- ja külastuskeskusena.

x

x

Tipu Looduskool, KOV, ettevõtjad

x

x

MAK, RJKK, Viljandi
turismiettevõtjate ühendus, MTÜ
Soomaa Turism, Eesti Giidide Liit,
MTÜ Tipu Looduskool, ettevõtjad

x

x

RJKK, Tipu Looduskool, ettevõtjad

Retke- ja matkajuhid
Atesteeritud (Soomaa piirkonna) matka- ja retkejuhtide kompetentsuse tõstmine
ning giiditeenuse kättesaadavuse parendamine.
Turismiettevõtlus
Soomaa piirkonnas toitlustus- ja majutuskohtade välja arendamine (sh
suurematele gruppidele) ning karavaniplatside rajamine.
Turismiettevõtjate vahelise võrgustiku tugevdamine (koolitused, ümarlauad,
teabepäevad).

x

Soomaa värav - kohaliku toidu keskuse rajamine Toris.

x

Soomaa piirkonna tunnusürituste jätkumine.

x

x

Majandusmetsade tuleohutuse tagamise suurendamine tuletõrje tiikide rajamise
ja veevõtukohtade järjepideva hooldusega.

x

x

Järjepidev metsakuivendussüsteemide ja nende juurdepääsuteede hooldus ja
rekonstrueerimine.

x

x

Ettevõtjad, vabaühendused, MTÜ
Soomaa Turism, RJKK, MAK
Ettevõtjad, vabaühendused, RJKK
Vabaühendused, KOV, ettevõtjad,
RJKK

7. Metsade majandamine
Eesmärk. Metsade kuivendusvõrgu korrashoid
RMK, maaomanikud,
Põllumajandusamet
RMK, maaomanikud

8. Pool-looduslikud kooslused
Eesmärk. Liigirikkuse säilitamine
Pool-looduslike koosluste hooldamine.

x

x

Maaomanikud, KKA, RMK

9. Tehniline taristu
Eesmärk. Teedevõrgu aastaringse sõidetavuse ja ohutuse tagamine
Mustkatet vajavad kruusateed
Kõpu - Tõramaa - Jõesuu (24151), ca 16,8 km. Olemasolevast mustkattega teest
Kildu-Oksa-Tõramaa maanteeni, Riisa rantšo sissesõiduteest olemasoleva
mustkattega teeni Riisal.
Kaansoo-Tori (19252), ca 20,9 km. Mudiste-Suure-Jaani-Vändra maanteest Jõesuu
küla mustkattega maanteeni.
Taali-Põlendmaa-Seljametsa (19276), ca 15 km. Tammuru küla mustkattega
maanteest Taali küla mustkattega maanteeni.

x

Maanteeamet

x

Maanteeamet
x

Maanteeamet

Laupa - Suurejõe (15171), ca 0,6 km Kurgja teest Pohlametsa maanteeni.

x

Maanteeamet

Vastemõisa-Kõpu (24149), ca 9 km mustkattega teest Metskülas kuni mustkattega
teeni Punakülas.

x

Maanteeamet

x

Maanteeamet

Rekonstrueerimist vajavad kruusateed
Kõpu-Tõramaa- Jõesuu maantee (24151), 4,8 km. Kildu-Oksa-Tõramaa maanteest
Riisa rantšo sissesõiduteeni Riisa-Tõramaa teelõik (24151) ca 3 km. Seoses
teelõigu perioodilise üleujutusega on vajalik välja selgitada võimalikud tehnilised
lahendused teelõigu rekonstrueerimiseks, et tagada teemaa püsivus
suurveetingimustes.
Laupa - Suurejõe (15171), ca 10,7 km Pohlametsa teest Kurgjal Mudiste-SuureJaani-Vändra maanteeni Suurejõel.
Suurejõe-Vihtra-Jõesuu (19241), ca 16,5 km.
Kootsi-Hüpassaare (7590008), ca 6,8 km.
Vihtra-Aesoo (19243), ca 8,1 km.

x
x
x
x

Maanteeamet
Maanteeamet
KOV
Maanteeamet

Kildu-Oksa-Tõramaa (24128), ca 22,2 km Kõpu-Tõramaa-Jõesuu maanteest
mustkattega maanteeni Ilbaku külas.
Raba-Osju (8701006), ca 4,8 km.
Poolaka-Kuura (8700002), ca 3,7 km Raba teest Metsküla-Kildu maanteeni.
Kibaru tee (7591020), ca 3,5 km.

x

Maanteeamet

x
x

RMK
RMK

x

RMK

Võlli-Kibaru (7590040), ca 3,5 km

x

KOV

Kanaküla-Pütsepa (7110032), ca 7,4 km.

x

RMK

Pärtli tee (7110130), ca 3,9 km.

x

RMK

Halliste tee (3600020), 6,1 km Pärtli teest Räksi teeni.

x

RMK

x

RMK

Taastamist vajav tee
Halliste tee (3600020), 1,1 km Räksi teest Läti sillani.
Teedevõrgu hooldus
Keskkonnale ohutute tolmutõrjemeetodite kasutamine.

x

x

Maanteeamet, KOV

Teede järjepidev hooldamine. Kruusateede hoidmine tolmuvabana elamute juures
ja suurema liiklussagedusega kruusateedel.

x

x

Maanteeamet, KOV

Teede lagunemise perioodil raskeveokite liikluse reguleerimine.

x

x

Maanteeamet, KOV

Maanteesillad
Sandra, Tõramaa oja ja Joosepi tee sildade rajamine Sandra külas, Raudna jõel,
Suure-Jaani vallas.
Taki (Vesiveski) silla rekonstrueerimine. Asukoht Salumetsa-Silla tee, Raudna jõgi,
Metsküla ja Tohvri küla, Suure-Jaani ja Viljandi vald.
Koolmekohad
Koolmekohtade tähistamine ja nende järjepidev hooldus.
Eesmärk. Jalgsi ja jalgrattaga liiklemise ohutuse ja turvalisuse tagamine
Jalg- ja jalgrattatee märgistamine Kõpu-Tõramaa-Jõesuu maanteel ja ohutuse
tagamine.
Eesmärk. Kvaliteetne elektrivarustus, kiire mobiilside ja andmesideühendus

x

x

KOV, RMK, maaomanikud
x

KOV, RMK, maaomanikud

x

KOV, RMK, maaomanikud

X

Maanteeamet, KOV

Kvaliteetse ja stabiilse elektrivarustuse parendamine selle maakaablitesse viimise
ning põhi- ja alajaamade renoveerimisega.
Kvaliteetse ning kiire mobiil- ja andmesideühenduse tagamine.

x

Elektrilevi

x

RJKK, KOV

10. Vabasektor
Eesmärk. Vabasektori jätkusuutlikkus
Soomaa Koostöökogu (või sarnase institutsiooni) tegevuse jätkamine,
maakondadevahelise Soomaa koostöövõrgustiku hoidmine.

x

Soomaa sihtasutuse loomine Soomaa piirkonna regionaalse arendustegevuse
korraldamiseks.
Soomaa piirkonna vabaühenduste osalemine rahvusvahelites koostöövõrgustikes.

x

Sooülikooli tegevuse toetamine.

x

Rahvuspargi koordinaatori ametikoha loomine.

x

Vabaühenduste tegevuse toetamine.

x

x

KKA, vabaühendused, KOV, RMK

x

KOV, RJKK, vabaühendused, KKA,
RMK

x

Vabaühendused, KEM, RMK, KOV

x

MTÜ Tipu Looduskool, KKA,
vabaühendused, TÜ, TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia, TÜ Pärnu Kolledz
ja teised ülikoolid
KEM, Rahandusministeerium, KOV

x

KOV, RJKK, MAK

x

MTÜ Tipu Looduskool, KOV,
vabaühendused, KKA,
Keskkonnahariduskeskused

Kogukonna liikmete ja matkajuhtide koostöö Päästeametiga, koostööreeglite
väljatöötamine ja kokkuleppimine.

x

Ettevõtjad, Päästeamet, KOV,
elanikud

Tuletõrje veevõtukohtade tähistamine ja juurdepääsude tagamine.

x

KOV

Tipu Looduskooli välja arendamine Tipu koolimaja baasil.

11. Turvalisus
Eesmärk. Turvalisuse tagamine.

Päästevõimekuse tugevdamine

Lühendid:
EAS
KEM
KKA
KOV
MAK
MKA
PÜTK
RJKK
RMK
VÜTK

Ettevõtluse Arendamise Sihtasustus
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaamet
Kohalik omavalitsus
Maakondlik Arenduskeskus
Muinsuskaitseamet
Pärnumaa Ühistranspordi Keskus
Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Riigimetsa Majandamise Keskus
Viljandimaa Ühistranspordi Keskus

x

Päästeamet, vabatahtlikud
päästekomandod

