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1. Üldosa 

1.1. Planeeringu eesmärk 

Soomaa piirkonna teemaplaneering on koostatud kehtivate Pärnu ja Viljandi 

maakonnaplaneeringute täpsustamiseks, piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks ja 

vastuolude lahendamiseks ning ettepanekute tegemiseks kaitseala kasutamistingimuste 

täpsustamiseks.   

Teemaplaneeringu üldeesmärk on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna 

kujundamine Soomaa piirkonnas.  

Teemaplaneeringu täpsemad eesmärgid  

 ruumilise arengu põhimõtete ja prioriteetide määramine rahvuspargis;  

 maa- ja veealade kasutamistingimuste määramine rahvuspargis; 

 olulisemate sotsiaalse ja tehnilise taristu objektide asukoha määramine;  

 majandustegevuse arendamiseks vajalike eelduste suurendamine;  

 asustuse ja traditsioonilise elulaadi hoidmine;  

 loodus- ja kultuuriväärtuste hoidmine; 

 jätkusuutliku turismi toetamine. 

 

1.2. Kohalike omavalitsuste piiride muudatused maakonnaplaneeringu 

koostamise käigus 

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu koostamine toimus perioodil 2012-2017. Sellest tulenevalt 

on planeeringus kajastatud 2017. aastal läbi viidud haldusreformi eelne haldusterritoriaalne 

jaotus.  

Haldusreformi järgselt jäävad Viljandimaal planeeringualasse osaliselt kaks kohalikku 

omavalitsusüksust: Põhja-Sakala vald (enne haldusreformi Suure-Jaani vald ja Kõpu vald) ja 

Viljandi vald. Pärnumaal jäävad planeeringualasse osaliselt kolm kohalikku omavalitsusüksust: 

Põhja-Pärnumaa vald (enne haldusreformi Vändra vald), Tori vald (enne haldusreformi Sindi 

linn ja Tori vald), Saarde vald (enne haldusreformi Saarde vald ja Surju vald), Pärnu linn (enne 

haldusreformi Paikuse vald).  

 

1.3. Planeeringu koostamise protsess ja ülesehitus 

Soomaa piirkonna teemaplaneering algatati Viljandi maavanema 2. veebruari  2012.a  korral-

dusega nr 35 ja Pärnu maavanema 3. veebruari 2012.a korraldusega nr 76. 

http://parnu.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=897de102-a140-49a0-9b6a-ea600a7914ab&groupId=908048
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Teemaplaneering lähtub riiklikes arengukavades, eelnõudes ja Eesti üleriigilises planeeringus 

„Eesti 2030+“ seatud eesmärkidest ning Pärnu ja Viljandi maakonnas koostatud 

arengukavadest ja planeeringutest. 

  Tabel 1. Olulisemad vahetähised teemaplaneeringu koostamisel 

Algatamine 
2.02.2012 Viljandi maavanema korraldus nr 35  

3.02.2012 Pärnu maavanema korraldus nr 76  

Koostamine jaan 2012 
Ettevalmistav etapp: Lähteinformatsiooni kogumine ja analüüs, 

lähteseisukohtade koostamine 

11.01.2012 Lähteseisukohtade tutvustamine Pärnu Maavalitsuses 

 

28.02.2012 

Koostöökokkuleppe sõlmimine Pärnu Maavalitsuse, Viljandi 

Maavalitsuse, Keskkonnaameti, Rohelise Jõemaa Koostöökogu MTÜ, 

Paikuse Vallavalitsuse, Surju Vallavalitsuse, Saarde Vallavalitsuse, 

Tori Vallavalitsuse, Vändra Vallavalitsuse, Sindi Linnavalitsuse, 

Suure-Jaani Vallavalitsuse, Viljandi Vallavalitsuse ja Kõpu 

Vallavalitsuse vahel 

märts 2012- 

nov 2014 
Esimese eskiislahenduse koostamine 

2.04.2012 Teemaplaneeringu teemapäev  „Suurvesi“ Tõramaal 

7.06.2012  
Teemaplaneeringu keskkonna teemapäev  „Et loodus säiliks“ Energia 

talus Suure-Jaani vallas 

20.11.2012 
Teemaplaneeringu ettevõtluspäev Klaara-Manni  puhkemajas Tori 

vallas    

15.03.2013 Norra-Eesti ühiskonverentsil Soomaa töötuba hotellis Strand Pärnus 

26.03.2013  Avalik arutelu Tõramaal 

märts 2013  Teemaplaneeringu raames Soomaal küsitluse läbiviimine 

4.04.2013 
Teemaplaneeringu pärandkultuuri  teemapäev  Kõpu mõisas Kõpu 

vallas 

nov 2014 

Teemaplaneeringu esimese eskiislahenduse tutvustamine. 

Eskiislahenduse avalik väljapanek (15.-26.11.2014). Avalikud arutelud 

Soomaa külastuskeskuses (20.11.2014), Tori vallamajas (25.11.2014) 

ning Suure-Jaani vallamajas ja Kõpu  külastuskeskuses (26.11.2014) 

dets 2014- 

märts 2016 

Eskiislahenduse täiendamine ja täpsustamine, tegevuskava koostamine, 

KSH eelhinnangu koostamine 

KSH algatamata jätmine (Pärnu maavanema 01.03.2016  korraldus nr 

1-1/16/206, Viljandi maavanema 02.03.2016 korraldus nr 1-1/16/194) 

Kooskõlastamine 

märts - mai 

2017 

Keskkonnaamet, Paikuse Vallavalitsus, Surju Vallavalitsus, Saarde 

Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Vändra Vallavalitsus, Sindi 

Linnavalitsus, Suure-Jaani Vallavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Kõpu 

Vallavalitsus, Päästeamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, 

Põllumajandusamet, Maa-amet, Maaeluministeerium 

Vastuvõtmine 07.06.2017 Viljandi maavanema  korraldus nr 1-1/17/211 

 07.06.2017 Pärnu maavanema  korraldus nr 1-1/17/238 

Avalikustamine 
juuni-august 

2017 

Teemaplaneeringu avalikustamine.  

Avalik väljapanek (20.06-02.08.2017). Avalikud arutelud Viljandi 

Maavalitsuses (28.08.2017), Pärnu Maavalitsuses (29.08.2017), 

Soomaa külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal (30.08.2017).  

Kehtestamine 2018 Riigihalduse ministri käskkiri 

 

http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37203/16520526/vastuv%C3%B5tmineKORRALDUS.pdf/f2bb0df6-ee80-4400-ab1c-498912812faa
http://parnu.maavalitsus.ee/documents/181369/16539665/Soomaa+teemaplaneeringu+vastuvotmise+korraldus.pdf/12561275-ac79-4e7f-85a0-016cde0c82ae
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Planeeringu koostamiseks sõlmiti koostöökokkulepe. Selle sõlmisid Viljandi maavanem 

Lembit Kruuse, Pärnu maavanem Andres Metsoja, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 

juhataja Sulev Vare, Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht Merle Adams, Paikuse 

vallavanem Kuno Erkmann, Surju vallavanem Jaanus Männik, Saarde vallavanem Kalle Song, 

Tori vallavanem Mart Vaiksaar, Vändra vallavanem Peeter Reimann, Sindi linnapea Marko 

Šorin, Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu, Pärsti vallavanem Erich Palm, Kõpu 

vallavanem Tõnu Kiviloo.  

Planeeringu koostamiseks ja lahenduse väljatöötamiseks moodustati töögrupp. Selles 

osalesid: Pärnu Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Heiki Mägi, 

arengutalituse juhataja Urmas Kase, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, planeeringute 

talituse planeeringunõunik Raine Viitas, planeeringute talituse territoriaalplaneeringu 

peaspetsialist Aive Sepa, Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas, 

planeeringutalituse peaspetsialist Anne Karjus, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 

keskkonnakorralduse spetsialist Toomas Kalda, looduskasutuse spetsialistid Kadri Hänni, Liis 

Sinijärv ja Hille Lapp, kultuuripärandi spetsialistid Liina Laanemets ja Anneli Roosalu, kaitse 

planeerimise spetsialist Meelis Suurkask.  

Koostööpartneritena osalesid planeeringu koostamisel Soomaa olude head tundjad Aivar 

Ruukel, Riho Männik, Merle Adams, Algis Martsoo, Dagmar Hoder ning kohalike 

omavalitsuste esindajad.  

Planeeringulahenduse väljatöötamise käigus tutvuti arendus- ja planeerimisalaste 

kogemustega Karula-, Lahemaa- ja Vilsandi rahvuspargis,  Turu  saarestiku kaitsealal Soomes 

ning Gauja rahvuspargis Lätis.  

Planeeringu vormistamine 

Planeering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: põhijoonis ja turism. Planeeringu 

elluviimise tegevuskava ja lahendust toetavad materjalid on planeeringu lisad.  

 

1.4. Kasutatavad mõisted 

Soomaa piirkond –  hõlmab Soomaa rahvuspargi, selle kontaktala ja mõjuala, mille kohta 

koostatakse Soomaa piirkonna teemaplaneering. Edaspidi kasutatav ka Soomaa 

planeeringuala.  

Mõjuala – rahvusparki ümbritsev lähipiirkond, mis on funktsionaalses seoses rahvuspargiga.  

Kontaktala – hõlmab rahvuspargi piiril asuvad külad, mis jäävad väljapoole rahvusparki.   

Soomaa värav  – asula, kus on olemas turistide jaoks vajalikud teenused ja info Soomaa 

piirkonna kohta.  

Teenuskeskus – asula, kus on Soomaa planeeringuala elanike jaoks erinevad esmavajalikud 

teenused. 
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Sildumiskoht –  tagab nii kohalikel elanikel kui ka külastajatel ohutu veelemineku ja randumise 

Soomaa planeeringuala jõgedel ning kaitseb looduslike veekogude kaldaid erosiooni ja 

kahjustuse ees. 

 

2. Planeeringuala  

Planeeringuala on rahvuspark koos ümbritseva piirkonnaga. Planeeringuala piirneb põhjast 

Pärnu jõega, lõunast Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme maanteega, idast Viljandi – Suure-Jaani 

maantee, läänest kohalike teede ja Reiu jõega. Planeeringuala on 1296 km2, mille moodustavad 

396 km2 suurune Soomaa rahvuspark ja seda ümbritsev 900 km2 suurune mõjuala koos 

kontaktalaga. Soomaa rahvuspargist jääb Pärnu maakonda 81,7 km2 ja Viljandi maakonda 

314,7 km2.  

Planeeringuala on vastavalt loodusoludele, asustusele ning majandustegevusele jaotatud kolme 

vööndisse (skeem 1): 

 Soomaa rahvuspark, 

 kontaktala,  

 mõjuala.  

 

Skeem 1. Soomaa planeeringuala, mille moodustavad Soomaa rahvuspark, kontaktala ja mõjuala 
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Soomaa rahvuspark 

Soomaa rahvuspark paikneb Eesti edelaosas Sakala kõrgustiku, Liivi lahe rannikumadaliku ja 

Lääne-Eesti madaliku vahel. Rahvuspark haarab väga kõrge loodusväärtusaga alad, kus asustus 

on hõre. Majandustegevus on rangelt reguleeritud, tegutsevad üksikud turismiettevõtted ja 

talumajapidamised.  

Rahvuspark jääb Viljandi ja Pärnu maakonda. Soomaa Rahvuspargi valitseja on 

Keskkonnaamet, kes korraldab rahvuspargi kaitset, koordineerib looduskaitselisest seisukohast 

vajalike tööde teostamist ning hindab kaitsekorralduse tõhusust ja tegevuse mõjusid 

looduskeskkonnale. Rahvuspargi piires teostab kaitsekorralduslikke töid ja külastuskorraldust 

riigimaadel Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). 

 

Kontaktala  

Kontaktala piirneb vahetult Soomaa Rahvuspargiga ja hõlmab rahvuspargi piiril asuvad külad. 

Ala iseloomustab otsene mõju ja orienteeritus rahvuspargile. Kontaktalal on nii püsi- kui ka 

hooajalised elanikud. Majandustegevusel puuduvad piirangud. Tegutsevad väike-ettevõtted, 

mille tegevus on suunatud teenuste pakkumisele rahvuspargis.  

Planeeringu raames koostati rahvuspargi ja kontaktala kohta rahvastiku ülevaade, kus on 

toodud kolm tulevikustsenaariumit. 

 

Mõjuala 

Soomaa Rahvuspargist ja kontaktalast väljaspool asuvat lähiümbrust käsitletakse planeeringus 

mõjualana, mis hõlmab Pärnu maakonnas Paikuse, Tori, Vändra, Surju, Saarde valdade ja Sindi 

linna ning Viljandi maakonnas Suure-Jaani, Viljandi ja Kõpu valdade territooriumi.  

Mõjuala määratlemisel on lähtutud Soomaa loodusgeograafilisest maastikurajoonist, Pan 

Park’i alast ja kohalike omavalitsuste ettepanekutest. Mõjuala toetab loodus- ja 

kultuuriväärtuste hoidmist rahvuspargis, vähendades selles turismi- ja transpordikoormust. 

Mõjuala käsitlemine on vajalik turismiettevõtjate võrgustiku väljaarendamisel, mida 

iseloomustab ühtne kvaliteet ja orienteeritus rahvuspargile. Terviklik turismivõrgustik 

omakorda muudab Soomaa rahvuspargi turistidele kättesaadavamaks ja atraktiivsemaks, 

suurendades seeläbi kohalikele elanikele majandusliku kasu võimalusi. 

Mõjualasse  jäävad suuremad asulad − Kõpu alevik, Tori alevik, Suure- Jaani vallasisene linn, 

mis oma asukoha poolest sobivad Soomaa väravateks. Need asulad on olulised turistidele 

vajaliku turismiinfo ning teenuste kättesaamisel. Kohalike elanike jaoks on nimetatud asulad 

koos Sindi linna, Paikuse alevi, Jõesuu, Suurejõe, Kildu, Vihtra ja Vastemõisa küladega 

olulisteks teenuskeskusteks ja töörände sihtkohtadeks. Mõjuala iseloomustab piiranguteta 

majandustegevus, sh tootmine, püsiasustus, väljaarenenud tehniline ja sotsiaalne taristu ning 

head ühendused maakonnakeskuste - Pärnu ja Viljandi linnaga.   
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2.1. Ajalooline taust  

Asustus Pärnu jõgikonnas kujunes juba muinasajal, kui tekkisid kompaktsed asulad ja inimene 

oma elutegevusega hakkas kujundama maastikke. Keskmisel ja nooremal kiviajal kuulus 

planeeringuala ühte tihedamini asustatud piirkonda Eestis. Teraviljakasvatuse hoogustumine 

pani aluse 17. sajandil massilisele maade ülesharimisele ja põllupindade suurenemisele. 

Kujunesid välja kihelkonnad ja kihelkonnakeskused ning maanteede äärde rajati kõrtsihooneid 

ja postijaamu. Eesti Vabariigi esimesel perioodil jõudis maade kultuuristamine kõrgseisu – 

põllud, niidud ja karjamaad olid omandanud maastikus püsiva koha ja funktsiooni. Kujunesid 

välja maa-asulastik, teedevõrk ja linnad. Teise maailmasõja järel hävis väljakujunenud 

asustusstruktuur. Tekkisid uued linnatüübilised kolhoosiasulad, suurpõllumajandus koos 

suurfarmidega.  

Planeeringualale jäävad Tori, Kõpu ja Suure-Jaani kihelkondade keskused. 

Tori kihelkond on teadaolevalt pikima asustuse ajalooga Eestis. Pärnu jõe kaldalt Pulli külast 

ja Reiu jõe suudme lähedalt pärinevad esimesed inimasustuse jäljed ja Kunda kultuuri 

leiukohad. Tori kihelkonnakeskuses asus Tori mõis, mis 16. sajandil oli Pärnu ordukomtuuri 

peamõis. Tori kihelkonna põhiliseks tegevusalaks läbi aegade on olnud põllumajanduslik 

tootmine. Põllumajanduse arengule aitas kaasa Carl Robert Jakobsoni tegevus 19. sajandi teisel 

poolel Kurgjal. Üleminek uuele põllumajandussüsteemile 19. sajandi keskel tekitas 

vajaduse suure ja tugeva veohobuse järele, 1856. aastal asutati Tori hobusekasvandus. Tori 

alevik hakkas kujunema 19. sajandi lõpus. 

Kõpu kihelkond – esmakordselt mainitakse Kõpu asulat 1481. aastal. Kiriklikuks keskuseks 

kujunes Kõpu 17. sajandil, kui ehitati esimene puukirik. Ümber praeguse kiriku arenes äri ja 

seltskondlik tegevus, hakkas kasvama Kõpu alevik. 20 sajandi alguseks olid alevis pastoraat, 

meierei, pritsimaja, apteek, kõrts ja kolm kauplust. Nõukogude perioodil sai Kõpust 

kolhoosikeskus, rajati korrus- ja individuaalelamuid ning väike paisjärv.  

Kõpu aleviku oluliseks väärtuseks on Suure-Kõpu mõis ja 19. sajandi teisel poolel kujundatud 

park. Hilisklassitsistlikus stiilis peahoone asub mõisapargi keskel. Kõpu kihelkonnaga on 

seotud Andres Loorits, kes oli vallakirjutaja. Tema algatusel alustati Kõpus ühis- ja 

seltsitegevust ning avati esimene laenuraamatukogu, mis oli tolle aja suurim Viljandimaal.  

Suure-Jaani kihelkonna keskus kasvas umber Suure-Jaani kiriku, mis pärineb 14. sajandist. 

Suure-Jaanit tuntakse kui Eesti ärkamisaja kultuurikantsi, kust on saanud alguse heliloojate 

Kappide dünastia. Kappide tegevus Suure-Jaanis algas Joosep Kapiga, kes oli Suure-Jaani 

kihelkonnakooli õpetaja ja organist. Joosep Kapi pojast Hans Kapist kasvas isale järeltulija, kes 

jätkas ja süvendas Suure-Jaanis alustatud traditsioone, pojast Artur Kapist võrsus Eesti üks 

silmapaistvamaid orelivirtuoose, heliloojaid ja muusikapedagooge. Heliloojaks sai ka Hansu 

poeg Villem Kapp. Arturi poeg Eugen Kapp saavutas kõrge tunnustuse heliloojana ja 

ühiskonnategelasena. 
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Soomaa rahvuspargi asustusest pärinevad esimesed kirjalikud teated 16. sajandist. Külad 

hakkasid arenema 19. sajandi keskel ja külaelu õitseaeg oli 20. sajandi alguses. Talude 

päriseksostmise aegu andsid mõisnikud sageli loa talupoegadele asuda elama sooäärsele 

metsaservale ja rajada sinna oma talu. Nii tekkisid mitmed Soomaa külad, millest suuremad 

olid Riisa, Tipu ja Sandra (vt peatükk 5.1.2. Kultuuriväärtused). Külades ja nende ümbruses 

tegeleti karjakasvatusega, kuna pidevad üleujutused võisid seemnevilja hävitada. Teine 

maailmasõda ja sellele järgnenud kolhooside loomine ja maa natsionaliseerimine lõhkus 

elujõulised talud. Paljud taluinimesed küüditati ja need, kes jäid, sunniti astuma kolhoosidesse. 

Külade elanikkond kahanes kiiresti.  

 

2.2. Rahvusvaheline tähtsus 

RAMSARi ala - Soomaa rahvuspark on alates 17. juunist 1997 rahvusvahelise tähtsusega 

märgalade nimekirjas. Ramsari konventsiooni sekretariaat koostas 2012. aastal kokkuvõtte 

märgalade parimatest praktikatest, kuhu valiti 14 märgala, nende hulgas Soomaa rahvuspark.  

Natura 2000 võrgustiku ala – rahvuspark kuulub 2004. aastast linnu- ja loodusalana üle-

euroopalise tähtsusega Natura 2000 alade võrgustikku. 

IBA alad – Soomaa rahvuspark on BirdLife Internationali poolt aktsepteeritud rahvusvahelise 

tähtsusega linnupaik (väärtustatavad liigid on rukkirääk, väikeluik, sookurg, kaljukotkas). 

EDEN sihtkohtade ala – rahvuspark tunnustati 2009. aastal Brüsselis Euroopa Komisjoni 

poolt EDENi auhinnaga, mida jagati looduskaitsealal asuvatele turismisihtkohtadele, kus 

turismitooteid pakutakse säästva arengu põhimõtteist lähtuvalt. 

ETIS – rahvuspark on valitud pilootsihtkohaks Euroopa turismiindikaatorite rakendamise 

projektis, mille eesmärgiks on säästva turismi indikaatorite loomine.  

 

2.3. Soomaa rahvuspargi kaitsekord 

Soomaa rahvuspark on moodustatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1993.a määrusega nr 

387 suurte soode, metsa- ja lammimaastike, kultuuripärandi, kaitsealuste liikide, looduslike 

elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitseks ning maastike ja kultuuripärandi 

tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja 

tutvustamiseks. Varasemalt olid siin riikliku looduskaitse alla võetud Halliste puisniit (1957. 

aastal), Valgeraba, Öördi, Kuresoo ja Kikepera rabad (1981. aastal).  

Rahvuspargi kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005.a määrusega nr 85. 

Kaitsekorra alusel jaotub rahvuspargi maa- ja veeala vastavalt majandustegevuse piiramise 

astmele reservaadiks, kahekümne üheksaks sihtkaitsevööndiks ja üheks piiranguvööndiks 

(skeem 2).  
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Skeem 2. Soomaa rahvuspargi kaitsevööndid 

 

 Loodusreservaat on rahvuspargi otsesest inimtegevusest puutumata ala, mille kaitse-

eesmärk on ökosüsteemide arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina. 

Loodusreservaadis on keelatud igasugune inimtegevus, sh inimeste viibimine, välja arvatud 

järelevalve- ja päästetöödel ning loodusobjekti valitsemise eesmärgil ja kaitseala valitseja 

nõusolekul teaduslikel välitöödel. Rahvuspargis on Tuhametsa loodusreservaat.  

 Sihtkaitsevöönd on moodustatud väljakujunenud või kujundavate looduslike ja 

poollooduslike koosluste säilitamiseks. Alal on keelatud majandustegevus, loodusvarade 

kasutamine, uute ehitiste püstitamine, välja arvatud rahvuspargi valitseja nõusolekul tee, 

tehnovõrgu rajatiste või tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine rahvuspargis paikneva 

kinnistu või rahvuspargi tarbeks. Kaitstavate liikide pesitsusaegse rahu tagamiseks on 

inimeste viibimine keelatud Kikepera ja Valgeraba sihtkaitsevööndites 15. veebruarist kuni 

31. juulini ning Paelamaa sihtkaitsevööndis 15. märtsist kuni 31. augustini. 

 Piiranguvöönd on rahvuspargi majanduslikult kasutatav ja kultuurmaastikuna säilitatav 

osa, kus majandustegevusel tuleb arvestada looduskaitseseaduses ja kaitse-eeskirjas 

kehtestatud tingimustega. Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja 

maastikuilme säilitamine.  
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Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012–2021 on koostatud nii rahvuspargi kui ka 

Soomaa loodusala kohta. Soomaa loodusala hõlmab ca 300 ha metsise püsielupaikasid 

väljaspool rahvuspargi piire. Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2011–2021 on 

kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 29. detsembri 2011.a käskkirjaga nr 1-4.2/11/479.  

 

 

3. Soomaa rahvuspargi ja kontaktala arengustsenaariumid 

ning visioon 2030+ 

3.1. Arengustsenaariumid 

Soomaa rahvuspargi ja selle kontaktala arenguks võib välja pakkuda vähemalt kolm võimalikku 

stsenaariumit: kasvamine, väljasuremine ja kohanemine. Valitud stsenaariumite aluseks on 

ülevaade „Soomaa rahvastik“.  

 

Kasvamine – optimistlik stsenaarium  

Veikesed allikad teevad suured jõed (Vaivara) 

Kasvamine tähendab Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal elanike arvu langustrendi asendumist 

kasvu või stabiilsusega. Kasv toimub sisserännanud noorte arvel, kes tagavad rahvastiku 

taastootmise ja iibe tõusu. Kasvab teenuste ja töökohtade hulk ning paranevad elutingimused. 

Kogukonnad on aktiivsed ja kaasatud otsustusprotsessi. Majandusliku ja sotsiaalse arenguga 

kaasneb suurenev koormus looduskeskkonnale, kus ohtu võib sattuda põlislooduse säilimine.  

Võimalusi Soomaa rahvuspargi ja kontaktala rahvaarvu lähimal kümnendil kasvutrendile 

pööramiseks on kaks: kui ootamatul põhjusel muutuvad järsult tänase maailma 

väärtushinnangud või panustatakse varasemast rohkem Soomaa rahvuspargi ja selle kontaktala 

arengusse. Mõlema võimaluse rakendumine on ebatõenäoline.  

Optimistliku stsenaariumi kohaselt võiks elada Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal 2021. aastal 

860 inimest ehk sama palju kui 2011. a rahvaloenduse ajal (31.detsembril 2011. a). 

 

Väljasuremine – pessimistlik stsenaarium 

Ega palk soo pääl ei kasva 

Väljasuremine tähendab, et Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal puudub sisuliselt inimasustus. 

Mõned üksikud inimesed – rahvuspargi piirides alla kümmekonna praeguse 50 püsielaniku 

asemel elaksid Soomaal, kuid nad ei moodustaks sel juhul ühtegi kogukonda. Aeglustub 

majanduslik ja sotsiaalne areng, millega kaovad teenused ja töökohad. Selle stsenaariumi korral 

tekib Eesti keskele peaaegu inimtühi piirkond, kus domineerib loodus. Põllumajandusmaad 
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jäävad sööti ning kaovad  inimtekkelised poollooduslikud kooslused, mis toob kaasa liigilise 

mitmekesisuse vähenemise.   

Lähima kümnendi jooksul Soomaa rahvusparki ja kontaktala inimasustuse väljasuremine 

normaalse arengu korral ei ähvarda. Tõenäoliselt ka mitte lähikümnendite jooksul ja seda isegi 

juhul, kui inimarengusse selle aja jooksul ei panustata.  

 

Kohanemine – tõenäolisim stsenaarium 

Aegamööda asjad käivad … (Tori)  

Nii kasvu kui ka väljasuremise stsenaariumid on vähetõenäolised. Soomaa rahvuspargi ja 

kontaktala elanikkond väheneb, kuid tõenäoline on, et järgmise kümnendi jooksul säilib 

tänasega võrreldav asustus. Rahvastiku kahanemine toob kaasa muutusi igapäevaelus, mis 

tähendab oluliste teenuste kaugenemist tarbijast: suletakse pood, kool või perearsti punkt. See 

omakorda tingib täiendava vajaduse ära kolimiseks. Kui ollakse võimelised uue olukorraga 

kohanema, siis on võimalik vanas kohas edasi elada. Soomaa rahvuspargis ja selle kontaktalal 

rahvastikuarengu seisukohalt on ilmselt mõistlik panustada kahanemisest tulenevate teenuste ja 

töökohtade kättesaadavuse halvenemise neutraliseerimisse. 

Selle stsenaariumi kohaselt on lähima kümne aasta Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal 

rahvastiku arvu kohta kaks võimalikku prognoosi.   

1. Soomaa rahvuspargi ja kontaktala rahvaarvu muutus toimub edaspidi samas tempos kui 

viimase kahe rahvaloenduse vahelisel perioodil. Selle prognoosi kohaselt elab Soomaa 

rahvuspargis ja selle kontaktalal 2023. aastal 700–720 inimest, mis on siiski märgatav 

vähenemine.  

2. Soomaa rahvuspargi ja kontaktala elanike arv muutub samas tempos kui muutub Eesti 

rahvaarv Eurostati rahvastikuprognoosi kohaselt. Eurostati kehtiva prognoosi kohaselt 

langeks Eesti rahvaarv järgmise kümnendi jooksul ca 2,5% ja seega võiks 2023. aastal 

Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal elada 840–845 inimest, mis on positiivne tulemus.   

 

3.2. Soomaa visioon 2030+ 

Soomaa rahvuspark koos ümbritsevate küladega on elujõulise asustusega meelepärane ja 

loodusrikas elukeskkond. Tänu headele ühendustele on kättesaadavad nii töökohad, teenused 

kui haridusasutused. Tagatud on loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine ning kestlik kasutamine. 

Soomaa põlisloodus koos kultuuriväärtustega on atraktiivne ja tunnustatud kultuuri- ning 

loodusturismi sihtkoht Euroopas. 
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4. Soomaa rahvuspargi ja kontaktala ruumilise arengu 

üldised põhimõtted 

Planeeringus käsitletakse Soomaa rahvuspargi ja kontaktala arengusuundi ning määratakse 

maa-alade üldised kasutustingimused. Majandustegevus Soomaa rahvuspargis toimub 

kooskõlas kaitse-eeskirjaga ning kaitsekorralduskavaga. Väljaspool rahvusparki, so mõjualas 

on ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel arvestatud riigi, maakondade, kohalike 

omavalitsuste ja külade arengudokumentidega.  

Soomaa rahvuspargi ja kontaktala pikaajalise ning jätkusuutliku elukeskkonna arendamine 

toimub arvestades  järgmisi põhimõtteid.  

Sotsiaalsed põhimõtted. Kohalike inimeste elu- ja heaolu paranemise eelduseks on 

elukeskkond, kus on võimalus saada töökohad ja teenused kätte kodule võimalikult ligidal ja 

need on tagatud heade ja paindlike transpordilahenduste abil. Hea kvaliteediga teedevõrk 

andmesideühendus ja kaugtöö võimalused on otsustavateks teguriteks piirkonna 

jätkusuutlikkuse tagamisel. Kohalike inimeste elukvaliteedi paranemine ja heaolu kasv toimub 

erinevate sektorite ja kohalike kogukondade vahelise koostöö suurendamisel. Soomaa 

rahvuspargi ja kontaktala edendamine läbi vabaühendusse koondunud aktiivsete elanike tagab 

kohaliku elu parema korraldamise, on abiks omavalitsuste tegevuse planeerimisel ja teenuste 

osutamisel.   

Majanduslikud põhimõtted. Majanduse arendamine toimub vastutustundlikult, kaitstes 

loodus- ja kultuurikeskkonda. Oluliseks valdkonnaks on puutumatul loodusel ja rikkalikul 

kultuuripärandil põhineva turismiettevõtluse arendamine ning teenuste kvaliteedi tõstmine, mis 

loob eeldused piirkonna edasiseks arenguks. Tähtis on ettevõtjate vahelise koostöö 

tugevdamine. Majandustegevuse arengu aluseks on kvaliteetse tehnilise taristu olemasolu. 

Töökohtade vähesust Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal aitab leevendada välja kujunenud 

ettevõtluse ja majandustegevuse jätkamine ja tõhustamine. 

Looduslikud ja kultuurilised põhimõtted. Piirkondliku eripäraga loodus- ja 

kultuurikeskkond on kõige suuremad väärtused, mistõttu pööratakse erilist tähelepanu nende 

kaitsmisele ja hoidmisele. Traditsiooniline asustuse ja maakasutuse jätkusuutlikkus tagab 

kultuuripärandi säilimise, loob eeldused maastikulise ja bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks. 
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5. Planeeringuala hetkeseisund, arengu suunamise 

põhimõtted ja kasutustingimused 

5.1. Loodus- ja kultuuriväärtused 

Planeeringuala on loodusprotsesside ja inimtegevuse koosmõjul aastatuhandete jooksul 

kujunenud mitmekesine maastik, mida iseloomustab väärtuste paljusus ja maastikutüüpide 

rohkus. Maastikus domineerib metsade ja soode vaheldumine põllumaade ja asustusega, mida  

liigendab tihe jõgede võrk. Piirkond on olnud kodukohaks mitmetele Eesti vaimse kultuuri 

suurkujudele (Köler, Saar, Kapid jt). 

Soomaa rahvuspargist üle 80% moodustavad rabad, siirdesood, madalsood, soostunud niidud 

ja soometsad. Laialdaselt kestvad üleujutused muudavad ainulaadseks nii looduse kui ka 

ajalooliselt kujunenud elulaadi. 

 

Probleemid 

 kohaliku kultuuri ning kultuuripärandi, sh vaimse kultuuripärandi järjepidevuse 

kadumine seoses elanikkonna vähenemisega;   

 vanade taluhoonete ja talukohtade hävimine; 

 asustuse vähenemisest tingitud looduse mitmekesisuse vähenemine; 

 halvas seisukorras ja halvasti juurdepääsetavad kultuuriobjektid; 

 Pärnu jõe kalavarude kesine seisund, sest Sindi pais takistab siirdekalade liikumist 

kudealadele; 

 Navesti jõe kinni kasvamine ja jõgede voolu tõkestamine kopratammide, vette 

langenud puude, setete ja risu tõttu.   

Olulisemad arengut soodustavad tegurid  

 säilinud on Eestile omane ja Euroopas eriline mitmekülgne loodusmaastik: rabad, 

metsad, jõed ning liigirikkus; 

 rahvuspark kui kõrge kultuuri- ja loodusväärtustega piirkond; 

 viiendast aastaajast tekkinud kultuuripärand;  

 inimtegevusest vähem mõjutatud piirkond; 

 Pärnu jõgi on lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks.   

Eesmärgid  

 kohalike inimeste väärtustamine ning traditsioonilise eluviisi toetamine; 

 loodus- ja kultuuriväärtuste (sh vaimse kultuuripärandi) järjepidev väärtustamine ja 

kättesaadavuse tagamine; 

 kultuuriväärtuste uurimine ning huvilistele kogutud andmete kättesaadavaks tegemine; 

 vanade talukohtade taastamine ja kasutuselevõtmine;    

 kalavarude hea seisundi ja siirdekalade läbipääsu tagamine Pärnu jões;  

 jõgede seisukorra parandamine.  
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5.1.1. Loodusväärtused 

Planeeringuala maastikke iseloomustavad väärtuslikud loodusalad, millest on kaitse alla võetud 

Soomaa rahvuspark, Navesti maastikukaitseala, Kurgja - Linnutaja maastikukaitseala ja Saarjõe 

maastikukaitseala. Navesti maastikukaitsealal asuvad Navesti orundi tuuletekkelised luited. 

Kurgja - Linnutaja maastikukaitsealal asuvad kultuuriloolise tähtsusega Kurgja talumuuseumi 

maad. Saarjõe maastikukaitsealal on väärtuslikud vanad metsakooslused ja sootüübid, mis on 

elupaigaks ja kasvukohaks haruldastele linnu- ja loomaliikidele. Tähelepanuväärseks alaks on 

Tori põrgu, mis paikneb Pärnu jõe vasakkaldal ligikaudu 500 m pikkuse ja kuni 10 m kõrguse 

püstloodse liivakivi paljandina, kus leidub mitmeid koopaid.   

Soomaa planeeringuala keskmeks on metsiku ja puutumatu loodusega rahvuspark. 

Lamminiitude ja -metsadega vahelduvad rabamaastikud on haruldased kogu Euroopas. 

Rahvuspargi territooriumile jääb viis rabamassiivi, mis oma servaaladel lähevad üle siirde-

sooks. Neist Eesti suurim raba on 11000 ha suurune Kuresoo, ja erakordselt kõrge kaheksa-

meetrise rabarinnatisega. Suuruselt teine on Kikepera raba (6900 ha), suurema sügavaveelise 

järve kinnikasvamisel on kujunenud Öördi raba (4900 ha), rahvuspargi vanim raba on 

Valgeraba (2800 ha) ning kõige väiksem on Riisa raba (800 ha).  

Rahvusparki läbivad jõed loovad sidusa vetevõrgu. Pärnu jõe lisajõgedest läbivad Soomaa 

rahvuspargi ala kolm Eesti suuremat jõge − Halliste, Raudna ja Navesti. Sindi paisu mõjust 

tulenevalt on kalastiku liigiline koosseis jõe lõiguti erinev. Paisust allavoolu esinevad liigid on 

jõesilm, meri-, jõe- ja vikerforell, merisiig, meritint, haug, angerjas, vimb, ahven jt. Paisust 

ülesvoolu esinevad liigid on jõe- ja vikerforell, haug, särg, turb, latikas, koger, luts, ahven, kiisk 

jt. 

Jõgede üleujutusala piirkonnas paiknevad nii Eestis kui ka Euroopas järjest haruldasemaks 

muutuvad lammimetsad. Iseloomulikumaks metsatüübiks on soometsad. Rabarinnakutel ja 

jõgede vahelistel aladel leidub puutumatuid loodusmetsi.  

Märkimisväärsed on Eesti kõrgeimad maismaa luitemännikud Ruunaraipe luidetel. Miiliaugu, 

Ruunaraipe, Sauga ja Osju rannikuluited on Balti jääpaisjärve poolt kujundatud ja enamasti 6 

m, kohati kuni 12 m kõrgused.  

Soomaa rahvuspark on rikas soolindude arvukuse poolest. Rahvuspark on rukkiräägu, 

väikeluige, sookure ja kaljukotka rahvusvahelise tähtsusega elupaik. Ulukitest elavad metsades 

põder, metskits, metssiga, ilves, hunt ja karu. Haruldasematest pisi-imetajatest kasetriibik ja 

laane-karihiir. Poolveelistest imetajatest kobras, saarmas ja mink.  

Planeeringualal domineerivad savikatest setetest pinnakattega alad, sh viirsavitasandikud, sood 

ja liivatasandikud. Soomaa rahvuspargis levivad märjad glei- ja turvastunud muldadega 

mineraalmaad, mis  moodustavad ca 50 %. 

Peamine maavara rahvuspargis on turvas, levivad veel liiv ja kruus, savi. Kaevandamine 

rahvuspargis on keelatud, mistõttu on maavaravarud passiivsed. Planeeringualal on 

kaevandamiseks lubatud Tohvri savimaardla, Taganõmme ja Laninga liivamaardlad ning Kusta 
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ja Kõrsa kruusamaardlad. Planeeringualale jääb Tohvri ja Metsküla liivamaardlad ning Riisa 

(Käru, Sorkuni), Vallema, Kahvena (Kõrboja) ja Kõrsa turbamaardlad, osaliselt Kallissaare-

Lubjaahju ja Reiu-Sibula turbamaardlad. 

Keskkonna- ja looduskaitseliste kaevandamise piiranguteta on Laninga maardla, ülejäänud 

maardlatele on kehtestatud erinevad kaevandamise kitsendused ja tingimused. 

 

5.1.2. Kultuuriväärtused 

Pärnu jõe kaldaaladel on avastatud mitmeid kiviaja asulakohti. Pulli asulakoht Pärnu jõe kaldal 

on vanim Eestis. Vanuselt järgmised Sindi-Lodja kiviaja asulakohad paiknevad Paikuse asula 

ja Reiu jõe suudme vahel.  

Soomaa rahvuspargi territooriumil hakkas arenema tihedam asustus ja sellega koos 

kultuuripärand 19. sajandi keskel. Aastatel 1900–1930 oli siin viis suuremat küla, millest 

tänaseks on säilinud asustus Riisa, Sandra ja Tipu külades. Tühjaks on jäänud Toonoja ja 

Tõramaa külad, millest tänaseks on alles vaid talukohad ja varemed.  

Kohalike elanike traditsiooniline elustiil on välja kujunenud tulenevalt selle piirkonna 

looduslikust eripärast. Talud ehitati jõgede äärde või nende lähiümbrusesse, kuhu olid 

kujunenud peamised liikumisteed. Jõgede ääres asusid luhad ja niidud, mida kasutati 

karjatamiseks ja heina tegemiseks. Kasvatati peamiselt piimakarja ning tooraine viidi piima-

koorejaamadesse. Tegeleti metsatöö, palgiparvetuse, kalapüügi ja küttimisega. Veeteedel on 

olnud kohalikus elus suur tähtsus, sest neid kasutati peamisteks ühendus- ja liikumisteedeks. 

Jõgede rohkusest tingituna oli enamus taludel oma sillad. Soomaal olid kõige levinumad ripp- 

ja pukksillad. Rippsillad ehitati veest välja kõrgemale, et suurvesi või jääminek neid ära ei 

lõhuks. Planeeringualal on erinevas seisukorras säilinud seitse rippsilda: Jõesuu, Aesoo, 

Karuskose, Viira (Allika), Vihtra, Kavasoo ja Täkussaare. Rippsildasid kasutatakse 

tänapäevalgi ja need omavad tähtsust nii kohalikele elanikele kui ka turistidele.  

Pukksillad paigaldati jõgedele peale jääminekut ja võeti maha enne talve. Need sillad 

kannatasid ka raskemaid vankrikoormaid. Pukksildu tänapäeval säilinud ei ole, kuid need 

omavad tähtsust pärandkultuuri tutvustamise seisukohalt.   

Ajaloolise sõjateena ehitati 15. ja 16. sajandil Poola sõjaväe poolt jõgede ületamiseks nn Poola 

sildu. Jõepõhja kuhjatud kivide abil moodustati kivisild, mis olid nähtavad ainult madala 

veeseisuga. Palktee pandi kividele silla ületamise momendiks. Poola sillad on Soomaa 

planeeringualal Aesool, Kubjal ja Pärnatõkkel.  

Jõgede ületamiseks kasutati ka lotjasid, mis on köite abil veetavad palkidest ehitatud parved. 

Tänapäeval lotjasid säilinud ei ole, küll aga omab nende uuesti ehitamine tähtsust 

turismiatraktsioonina. Tasastel jõgedel ja üleujutusajal liikumiseks kasutati haabjaid ehk 

ühepuulootsikuid, mida peetakse vanimaks veesõiduvahendiks Eesti aladel. Haabja 
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valmistamise oskuse edasi andmiseks on korraldatud Soomaal mitmeid laagreid. Valmistatud 

ühepuulootsikuid saab kasutada igapäevastel töödel suurvee ajal ning turismis.  

Soomaa luhtade hein sobis karjakasvatusega tegelemiseks. Luhtadelt niidetud hein koguti 

heinaküünidesse, kust see talvel mööda taliteed talude juurde veeti. Küünid tehti peenikestest 

palkidest, hõredalt laotud seintega, viilkatusega ja kõrgel asuva luugiga otsaseinas. Oli ka 

suuremaid laudseintega küüne kõrgete väravatega, mille kaudu sai vankri või hobusega sisse 

sõita. Tänapäeval on heinaküünid Oksa puisniidul, Läti ja Tipu luhal. Heina vedamiseks üle jõe 

või jõe ületamiseks jalgsi ja ratsa kasutati koolmekohti, mis on jõe madalamad kohad.   

Asustuse arenemisega kujunesid välja taliteed, mis omavad erilist tähtsust Soomaa mineviku 

kultuurikeskkonnas ning  teede- ja liiklusajaloos. Talitee oli oluline talude majandustegevusel. 

Peamised taliteede suunad olid suuremate linnade vahel (Pärnu ja Viljandi), kuid oli ka lühikesi 

taliteid (näiteks Osjust Upsini). Taliteed kulgesid mööda tuultest varjatud kohti, läbi metsade, 

võsade, üle puisniitude ja soode. Erinevate taliteede ristumispunktidesse olid rajatud kõrtsid. 

Neist olulisemateks olid Tõramaa, Halliste ja Oksa kõrtsid. Taliteed olid kasutuses ajani, mil 

ehitati raudteed.  Tuntuimad taliteed viisid üle Valgeraba ja Kuresoo. Looduses on veel märgata 

taliteed, mis viib Valmast üle Öördi raba Tipu külasse.  

Kevadeti kasutati veerohkemaid jõgesid palkide parvetamiseks. Eristati parvedega parvetust 

ehk üksikparvetust ja lasuparvetust. Üksikparvetust kasutati kohe peale jääminekut. 

Puitmaterjal seoti sitkete väätidega lattide külge kihtideks ja need omakorda seati parveks. 

Lasuparvetus algas kui suurvesi oli pisut alanenud ja jõesängis tekkis tugevam vool. Kaldale 

seatud riidatitsid löödi eest ära ja metsamaterjal veeres vette. Parvetus kestis tavaliselt 

kümmekond päeva. Parvetusmeeskonda kuulusid juhatus, praakerid, parvejuhid, palgisorijad, 

keda kokku kutsuti parvepoisteks. Palgiparvetust kasutati kuni 1960. aastani, mil ehitati Kildu 

teest Karusekoseni raudteelõik, mida 1970. aastatel enam ei kasutatud ja millest praeguseks on 

järele jäänud matkarajana kasutatav kõrgem teetamm.   

Planeeringualale jäävad ajaloolised põllumajandustalud – Kurgja-Linnutaja ja Särghaua. Eesti 

ärkamisaja tegelasele C. R. Jakobsonile kuulunud Kurgja-Linnutaja talus asub traditsioonilist 

taluelu tutvustav Kurgja Talumuuseum. Taluhooned on valminud C.R. Jakobsoni enda 

projektide järgi. Talus kasvatatakse karja ja haritakse põldu, nii nagu seda tehti üle saja aasta 

tagasi. Teiseks eesrindlikuks põllumajandustaluks on olnud Särghaua, kus Särgava suguvõsa 

on elanud aastast 1729. See on Eesti rahvakirjaniku Ernst Peterson-Särgava suguvõsa 

põliskodu. Tänapäeval asub ajaloolises talukompleksis TTÜ Geoloogia Instituudi maateaduste 

ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus. 

Arhitektuuriväärtustest tähtsaimad on kolm tegutsevat kihelkonnakirikut: Tori Püha Jüri 

mälestuskirik, Evangelist Johannesele pühendatud luteri kirik Suure-Jaanis ja EELK Kõpu 

Peetri koguduse kirik. Vene õigeusu kirikud on Suure-Jaanis ja Tori vallas Randiväljal. 

Märkimisväärsed on Suure-Kõpu mõis, Taali rüütlimõis, Tori mõisaansambel koos 

kõrtsihoonega jt.    
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Planeeringualalt on pärit või seal elanud tähtsad Eesti vaimse kultuuri kandjad: Kurgjal 

ärkamisaja tähtsaim ühiskonnategelane, eestikeelse põllumajanduskirjanduse alusepanija Carl 

Robert Jakobson; Vändra kirikumõisas luuletaja ja kirjanik Lydia Koidula; Särghaual kirjanik 

Karl Ernst Särgava; Suure-Jaanis heliloojad Artur, Eugen ja Villem Kapp; Lubjassaares 

maalikunstnik Johan Köler; Hüpassaares helilooja Mart Saar; Tipus teoloog Villem Reiman; 

Kõpus rahvausundi uurimusele aluse panija Oskar Loorits ja paljud teised. Tähelepanu väärivad 

veel Soomaal sündinud ja kasvanud isikud: Karuskose talu (endine Koskela talu) Lilli Liinson, 

Hoolmiku talus sündinud Jüri Riis, kes võõrsil sai tuntud õpetajaks ja kunstnikuks.  

Piirkondades, kus arheoloogiamälestiste kontsentratsioon on suur, tuleb arvestada mälestistele 

sobiliku keskkonna säilitamisega. Arheoloogiamälestiste jaoks sobilik keskkond on 

traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga maastik.  

Muinas- ja keskaegsete asulate läheduses võib olla veel leidmata arheoloogiapärandit 

(asulakohti, kalmeid, muistseid põlde, rauasulatuskohti jms), jõgede jt veekogude (ka endiste) 

kallastel on suur tõenäosus kiviaegsete asustusjälgede leidmiseks. Kaeve- ja ehitustöödel tuleb 

arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega 

ka mälestiste ja nende kaitsevööndi välistel aladel. Leidja on kohustatud tööd katkestama ning 

teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

Arheoloogiapärandi välja selgitamine on pidev protsess, kusjuures leidudest teavitatakse nii 

omanike kui ka hobiuurijate poolt, samuti arheoloogiliste maastiku-uurimiste tulemusena. 

Sellised objektid võetakse kuni mälestise tunnustele vastavuse kindlaks tegemiseni arvele ning 

nende puhul tuleb lähtuda muinsuskaitseseadusest.  

Mälestiste info on kultuurimälestiste riiklikus registris.1  

 

5.1.3. Viies aastaaeg  

Eripäraks Soomaa rahvuspargis on ulatuslikud jõgede üleujutused ehk „viies aastaaeg“ (skeem 

3), mis üleujutusaladel paikneva asustuse tõttu on ainulaadne piirkond kogu Põhja-Euroopas.   

Jõgede veetase kõigub oluliselt suuremas ulatuses kui enamikul Eesti jõgedel. Keskmiselt igal 

kolmandal kevadel on veetase eriti kõrge. Lähestikku suubuvad üksteisesse kolm suhteliselt 

veerohket jõge – Lemmjõgi, Raudna ja Halliste. 

Üleujutust põhjustavad veel tasane pinnamood ja jõgede alamjooksu väike lang eelkõige 

Halliste ja Raudna alamjooksul, setetest ummistunud ja osaliselt kinni kasvavad jõesängid ning 

neotektooniline maatõus2. Lumesulamisperioodil ja suurte sadude ajal tõuseb vesi jõgede 

kallaste vahelt välja ja valgub lammidele laiali. Algul tõuseb veetase Tipu ja Sandra küla kohal. 

                                                 

1 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument  

2  Piirkonda läbib Pärnu-Tapa tektooniline rikkevöönd, mistõttu Pärnu jõe parempoolsetel kaldaaladel kerkib 

maakoor kiiremini kui Halliste - Raudna alamjooksul ning Halliste jõe suudme omapärane 90–100° asend Navesti 

jõe suhtes. 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument
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Tipus jõuab ülevool 2–3 päeva pärast Riisale. Riisa küla järgi tuntakse Navesti, Halliste, 

Raudna ja Lemmjõe alamjooksu Riisa üleujutusalana, mis pindalalt on Eesti suurim 

üleujutusala, ulatudes kuni  175 km2.  

 

 

Skeem 3. Üleujutusala Soomaa rahvuspargis 

 

Lähiajaloo kõige kõrgem veetõus 494 cm üle Riisa riikliku veemõõduposti taseme oli 2010. 

aastal. Märkimisväärne suurvesi oli 1999. aastal, kui vesi tõusis 437 cm üle nulltaseme (skeem 

4). Viimase sajandi suurimad üleujutatavad veetasemed olid aastatel 1931, 1951, 1956, 1932 ja 

1926. Veetase oli siis vastavalt 553, 520, 513, 488 ja 479 cm üle Riisa veemõõteposti taseme. 

Riisa veemõõtepostil mõõdetuna esineb sagedamini keskmist üleujutavat veetaset, milleks on 

300-350 cm. Suured veetasemed on alates 350 cm üle graafiku nulli  ja väga suured veetasemed 

on alates 450 cm. Teadaolevalt suurim veetaseme kõikumise amplituud on olnud 570 cm. 

Suurvee kõrgem tase püsib tavaliselt seitse päeva, üleujutus kestab 2-3 nädalat, kõrge 

veetaseme korral ka kauem. Raudna ja Lemmjõe üleujutus on tagasihoidlikum ja kestab 

keskmiselt ühe nädala. 

Sõltuvalt aastast esineb rahvuspargis üleujutusi mitmeid kordi. Suuremaid üleujutusperioode 

esineb ka talvel. Sügisene suurvesi algab septembris ja kestab umbes nädala. Selle perioodi 

veeseisud on madalamad kui kevadel. Vesi võib luhtadele tõusta ka vihmasel suvel.  



                                                                                         Soomaa piirkonna teemaplaneering  

21 

 

Kuna elu Soomaa rahvuspargis sõltub ilmastikust rohkem kui kusagil mujal, siis viiendast 

aastaajast tulenevalt kujunes piirkonnale iseloomulik elulaad. Inimesed kohandasid oma elu 

suurvee järgi. Majad ehitati kõrgemale, katusealused kohandati ajutiseks elamispinnaks ning 

rajati purded, et kuiva jalaga liikuma pääseks. Rajati rippsillad - arenes välja omapärane 

sillaehituse kultuur ja veel liikumiseks kasutati haabjaid (vt ptk 5.1.2. Kultuuriväärtused).  

Soomaa rahvuspargi külades öeldi, et seal on viis aastaaega - kevad, suvi, sügis, talv ja suurvesi.   

 

Skeem 4. Aasta kõrgeimad veetasemed Riisa veemõõtepostil ajavahemikul 1925-2013 (Andmed: 

Ilmateenistus, EMHI). Veetase on antud sentimeetrites üle graafiku nulli -16,39 

 

5.1.4. Roheline võrgustik  

Rohelise võrgustiku eesmärgiks on luua looduslikus seisundis aladest (sh kaitsealadest) 

seostatult toimiv süsteem, millega tagatakse koosluste ja liikide säilimine, ning pehmendatakse 

ja korvatakse inimtekkelisi mõjusid. Rohelise võrgustiku toimimine tagab looduslähedase 

majandamise ja elulaadi, puhkevõimalused ning looduslike alade kättesaadavuse. 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringutes on Soomaa rahvuspark terviklikult määratud 

rohelise võrgustiku tugialaks, mida ühendavad omavahel ühtseks funktsioneerivaks tervikuks 

mõjualas asuvad  koridorid ja astmelauad (skeem 5). Tugiala on ümbritseva keskkonna suhtes 

kõrgema väärtusega loodusala, valdavalt ulatuslik metsa- ja sooala (paljudele liikidele oluline 

elupaik või kasvukoht), millele võrgustiku funktsioneerimine toetub. Koridorid seovad tugiala 

ühtseks tervikuks, on liikide rände- ja liikumisteedeks ühest tugialast teise. Astmelauad asuvad 

aladel, kus koridore ei ole võimalik määratleda ribastruktuurina. Koridoride ja astmelaudade 

kohti, mida läbib maantee, on määratud konfliktialadeks.  

Rohelise võrgustiku sidusus ja toimivus on Soomaa planeeringualas piisav. Seda tänu 

loodusmaastike suurele osakaalule, mis on säilinud rahvuspargi staatuse ja hõreda asustuse tõttu 

ning neist tuleneva tehnilise taristu ja majandustegevuse vähesusele.  Teemaplaneeringuga 
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säilitatakse väljakujunenud rohelise võrgustiku struktuur ning arvestatakse maakonna-

planeeringus ja üldplaneeringutes määratud säilimis- ja kasutustingimusi. 

 

Skeem 5. Soomaa planeeringuala roheline võrgustik 

 

5.1.4.1. Rohelise võrgustiku säilimise tingimused 

 Säilitada rohelise võrgustiku terviklikkus, sidusus ja vältida terviklike loodusalade 

killustumist. 

 Rohelise võrgustiku funktsioneerimiseks tagada, et looduslike alade osatähtsus 

tugialadel ei  langeks alla 90%. 

 Asustuse kavandamisel vältida rohelise võrgustiku koridoride läbi lõikamist. 

 Vältida kogu kinnistu tarastamist, välja arvatud karjatamise eesmärgil. 

 Vältida senise maa sihtotstarbe (maatulundusmaa) ja juhtfunktsiooni  (metsamaa, 

põllumaa) ulatuslikku muutmist.  

 Vältida olulise ruumilise mõjuga ja kõrge keskkonnariskiga objektide kavandamist. 

Objekti asukohavalikul viia läbi keskkonnamõju hindamine, kaaluda erinevaid 

asukohaalternatiive ja rakendada leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid. 

 Vältida uute kompaktse asustusega alade rajamist ja laiendamist rohelise võrgustiku 

aladele. Vajaduse korral uusi asustusalasid kaaluda üldplaneeringu alusel, hinnates 

erinevaid asukohti, mõju rohelise võrgustiku toimimisele ning rakendades leevendavaid 

ja kompenseerivaid meetmeid. 
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 Vältida uute tööstusalade rajamist rohelise võrgustiku aladele. 

 Maavara kaevandamisel tagada kaevandamisperioodil rohelise võrgustiku toimimine. 

Maavaravaru ammendumisel rekultiveerida karjäär ja võtta kasutusele rohelise 

võrgustiku osana. 

 Vältida metsamaa raadamist. 

 Rohelise võrgustiku piire ja kasutustingimusi täpsustada valla üldplaneeringuga. 

 

5.1.5. Väärtuslikud maastikud 

Väärtuslike maastike määramise aluseks on erinevate väärtuste koosmõju.  Nendeks väärtusteks 

on kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteediväärtus ning puhkeväärtus ja 

turismipotentsiaal. Väärtuslike maastikena käsitletakse inimese tegevuse ja maakasutuse 

tulemusena kujunenud kultuurmaastikke, milleks on eelkõige põllumajandusmaastik, kus on 

säilinud asustus ja teedevõrk koos seal sisalduvate looduslike elementidega. 

Kehtestatud maakonnaplaneeringutega on määratud väärtuslike maastike piirid, kaunid tee- ja 

veelõigud ning silmapaistvalt ilusa vaatega kohad (skeem 6). Nende säilimis- ja 

kasutustingimused jäetakse käesoleva teemaplaneeringuga kehtima.  

 

Skeem 6. Soomaa planeeringuala väärtuslikud maastikud 
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Planeering toetab väärtuslike maastike hoidmist ja nende väärtuste säilimist, aitab kaasa 

kultuuripärandi hoidmisele, traditsioonilise asustuse ja maakasutuse säilimisele, samuti 

maastikulise ja bioloogilise mitmekesisuse ning ökoloogilise tasakaalu säilitamisele. 

Riikliku tähtsusega väärtuslikud maastikud 

1.  Soomaa rahvuspark 

2. Tori alevik  

Maakondliku tähtsusega väärtuslikud maastikud 

3. Sindi linn 

4. Reiu jõe suudmeala  

5. Vihtra - Suurejõe - Kurgja jõemaastik 

6. Suure-Jaani linn 

Kohaliku tähtsusega väärtuslikud maastikud 

7.  Epra maastik  

8.  Kibaru ja Võlli külad 

9.  Kobruvere küla 

10. Navesti org Kootsi ja Vihi külade vahel 

11. Ivaski küla – Lubjassaare talu 

12. Tohvri tellisevabriku küla 

13. Metsküla – Väike-Kõpu maastik 

14. Suure-Kõpu maastik 

15. Laane ja Uia külad 

Kaunid vee- ja teelõigud 

Kaunid teelõigud paiknevad enamasti mitu aastasada vanadel ja õgvendamata teedel, mistõttu 

nende vahetusse lähedusse jääb hulgaliselt väärtusi ning neil liikudes avaneb tihti ilusaid 

vaateid. Jõelõigud on esinduslikud nii oma looduslikkuse kui ka kauni ilme poolest. Kaunid 

tee- ja veeteelõigud on sobilikud kasutamiseks matkateena. 

 Kildu – Oksa – Tõramaa maantee Oksal Kilingi-Nõmme - Soomaa metsatee 

 Halliste veetee (jõe ülemjooksul) 

 Tartu- Viljandi - Kilingi-Nõmme maantee 

 Pärnu jõgi koos Navesti ja Halliste lisajõgedega 

 Navesti ja Vihi külade vaheline maantee 

 Lahmuse – Suure-Jaani linn – Epra küla 

 Kobruvere küla keskus 

 Lubjassaare – Metsküla 

 Metsküla -  Väike-Kõpu  

 Kõpu – Iia 

 Kõpu – Tõramaa - Jõesuu maantee Tipu külas 

 Läti tee Tipu külas 
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 Kõpu – Vastemõisa maantee Punakülas 

 Supsi küla 

 Kildu -  Oksa – Tõramaa maantee Kuusekääral 

Silmapaistvalt ilusa vaatega kohad 

Silmapaistvalt ilusa vaatega kohti iseloomustab suhteliselt hea ligipääsetavus ning vaate avarus 

ja ilu. Juba praegu on mitmed kohad kujunenud matkajate peatuspaikadeks, kus saab nautida 

loodusvaateid ja maastike erinevaid väärtusi.  

Planeeringualal on järgmised silmapaistvalt ilusa vaatega kohad:   

 Kanaküla 

 Sindi vana raudteesild 

 Sindi kirikupark 

 Reiu vana raudteesild, Reiu jõe suue 

 Pärnu jõgi Taali metskonna juures 

 Toris sild 

 Tori-Jõesuu tee 

 Suurejõe veski  

 Kurgja veskipais 

 Lahmuse küla 

 Ängi küla 

 Epra küla 

 Metsküla 

 Väike-Kõpu küla 

 Kõpu alevikust Kõpu jõe oru vaade 

 Punaküla 

 Laane küla 

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringutes on tehtud ettepanek nimetada Eesti rahvus-

maastikeks Soomaa rahvuspark ja Vihtra-Suurejõe-Kurgja jõemaastik. Maastikud on 

unikaalsed, tuntud nii Eestis kui ka kaugemal ning väärivad kõrgendatud tähelepanu.  

 

5.1.5.1. Väärtuslike maastike säilitamise tingimused 

 Üldplaneeringute ja hoolduskavade koostamisel täpsustada väärtuslike maastike piirid, 

arvestada väärtuslike maastike kasutustingimustega. 

 Hoonestuse planeerimisel väärtuslikule maastikule säilitada olemasolev ajalooline 

asustus, arvestades ajaloolise teedevõrgu ning ehitustraditsioonidega. 

 Uute ehitiste kavandamisel järgida antud piirkonnale iseloomulike traditsiooniliste 

ehitusmaterjalide kasutamist. 
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 Säilitada ajaloolist maakasutust, põllumajandusmaastiku avatust ja vaateid väärtuslikele 

maastikuelementidele. 

 Säilitada traditsioonilisi maastikuelemente ning -struktuure. 

 Võimaluse korral taastada traditsioonilisi maastikuelemente ja maakasutust (kivi- ja 

lattaiad, puiesteed, looduslikud niidud, karjatatud metsad jm). 

 Vältida mobiilsidemastide ja tuulegeneraatorite rajamist väärtuslikule maastikule ja 

kaunite vaadete vaatesektoritesse. 

 Vaatekohtade maa-alad reserveerida võimalusel puhkekohtadeks. 

 Kaunite veelõikude järjepidev korras hoidmine, vette langenud puude eemaldamine. 

  

5.2. Rahvastik  

Asustus planeeringualal on koondunud peamiselt mõjualasse ja kontaktalasse, mille keskele 

jääb loodusoludest tingituna väga hõreda asustusega Soomaa rahvuspark. Kontaktalal ehk 

rahvuspargi piiril asuvatest küladest on suurima rahvaarvuga Jõesuu, järgnevad Metsküla  ja 

Kaansoo külad  (skeem 7). Rahvuspargis on asustus koondunud kolme külasse – Tippu, Riisale 

ja Sandrale.  

 

 

Skeem 7. Rahvastiku paiknemine Soomaa rahvuspargis ja kontaktalal 31.detsembril 2011.a.  

Allikas: rahvastikuregister. 
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Probleemid 

 kohaliku elanikkonna vananemine ja vähenemine; 

 rahvuspargis traditsioonilise asustuse hääbumine; 

 elukohtade rajamine on raskendatud; 

 üleujutusega kohanemine;  

 üleujutustest tulenev hoonete järjepidev rekonstrueerimise vajadus; 

 suured kaugused külade ja üksikute talude vahel. 

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 olemasolev püsielanikkond; 

 rahvuspargiga piirnevate külade elujõulisus; 

 toimivad külakogukonnad; 

 kaitsepiirangutest tulenevalt looduskeskkonna säilimine. 

Eesmärgid 

 kohalike elanike identiteedi tugevdamine; 

 kohaliku elanikkonna arvu hoidmine ja suurendamine; 

 elujõulise asustuse ja külakogukonna säilimine;  

 üleujutusalal asuvate talude perioodiline toetamine (sh riiklikud programmid). 

Veel 18. sajandil oli asustus Soomaal hõre. Alles 19. sajandi lõpukümnenditel hakkas asustus 

kasvama. Rahvastiku kasv saavutas oma haripunkti kahe maailmasõja vahelisel perioodil. 

Teine maailmasõda ja sellele järgnenud kümnendite jooksul on rahvaarv vähenenud kohati üle 

kümne korra. Rahvastiku areng väljapool tänase rahvuspargi piire on väiksema tõusu ja 

langusega võrreldes rahvuspargiga. 

Viimasel perioodil (2000–2012) on samuti vähenenud laste sündide arv (vt ülevaade „Soomaa 

rahvastik“). Külade rahvastiku loomulik iive perioodil 2000–2012 on samuti negatiivne: suri 

105 inimest rohkem kui sündis. Rahvastiku vähenemisest ca 40% toimub negatiivse loomuliku 

iibe tõttu. Kõige arvukam vanuserühm 2000. aastal oli 20–29 aastased ja 2011. aastal 50–59 

aastased (skeem 8). Nende aastatega kõige enam on vähenenud 10–19 aastaste arv. Sooline 

struktuur on keskmisena ideaalses seisus, kuid üksikutes vanuserühmades on naiste suurem 

arvukus.   

 

Skeem 8. Soomaa rahvuspargi ja kontaktala vanusstruktuur, 2000–2011. Allikas: rahvastikuregister.  

0

50

100

150

200

250

300

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+
31.12.2011 31.03.2000



                                                                                         Soomaa piirkonna teemaplaneering  

28 

 

Rahvuspargis ja kontaktalal elas 1959. aastal üle 3000 elaniku (vt ülevaade „Soomaa 

Rahvastik“) ja 2011. aasta rahvaloenduse ajal üle tuhande elaniku. Perioodidel 1979–1989 ja 

1989–2000 rahvaarvu kahanemise tempo aeglustus. Perioodil 2000–2011 oli kõige rohkem 

elanikke kaotanud Jõesuu, Kaansoo, Aesoo ja Tohvri külad (tabel 2). Tohvri külas oli rahvaarvu 

vähenemise põhjuseks külas tegutsenud tootmisettevõtete sulgemine. Perioodil 2000–2011 oli 

kasvava rahvaarvuga külasid kolm: Iia, Kootsi ja Riisa.  

 

  Tabel 2. Soomaa külade rahvaarv rahvaloenduse aastatel 1959-2011. Allikas: rahvastikuregister 

Asula Vald 1959 1970 1979 1989 1979 1989 2000 2011 

Iia küla Kõpu vald 45 47 30 30 32 30 20 23 

Laane küla Kõpu vald 87 76 49 37 49 36 26 24 

Tipu küla Kõpu vald 152 67 48 47 52 48 33 28 

Uia küla Kõpu vald 105 99 59 46 61 42 48 44 

Vanaveski küla Kõpu vald 102 81 52 32 50 33 34 22 

Põlendmaa küla Paikuse vald 157 87 47 48 48 46 38 33 

Tohvri küla Viljandi vald 139 192 160 109 165 108 107 72 

Ivaski küla Suure-Jaani 

vald 
75 61 59 69 64 72 79 65 

Karjasoo küla Suure-Jaani 

vald 
54 41 18 11 19 12 4 3 

Kibaru küla Suure-Jaani 

vald 
64 36 14 17 16 14 12 6 

Kootsi küla Suure-Jaani 

vald 
100 94 64 66 65 67 54 58 

Lemmakõnnu 

küla 

Suure-Jaani 

vald 
124 107 82 47 80 46 43 40 

Metsküla küla Suure-Jaani 

vald 
286 230 181 201 184 201 189 182 

Paelama küla Suure-Jaani 

vald 
93 61 32 19 31 19 18 15 

Sandra küla Suure-Jaani 

vald 
221 42 29 25 32 25 24 20 

Aesoo küla Tori vald 209 130 52 29 52 29 56 20 

Jõesuu küla Tori vald 150 179 271 390 271 394 401 344 

Kildemaa küla Tori vald 128 68 45 37 45 33 47 46 

Riisa küla Tori vald 77 68 51 20 50 20 22 26 

Rätsepa küla Tori vald 75 64 47 37 47 38 28 26 

Tohera küla Tori vald 131 97 108 101 109 102 80 75 

Võlli küla Tori vald 181 116 74 65 74 67 60 46 

Kaansoo küla Vändra vald 327 239 200 178 205 178 153 108 

Leetva küla Vändra vald 80 64 33 15 33 15 13 11 

KOKKU  3 162 2 346 1 805 1 676 1 834 1 675 1 589 1 337 

MUUTUS 

  
 

 

1970-

1959 

 

1979-

1970 

 

1989-

1979 

 
 

1989-

1979 

 

2000-

1989 

 

2011-

2000 

Muutus võrreldes eelmise perioodiga (%) -25,8 -23,1 -7,1  -8,7 -5,1 -15,9 

Muutus võrreldes eelmise perioodiga (arv) -816 -541 -129  -159 -86 -252 
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Aastal 2013 elas Soomaa rahvuspargis 53 elanikku. Küladest kõige rohkem elanikke oli Riisal, 

kus 22 elanikku moodustasid viis peret, millest neli olid üheliikmelised. Lapsi oli kuus ja 

vanaduspensionäre kuus. Tipu külas oli kolm peret, millest kolm olid üheliikmelised. Elanikke 

oli 16, neist lapsi viis ja vanaduspensionäre kolm. Sandra külas oli kolm peret, millest üks oli 

üheliikmeline. Elanikke oli 14, neist lapsi kaks ja vanaduspensionäre üks. Karjasoo külas 

Hüpassaare majamuuseumis elas üks elanik.  

 

5.3. Asustus 

Planeeringuala kõikidel omavalitsustel on kehtestatud üldplaneeringud, kus on sätestatud 

tingimused detailplaneeringute koostamiseks.  

Teemaplaneeringus määratakse maakasutustingimused rahvuspargi ja kontaktala kohta. 

Mõjualale maakasutustingimusi ei määrata. Hajaasustusega aladel toimub projekteerimine ja 

ehitamine kaohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate projekteerimistingimuste alusel. 

5.3.1. Asustuse suunamise tingimused 

Teemaplaneeringus keskendutakse ajalooliste talukohtade taaskasutusele võtmisele 

rahvuspargis. Elanike lahkumisega seonduvalt on maha jäetud talusid, metsavahimajasid, 

millest paljud on hävinenud, kuid omavad taastamise potentsiaali elamise või ettevõtluse jaoks 

(tabel 3). Selleks on kaardistatud taastamiseks sobivad vanad talukohad ja hooned,  kus on 

olemas tehniline taristu ning mis ei asu üleujutusalal (vt planeeringu põhijoonist).  

 Väljakujunenud asustuse ja elamisvõimaluste säilitamine ning parandamine. 

 Elamualadena tuleb esmajärjekorras võtta kasutusele ajaloolised talukohad. Hoonestuse 

kavandamisel tuleb arvestada, et tegemist on üleujutuste mõju all oleva piirkonnaga. 

Lähtuda tuleb ajaloolise asustuse paiknemise struktuurist ja üldjuhul uusi asustusalasid 

mitte planeerida.  

 Planeering ei välista uute hoonestusalade kasutuselevõtmist, kuid sellisel juhul peab 

koostama detailplaneeringu. Hoonete kavandamisel tuleb vältida üleujutusriskidega 

alasid ning  igale elamule on vajalik rajada juurdepääsutee.  

 Üleujutusriskiga alade jätmine looduslikuks rohumaaks.  

 

Tabel 3. Taastamiseks sobivad talukohad 

Nr           

kaardil 
Nimi Küla 

Kohalik 

omavalitsus 
Märkused 

1 Poldi Sandra Suure-Jaani  

2 Sandra kool Sandra Suure-Jaani Soovitavalt avaliku funktsiooniga 

3 
Lemmjõe 

kordon 
Sandra Suure-Jaani 

Soovitavalt avaliku funktsiooniga Soomaa 

rahvuspargi tarbeks 

4 Pärna Sandra Suure-Jaani Taastada Soomaa rahvuspargi tarbeks 
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5 Üleoja Sandra Suure-Jaani 
Soodne asukoht elamiseks, lähedal 

kommunikatsioonid 

6 Piiri-Kupitsa Tipu Kõpu  

7 Turu Riisa Tori  

8 Eelija Riisa Tori  

9 Uus elamuala II Riisa Tori  

10 Uus elamuala I Riisa Tori  

11 Tootmismaa Riisa  Tori  

12 Tõnistoa Riisa Tori  

13 Riisaritsu Riisa Tori 
Soodne asukoht elamiseks, lähedal 

kommunikatsioonid 

14 Liinoja Leetva Vändra 
Taastada ja tingimusel, et uushoonestus 

rajatakse väljapoole ehituskeeluvööndit 

15 Oja Leetva Vändra  

16 Raiesmiku Leetva Vändra  

17 Leemeti Karjasoo Suure-Jaani  

18 vana Karuskose Sandra Suure-Jaani 
Talukoht jõe paremal kaldal, Ingatsi 

matkaraja parkla läheduses 

5.3.2. Detailplaneeringute koostamise kohustus ja vajadus 

Teemaplaneeringuga detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid ei määrata. 

Detailplaneeringu koostamise kohustus säilib iga kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga 

määratud aladel ja juhtudel. Teemaplaneeringuga on kavandatud elamuala laiendus Riisa külla 

(vt planeeringu põhijoonis). 

Rahvuspargis seisuga 1.04.2015 kehtivad detailplaneeringud: 

 Vihusauna katastriüksuse detailplaneering Riisa külas, kehtestatud Tori Vallavolikogu 

17.06.2009. a otsusega nr 37; 

 Tipu Looduskooli detailplaneering, kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 10.10.2011. a 

korraldusega nr 80; 

 Linnu-Tiiru katastriüksuse detailplaneering Tipu külas, kehtestatud Kõpu 

Vallavolikogu 14. 10.2009. a otsusega nr 15;  

 Reimani puhkeala detailplaneering Vanaveski külas, kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 

7. 08.2014. a otsusega nr 4. 

Uute detailplaneeringute koostamisel arvestada  

 Pärnu jõe ja Navesti jõe loodusalade piires tuleb jõe piiranguvööndisse jäävatel 

üldplaneeringuga kavandatud elamu- ja ärimaade arendamisel analüüsida võimalikku 

mõju rahvuspargile ning vajadusel välja pakkuda leevendavaid meetmeid tegevuse ellu 

viimiseks. 

Detailplaneeringu koostamine ei ole vajalik järgmistel juhtudel  

 teemaplaneeringus määratud vanadele talukohtadele eluasemekoha rajamiseks (üksik 

elamu koos kõrvalhoonetega); 
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 olemasoleva suvila või aiamaja kõrvalhoone rajamiseks; 

 olemasolevale õuealale uute kõrvalhoonete rajamiseks; 

 kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehoone rajamiseks; 

 olemasoleva hoone kuni 33%  laiendamise korral; 

 loomade varjualuste rajamiseks või laiendamiseks; 

 elektri maakaabelliinide ja alajaamade rajamiseks; 

 vesivarustuse ja reoveekäitluse lahenduste rajamiseks. 

 

5.3.3. Projekteerimis- ja ehitustingimused rahvuspargis talukohtade taastamisel ja uue 

hoonestuse rajamisel  

 Projekteerimistingimused ja ehitusprojektid tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga. 

Talukoha taastamine, juurdeehitamine 

 Talukohtade taastamisel üleujutusalal lähtuda maksimaalsest veetasemest.  

 Talukoha taastamisel säilitada teedevõrk. 

 Talukoha taastamisel järgida väljakujunenud õueala suurust ja hoonete funktsionaalset 

paigutust. 

 Juurdeehitiste puhul võtta aluseks olemasoleva ehitise ehitusviis ja materjalid. 

 Vanade hoonete rekonstrueerimisel säilitada ajaloolised arhitektuursed mahud, 

fassaadijaotus, räästajoon ja arhitektuursed võtted (nt säilitada räästaaluste profileeritud 

sarikaotsad, säilitada akende ruudujaotis endistes jaotusvahekordades). Puithoonete 

soojustamisel säilitada sokli eendus ning tõsta aknad uue voodriga samale tasandile. 

Katusekorruse väljaehitiste ja uukide kujundus lahendada igal konkreetsel juhul 

projekteerimistingimuste või ehitusprojektiga. 

Uue hoonestuse rajamine 

 Uue hoonestuse planeerimisel järgida piirkonnale omast asustusstruktuuri. Tagada 

maastikuilme säilimine kruntide asukoha, suuruse ja lubatud hoonestusalade valikuga. 

 Hoonestuse määramisel lähtuda krundi looduslikest tingimustest ja juurdepääsu 

võimalustest.  

 Uus hoonestus peab mahult ja arhitektuurselt lahenduselt olema piirkondlikku 

vormikeelt väärtustav, traditsioonidele toetuv. Lahendus peab täiendama olemasolevat 

keskkonda, samas võib olla oma ajastut kajastav. 

 Välisviimistluseks kasutada piirkonnale omaseid materjale, nt hööveldatud või 

hööveldamata lauda, palkhoonetel freesimata palki. Vältida plekist ja plastikust kivi või 

puitu imiteerivaid materjale. Värvilahendustes kasutada piirkonnale omaseid toone. 

 Piirete rajamisel lähtuda piirkonnale iseloomulikest lahendustest (vältida tehiskivist 

poste, metallpiirdeid jms). 
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5.4 Teenused  

Probleemid  

 teenuste kättesaadavust raskendavad ja halvendavad pikad vahemaad teenus- ja 

maakonnakeskusteni;  

 suured transpordikulud ja hõre ühistransport, mistõttu on suured ajakulud teenuste 

kättesaamisel;  

 teede halb seisukord; 

 viiendast aastaajast tulenevalt raskendatud teenuste kättesaadavus.   

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 korraldatud ühistransport, kogukonna ja valla teenused;  

 hästi korraldatud postiteenus; 

 esmavajalike teenuste olemasolu mõjualas. 

Eesmärgid 

 kohalike elanike elukvaliteedi paranemine; 

 olulisemate teenuskeskuste (Kõpu, Tori, Suure-Jaani) tugevdamine, teenuste 

kvaliteedi hoidmine;  

 korras teedevõrk, ühendused teenuskeskuste ja maakonnakeskustega;  

 e-teenuste ja kaugtöö kättesaadavusvõimaluste parandamine ja nende suurendamine. 

 

Soomaa planeeringuala elanikkond on viimastel aastakümnetel järjepidevalt vähenenud. 

Seetõttu on vähenenud teenuste kasutajaskond, mis omakorda on halvendanud teenuste 

kättesaadavust. Rahvuspargis puudub sisuliselt sotsiaalne taristu, hästi toimib vaid postiteenus. 

Soomaa rahvuspargi ja kontaktala asustus ei moodusta ühtset tervikut ning puudub ühtne 

teenuskeskus. Teenuste kättesaamise kohtadena kasutatakse peamiselt maakonnakeskuseid 

Pärnut ja Viljandit. Maakonnakeskustesse on koondunud enim töökohti, haridusasutusi ja 

esmavajalikke teenuseid. Mõjualas asuvates teenuskeskustes on vaid osaliselt säilinud 

esmavajalikud teenused, kuid nende hulk pidevalt väheneb. Sellegipoolest on mõjuala jätkuvalt 

rahvuspargi elanikele oluline teenuste kättesaadavuse tõttu. Külade inimesed liiguvad teenuste 

tarbimiseks valdade keskustesse, st Tori alevikku, Kõpu alevikku ja Vändra alevisse. 

Igapäevateenuste kättesaamisel olulised teenuskeskused on veel Suure-Jaani linn ja Viljandi 

linn ning Pärnu linn, Jõesuu ja Suurejõe külad.   

Kuna Soomaa rahvusparki iseloomustab hõre asustus, siis on muude teenuste kõrval 

raskendatud ka ühistranspordi kättesaadavus, mistõttu kasutatakse palju eratransporti. 

Transpordivõimalust pakuvad veel valla- ja koolibussid.  

Töökohad ja esmavajalikud teenused on inimeste põhivajadused, mis mõjutavad nende elukoha 

valikuid. Seetõttu on väljakujunenud asustuse hoidmisel oluline teenuste kättesaadavuse 

tagamine lähikonnast ning iga päev maakonnakeskustesse pääsemine.  Hõredast asustusest 
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lähtuvalt on võimalik liikumisvõimalusi lahendada kasutades kõike kolme liikumisviisi (valla, 

era- ja ühistransport).  

 

5.4.1. Põhimõtted teenuste kättesaamise parendamiseks 

 Transpordikulude hüvitamine kohalikele elanikele teenuste kättesaamiseks, eelkõige 

laste kooli viimisel, perearsti juurde jõudmiseks. 

 Kohaliku omavalitsuse transpordi osakaalu tõhustamine teenusteni jõudmiseks. 

 Andmesideühenduse kvaliteedi tõstmine rahvuspargis, soodustamaks teenuste ja 

kaugtöövõimaluste kättesaadavust. 

 Teede olukorra parendamine tolmuvaba katete ehitusega ning kruusateede 

rekonstrueerimisega, tagamaks kiiremad ühendused maakonna- ja teenuskeskustesse. 

 Olemasolevate teenuskeskuste tugevnemine, erinevaid teenuseid pakkuva 

väikeettevõtluse soodustamise. 

 

5.5. Majandus 

Soomaa planeeringuala ettevõtluskeskkonna eelisteks ja võimalusteks on puhas elukeskkond, 

atraktiivne ja puutumata loodus, tugev kohalik kogukond, piirkondlik kultuuripärand ja 

maakonnakeskuste lähedus. Planeeringuala mõjutavad maakonnakeskused Pärnu ja Viljandi. 

Kohalikele elanikele olulised töökohad paiknevad veel teenuskeskustes Tori  ja Kõpu alevikes, 

Vändra ja Paikuse alevites, Suure-Jaanis, Sindis ning Jõesuu ja  Suurejõe külades.   

Rahvuspargis on põhiline tegevusvaldkond turism ja puhkemajandus. Sellest tulenevalt on 

rahvuspargis peamiseks tööandjaks RMK, kes pakub nii ettevõtetele kui ka eraisikutele 

töövõimalusi matkaradade ja puhkeplatside hooldamisel ning retke- ja matkajuhtidena. 

Rahvuspargis tegeletakse lisaks karjakasvatuse ja poollooduslike koosluste hooldusega.  

  

Probleemid  

 riik ei osta kohalikelt elanikelt maastikuhooldusteenuseid;   

 riigihanke tingimused on kohalikele elanikele ebasoodsad; 

 sobivate ja tulusate töökohtade puudus kohapeal; 

 kohalikel elanikel oskustele vastavate töökohtade puudus; 

 ettevõtetel tööjõu ja kvalifitseeritud tööjõu puudus; 

 kohalikel ettevõtjatel investeeringute tegemiseks vahendeid ebapiisavalt; 

 ettevõtlike inimeste vähesus; 

 madal asustustihedus; 

 igapäevase pendelrände vajadus; 

 teede kvaliteet ja olud ei soodusta ettevõtluse arengut; 

 vähene ühistegevus ja sihtkoha turundus  

 Soomaa  asukoht kahe maakonna ning valdade äärealadel.  
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Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 kohalik ressurss – loodus, kultuuripärand ja kohalik kogukond; 

 viies aastaaeg kui peamine turismiatraktsioon;  

 elujõulised talumajapidamised ja spetsialiseerunud turismiettevõtted; 

 töövõimaluste pakkumine kohalikele elanikele kaitse- ja külastuskorralduslikel 

tegevustel; 

 Soomaa rahvuspargi soodne paiknemine Eestis;   

 mõjualas arenenud tugevad ettevõtluspiirkonnad ja põllumajandusettevõtted;  

 Soomaa rahvuspargi kuulumine erinevatesse rahvusvahelistesse ühendustesse 

(EDEN, RAMSAR jt), mis aitavad teadvustada Soomaad kui turismisihtkohta 

rahvusvahelisel tasandil. 

Eesmärgid  

 konkurentsivõimeline ettevõtlus;  

 väikeettevõtluse arengu järjepidev toetamine; 

 ettevõtete tegevusvaldkondade mitmekesistamine, sh loomemajandus; 

 kohalikel elanikel riigihangetel osalemise võimalused eelisõigusega;  

 töökohtade tugisüsteemi loomine (läbi EASi välja arendada eripärastele aladele); 

 kaugtöö võimaluste parendamine;  

 maastike hooldustegevuste järjepidevus; 

 tuntud ja hea mainega turismisihtkoht; 

 välja arendatud Soomaa tooted (kohalik toit jm) ja Soomaa piirkonna kaubamärk.  

 

Rahvuspargis on probleem kohalike elanike madal tööhõive. Üheks põhjuseks on riigile 

maastikuhooldusteenuste osutamise võimaluste puudumine. Riik ostab teenust vaid 

riigihangete korras, seepärast saavad vajalikke maastikuhooldustöid läbi viia vaid suuremad 

ettevõtted.  

Töökohtade vähesus rahvuspargis on põhjustanud elanike, eriti noorte lahkumise, mis 

omakorda on halvendanud majanduslikku ettevõtluskeskkonda. Puudub ettevõtlus, mis võiks 

meelitada rahvast rahvusparki elama asuma. Varasematel aastatel põhitegevusalaks olnud 

metsandus enam kohalikele tööd ei paku. Ka turism ja puhkemajandus ei ole taganud tööealise 

elanikkonna püsimajäämist, peamiseks põhjuseks on sesoonsus ning teenuste osutamine 

mittekohalike poolt. Kuna elanikud ei leia endale sobivat tööd kohapeal  ja pakutav palk ei ole 

konkurentsivõimeline, toimub pendelränne. Sellest tulenevalt valitseb nii töökohtade kui ka 

tööjõu puudus, tingimused on ebasoodsad nii investeeringuteks kui ka ettevõtluse 

arendamiseks. 
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5.5.1. Turism ja puhkemajandus 

Soomaa piirkonda saabuvad turistid Pärnu, Viljandi ja Tallinna suunalt. Enamasti on tegemist 

siseturistidega, kes viibivad piirkonnas keskmiselt ühe päeva. Välisriikidest külastavad 

piirkonda peamiselt turistid Lätist, Skandinaaviast, Madalmaadest ja Saksamaalt. Eesmärgiks 

on vahetu kontakt looduse, kohaliku kultuuri ja rahvaga. Piirkonna tähtsamateks sihtkohtadeks 

on Soomaa rahvuspark ja C.R. Jakobsoni talumuuseum, kus aastal 2012 oli 30 100 külastajat ja 

mille arv järjepidevalt kasvab. Eelistatud peatuskohtadeks on veel Klaara-Manni puhkemaja, 

TTÜ Särghaua õppekeskus, Energia talu, Vanaõue puhkekeskus.  

Soomaa rahvuspark on tänu puutumatule loodusele ja suurveest tingitud eripärasele kultuurile 

tuntud loodusturismi sihtkoht nii Eestis kui ka välismaal. Olulisemateks vaatamisväärsusteks 

on soomassiivid ja suurveest tingitud üleujutused. Eriilmelise looduse vaatlemiseks on soodesse 

ja lamminiitudele välja ehitatud arvukalt loodusradasid, ka liikumispuudega inimestele Riisa 

rabas ja koprarada Tõramaal. Rahvuspark on puhkuse sihtkoht tänu üleujutusperioodile ja 

tihedale jõgede võrgustikule. Aktiivse puhkuse viisideks rahvuspargis on veematkad jõgedel 

kanuude, kummipaatide ja haabjatega, kalastus, jalgsimatkad laudteedel ja matkaradadel, 

räätsamatkad rabades, suusamatkad rabades ja tõukekelgumatkad jõejääl, õppematkad, 

ratsamatkad, vankri- ja reesõit ning fotojaht.    

Alates 2010. aastast on külastusmaht iga-aastaselt olnud ca 38000 külastuskorda. Kõige enam 

on turiste viiendal aastaajal, mistõttu sõltub turistide arvukus peamiselt suurveeperioodi 

algusest ja selle kestvusest. Tõusnud on välisturistide arv. Külastuskeskust Tõramaal külastab 

aastas keskmiselt 8000–10000 inimest. Tegemist on valdavalt päevaturistidega, kes ööbivad 

väljaspool rahvusparki kontaktalas või mõjualas.  

Soomaa rahvuspark on väärtuste tutvustamiseks ja külastuspiirkondade väljaarendamiseks 

jagatud kaitsekorralduskava alusel järgmistesse vöönditesse (skeem 9):  

 tabuala, kus külastamine pole lubatud. Vastavalt kaitse-eeskirjast tulenevatele 

piirangutele on  aastaringse keelualaga Tuhametsa loodusreservaat ja ajalise piiranguga 

ning giidiga külastatavad Kikepera raba, Valgeraba, Paelamaa ja Venesauna 

sihtkaitsevööndid; 

 erielamusala, kus  puudub turismile vajalik taristu ja objektidele ligipääs on 

raskendatud; 

 üldelamusala, kus on turismi jaoks taristu valdavalt olemas. Ligipääs on rahuldav kuni 

hea (Soomaa oludes) ja külastajate hulk on suur; 

 keskused, kuhu on kontsentreerunud turismile vajalik taristu. Reeglina on juurdepääs 

hea, külastusele ei ole seatud rangeid piiranguid, välja arvatud kaitse-eeskirjast 

tulenevad piirangud.   
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Skeem 9. Soomaa rahvuspargi tsoneering. Soomaa rahvuspargi ja Soomaa loodusala 

kaitsekorralduskava 2011–2021 alusel.  

 

Probleemid 

Retke- ja matkajuhtidega seonduvad probleemid 

 kohalike matkajuhtide vähesus; 

 kohalike matkajuhtide vältimine. Matku viivad läbi mittekohalikud matkajuhid, kellel 

puuduvad igakülgsed teadmised Soomaast. 

 Turismitaristuga seonduvad probleemid 

 loodusradade killustatus ja nendevahelised pikad vahemaad; 

 sildade vähesus jõgede ületamiseks (ka jalgsi ja jalgrattaga); 

 väljaehitatud objektide vähene kasutus;  

 turistide poolt looduse risustamine ja lugupidamatus eraomandi suhtes. 

Turismiettevõtlusega seonduvad probleemid 

 turismiettevõtjate omavaheline nõrk koostöö; 

 vähene sihtkoha turundus ja toote arendus; 

 ettevõtete aastaringse tegutsemise puudumine lühikese turismihooaja tõttu;  

 ööbimiskohtade vähesus ja toitlustuskohtade puudumine rahvuspargis, seda eelkõige 

suurematele gruppidele. 

 



                                                                                         Soomaa piirkonna teemaplaneering  

37 

 

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 väärtusliku looduskeskkonna olemasolu; 

 loodusväärtustest teavitamine väljaehitatud turismitaristu baasil; 

 loodushariduse levitamine olemasolevate õppekeskuste baasil.  

Retke- ja matkajuhid 

 olemasolevad matkajuhid, kes tunnevad hästi Soomaad. 

Turismitaristu 

 väljaehitatud ja toimiv Soomaa külastuskeskus Tõramaal, mis toimib rahvuspargi 

teabekeskusena nii turistide kui ka kohalike elanike jaoks;  

 jalgsi matkamiseks välja arendatud loodus- ja matkarajad.  

Turismiettevõtlus 

 erinevaid teenuseid pakkuvad turismiettevõtjad; 

 rahvusvaheliselt tuntud loodusturismi sihtkoht;  

 viies aastaaeg kui eriline turismiobjekt. 

Eesmärgid  

 rahvuspark koos kontaktalaga on rahvusvaheliselt tuntud ja Eestis hinnatud sihtkoht; 

 rahvuspark koos kontaktalaga on hästi ligipääsetav;  

 väliskoostöö suurendamine, mis soodustab Soomaa rahvuspargi ja selle kontaktala kui 

sihtkoha teadvustamist rahvusvahelisel tasandil; 

 erinevate sektorite vahelise koostöö arendamine;  

 Soomaale iseloomulike toodete (sh kohalik toit) väljaarendamine ja turundamine, ühise 

kaubamärgi väljatöötamine; 

 kultuuriürituste järjepidev toimumine; 

 loodusväärtuste õpetamine, mitmekülgse turismitaristu hoidmine ja õppekeskuste 

arendamine; 

 Sooülikooli käivitamine ja selle jätkusuutlikkuse tagamine. 

Retke- ja matkajuhid  

 kohalike retke- ja matkajuhtide õpetamine ja atesteerimine; 

 kohalike matkajuhtide eelistamine. 

Turismitaristu 

 Soomaa  külastuskeskuse järjepidevuse hoidmine ja edasiarendamine; 

 Tipu Looduskooli väljaarendamine õppe- ja külastuskompleksina; 

 turismitaristu arendamine riigi ja projektide toel; 

 veeteede võrgustiku väljaarendamine; 

 jõgede ületamise lihtsustamiseks täiendavate sildade või muude jõe ületamise võimaluste  

(näiteks lodi) rajamine; 

 olemasolevate loodusradade ühendamine  matkateede võrgustikuks;  

 infopunktide võrgustiku ja Soomaa väravate väljaarendamine. 
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Turismiettevõtlus  

 turismiettevõtjate aastaringne tegutsemine;   

 uute turismitoodete väljaarendamine;  

 turismiettevõtluse arendamine eelkõige kohalike elanike poolt;  

 erinevaid teenuseid pakkuvate turismiettevõtjate vahelise võrgustiku tugevnemine; 

 väiksemamahulise talutoodangu kasutamine turismitoodetena;  

 säästva turismi arendamine;   

 kultuuri- ja loodusturismi teenuste mitmekülgne arendamise;  

 majutus– ja toitlustamisteenuse arendamine rahvuspargis (sh suurematele gruppidele). 

 

5.5.1.1. Turismitaristu 

Teemaplaneeringus on käsitletud eelkõige rahvuspargi sisest turismitaristut. Kuna kontaktala 

ja mõjuala toetavad tervikuna turismi ja puhkemajandust rahvuspargis, siis on vaadeldud 

loodusradasid, veeteid, sildumiskohti, vaatamisväärsuseid ja Soomaa väravaid kogu 

planeeringuala kohta.  Rahvuspargi väärtuste kaitseks ja eksponeerimiseks on rajatud 

külastuskorralduslik taristu (tabel 4), mis koosneb loodusradadest, puhkekohtadest, 

vaatetornidest, metsaonnidest ja sildadest. 

 

Tabel. 4. Olemasolev turismitaristu  rahvuspargis 

Loodusrajad Kirjeldus 

Riisa rada (4,8 km) Riisa raba, rabalaukad, mets rabarinnal, Navesti jõe kõrge kaldamets. 1,2 km 

rajast on välja ehitatud liikumispuudega inimeste tarbeks. Peatuskohad, 

vaatetorn, talvine kasutus: hooldatud parkla ja juurdepääsuteed. 

Ingatsi rada (3,6 km) Kuresoo raba, Karuskose pärandkultuurmaastikud, Karuskose rippsild, 

haabjakoda, lammimets, Karuskose metsavahikordon. Vaatetorn, peatuskohad, 

telkimisvõimalus, talvine kasutus: hooldatud on parkla ja juurdepääsuteed. 

Kevadeti võib rajale juurdepääsutee olla raskesti läbitav. 

Meiekose rada (3,6 km) Endine Kõpu-Jõesuu teetamm, Tõramaa suudmeala luhad, 

pärandkultuurimaastikud. Lõkkeplatsid, telkimisvõimalus on kattega, parkla. 

Rada saab läbida jalgsi, jalgratta või hobusega, talvel suuskadega.  

Kuuraniidu rada (0,75 km) Põlismets, tormimurd, peatuskohad, parkla.  

Lemmjõe keelemetsa rada (4,7 

km) 

Raudna jõgi, Lemmjõgi, Lemmjõe keelemets, tamm, metsavahikordon. 

Telkimisvõimalus, lõkkeplats. Üleujutusajal rajale ei pääse. 

Hüpassaare rada (4,4 km) Kuresoo raba, pärandmaastikud, Mart Saare majamuuseum ja Suure-Jaani 

muusikafestivali öökontsert (hooajaline). Telkimisvõimalus, peatuskohad, 

kasutatav ka talvel. 

Öördi järve rada (2,4 km) Öördi raba, Öördi jäänukjärv. Rajaga piirneb Öördi metsaonn ja lõkkeplats, 

peatuskohad.  

Pauna kultuurilooline rada (3 

km) 

Algab Tipu küla Pauna talu juurest, viib läbi Tipu küla oluliste kultuurilooliste 

paikade.  
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Koprarada (1,8 km) Lammimets, kopraasurkond, üleujutatavad luhad, suured põlispuud. Laudrada, 

pinnasrada, hakkepuidurada, infotahvel, talvine kasutus: hooldatud on parkla, 

juurdepääsuteed ja õpperada. 

Tõramaa puisniidu rada (5km) Rada algab Soomaa külastuskeskuse juurest ja kulgeb läbi metsa kuni Halliste 

jõe äärse puisniiduni. 

Oksa korstna rada  Rada, mis viib Oksa ehk mantelkorstnani. Tutvustab piirkonna loodus- ja 

kultuurmaastikku ning kultuuripärandit.   

RMK matkatee (üle-Eestiline 

matkatee) Hüpassaare- Kopra 

tare  (56 km) 

Algab Hüpassaare lõkkekohast läbi Kuresoo edasi Mart Saare 

majamuuseumini. Rada kulgeb läbi Viljandimaa ja Pärnumaa kuni Pertlimetsa 

lõkkekohas asuva Kopra tareni. 

Toonoja rada (7,5-10 km) Rada viib Toonoja vana muinaskülla, mis paiknes soosaartele laiali pillutatult. 

Külastamine lubatud vaid matkajuhiga. 

Puhkekohad Teenuse kirjeldus  

Abaja Telkimine, lõkkerest, laud, pingid. 

Hüpassaare  Telkimine, katusega puhkekoht, lõkkerest, puudealune, infotahvel, DC 

(kuivtualett), prügikast. 

Kõrtsi - Tõramaa  Telkimine, katusealune, lauad, pingid, lõkkerest, DC. 

Ruunaraipe  Telkimine, lõkkerest, katusega puhkekoht, DC, infotahvel. 

Meiekose saare  Toetab loodusrada. Telkimine, lõkkerest, laud, pingid, DC, prügikast, 

puudealus. 

Lemmjõe Telkimine, lõkkerest, laud, pingid, DC, puudealus. Kasutatav ka talvel. 

Meiekose tamme  Telkimine, lõkkerest, pingid, laud, infotahvel, puudealus, DC. Kasutatav ka 

talvel. 

Kuuraniidu  Telkimine, lõkkerest, pingid, infotahvel, puudealus. 

Oksa  Telkimine, katusega puhkekoht, lõkkerest, DC, prügikast, infotahvel. 

Oksa küüni  Telkimine, pingid, lõkkerest, DC. 

Oksa aida  Telkimine, metsaonn, pingid, lõkkerest, infotahvel. 

Läti  
Telkimine, katusega puhkekoht, lõkkerest, puudealune, infotahvel, DC.  

Kasutatav ka talvel. 

Mulgi heinamaa  Telkimine, pingid, lõkkerest, puudealus. 

Üleoja Meiekose õpperada toetav. Telkimine,  lõkkerest, pingid, DC, puudealus. 

Muinasküla Meiekose loodusrada toetav. Telkimine, lõkkerest, laud, pingid, DC, 

puudealus.  

Kalameeste  Telkimine, lõkkerest, pingid, DC; puudealus. 

Öördi metsaonni  Matkaonn, lõkkerest, pingid, DC, puudealus. 

Karuskose metsavahi  Matkaonn, lõkkerest. 

Tõramaa puisniidu  Telkimine, katusega puhkekoht, lõkkerest, DC, vaatetorn.  Kasutatav ka talvel. 

Toonoja  Telkimine, katusega puhkekoht, lõkkerest, puudealune, infotahvel, DC, 

prügikast. 

Pertlimetsa  Oluline peatuskoht üle-Eestilisel matkarajal. Telkimine, kaetud lõkkekoht, 

katusega puhkekoht, puudealus, DC. 
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Metsamajad/metsaonnid3 Kirjeldus 

Karuskose metsavahi saun 

(metsamaja) 

Endine Karuskose metsavahikordon, traditsiooniline metsavahi talu õu, 

traditsioonilised aiataimed, Raudna jõekäär, viljapuuaed, pärandkultuur-

maastikud. Saun ja ööbimine, lõkkekoht grillrestiga, pinkidega laud, randumis-

koht, kuivkäimla, kaev. Telkimisvõimalus, talvine kasutus, hooldatud parkla ja 

juurdepääsuteed. 

Meiekose tamme metsaonn Paikneb Meiekose tamme lõkkeplatsil vahetult Raudna jõe ääres. 

Muinasküla metsaonn Lihtne katuse ja seintega varjualune, mis imiteerib kiviaja elamut. 

Abaja kelder (metsaonn) Endine Abaja talu maakivikelder, mis on kohandatud köetavaks metsaonniks, 

asub planeeritaval Meiekose-Karuskose õpperajal. 

Öördi metsaonn Paikneb vahetult Öördi õpperaja alguses. 

Oksa küün (metsaonn)  Metsaonni põhimõttel ööbimiseks kasutatav traditsiooniline küün. Kasutatakse 

ühtlasi heina ladustamiseks ning piirneb Oksa küüni lõkkekohaga. Oluline 

peatuskoht üle-eestilisel matkarajal. 

Vaatetornid Kirjeldus 

Ingatsi Kuresoo ainus vaatetorn, toetab õpperada. 

Läti Oluline objekt suurvee ajal, toetab lõkkekohta. 

Tõramaa Luhalindude vaatlemiseks.  

Riisa Toetab õpperada. 

Energiatalu  Energia talu õuel ravimtaimede põllu ja Navesti jõe vaatlemiseks. 

 

Veematkateed  

Veematkateedena kasutatakse kõiki piirkonda läbivaid jõgesid (skeem 10). Suurveeperioodil 

saab kasutada veematkateid, mis kulgevad ka maanteedel, kraavides, metsas, põldudel ja 

taluhoovides.  

 

 

                                                 

3 Metsamaja on lihtsa konstruktsiooniga, reeglina ühe ruumi ja lihtsa sisustusega lukustatud uksega 

hoone. Metsaonn on lihtsa konstruktsiooniga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku sisustusega lukustamata 

uksega ja puhastatavast materjalist põrandaga hoone või rajatis. Metsaonni juures on telkimine lubatud 

ainult vastava tähistuse olemasolul. 
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Skeem 10. Soomaa planeeringualal kasutatavad veematkateed 

Suurveeperioodil enim kasutatavad veematkateed 

 Kõrtsi-Tõramaa (Soomaa Külastuskeskus) - Üleoja - Karuskose - Kõrtsi-Tõramaa 

 Riisa - Karuskose - Riisa  

 Riisa - Kõrtsi-Tõramaa - Karuskose – Riisa 

Kanuumatkadel kasutatavad veematkateed 

 Kuusekäära - Karuskose - Riisa 

 Riisa - Aesoo - Saarisoo - Ritsu 

 Oksa - Karuskose - Riisa 

 Tipu - Riisa 

 Rimmu - Kõpu - Osju  

 Kanaküla - Halliste suue Navestisse 

 Vihiküla - Jõesuu 

 Kõrtsi – Tõramaa - Tõramaa jõe suue 

 Oksa - Lemmjõe suue 

 Tohvri - Raudna jõe suue Halliste jõkke 
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Tabel 5. Sildumiskohad planeeringualal 

Küla Asukoht 

Meiekose Raudna jõgi, Tori vald 

Kuusekäära Raudna jõgi, Suure-Jaani vald 

Allika talu Pärnu jõgi, Tori vald, Urumarja küla 

Ülejõe talu Halliste jõgi, Tori vald   

Tori Pärnu jõgi, Tori vald, Randivälja küla  

 

Infostendid, suunaviidad, piiritähised 

Rahvuspargi piiritähised asuvad riigimaanteedel ja need on rahvuspargi valitseja poolt 

paigaldatud.  

Suunaviidad aitavad külastajatel leida loodus- ja kultuuriobjekte, nende eest vastutab RMK.   

Infostendidega on varustatud kaitstavad loodusobjektid ja turismitaristuga seonduvad 

loodushoiuobjektid. Infostendidel on kirjas, kuidas looduses käituda, kaitseala või piirkonda  

tutvustav info ja kontaktandmed. Infostendid on paigaldatud ka parklatesse. 

Sildumiskohtadesse paigaldatakse veeohutuse infostendid, teabe osas tuleb eelnevalt kokku 

leppida Päästeametiga.  

 

5.5.1.2. Turismi ja puhkemajanduse arendamise tingimused 

Turismi ja puhkemajanduse arendamiseks tuleb tagada olemasoleva väljakujunenud 

turismitaristu ja selle rajatiste korrashoidmine ja säilitamine. Turismiobjektide kättesaadavuse 

tagamiseks tuleb rajada uusi turismitaristu objekte.  

Loodusrajad ja rippsillad  

Rahvuspargi olulisemate väärtuste paremaks tutvustamiseks on otstarbekas ühendada 

olemasolevad matkateed. Jõgede ületamise lihtsustamiseks kavandatakse täiendavalt sildu ja 

muid jõe ületamise võimalusi. (tabel 6).   

 

Tabel 6. Planeeritavad loodusrajad ja rippsillad 

Loodusrada  Kirjeldus 

Lubjassaare – Ruunaraipe rada  Taastamist vajav. Saab alguse J. Köleri kodukohast ja viib 

Ruunaraipe luideteni.   

Soomaa südame matkatee Ringikujuline matkarada ühendab Soomaa rahvuspargi keskel 

asuvad matkarajad (Ingatsi õpperada, 3,6 km; Meiekose 

õpperada, 2,8 km; kaitsekorralduskavaga planeeritav Kõrtsi-

Tõramaa - Karuskose matkarada)  terviklikuks matkateeks, 

soodustada rahvuspargis jalgsi liikumist, vältida suuremaid 

sõiduteid, tutvustada matkateel rahvuspargi olulisemaid 

väärtuseid – raba ja rabarinnak, lammimets, lamminiit, tamme-
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puisniit, Raudna jõgi, Tõramaa oja, vanad talukohad (Pärna, 

Karuskose, Üleoja), haabjakultuur, rippsild, suurvesi. 

Rippsillad Asukoht 

Ulvi (Venesauna talu) Halliste jõgi, Tipu küla, Kõpu vald 

Sollu-Veski Kõpu jõgi, Vanaveski küla, Kõpu vald 

Konnaoidu talu Navesti jõgi, Rätsepa küla, Tori vald 

Rekonstrueeritav rippsild Asukoht 

Tammearu Halliste jõgi, Tipu küla, Kõpu vald 

 

Sildumiskohad ja veematkateed 

Veematkateede kvaliteedi tõstmiseks on vajalik peatuskohtade väljaarendamine. Selleks on 

planeeritud järgmised sildumiskohad (tabel 7). Sildumiskohad on määratud turvaliseks matka 

alustamiseks ja lõpetamiseks. 

Tabel 7. Planeeritavad sildumiskohad 

Asukoht Asukoht 

Riisa küla Halliste jõgi, Tori vald 

Karuskose Sandra küla, Suure-Jaani vald 

Saarisoo küla Navesti jõgi, Tori vald 

Tori alev Pärnu jõgi, Tori vald  

Aesoo küla Navesti jõgi, Tori vald  

Vihi küla Navesti jõgi, Suure-Jaani vald  

Halliste küla Halliste jõgi, Kõpu vald  

Sindi linn Pärnu jõgi, Sindi linn 

 

Tingimused veematkateedele 

 Matkajatele mõeldud veeteede võrgustiku välja arendamine. 

 Veematkateedena kasutatavate jõelõikude korrashoidmine. 

 Sildumiskohtade varustamine kaldarajatisega, infotahvli, viitade, DC ja parklaga.   

Planeeritavad infostendid 

Soomaa rahvusparki tutvustavad infostendid on planeeritud asulatesse, mis Soomaa 

planeeringualas omavad tähtsust rahvusparki sisenemisel ning juhatavad külastajaid 

rahvusparki. Stendid sisaldavad Soomaa rahvusparki tutvustavat infot ja kogu planeeringuala 

hõlmavat kaarti. Edaspidi saab stendidele lisada mobiilirakendused.  

Infostendid paigaldatakse järgmistesse asulatesse: 

 Paikuse alev 

 Tori alev 

 Are alev 
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 Jõesuu küla 

 Vihtra küla 

 Suurejõe küla 

 Vastemõisa küla 

 Suure-Jaani linn 

 Kõpu alevik 

Planeeritavad Soomaa väravad  

Kõpu, Tori ja Suure-Jaani asulad toimivad Soomaa väravatena, mis on oluline osa ühtsest 

turismivõrgutikust. Neisse on praeguseks koondunud info piirkonna loodus- ja 

kultuuriväärtuste kohta ning turistidele vajalik teave. Tänaseks on välja arendatud 

turismiinfopunktina töötav Kõpu Külastuskeskus, mis asub Kõpu alevikus Tartu – Viljandi – 

Kilingi-Nõmme maantee ääres.  

 Soomaa värav on asula, kus on aastaringselt avatud infopunkt, toitlustus, majutus, 

kohalikud meened ja erinevad teenused (jalgrattalaenutus, esmatarbekaubad). 

Kasutatakse Soomaa tunnusmärki ja ühtset viidasüsteemi.  

 Soomaa väravates on vaja hoida ja luua turistide jaoks vajalikke teenuseid ja teavet 

Soomaa planeeringuala kohta.  

 Infopunkt on planeeritud Suure-Jaani linna.   

 Muuseume täiendatakse Soomaa infoga. Muuseumid koos Soomaa väravatega 

moodustavad ühtse turismiteabe võrgustiku.   

Turismipotentsiaali omavad vaatamisväärsused 

Soomaa planeeringualal on esindatud looduslikud ja kultuurilised väärtused, mis omavad suurt 

turismipotentsiaali (tabel 8). Käsitletud on turismipotentsiaaliga mõisad, kirikud, kalmistud, 

kalmed, kiviaja asulakohad, muuseumid, rippsillad, poola sildade kohad, kaitstavad looduse 

üksikobjektid jt olulised kohad.  

Tabelis 8 on toodud väärtuse nimetus (objekt või koht), selle asukoht (täpsem asukoht joonisel), 

objekti või koha olemasolev olukord ja ettepanekud täiendavateks tegevusteks, et antud objekt 

või koht oleks vaatamisväärsusena kasutatav. 

Vaatamisväärsuste kasutamisele võtmiseks vajalike tegevuste ettepanekud: 

 juurdepääsu võimaldamine koostöös maaomanikuga (tee, parkla või peatumiskoha 

olemasolu); 

 objektide ja kohtade varustamine viitade ja selgitavate infotahvlitega; 

 objektide ja kohtade muutmine vaadeldavaks (vajadusel võsa eemaldamine, järjepidev 

hooldamine). 
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Tabelis 8 kasutatavad lühendid: 

MK - Eestis riikliku kaitse all olev kultuurimälestis; 

LK - Eestis riikliku kaitse all olev looduse üksikobjekt. 

 

Tabel 8. Turismipotentsiaali omavad loodus- ja kultuuriobjektid 

Nr 
kaardil Vaatamisväärsus ja asukoht 

Objekti või koha olukord 2014. aasta seisuga ja 

ettepanekud täiendavateks tegevusteks 

Mõisad  

1 

Suure-Kõpu mõis ja park (MK, 

LK)                                  

Kõpu alevik,  Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad, 

külastamine eelneval kokkuleppel.  

Ettepanekud: regulaarse lahtiolekuaja võimaldamine või 

külastus eelneval kokkuleppel. Täiendavate teenuste 

arendamine. 

2 
Lahmuse mõis ja park (MK, LK)                  

Lahmuse küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad, 

külastamine eelneval kokkuleppel.  

Ettepanekud: Regulaarse lahtiolekuaja võimaldamine või 

külastus eelneval kokkuleppel. Täiendavate teenuste 

arendamine. 

3 
Tori  mõis (MK)                      

Tori alevik, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, sildid objektide nimedega, 

suunaviidad, külastus eelneval kokkuleppel.                                                     

Ettepanekud: renoveerimine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastamine eelneval kokkuleppel, 

täiendavate teenuste arendamine. 

4 
Taali mõis ja park (MK, LK)                               

Taali küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, suunaviidad.  

Ettepanekud: kõrvalhoonete renoveerimine,  täiendavate 

suunaviitade ja infotahvlite paigaldamine, regulaarse 

lahtiolekuaja võimaldamine või külastamine eelneval 

kokkuleppel, täiendavate teenuste arendamine. 

Kirikud 

5 
EELK Tori Püha Jüri 

mälestuskirik (MK)                

Tori alevik, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, suunaviidad.  

Ettepanekud: renoveerimine, haljastuse korrastamine, ürituste 

jaoks suurema parkla kavandamine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastamine eelneval kokkuleppel. 

6 
Randivälja Kristuse Sündimise 

apostliku-õigeusu kirik                

Randivälja küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, suunaviidad.  

Ettepanekud: rekonstrueerimine, objekti valgustamine, 

ühiskondliku hoonena kasutamine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastamine eelneval kokkuleppel. 

7 

 

EAÕK Sindi Jumalailmumise 

kirik ja kirikupark (MK)          

Sindi linn 

Olemas: sõidutee, parkla, suunaviidad.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine. 

8 

EELK Suure-Jaani Johannese 

koguduse kirik ja pastoraadi 

hoone (MK)  

Suure-Jaani linn 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad.                                                        

Ettepanekud: rekonstrueerimine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine,  regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastamine eelneval kokkuleppel. 

73 
EAÕK Suure-Jaani kirik (MK) 

Suure-Jaani linn 

Olemas: juurdepääs, parkimisvõimalus. Hoone avariilises 

seisukorras. 

Ettepanekud: suunaviida ja infostendi paigaldamine, hoone 

restaureerimine, ümbruse korrastamine. 

9 
EELK Kõpu Peetri koguduse 

kirik (MK)    

Kõpu alevik, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, parkla, suunaviidad.  
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Ettepanekud: rekonstrueerimine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, lahtiolekuaja võimaldamine või 

külastamine eelneval kokkuleppel. 

Kalmistud, kalmed ja kiviaja asulakohad 

10 
Kõpu kalmistu (MK) 

Kõpu alevik, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad.                                           

Ettepanekud: rekonstrueerimine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, heakorra tagamine. 

11 
Suure-Jaani kalmistu (MK)                           

Suure-Jaani linn 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad, 

heakord tagatud. 

12 
Tori kalmistu (MK)             

Tori alevik, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad.                                                     

Ettepanekud: teavitamine kalmistule maetud kultuuriloolistest 

isikutest, matkaraja välja arendamine, õigeusu kalmistu värava 

taastamine, täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine. 

13 
Kaansoo kalmistu (MK)  

Kaansoo küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad.                                                      

Ettepanekud: rekonstrueerimine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, heakorra tagamine. 

14 
Sindi kalmistu                        

Sindi linn 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, suunaviidad.                                                      

Ettepanekud: rekonstrueerimine, täiendavate suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine, heakorra tagamine. 

15 
Hauatuka, Taali mõisa 

perekonna kalmistu (MK)           

Taali küla, Tori vald 

Olemas: silt objekti nimega, juurdepääs raskendatud.                                                

Ettepanekud: kalmete taastamine, kabelihoone varemete 

konserveerimine, täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine,  külastamine eelneval 

kokkuleppel. 

16 
Lüüste-Ülejõe talukalmistu 
(MK)                              

Tagassaare küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine,  külastamine eelneval 

kokkuleppel. 

17 
Hauamäe talukalmistu (MK)                        

Tagassaare küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine, külastamine eelneval 

kokkuleppel. 

18 
Kivikalme ja kalmistu  (MK)                                

Levi küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, silt objekti nimega.                                                                

Ettepanekud: juurdepääsu tagamine (jalgrada tee servast), 

täiendavate suunaviitade ja infotahvlite paigaldamine,  

heakorra tagamine. 

19 
Kalmistu „Kadakamägi“ (MK)                                    

Kobruvere küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                   

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine. 

20 
Kalmistu „Kalmemägi“, 

„Udresemägi“ (MK)                                  

Kobruvere küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                    

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine,  heakorra tagamine. 

21 
Sindi-Lodja kiviaja asulakohad 

I-III (MK)    

Paikuse alev, Paikuse vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                           

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine,  heakorra tagamine, piknikukoha või lõkkeplatsi 

rajamine.  

22 
Kiviaja asulakoht „Lepakose“ 
(MK)                    

Kootsi küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                    

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine, piknikukoha või lõkkeplatsi 

rajamine.  

74 
EAÕK Suure-Jaani kalmistu 

(MK) 

Suure-Jaani linn 

Olemas: objekt rahuldavas seisukorras, juurdepääsutee, 

parkimisvõimalus. 

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, heakorra tagamine. 
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Muuseumid 

23 
Lubjassaare talumuuseum, 

Johan Köleri kodukoht (MK)                                          

Ivaski küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja  infotahvlite 

paigaldamine, regulaarse lahtiolekuaja võimaldamine või 

külastus eelneval kokkuleppel, olemasolevate või lisateenuste 

arendamine, matkaraja loomine.  

24 
Mart Saare majamuuseum 

(MK)    

Karjasoo küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, lahtiolekuaja võimaldamine või külastus 

eelneval kokkuleppel, olemasolevate ja lisateenuste 

arendamine. 

25 
Heliloojate Kappide 

Majamuuseum                
Suure-Jaani linn 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, lahtiolekuaja võimaldamine või külastus 

eelneval kokkuleppel. 

26 

C.R. Jakobsoni Talumuuseum 

Kurgjal, perekonnakalmistu 
(MK)        

Kurgja küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, infotahvlid, 

erinevad teenused.                               

Ettepanekud: hoonete rekonstrueerimine, ekspositsiooni 

uuendamine. 

27 
Seljametsa koduloomuuseum   
Seljametsa küla, Paikuse vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, infotahvel, 

erinevad teenused.  

Ettepanekud: 

28 
Tori rahvamaja ja muuseum 
(MK)                                 

Tori alevik, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvlite 

paigaldamine, hoone kasutamine infopunktina, lisateenuste 

arendamine. 

29 

Väike-Männiku Talumuuseum, 

Soomaa muuseum                                
Endine asukoht Iia küla, Kõpu 

vald.                                

Hetkel asukoht Kõpu 

külastuskeskus, Kõpu alev, Kõpu 

vald 

Olemas: sõidutee, parkla, ekspositsioon.   

Ettepanekud: muuseumi asumine Soomaa rahvuspargi alal, 

Soomaa etnograafilise ekspositsiooni loomine, eksponaatide 

täiendamine, täiendavate suunaviitade paigaldamine, 

muuseumi ekspositsiooni reklaamimine. 

30 
Kiviaja teemapark                    
Reiu jõe suudmeala, Paikuse vald 

Olemas: sõidutee, parkla, matkarada, infotahvel.  

Ettepanekud: teavitamine.  

Rippsillad 

31 
Aesoo rippsild 

Aesoo küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee, objektile ligipääs piiratud keelava märgiga.                                                      

Ettepanekud: objektile ligipääsu võimaldamine etteteatamisel 

või muudel tingimustel,  täiendavate suunaviitade ja  infotahvli 

paigaldamine. 

32 
Jõesuu rippsild           

Jõesuu küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, suunaviit.  

Ettepanekud: suunaviitade ja infotahvli paigaldamine. 

33 
Karuskose rippsild                 

Sandra küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, parkla.                                    

Ettepanekud: rekonstrueerimine,  suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine. 

34 
Viira ehk Allika rippsild   

Tohera küla/ Rätsepa küla, Tori 

vald 

Olemas: sõidutee.                                                

Ettepanekud: suunaviitade ja infotahvli paigaldamine. 

35 
Vihtra rippsild                     

Vihtra küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla.                                           

 Ettepanekud: suunaviitade ja infotahvli paigaldamine. 

36 
Kavasoo rippsild                

Kavasoo küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, sild kasutuskõlbmatu.  

Ettepanekud: rekonstrueerimine, suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine. 

37 
Täkussaare rippsild 

Aesoo küla, Tori vald 
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Poola silla kohad 

38 
Kubja „Poola silla“ asukoht 
(MK)                    

 Aesoo/ Riisa küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, raskesti leitav. 

Ettepanekud: jalgraja rajamine objektini, suunaviitade ja 

infotahvli paigaldamine. 

39 

Songa „Poola silla“ asukoht ja 

Levi Maarjakabeli asukoht 

(MK)                                         

Levi küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, raskesti leitav. 

Ettepanekud: jalgraja rajamine objektini, suunaviitade ja 

infotahvlite paigaldamine.  

40 

Pärntõkke „Poola sild“ varemed 

ja Pärntõkke saar           

Jõesuu küla/Muraka küla, Tori 

vald 

Olemas: sõidutee.                                                           

Ettepanekud: jalgraja rajamine jõeni, piknikukoha või 

lõkkekoha rajamine, suunaviitade ja infotahvli paigaldamine. 

Kaitstavad looduse üksikobjektid 

41 
Labidakivi (LK)                        

Võlli küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega, infotahvel, 

suunaviit, lõkkekoht.                                                     

Ettepanekud: heakorra tagamine. 

42 
Puiatu suurkivi (LK)             

Väike Kõpu küla, Viljandi vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                      

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, ligipääsuks purde rajamine. 

43 

Tellissaare ehk Viie valla 

piirikivi (LK)                       

Kaansoo ja Suurejõe külade vahel, 

Vändra vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega, suunaviidad. 

Ettepanekud: infotahvel objekti juurde, heakorra tagamine.  

44 
Lepakose rändrahn (LK)  

Kootsi küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                    

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine. 

45 
Tammeveski kivi (LK)    

Kobruvere küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee objektist u 200 m kaugusel, silt 

objekti nimega.                                                                   

Ettepanekud: jalgraja rajamine sõiduteest objektini, täiendavate 

suunaviitade ja infotahvli paigaldamine, heakorra tagamine.  

46 
Laiakivi rändrahn (LK)                            

Supsi küla, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, suunaviidad, silt objekti nimega, 

piknikukoht / puhkekoht.                                                    

Ettepanekud: infotahvli paigaldamine, heakorra tagamine.  

47 
Ristimänd (LK)                     

Iia küla, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, suunaviit, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, ligipääsuks purde rajamine. 

48 
Upsi tamm (LK)                     

Uia küla, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, suunaviit, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, piknikukoha või lõkkeplatsi 

rajamine. 

49 

Murru pärnad (LK)   

Lemmakõnnu küla, Suure-Jaani 

vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, silt objekti nimega.                                                         

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, jalgraja rajamine sõiduteest objektini, heakorra 

tagamine.   

50 
Lemmjõe tamm (LK)    

Sandra küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: matkarada objektini, silt objekti nimega, infotahvel.                                                         

Ettepanekud: piknikukoha rajamine, heakorra tagamine.  

51 

 

Kaheharuline pärn; Kurgja -

Tõnise taluaseme pärn (LK)                                 

Kurgja küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                          

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine.  

52 
C. R. Jakobsoni mänd (LK)                                     

Kurgja küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                   

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine.  

53 
Ratta rändrahn (LK)    

Jõesuu küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objektist u 300m kaugusel, silt 

objekti nimega.                                                                   

Ettepanekud: jalgraja rajamine objektini, täiendavate 

suunaviitade ja infotahvli paigaldamine, heakorra tagamine 
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54 
Päkapiku mänd (LK)                  

Jõesuu küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                      

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine.  

55 
Kõrvi tamm (LK)               

Tori alevik, Tori vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                      

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine. 

56 
Soo-otsa rändrahn (LK)   

Kikepera küla, Surju vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                      

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, ligipääsuks purde rajamine. 

57 
Võnnukivi ehk Kalevipoja 

Vestitasku kivi (LK)   

Urumarja küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, silt objekti nimega.                                                                  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, ligipääsuks jalgraja rajamine.  

58 
Kariste talu mänd (LK)   

Sindi linn 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                             

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine.   

Muu vaatamisväärsus 

59 
Tori põrgu ehk liivakivi paljand 
(LK)                                

Tori alevik, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, jalgrada objektini, silt 

objekti nimega, infostend.  

Ettepanekud: täiendava infotahvli paigaldamine (geoloogiliste 

kihtide ja müütide, lugude kohta), heakorra tagamine,  

rekonstrueerimine (allavoolu asuvate koobaste avamine 

külastuseks). 

60 
Oore paljand (LK)    

Randivälja küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, jalgrada objektini, silt 

objekti nimega, objekt vaadeldav paljandi vastaskaldalt.                                               

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine. 

61 
Kurjamaa mägi ja Töngi oja 

ehk Vanakuradi silmavesi                                       

Levi küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, jalgrada objektini.                                                                 

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, objektile ligipääsu rajamine 

Tori kalmistu õigeusu osa kõrvalt, vajadusel rekonstrueerimine. 

62 
Kirikumõisa ehk Tori 

pastoraadi hoone ja park (MK)   

Randivälja küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega.  

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastus eelneval kokkuleppel. 

63 
Suure-Jaani pastoraadi 

peahoone (MK)                         

Suure-Jaani linn 

Olemas: sõidutee,  parkla.                                        

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastus eelneval kokkuleppel. 

64 
Navesti jõe suue                  

Jõesuu küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, juurdepääs silla juurest 

viivalt trepist alla jõe äärde.                           

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, piknikukoha või lõkkeplatsi rajamine, heakorra 

tagamine. 

65 

Hiiesaar, Hiiehaud, Hiieaas. 

Libedaru saar ja Vanksi saar 
(MK)                                    

Muraka küla/Jõesuu küla Tori 

vald. Pärnu jões, Jõesuu küla asula 

märgist ca 200 m allavoolu Tori 

suunas. 

Olemas: sõidutee objekti läheduses, juurdepääs veeteed pidi, 

kaldalt vaadeldav.                             

 Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, jalgraja rajamine jõe kaldani. 

66 
Ohvrikivi Vanakuradi leentool 
ehk põrguvürsti sohva (MK)                                

Võlli küla, Tori vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                    

Ettepanekud:  täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine, ligipääsuks purde rajamine. 

67 
Suurejõe vesiveski (MK)     

Suurejõe küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla.                                               

Ettepanekud: suunaviitade ja infotahvli paigaldamine, heakorra 

tagamine. 

68 

Särghaua talu (TTÜ Särghaua 

õppekeskus)   

Kurgja küla, Vändra vald 

Olemas: sõidutee, parkla,  silt objekti nimega, 

infotahvlid, erinevad teenused.                             

Ettepanekud: olemasolevate ja lisateenuste arendamine. 



                                                                                         Soomaa piirkonna teemaplaneering  

50 

 

69 
J. Köleri sünnikoht 
(mälestuskivi)                              

Ivaski küla, Suure-Jaani vald 

Olemas: sõidutee, silt objekti nimega.                     

Ettepanekud: täiendavate suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, heakorra tagamine. 

70 
Tipu Looduskool                        

Tipu küla, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, parkla, silt objekti nimega, 

infotahvlid, erinevad teenused.                                         

Ettepanekud: koolimaja rekonstrueerimine, küla-, õppe- ja 

külastuskompleksi loomine. 

71 
Mardu talu ait                       

Tipu küla, Kõpu vald 

Olemas: sõidutee, parkla.                                                 

Ettepanekud: rekonstrueerimine, suunaviitade ja infotahvli 

paigaldamine, teenuste arendamine, regulaarse lahtiolekuaja 

võimaldamine või külastus eelneval kokkuleppel, heakorra 

tagamine. 

72 
Pauna talu, Villem Reimani 

sünnikoht 

Tipu küla, Kõpu vald 

Olemas: juurdepääsutee, infostend. Paikneb Pauna matkaraja 

ääres, talukompleks eravalduses. 

Ettepanekud: täiendava suunaviida paigaldamine, heakorra 

tagamine. 

 

5.5.2 Metsade majandamine 

Rahvuspargi mõjualas, väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, on majandusmetsad, mille 

peamiseks eesmärgiks on jätkusuutlik raietegevus. Soomaa planeeringuala riigimetsi haldab 

RMK.  

 

Probleemid  

 metsateede halb olukord; 

 metsade kaitse alla võtmise tulemusena on vähenenud majandatavate metsade osakaal; 

 amortiseerunud ja rekonstrueerimist vajavad metsakuivendusehitised. 

Olulisemad arengut soodustavad tegurid  

 hea majandusliku potentsiaaliga metsaressurss;  

 majandusmetsade raie ja ümbertöötlemine annab tööhõivet;  

 loodusturismi arendamine kaitstavatel metsaaladel (sh  matkaradade kasutamine) on 

sissetulekuallikaks kohalikele elanikele.   

Eesmärgid 

 metsade jätkusuutlik ja tulemuslik majandamine; 

 majandusmetsade tootlikkuse tõstmine; 

 metsamajandusliku taristu hoidmine ja parendamine; 

 metsade hea loodusliku seisundi hoidmine ja tõstmine.   

 

Mosaiiksete ja õrnade metsamuldade säästmise, linnustiku-loomastiku häiringu vähendamise 

ja raiest saadava puidu kvaliteedi seisukohalt on tähtis raiete tegemisel arvestada metsa 

majandamise head tava. See tähendab, et raieid tehakse üldjuhul talvel, kui pinnas on külmunud 

ja puudel on puhkeperiood.  
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Riigimetsades teostatakse praktilisi looduskaitsetöid ja kaitsealade taristu (metsateed, truubid, 

sillad) rekonstrueerimist, tulenevalt kaitsekorralduskavadest, liigikaitse- ja ohjamiskavadest 

ning osaliselt kaitse-eeskirjadest, mis on kooskõlas  pärandkoosluste hooldamise vajadusega.  

Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja alusel on metsade osas sätestatud järgmised 

looduskasutuspiirangud:   

 loodusreservaadis on keelatud inimtegevus, sh metsa majandamine; 

 sihtkaitsevööndis on rahvuspargi valitseja nõusolekul lubatud Halliste luha, Riisa, 

Raudna, Vireksaare, Pöörikaasiku, Härma, Tuhkja, Osju, Piilu, Tõrvaaugu, Räksi, Tipu, 

Tõramaa, Sandra, Mulgi, Miiliaugu ja Ruunaraipe-Sauga sihtkaitsevööndites 

metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures rahvuspargi 

valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja 

väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas; 

 piiranguvööndis on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks 

keelatud uuendusraie, välja arvatud turberaie langi pindalaga kuni üks ha; puurindest 

puuliigi või vanuserühma väljaraie; üle 140-aastaste okaspuude, üle 120-aastaste 

kõvalehtpuude ja üle 80-aastaste pehmelehtpuude raiumine; puhtpuistute kujundamine 

ja energiapuistute rajamine. Piiranguvööndis on keelatud biotsiidide ja 

taimekaitsevahendite kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal. Koosluse liikide 

ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks tuleb jätta metsaraiel kasvama eri vanuses puud 

vahekorras, mis tagab puude pideva ja ühtlase loomuliku suremuse ja puistu. 

Piiranguvööndi poollooduslike koosluste esinemisaladel on nende ilme ja liigikoosseisu 

tagamiseks vajalik puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine. 

Mets vajab jätkusuutlikku majandamist. Majandusmetsade tõhusaks ja jätkusuutlikuks ning 

säästvaks majandamiseks on eelkõige olulised korras metsakuivendussüsteemid ja metsateed. 

Enamik olemasolevatest kuivendussüsteemidest on rajatud ligikaudu 30 aastat tagasi ning 

vajavad rekonstrueerimist. Kuivendussüsteemide taastamine on erametsa omanikule kulukas, 

mida enamik maaomanikest teeb juhul, kui töö tegemiseks võimaldatakse toetust.  

Metsateede ebarahuldav seisund takistab metsade majandamist, metsatulekahjude 

likvideerimist ja tormikahjustuste kõrvaldamist. Oluline on, et teede kandevõime suudaks 

taluda kaasaegset metsa- ja tulekustutustehnikat. Teede parandamine ja ehitamine ligipääsuks 

erametsamaadele loob täiendavaid võimalusi ettevõtluse arendamiseks. 

 

5.5.2.1.  Metsade majandamise tingimused  

 Metsateede ja metsakuivendussüsteemide hooldus, rekonstrueerimine ja uuendamine. 

 Eesvoolude puhastamine üleujutusohtude vähendamiseks. 

 Erametsamaale juurdepääsuteede ehitamine ja nende parendamine.  

 Tuletõrjeveetiikide ja veevõtukohtade rajamine tuleohutuse tagamiseks. 

 Metsade kaitsemeetmete maksumuse ja majandusliku mõju hindamine. 
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5.5.3. Jahindus 

Planeeringualal asub 8 jahipiirkonda.  Neist Pärnumaale jäävad Kurgja, Rahnoja, Tori-Sindi, 

Kullipesa, Kilingi-Nõmme ja Soomaa rahvuspargi jahipiirkonnad. Viljandimaal on Päri-

Metsküla ja Suure-Jaani jahipiirkonnad. 

Rahvuspargis toimub jahipidamine vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale. 

Rahvuspargi territoorium, mis  on jahipiirkondadele jahialana välja andmata, on määratud 

ulukite seire ja uuringu alaks, kus jahipidamist ei teostata, kuna puudub vajadus ulukiarvukuse 

reguleerimiseks. Jahipidamist korraldab Keskkonnaamet. 

Jahipidamine toimub vastavalt jahiseadusele ja jahimaa korralduskavale. Kõikide 

jahipiirkondadega on RMK sõlminud jahimaana kasutamise võimaluste ja jahipidamise 

tingimuste lepingud. Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud hoidma oma jahipiirkonnas 

jahiulukite arvukust lubatud piirides.  

Väljaspool rahvusparki on peamisteks ulukitega seonduvateks probleemideks huntide ja 

kobraste poolt tekitatud kahjustused. Soomaa jahipiirkondades on lubatud kõikide ulukite 

küttimine. Seoses teadusuuringutega (kaelustatud hundid) ei ole rahvuspargiga piirnevatele 

jahipiirkondadele eraldatud hundi küttimislimiiti. Huntide poolt tekitatud kahjustusteks on 

kariloomade maha murdmine, mille kahjud korvab riik.  

Kobraste poolt tekitatud kahjustused on probleemiks ka rahvuspargis. Kahjustusteks on 

paisutused vooluveekogudel ja kuivendussüsteemidel, mis põhjustavad üleujutusi metsadele ja 

talumaadele. Koprakahjustuste vältimiseks on loodud kopra majandamise kavad. 

Koprajahipidamine on lubatud vastavalt jahieeskirjale. Maaomanik võib teha lepingu 

jahipiirkonnaga, kes teostab maa-alal koprajahti. Kopra majandamisekavas on määratud 

vooluveekogud, millelt tuleb kopratammid eemaldada. Vooluveekogudelt, mis on vajalikud 

kobraste liigi säilimiseks, võib erandkorras tamme eemaldada vaid Keskkonnaameti loaga.  

 

5.5.4. Põllumajandus  

Probleemid 

 väheviljakad ja niisked mullad. 

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 traditsioonilised põllumajanduspiirkonnad;  

 põllumajandusmaade kasutuses hoidmine. 

Eesmärgid  

 põllumajandusmaastiku säilitamine ja taastamine; 

 põllumajandusmaade ja väärtuslike põllumajandusmaade järjepidevas kasutuses 

hoidmine; 

 olemasolevate kuivendussüsteemide funktsioneerimise tagamine;   
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Väärtuslik põllumajandusmaa on maatulundusmaa sihtotstarbega haritav maa, püsirohumaa ja 

püsikultuuride all oleva maa massiiv, mille suurus on vähemalt üks hektar ja mille boniteet on 

võrdne või suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist. Lisaks boniteedile 

on põllumajandusmaa väärtuste hindamisel arvestatud maaparandussüsteemide olemasolu ja 

põllumassiivi suurusega. Planeeringualal Eesti keskmisest boniteedist (40 hindepunkti) 

kõrgema suurusega väärtuslikud põllumajandusmaad jäävad Viljandi maakonda (joonis 

„Põhijoonis“). 

Pärnu maakonnas on põllumajandusmaad alla Eesti keskmise boniteedi taseme, seetõttu 

loetakse väärtuslikeks põllumaadeks põllumaid boniteediga 35 hindepunkti. 

Väheviljakad ja niisked mullad ei soodusta põllupidamist Soomaa rahvuspargis ja seetõttu on 

maad kasutuses peamiselt heina- ja karjamaana. Rahvuspargist väljapoole jääval mõjualal on 

pikaajaliste traditsioonidega põllumajanduspiirkond, kus tegeletakse nii taime- kui ka 

loomakasvatusega.   

5.5.5. Pool-looduslike koosluste hooldus  

Probleemid 

 üleujutuse tagajärjel liigniisked alad; 

 masinate kasutamisel tekkivad pinnasekahjustused; 

 pehmele pinnasele sobiva tehnika vähesus; 

 tööks vajalike rahaliste vahendite ebastabiilsus ja vähesus. 

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 EL toetus maahooldustööde läbiviimiseks; 

 rahvuspargi kaitsekorralduskavas kaardistatud hooldusalad; 

 taastatud alade järjepidev hooldamine; 

 kohaliku tööjõu olemasolu. 

Eesmärgid  

 luhtade ja lamminiitude hooldamine ja taastamine; 

 bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja taastamine; 

 kohalike elanike tööhõive võimaluste suurenemine;  

 liigniisketel aladel pinnasekahjustuste vältimiseks sobiva tehnika kasutamine. 

 

Soomaa rahvuspargi jõgede lammidel laiuvad luha- ehk lamminiidud, mida on traditsiooniliselt 

kasutatud heinamaana. Need ühed vanimad pärandkoosluse alad on  kujunenud ning püsivad 

üleujutuse ja inimtegevuse koosmõjul (vt peatükki 5.1.2. Kultuuriväärtused). Luhaniidud on 

 põllumaadele juurdepääsuteede hooldamine;   

 soodustingimuste loomine mahepõllumajanduslikuks tegevuseks; 

 luhtadel biomassi tootmise toetamine. 
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väärtuslikud elupaigad paljudele lindudele ja kahepaiksetele. Keskkonnaameti andmebaasi 

alusel on luhaniitusid kokku ca 1400 ha. 

Luhaniitude traditsiooniline hooldusviis on niitmine ja karjatamine. Alates 2007. aastast on 

Soomaa rahvuspargis karjatatud šoti mägiveiseid, mille tulemusena on suurenenud 

majandatavate luhtade pind. Poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks tuleb järgida 

kehtivat Soomaa kaitsekorralduskava.   

Soomaa rahvuspargi poollooduslike koosluste kaitse-eesmärk on nende leviku ja seisundi 

säilitamine liikidele soodsa elupaigana ja traditsioonilise maakasutuse hoidmiseks. Luhaniitude 

kinnikasvamine põhjustab väärtuslike elupaikade kadumist ning majanduslikku kahju 

põllumajandustootjatele (linnud lähevad toitumiskohtade puudumisel toitu hankima 

põllumaadele). Hooldatud niidud on ka vaatelise tähtsusega.  

5.5.5.1. Pool-looduslike koosluste säilimise tingimused 

 Pool-looduslike koosluste liigirikkuse säilimiseks on oluline tagada maastikuline 

struktuur, sh metsakoosluste, poollooduslike ja looduslike niitude bioloogiline 

mitmekesisus ning neid ühendavad looduslikud koridorid.  

 Ajalooliselt kujunenud maastiku ja maastikuvaadete säilitamine. Meiekose, Riisa, 

Kuusekäära, Oksa, Tipu silla piirkonnas maastikuvaadete hoidmine.  

 Põllu- ja metsakraavide regulaarne hooldamine. Põllualade avatuna hoidmine, 

kraavikallastelt võsa likvideerimine. 

 Poollooduslike elupaikade taastamis- ja hooldustööd (luhaniitude hooldustööd). 

 Vanade talukohtade kasutuselevõtmine. Loomade varjualuste, heinaküünide jms 

rajamine. 

 

5.6. Tehniline taristu  

5.6.1. Teedevõrk 

Teedevõrk planeeringualal jaotub riigimaanteedeks, munitsipaalteedeks, RMK teedeks ja 

erateedeks (skeem 11). Rahvusparki läbivad riigimaanteed on Kõpu-Tõramaa nr 24151 ja 

Kildu-Oksa-Tõramaa nr 24128, mille arendus toimub riigimaanteede teehoiukava alusel. 

Munitsipaalteede arendamine lähtub valdade arengukavadest. Metsade majandamiseks 

kasutatavaid teid haldab RMK ja hooldustöid teostatakse perioodiliselt vastavalt kehtestatud 

metsateede seisundinõuetele.  
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     Skeem 11. Soomaa planeeringuala riigiteede võrk.  

Probleemid 

 valla- ja erateede halb seisukord;  

 suurveest põhjustatud teede halb seisukord; 

 suurvee ajal on taludele juurdepääs takistatud;  

 Jõesuu – Aesoo – Kaansoo teelõik on kevaditi läbimatu; 

 viiendast aastaajast tulenev Riisa – Tõramaa  teelõigu halb seisukord; 

 kruusakattega teede tolmamine;  

 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu teelõigul on jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele ohutus 

tagamata.  

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 piisav teedevõrk. 

Eesmärgid 

 teede aastaringse sõidetavuse ja ohutuse tagamine; 

 tolmuvaba katete ehitamine ja kruusateede rekonstrueerimine; 

 teede taastamine ja hooldus peale suurvett;  

 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu tee rekonstrueerimise lõpuleviimine;  
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Teedevõrk rahvuspargis on hõre, kuid vajadusi rahuldav. Kevadisel lumesulamise perioodil ja 

vihmaste suvede korral muutuvad osad teed raskesti läbitavaks. Probleemiks on 

üleujutusperiood, mis halvendab oluliselt teede olukorda ja suure veetaseme tõusu korral tuleb 

osad teelõigud liikluseks sulgeda.  

Soomaa rahvuspargi ja kontaktala teede olukorda aitab oluliselt parendada asulate vaheliste 

kruusateede lõikudele tolmuvabade katete ehitamine. Mustkatet, rekonstrueerimist ning 

taastamist vajavad maanteed ja teelõigud on toodud tabelis 9. 

Tabel 9. Mustkatet, rekonstrueerimist ja taastamist vajavad maanteed 

Maantee number  Maantee nimi 

Teelõigu 

pikkus 

(km) 

Teelõigu kirjeldus 

Mustkatet vajav kruusatee   

24 151 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu  20,5 
Olemasolevast mustkattega teest Iial 

mustkattega teeni Riisal 

19 252 Kaansoo – Tori  20,9 

Mudiste – Suure-Jaani – Vändra  

maanteest Jõesuu küla mustkattega 

maanteeni 

19 276 
Taali – Põlendmaa – 

Seljametsa         
15,0 

Tammuru küla mustkattega maanteest 

Taali küla mustkattega maanteeni  

15 171 Laupa – Suurejõe  0,6 Kurgja teest Pohlametsa maanteeni 

24149 Vastemõisa – Kõpu  9 
Mustkattega teest Metskülas 

mustkattega teeni Punakülas 

Rekonstrueerimist vajav kruusatee   

7 590 008 Kootsi – Hüpassaare  6,8 Kootsi – Hüpassaare maantee 

15 171 Laupa – Suurejõe  10,7 

Pohlametsa teest Kurgjal Mudiste-

Suure-Jaani – Vändra maanteeni 

Suurejõel 

19 241 
Suurejõe – Vihtra – 

Jõesuu  
16,5 Suurejõe – Vihtra – Jõesuu maantee 

19 243 Vihtra – Aesoo  8,1 Vihtra – Aesoo maantee 

24 128 Kildu – Oksa – Tõramaa  22,2 
Kõpu – Tõramaa – Jõesuu maanteest 

mustkattega maanteeni Ilbaku külas 

8 701 008;  8 701 006 Sauga – Osju, metsatee 4,8 Sauga – Osju maantee, metsatee  

6290169 Tohvri silla tee 0,6 Tohvri silla tee 

8 700 002 Poolaka – Kuura  3,7 Raba teest Metsküla – Kildu  maanteeni 

7 591 020 Kibaru tee 3,0 Kibaru tee 

7 590 008 Kootsi – Hüpassaare  6,8 Kootsi – Hüpassaare  maantee 

7 590 040 Võlli – Kibaru  3,5 Võlli – Kibaru mnt 

7 110 032 Kanaküla – Pütsepa  7,4 Kanaküla – Pütsepa maantee 

3 600 022;  7 110 130 Pärtli tee, Ringtee 4,4 Pärtli tee, Ringtee 

3 600 020 Halliste tee 6,1 Pärtli teest Räksi teeni 

8 080 513 Vireksaare – Halliste  tee 4,0 Vireksaare – Halliste  tee 

Taastamist vajav tee   

3 600 020 Halliste tee 1,1 Räksi teest Läti sillani  

 ohutu liikumise tagamine jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele, eelkõige Kõpu – Tõramaa – 

Jõesuu lõigul;  

 järjepidev teede hooldamine. 
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5.6.1.1. Jalg- ja jalgrattateed 

Jalg- ja jalgrattateed rahvuspargis puuduvad ja liiklemiseks kasutatakse maanteid ning 

väiksema sõidetavusega kruusateid. Probleemiks kruusateede tolmamine ja lahtise 

fraktsiooniga killustik, seda eelkõige Kildu – Oksa – Tõramaa  (RMK matkatee) teelõigul, mis  

raskendab jalgsi ja jalgrattaga ohutut liiklemist. Sõidukite suure kiiruse tõttu Kõpu – Tõramaa 

– Jõesuu maantee lõigul on jalgsi ja jalgrattaga liikumine ohtlik. 

 

5.6.1.2. Maanteesillad ja -truubid 

Teemaplaneeringuga uute truupide rajamist ja olemasolevate rekonstrueerimist ette ei nähta. 

Oluline on säilitada olemasolevad truubid ja tagada nende järjepidev hooldus. Olemasolevate 

truupide seisukord sõltub üleujutuste ulatusest. Mida suuremad on üleujutused, seda enam 

toimub pinnase ärakanne truupide ümbert ja seda suuremad on nende taastamise ning 

hooldamise kulud.  

Rahvuspargis on 11 maanteesilda (tabel 10), mis on valdavalt heas seisukorras ja vajadusi 

rahuldavad. Rekonstrueerimist vajab Taki sild. Uued sillad on planeeritud Sandra külla (tabel 

10).  

Tabel 10. Olemasolevad, rekonstrueerimist vajavad ja planeeritavad maanteesillad 

Olemasolevad maanteesillad 

Sild  Asukoht Küla Vald 

Läti Halliste tee Tipu Kõpu 

Kuusekäära Kildu – Oksa – Tõramaa  Sandra Suure-Jaani 

Meiekose Kõpu – Tõramaa – Jõesuu  Riisa Tori 

Mulgi heinamaa Lemmjõe Sandra Suure-Jaani 

Oksa Kildu – Oksa – Tõramaa  Sandra Suure-Jaani 

Ärma Kildu – Oksa – Tõramaa  Sandra Suure-Jaani 

Riisa Kõpu – Tõramaa – Jõesuu  Riisa Tori 

Teesoo Halliste tee Tipu Kõpu 

Tohvri Raba – Osju  Metsküla, Tohvri Suure-Jaani, Viljandi 

Lemmjõe kordon Lemmjõe tee Sandra Suure-Jaani 

Rekonstrueerimist vajavad maanteesillad 

Taki (Villaveski) Salumetsa-Silla tee Tohvri, Metsküla  Viljandi, Suure-Jaani 

Planeeritavad maanteesillad 

Sild Asukoht Küla, vald Põhjendus 

Sandra Raudna jõgi Sandra, Suure-Jaani Raudna jõe vasakkaldal olevate pool-

looduslike koosluste hooldamise võima-

luste loomine. 

Joosepi tee sild Raudna jõgi Sandra, Suure-Jaani Matkajatele otseühenduse loomine 

Kuusekäära – Karuskose  suunal. 

Tõramaa oja sild Raudna jõgi Sandra, Suure-Jaani Vajalik jõe ületamiseks Soomaa südame 

matkarajal.    
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5.6.1.3. Teedevõrgu parendamise põhimõtted 

 Kruusateedele tolmuvabade katete ehitamine. Kaitsealal keskkonnanõuetele vastavate 

tolmutõrjemeetodite kasutamine. 

 Selgitada välja võimalikud tehnilised lahendused Riisa – Tõramaa perioodilise 

üleujutusega teelõigu rekonstrueerimiseks, et tagada teemaa püsivus suurvee 

tingimustes.  

 Piirkonnale omased ja kurvilised teelõigud säilitatakse, nende õgvendamist tuleb 

vältida. 

 Vajadusel tuleb üleujutusaladel asuvatele teedele rajada truupe, mis võimaldavad tõsta 

osa teest kõrgemale, vähendades üleujutustega kaasnevaid kulutusi. 

 Truupide rajamisel tuleb arvestada suurveetingimustega, kus maksimaalsed voolu-

hulgad on kuni kaks korda suuremad kui suvised ning läbilaskevõimet arvestades tuleb 

kasutada võimalikult suure läbimõõduga truupe. 

 Olemasolevate maanteesildade järjepidev hooldus, millega on tagatud nende püsivus ja 

vastupidavus suurvee oludes. 

 

5.6.1.4. Jalgsi ja jalgrattaga liikumise parendamise tingimused 

 Jalgsi ja jalgrattaga liiklemise ohutuse ja turvalisuse tagamine sõiduteedel.  

 Kõikide kruusateede järjepidev hooldamine ja suuremate kruusateede hoidmine 

tolmuvabavana suvisel perioodil. Uute, keskkonnasõbralike  tolmutõrjemeetodite 

kasutuselevõtmine. 

 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu maanteel ohutu liiklemise tagamiseks jalg- ja jalgrattatee 

rajamine, leida tehnilised lahendused ja määrata need maantee ehitusprojekti käigus.   

5.6.2. Elektrivarustus, andme- ja mobiilside  

Probleemid 

 Rahvuspargis puudub või kohati on nõrk elektrivarustus ning andme- ja mobiilside. 

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 Olemaolevad mobiilsidemastid, mis on eelduseks kiire andmesideühenduse välja 

arendamisel, võimaldavad andme- ja mobiiliside kasutusvõimaluste parendamist ja 

laiendamist. 

Eesmärgid  

 rahvuspargis kõigile kättesaadav ja kasutajate vajadusi rahuldav andmesideühendus;  

 andme- ja mobiilside varustuse parendamisega e-teenuste kättesaadavuse ja kaugtöö 

võimaluste soodustamine; 

 parema elektrivarustuse tagamine alajaamade ja liinide renoveerimisega. 
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Majapidamised ja kasutuses olevad hooned on elektriga varustatud, kuid selle kvaliteet ei 

rahulda tarbijaid. Ilmastikuoludest ja murdunud puudest põhjustatuna esineb voolukõikumisi ja 

kauakestvaid rikkeid. Elektrivarustuse parendamine on võimalik alajaamade renoveerimise või 

kaabelliinide paigaldamisega. 

Probleemiks on andme- ja mobiilsideühenduse puudumine või nende halb kvaliteet Riisa, 

Tõramaa, Tipu, Lubjassaare ja Hüpassaare külades. Andme- ja mobiilside ühenduste kvaliteedi 

parenemisel suureneb kohalikele elanikele vajalike teenuste kättesaadavus, sotsiaalne kaasatus 

ja laiem töökohtade valik, suureneb ettevõtjate majanduslik konkurentsivõime ja paranevad 

turundamistingimused. 

 

5.6.2.1. Elektrivarustuse, andme- ja mobiilside parendamise tingimused 

 Kõikidele elamiseks kasutatavatele talukohtadele elektrivarustuse tagamine. 

 Elektrivarustuse kvaliteedi parendamine. 

 Andme- ja mobiilsideühenduse parendamine sidemastidele võimsuse lisamisega.  

 

5.7. Vabasektor 

Soomaa rahvuspargi ja kontaktala jätkusuutliku arengu ja säästva majandamise tagamisel on 

olulised vabaühendused, mis koondavad kohalikud kogukonnad, MTÜ-d, ettevõtted, 

institutsioonid, riigi- ja vallaasutused.  

 

Probleemid 

 kohaliku elanikkonna vähesus; 

 eestvedajate vähesus;  

 vabaühenduste vähene jätkusuutlikkus; 

 tegevuste toimumine projektipõhiselt; 

 Soomaa rahvuspargi ja kontaktala nõrk koostöö omavalitsuste, (turismi)ettevõtjate ja 

kohalike elanike vahel;  

 rahvuspargis ühtse eestvedava üksuse puudumine, mistõttu on raskendatud koostöö 

riigiasutustega.  

Olulisemad arengut soodustavad tegurid  

 toetavate organisatsioonide ja ühenduste olemasolu; 

 tegutsevad suuremad ja väiksemad kogukondlikud vabaühendused; 

 kohalike inimeste huvi kaasa rääkida rahvuspargi elu ja arengu korralduses.  

Eesmärgid  

 tugev ja ühtne kohalik kogukond; 

 elanike sotsiaalne kaasatus; 

 elujõulised vabaühendused;  
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 suurenenud vabaühenduste suutlikkus teenuste osutamisel;  

 arendatud uued teenused;  

 paremad rahastamisvõimalused;  

 Tipu Looduskooli toetamine kohaliku elu eestvedajana; 

 rahvuspargi koordinaatori ametikoha loomine;  

 vabaühenduste koostöö tugevdamine kohalike elanike ja erinevate sektorite vahel. 

 

Planeeringu koostamise ajal planeeringualal tegutsevad vabaühendused:   

 Rohelise Jõemaa Koostöökogu eesmärgiks on LEADER programmi raames 

nõustamine ja rahastamisvõimaluste teavitus külade uuendamisel ja arendamisel.  

 Soomaa koostöökogu on Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud komisjon, mis  

ühendab Pärnu ja Viljandi maakondade vaba-, era- ja riigisektorit, kohalikke 

omavalitsusi ja ettevõtjad, kes on Soomaa piirkonnaga seotud. Koostöökogu eesmärk 

on kaitsekorralduslike ja teiste kohalikus kogukonnas ja huvigruppides tekkinud 

küsimuste lahendamine ning rahvuspargiga seotud huvigruppide koostöö tagamine. 

 MTÜ Tipu Looduskool korraldab looduskooli ja Sooülikooli tegevusi ning õppe- ja 

külastuskompleksi väljaarendamist. Tipu Looduskool keskendub loodushariduse 

edendamisele, Soomaa looduse ja kultuuripärandi hoidmisele, väärtustamisele ja 

tutvustamisele. Toetab kohalikku omaalgatust rahvuspargis. 

 MTÜ Eesti Haabjaseltsi eesmärgiks on haabjakultuuri säilitamine ja edendamine. 

Haabjaseltsi põhitegevusteks on haabja ehitamise ja kasutamise tutvustamine, elulaadile 

ja käsitööoskustele kaasaaitamine. Haabjaselts korraldab õpitubasid ja laagreid Soomaa 

rahvuspargis, kaasates Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliõpilasi.  

 Lubjassaare külaselts on moodustatud Lubjassaare pere lastest ja sugulastest. 

Eesmärgiks on J. Köleri lapsepõlvekodu säilitamine ja selle loomine rahvuspargi üheks 

turismisihtkohaks.  

 Teesoo laskurklubi eesmärgiks on pakkuda võimalust kõigile laskmishuvilistele 

tegeleda oma harrastusega ning tõsta laskmise taset nii jahimeeste kui ka tõsiste 

laskurite hulgas.  

 MTÜ Soomaa Koda on moodustatud Soomaa rahvuspargis elavate ja tegutsevate 

inimeste poolt. Eesmärgiks on kaasa aidata elukeskkonna kestlikule arengule, säilitada 

loodusväärtusi ja kultuuripärandit, tagada piirkonna elanikele avalike teenuste ja 

kultuurisündmuste kättesaadavus ning tutvustada Soomaa piirkonna väärtusi ja kohalike 

elanike ettevõtmisi külalistele. 

 MTÜ Soomaa Turism eesmärgiks on Soomaa tutvustamine, teemaürituste 

korraldamine, turismi arendamine.  
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5.7.1.  Vabasektori jätkusuutlikkuse tagamise tingimused 

 Maakondade vahelise Soomaa koostöövõrgustiku tihendamine, Soomaa koostöökogu 

või sarnase institutsiooni tegevuse jätkamine.  

 Kohalike inimeste kaasamise rahvuspargi igapäevaelu korraldamisel ja elukeskkonna 

arendamisel.  

 Rahvuspargi koordinaatori (pargivahi/pargivanema) ametikoha loomine, kes kohapeal 

korraldab infovahetust kohalike elanike ja erinevate sektorite vahel, pakub omaalgatuse 

alast nõustamist ja annab perioodiliselt välja rahvuspargi lehte. Pargivahi ametikoht on 

sobiv luua Tipu Looduskooli juurde. Ametikoha loomisel on tähtis riigipoolne 

rahastamine (sarnaselt saarevahi ametikohale).  

 Vabaühenduste toetamine kohaliku elu eestvedajatena.  

 Tipu Looduskooli väljaarendamine Tipu koolimaja baasil. 

 

5.8. Turvalisus  

Soomaa planeeringuala jääb Lääne- ja Lõuna-Eesti regionaalsete Päästekeskuste piirkonda. 

Planeeringualas ja selle lähedal asuvad riiklikud päästekomandod Pärnumaal on Pärnus, 

Kilingi-Nõmmes, Häädemeestel ja Vändras. Vabatahtlikud päästekomandod asuvad Sindis, 

Taalis, Pärnu-Jaagupis, Ares ja Talis. Viljandimaa riiklik päästekomando asub Suure-Jaanis, 

väljaspool planeeringuala Viljandis ja Abja-Paluojal, vabatahtlik päästekomando on Kõpus.  

Looduses liikumisel on turvalisuse tagamiseks välja arendatud turismitaristu, mida 

korrapäraselt hooldatakse ja arendatakse. Teed on tähistatud viitadega.   

Üleujutusperioodil on organiseeritud turistide eksimist vähe, asukohtadest antakse teada 

mobiiltelefonidega ning matkajuhtide abiga. 

Probleemiks on metsateede ebarahuldav seisund, mis takistab metsatulekahjude ennetamist ja 

likvideerimist ning tormikahjustuste kõrvaldamist. 

Hädaolukordade ennetamisel ja nende tagajärgede leevendamisel on teemaplaneeringu 

koostamisel arvestatud Siseministeeriumi dokumendiga „2013. aasta hädaolukordade 

riskianalüüside kokkuvõte“ ja erinevate hädaolukorra riskianalüüside tulemustega.  

 

Probleemid 

 üksikult liikuvate suurveematkajate eksimine; 

 päästealase abi kohale jõudmise liiga pikk aeg; 

 kohati nõrk või puuduv mobiililevi; 

 kaugematesse kohtadesse keeruline juurdepääs.  

Olulisemad arengut soodustavad tegurid 

 eksklusiivne koht elamiseks; 
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 kohalikud matkajuhid korraldavad matku turvaliselt, sh kanuumatkad 

suurveeperioodil. 

Eesmärgid  

 olemasolevate päästekomandode toetamine nende jätkusuutlikkuse tagamiseks;  

 mobiililevi parendamine; 

 suurveeajal kopteri valmisolek; 

 kogukonna kaasamine turvalisuse tagamisel; 

 metsateede parendamine tulekustutustehnika kandevõime suurendamiseks; 

 kättesaadavad tuletõrje veevõtukohad. 

5.8.1. Turvalisuse tagamise tingimused 

 Matkajuhtide ja kogukonna liikmete koostöö Päästekeskusega, koostööreeglite 

väljatöötamine ja kokkuleppimine. 

 Mobiilside parandamine.   

 Juurdepääsude tagamiseks tuleb ehitada ja rekonstrueerida teed selliselt, et nende 

kandevõime vastaks kaasaegse päästetehnika vajadustele.  
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6. Ettepanekud kohalikele omavalitsustele, ministeeriumitele 

ja riigiametitele 

Ettepanekud kohalikele omavalitsustele 

 Soomaa Sihtasutuse loomine, mille tegevuse eesmärgiks on Soomaa piirkonna 

regionaalse arendustegevuse korraldamine,  lähtuvalt piirkonna kohalike omavalitsuste 

ühistest huvidest.  

 Ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine. Teabepäevade korraldamine piirkonnas 

tegutsevatele ettevõtjatele vähemalt kaks korda aastas eesmärgiga luua kontakte, 

vahetada infot ning praktilisi kogemusi.  

 Jalgrattaparklate ja -laenutuste rajamine Soomaa väravate juurde. 

 Jalgsi ja jalgrattaga liikumise sujuvuse ja ohutuse tagamine vallateedel. 

 Suunaviitade ja infostendide süsteemi korrastamine rahvuspargis. 

 Küladele iseloomulike säilinud kultuuri- ja ajalooväärtuste eksponeerimine. 

 Muuseumide võrgustiku loomine, mis koondab infot kogu Soomaa piirkonna ajaloost 

ja turismiinfost. 

 Muuseumide juurde infopunktide loomine. 

 Hüpassaare majamuuseumi säilitamine ja toetamine. Muuseumi funktsioonide 

suurendamine: arendamine infopunktiks ning kohaliku kultuuri- ja loodusväärtusi 

tutvustavaks keskuseks, sh lastele tegevuste korraldamisega.  

 Olemasolevate päästeüksuste jätkusuutliku tegevuse toetamine  ning Taali 

vabatahtlikule päästeüksusele veekogudelt päästmise võimekuse loomise toetamine. 

 Hajaasustuse programmi raames eelistada (anda lisapunkte) Soomaa rahvuspargi projekte, 

mis toetavad elamist Soomaal. 

 Ühistranspordi puudumise korral kohalikele elanikele transpordikulude hüvitamine, 

eelkõige perearsti juures ja laste koolis käimisel.    

 

Ettepanekud ministeeriumitele ja riigiametitele   

 Soomaa piirkonna kultuuri- ja ajalooväärtuste säilitamise toetamine.   

 Looduslike ja pool-looduslike koosluste hooldamise toetamine. 

 Soomaa rahvuspargis avaliku sektori poolt tellitavatel töödel kohaliku tööjõu 

kasutamine. 
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7. Planeeringu elluviimine 

Teemaplaneering viiakse ellu vastavalt planeeringus püstitatud eesmärkidele, tegevustele ja 

tingimustele. Planeeringu elluviimine toimub koostöös avaliku sektori, vabasektori ja 

eraettevõtlusega. Võimalik on kaasata vahendeid Euroopa liidu fondidest. 

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu lisa on tegevuskava planeeringu elluviimiseks. Kava 

sisaldab planeeringu eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi ja teostamise aegu.  

Kohalikul tasandil viiakse planeering ellu läbi üld- ja detailplaneeringute.  


