
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Ida-Virumaa 

külastusala 

Külastuskorralduskava 2020-2029                                                       

2021. aasta täitmise aruanne 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

Külastuskorraldusosakond 



 

Sissejuhatus 
2021. aastat iseloomustavad koroonaolukorraga kohanemine, suve esimeses pooles 

äärmuslik kuumus, mis meelitas valdavalt veekogude äärtes paiknevatele objektidele,  

ja suve teises pooles mõnevõrra jahedam ilm, mis meelitas ka muud tüüpi objektidele. 

2021. aastal saabusid kevadilmad ja algas külastushooaeg võrreldes 2020. aastaga 

veidi hiljem.  

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga 

koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii 

töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.  

Kui 2020. aastal tõusis RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv 

hüppeliselt ulatudes 2,9 miljoni külastuskorrani, siis 2021. aastal suur külastuskoormus 

mõnevõrra leevenes, ulatudes 2,85 miljonini.  

2021. aastal jõudis lõpule algselt 2020. aastaks planeeritud külastajauuring. Sarnaselt 

2015. aastaga on rahulolu pakutavate teenustega püsinud jätkuvalt kõrge ja vähesel 

määral tõusnud. Samuti on tõusnud külastajate hinnang külastusest saadud mõjule 

tervise ja heaolu osas.  

Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. 

Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel, milleks kasutati nii EL kui 

RMK rahalisi vahendeid. 

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2021. aasta sarnaselt 2020. 

aastale väljakutseid pakkuv. Kohaneda tuli muutlike oludega, mis oli tingitud 

koroonaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangutest. Külastuskeskustes kehtisid erinevad 

piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. 

Rangetest piirangutest tingituna olid külastuskeskused 3. märtsist kuni 2. maini suletud. 

Alates novembrist tuli aga külastuskeskuste külastamiseks esitada COVID tõend. 

Loodusõppeprogrammide läbiviimine kevadperioodil oli lubatud vaid välitingimustes. 

Igapäevaselt koos viibivate lasteaiarühmade või kontaktõppel olevate klasside 

õpilased võisid osaleda ühes rühmas, muudel juhtudel oli lubatud vaid 10-liikmelised 

rühmad. Programme lükati edasi sügisesse või jäeti üldse ära.  

 

Erinevatest piirangutest mõjutatult oli külastuskeskuste külastatavus sarnasel tasemel 

2020. aastaga. Nii nagu 2020. aastal, pöörati 2021. aastal teavitustöös suur rõhk 

veebilehe www.loodusegakoos.ee info ajakohasusele ning täiendamisele. Jätkus 

RMK Loodusega koos mobiilirakenduse suur kasutus. 

 

Külastuskeskuste juurde valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid ning infotahvel 

„Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht“. Prügi liigiti kogumise paremaks 

teadvustamiseks toimus ajavahemikul 18.05.–30.09.2021 veebipõhise mängu „Sordi 

oma prügi“ mängijate vahel loosimäng. 

http://www.loodusegakoos.ee/


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2021. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud  Alutaguse 

rahvuspargis, Peipsi põhjaranniku puhkealal ning Oru pargis. Kokkuvõtted tulemustest 

on leitavad külastaja ja külastusseire materjalide lehel veebis: 

https://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid/kulastaja-ja-

kulastusseire 

 

1.2. Külastusmahu seire 

 

Joonis 1. Peipsi põhjaranniku puhkeala sh. Kauksi külastuskeskuse ja Oru pargi 

külastatavus 2021. aastal.  

Tuginedes 2021. aasta külastajauuringu andmetele, tehakse 34% Peipsi põhjaranniku 

puhkeala külastustest Alutaguse rahvuspargis paiknevatele objektidele.  

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. Peipsi põhjaranniku puhkealal oli 

külastuse tipphooaeg suve alguses, mil oli suur kuumalaine, külastuse raskuskese 

suundus suvitamiseks sobilikele objektidele nagu Kauksi telkimisala ja Kauksi 

rannametsa puhkekoht. Suve teises pooles olid ilmastikuolud kehvemad ja 

soodustasid rannapuhkuse asemel pigem radadel liikumist. Jätkuvalt püsis sarnaselt 

2020. aastaga populaarne Iisaku vaatetorn, mida külastatakse ilmastikuoludest 

sõltumata.  

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 
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Tabel 1. Ida-Viru külastusala külastusobjektide külastatavus.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Iisaku vaatetorn  12300 

Kauksi rannametsa puhkekoht 30400 

Kauksi telkimisala  37500 

Oru park* 142300 

Tudu metsaonn* 8600 

* aastaringne 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire  

Peipsi põhjaranniku puhkeala ning Alutaguse rahvuspargi objektidel toimus 

Külastusobjektide seisundi seire viimane seirering 2020. a. ning andmeid on käsitletud 

külastuskorralduskava 2020. a. aruandes. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on 

leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis (3.3). Järgmine seirering 

nimetatud aladel toimub eeldatavalt 2024. a.  

 

1.4. Ressursi seire 

Võrreldes 2020 aastaga langes üle-eestiliselt 2021. aastal RMK külastusaladel kogutud 

jäätmete hulk 11% ja kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud tavapärasest 

kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket ja veedeti 

rohkem aega mere- ja järve rannaalade külastusobjektidel. Märgata oli ka 

kaasaskantavate grillialuste suurenenud kasutamist. 

Peipsi põhjaranniku puhkealal ja Alutaguse rahvuspargis koguti jäätmeid kokku        

585,5 m³, lõkkepuid  kasutati 67 m³. 

Ülevaate tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest annab 

joonis 6. 

 
Joonis 6. Alutaguse rahvuspargi ja Peipsi põhjaranniku  puhkeala külastusobjektidelt 

kogutud jäätmed ja seal kasutatud lõkkepuud. 
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2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi 

kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate 

nutimängude mängimiseks. Kauksi külastuskeskus pakkus 2 (eesti ja vene) Loquizi 

mängu Kauksi Oja loodusrajal.  2021 aastal osales Loquizi mängus 12 eesti keelset 

meeskonda ja 7 vene keelset meeskonda. QR koodi mängu pakuti Oru pargis ja 

Kauksi oja loodusrajal nii vene kui eesti keeles. Kokku osales QR koodi mängus 2021 

aastal 242 osalejat. 

Rahvusparkides jätkus võimalus mängida 2020. aastal koostöös geopeituse 

kogukonnaga looduskaitse 110. sünnipäevaks loodud geopeituse aarete seeriat 

LK110, kus tutvustati põnevaid lugusid ja huvitavaid fakte vastava rahvuspargi ajaloost 

ning loodusväärtustest jms. Alutaguse rahvusparki sai selleks puhul peidetud 10 aaret. 

Aardeid on 2021 aastal otsimas käinud 580 mänguhuvilist. 

1.–11. juulini 2021 toimunud XXIII suvefestival „Seitsme linna muusika“ oli inspireeritud 

loodusest ja viis festivalikülastaja taas avastama Ida-Virumaa looduskauneid kohti ja 

uusi kontserdipaiku nii toimus 3 juunil kontsert ka vastavatud Alutaguse rahvuspargi  

külastuskeskuses ja selle õuealal. Külastajatele olid avatud mitmed töötoad ja toimusid 

juhendatud matkad külastuskeskuse kodurajal, Oja loodusrajal.  Lisaks osalesime ka 

sama festivali raames 11. juunil  Narva Äkkekülas toimunud kontserdil, et ka sealsele 

rahvale tutvustada noort  rahvusparki, külastuskeskust ja väljaspool rahvusparki 

olevaid looduses liikumise võimalusi. 

 Juunis nimetati Kauksi külastuskeskus ümber Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuseks, 

kuna see tutvustab rahvuspargi vaatamisväärsusi ning lisaks ka kogu Alutaguse kandi 

erinevaid maastikke ning sealseid liikumis- ja puhkamisvõimalusi. 28. juunil avati 

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses elamusekspositsioon „Alutaguse rahvuspargi 

aarded“. Uus püsiekspositsioon paikneb külastuskeskuse õuel, 2021. aastal valminud 

hoones. Hoones paiknevat ekspositsiooni täiendab keskuse õuealale rajatud 

väliekspositsioon, millest leiab huviline teabe looduses liikumise võimaluste kohta Ida-

Virumaal. Samuti leiab sealt põgusa ülevaate ka teiste Eesti rahvusparkide kohta. 

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 6593 inimest ja erinevatest 

loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 

3219 inimest. 14. juunil avati Narva teabepunkt ja sealt sai teavet 2245 inimest. 

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Ida-Virumaa külastusala ja selle külastuskeskuse tegevuseks kasutati 2021. aastal 

otsekuludena kokku 517 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati külastustaristu 

majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, muudatuste 

elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi säilitamiseks, 

külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes läbiviidavate 

loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu korrashoiule kasutati 

345 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 122 tuhat eurot 



ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 49 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 32 tuhat eurot.  

Ida-Virumaa külastusalal kasutati 2021. aastal külastustaristu rekonstrueerimiseks (koos 

meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille 

toel koostati rekonstrueerimisprojekt Alutaguse rahvuspargi Agusalu jalgrattarajale ja 

Agusalu lõkkekohale (kogumaksumus  13440 eurot). Rattaraja rekonstrueerimise 

käigus uuendatakse kõik rajale jäävad suured infotahvlid ja vaatekohatade tahvlid, 

kui vaja ehitatakse nende juurde lugema pääsemiseks üle teekraavi väiksed purded.  

Loodusteadlikkuse edendamisest  ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2.  ja tabel 

3.  

Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. 

Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2. 

Hooldustööde osas oli 2021 aasta sarnaselt 2020 aastaga väljakutseid pakkuv. Lisaks 

tavapärasele hooldusele tuli koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata 

külastusobjektide puutepindade desinfitseerimisele.  

Planeeritud objektide remondi- ja hooldustegevused tuli seoses töötajate koormuse 

suurenemisega  ümber vaadata ja paljude tööde elluviimiseks kasutada lisatööjõudu.  

Kõige suuremaks aja- ja ressursikulukamaks tööks oli Kauksi külastuskeskuse 

kujundamine Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuseks.  Valmis vana kõrvalhoone 

asemele täiesti uus, kaasaegne ja energia säästlik  ekspositsiooni hoone.  Selle sisu 

lähteülesande koostamiseks saime põhiteemad Keskkonnametilt.  Materjalide  ja 

kujunduse tootmise juures osales lisaks RMK  10 liikmelisele töörühmale veel, kohaliku 

Kogukonna Muuseumi rahvas. Erinevate teemade käsitlemisel kaasati eksperte nii 

tehnika- kui teadusringkondadest. Lisaks valminud interaktiivsele ekspositsioonile 

töötab uues majas teabepunkt ja lahendati pikalt muret teinud kaasaegsete  

tualettide puudumise probleem.  

Uuenenud külastuskeskuse juurde oli vaja kaasajastada ka keskuse õuelt algav 

kodurada, Oja loodusrada. Valmis uus infotahvel mis näitab veidi muudetud rajatrassi, 

et külastajatele pakkuda peale kauneid vaateid pakkuva Oja raja veidi rohkem ka 

rannamänniku, Peipsi luidete ja  laulvate liivade võlusid. Samas viib uus rada mööda 

ka Alutaguse valla poolt rajatud uuest rannahoonest. Valmis uus sild uuendati 

vaatekoha tahvlid ja rajati puhkamiseks pingid. 

1.–11. juulini 2021 toimunud XXIII suvefestival „Seitsme linna muusika“ oli inspireeritud 

loodusest ja viis festivalikülastaja taas avastama Ida-Virumaa looduskauneid kohti ja 

uusi kontserdipaiku nii toimus 3 juunil kontsert ka vastavatud Alutaguse rahvuspargi  

külastuskeskuses ja selle õuealal. Külastajatele olid avatud mitmed töötoad ja toimusid 

juhendatud matkad külastuskeskuse kodurajal, Oja loodusrajal.  Lisaks osalesime ka 

sama festivali raames 11.juuni  Narva Äkkekülas toimuval kontserdil et ka sealsele 

rahvale tutvustada noort  rahvusparki ja külastuskeskust. 



Tabel 2. Ida-Viru külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021. 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud töö 

teostamise 

periood 
2021. aastal teostatud tööde 

kirjeldus 

          
2020-

2022 

2023-

2029 

Alutaguse rahvuspark ja Peipsi põhjaranniku puhkeala 

Oru park   
Oru pargi MKA 

Pargi pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                               

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Olemasoleva 

rekonstrueerimisprojekti 

täitmise jälgimine, tööd 

olemasoleva 

rekonstrueerimisprojekti 

elluviimiseks 

x x  

      Teavitamine 
Kaitseväärtuste tutvustamine, 

kaitse teostamine 
x x 

 

      Projekteerimine 
WC ja sadamasilla  

projekteerimine 
x x 

Sadamasilla hangete 

korraldamine, Projekti ekspertiisi, 

OJV lepingute sõlmimine 

 

      Taristu rajamine 
WC  ja sadamasilla  

ehitamine 
 x  

      Taristu rajamine Valgustusprojekti III etapp x x  

      Taristu rajamine 
Hõbeallika koopa trepi 

remont 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

RMK matkatee Penijõe-

Aegviidu- Kauksi ( 293 

km)  

Alutaguse RP* 

Tudusoo LKA, 

Uljaste MKA, 

Ontika MKA, 

Oru pargi MKA, 

Päite MKA,  

Udria MKA, 

Vaivara MKA, 

Kurtna MKA, 

Jõuga MKA, 

Agusalu LKA, 

Iisaku 

pargimets, 

Muraka LKA 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                               

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu rajamine  Ohutustaristu rajamine x   



      Teavitamine Teabe uuendamine  x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Aidu-Nõmme lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Kompaktsema 

matkaspetsiifilise taristu 

arendamine 

 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Alulinna lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Kompaktsema 

matkaspetsiifilise taristu 

arendamine 

x x  

  

 

 

 

 

    

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Aidu-Liiva lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Kompaktsema 

matkaspetsiifilise taristu 

arendamine 

 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Toila lõkkekoht  

Juurdepääsu 

parandamine                                      

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Juurdepääsu tee remont x  
 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x   

Mummassaare lõkkekoht 
Utria MKA 

Pimestiku skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Raadna telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                          

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x x Infotahvli/ala kaart  paigaldus 



      Projekteerimine Ala planeeringu uuendamine  x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

 Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine  
x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Lagedi telkimisala 

 

 

  Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x  Infotahvli/ala kaart  paigaldus 

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

 Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine  
 x  

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kauksi telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                        

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine                                 

Tegevuse 

mitmekesistamine                                         

Külastuse suunamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine, 

platvorm 
x  Teise liini tee remont  

      Teavitamine 
 Infotahvlite koostamine, 

valmistamine 
x x  

      Taristu rajamine Käimla rajamine  x  

Kauksi oja loodusrada  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                               

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine                           

Loodusharidusliku 

suuna arendamine                 

Erivajadustega  

külastajate taristu 

arendamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Külastuskeskuse koduraja 

parendamine 
x  Oja silla rekonstrueerimine 

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x  

Uue infotahvli paigaldus koos 

infokandjaga raja alguses 



      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Luite matkarada  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                            

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine                                               

Teiste objektidega 

sidumine 

Teavitamine 
Infotahvlite koostamine ja 

valmistamine, viitamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kauksi rannametsa 

puhkekoht (suurürituste 

ala) 

 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Iisaku vaatetorn 
Alutaguse RP*   

Iisaku parkmets 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                            

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine                                               

Teiste objektidega 

sidumine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Ala planeeringu muutmine, 

lõkkekohaga ühendamine, 

taristu rekonstrueerimine 

x x 

Hangete korraldamine, projekti 

ekspertiisi, OJV lepingute 

sõlmimine, alustati 

rekonstrueerimistöödega 

 

      Projekteerimine 
Trepi, tee, valgustuse 

projekteerimine 
x  

Trepi, tee, valgustuse 

projekteerimine 

      Taristu rajamine 
Trepi, tee, valgustuse 

rajamine 
x  

Alustati trepi, tee, valgustuse 

rajamine 

      Teavitamine 

Keskne info jagamise koht, 

rahvuspark, külastusala, 

loodusväärtused, võimalused 

x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Iisaku mäe lõkkekoht 
 Alutaguse RP* 

Iisaku parkmets 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                            

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine                                               

Teiste objektidega 

sidumine 

Projekteerimine Uue taristu projekteerimine x  
Ühine projekteerimine  koos 

Iisaku vaatetorniga  

      Taristu rajamine Uue taristu rajamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 



Kotka matkarada 

 Alutaguse RP* 

Muraka LKA 

Rüütli skv, 

Rajasoo pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Laudtee rekonstrueerimine  x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Kõrtsikraavi silla 

rekonstrueerimine  
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Rüütli lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Muraka LKA 

Rüütli skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                          

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Seljandiku metsaonn  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kõrtsikraavi lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine       

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Selisoo matkarada 

Alutaguse RP* 

Selisoo LKA 

Kõrve skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                           
Taristu rajamine 

Laavu ette lõkkekoha 

rajamine ja mittepõleva 

pinnase paigaldamine (kui 

kaitsekorraldus kavas on 

muudatus tehtud) 

 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Metsküla poolse laudteelõigu 

rekonstrueerimine (2,2km) 
x  

Laudtee rekonstrueerimine 1.5 

km 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Selisoo lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Selisoo LKA 

Mõtuse skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Paviljoni rekonstrueerimine 

(sh. grill) 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kurtna matkarada 
Alutaguse RP* 

Kurtna MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 
Teavitamine Teavitav  suunamine x x  



      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Liivjärve lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Kurtna MKA 

Kurtna pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Maastikukaitselised tööd x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Martiska lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Kurtna MKA 

Jaala-Suur-

Kirjakjärve skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

maastikuseisundi jälgimine  

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Nõmmjärve lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Kurtna MKA 

Kurtna pv  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

maastikuseisundi jälgimine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Rääkjärve lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Kurtna MKA 

Kurtna pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

maastikuseisundi jälgimine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Konsu telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                         

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x   

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x  Infotahvli/ala kaart  paigaldus 

  

  

 

 

 

 

  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Jõuga järvede lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Jõuga MKA 

Jõuga pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Projekteerimine 
Trepi ja väikevormide  

projekteerimine 
x  

Hangete korraldamine, projekti 

ekspertiisi, ehitus- ja OJV 

lepingute sõlmimine 



      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Väikevormide 

rekonstrueerimine trepi 

rajamine 

x   

      Teavitamine 
Infotahvlite koostamine, 

valmistamine 
x x Infotahvli/ala kaart  paigaldus 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Uusküla telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                              

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Lahtiste lõkkeasemete 

rekonstrueerimine 
x x  

      Teavitamine 
Infotahvlite koostamine, 

valmistamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Karjamaa telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                               

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Täisrekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Infotahvli uuendamine, 

valmistamine   
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Varessaare metsaonn 

Alutaguse RP* 

Muraka LKA 

Muraka raba 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 
Taristu rajamine 

Laudtee lõikude rajamine 

ligipääsu teele 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Seljamäe loodusrada 
Tudusoo LKA 

Punasoo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Seljamäe lõkkekoht 

(Seljamäe loodusraja 

koosesisus) 

 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 



Punasoo lõkkekoht 

(Seljamäe loodusraja 

koosesisus) 

Tudusoo LKA 

Punasoo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Soosaare lõkkekoht 

(eramaa, maaomaniku 

soovil kodulehel pole 

kajastatud) 

 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Uljaste matkarada 
Uljaste MKA 

Uljaste oosi skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                         

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   

  

 

 

 

 

  

  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Uljaste lõkkekoht 
Uljaste MKA 

Uljaste pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Väikevormide 

rekonstrueerimine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Tudu metsaonn 
Tudusoo LKA 

Järvesoo skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                         

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Langevoja lõkkekoht 
Langevoja juga  

pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

Vaateplatvormi, piirete, 

treppide ja silla 

rekonstrueerimine 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Poruni matkarada 

Alutaguse RP* 

Puhatu LKA 

Poruni skv 

Ala planeeringu 

uuendamine Taristu 

kvaliteedi tõstmine 

Projekteerimine Uue taristu projekteerimine x  
Hangete korraldamine, projekti 

ekspertiisi lepingu sõlmimine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rajamine  x  

      Teavitamine 
Infomaterjalide koostamine, 

valmistamine 
 x  



   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Puhatu lõkkekohad 

Alutaguse RP* 

Puhatu LKA 

Gluboki pv 

Objekti likvideerimine  Objekti likvideerimine  

Olemasolevate lahtiste 

lõkkekohtade likvideerimine, 

Poruni matkaraja alguses ja 

lõpus olevate lõkkekohtade 

rekonstrueerimine  

x   

Võhma lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                    

Teavitamise 

kvaliteedi 

parandamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu täisrekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine, sh pinkide 

uuendamine 

Aluoja vaateplatvorm 

Kaitsealune 

üksikobjekt; 

Aluoja joa 

astang 

üksikobjekti pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Agusalu rattarada 
Alutaguse RP* 

Agusalu LKA 

Teiste objektidega 

sidumine                                          

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine Rajatahvlite uuendus x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

   
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  

Kogu taristu 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

Agusalu lõkkekoht 

Alutaguse RP* 

Agusalu LKA 

Ristikivi skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                               

Teiste objektidega 

sidumine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine Teabe uuendamine  x  



   Projekteerimine 
Kogu taristu 

rekonstrueerimisprojekt 
x  

Lõkkekoha (sh Agusalu 

rattarada) taristu 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

   
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Vaivara 

külastusobjekt/memoriaal 

Vaivara MKA 

Põrguaugumäe 

pv 

Objekti üleandmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine 
Võimalusel üleandmine 

kohalikule omavalitsusele 
x   

Uhaku puhkekoht Uhaku MKA pv 

Objekti likvideerimine                                                

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine 
Infotahvel loodusväärtuste 

tutvustamiseks 
x  

Infotahvli jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Kaitsealade teabetahvlid   
Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 
Teavitamine 

Infotahvel loodusväärtuste 

tutvustamiseks 
x x  

19 teabetahvli hooldus, remont 

ja uuendamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3. Külastuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine 2021. 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud 

tööde 

teostamise aeg  2021. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-

2022 

2023-

2029 

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus Uue kõrvalhoone ehitus X  Alutaguse rahvuspargi keskuse avamine 

 
Alutaguse rahvuspargi 

ekspositsiooni rajamine 

X  Alutaguse rahvuspargi ekspositsiooni rajamine 

 
Väli külastusinfo ekspositsiooni 

rajamine 

X  Väli külastusinfo ekspositsiooni rajamine 

 
Peahoone rekonstrueerimine, 

loodushariduse ruumide rajamine. 

X   

 Teavitavate ürituste korraldamine 
  7 linna muusikapäev Kauksis ja Narvas, Aleksei Turovski Kauksi ja Narva 

looduspäev 

RMK Narva teabepunkt  x  Teabepunkti ja ekspositsiooni avamine 

  


