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Sissejuhatus
RMK külastusalade jaoks oli 2020. aasta tavapäratu. Seoses koroonaviiruse levikust
tingitud eriolukorra kehtestamisega 12.03. - 17.05.2020 algas külastusperiood
tavapärasest ca 2 kuud varem. Inimestele soovitati eriolukorra ajal linnadest väljas
loodusradadel liikumist ja vabas õhus olekut. RMK hallatavate külastusobjektide
külastuskordade arv üle Eesti tõusis võrreldes 2019. aastaga 300 000 võrra, ulatudes 2,9
miljoni külastuskorrani. Pakutavate võimaluste vajalikkust näitab Turu-uuringute AS-i
2020. aasta oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise
uuring, mille käigus selgus, et kui 2012. aastal pidas RMK loodud puhkamise ja liikumise
võimalusi vajalikuks 85%, siis 2020. aastal 97% vastanutest.
Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2020. aasta väljakutseid
pakkuv aasta. Eriolukorra tõttu olid külastuskeskused 16. märtsist kuni 15. maini suletud.
Loodusõppeprogrammide tegemine kevadperioodil oli täielikult peatatud, osa
programme lükkus edasi sügisesse või jäi üldse ära. Külastuskeskuste avamise järel jäid
kehtima erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse
leviku tõkestamiseks.
Erinevatest piirangutest tulenevalt vähenes külastuskeskuste külastatavus ja
intensiivistus www.loodusegakoos.ee veebilehe külastatavus ning RMK Loodusega
koos mobiilirakenduse kasutus. Sellest tulenevalt pandi teavitustöös suur rõhk kodulehe
info ajakohasusele ja täiendamisele erinevate juhistega. Kodulehel loodi alamleht
„Juhised targaks looduskülastuseks“. Külastuse hajutamiseks pakuti välja lisaks väga
tuntud külastusobjektidele alternatiivseid võimalusi looduspuhkuseks. Loodi videoklipp
„Lähen metsa, järgin juhiseid“. Samuti valmis prügi liigiti kogumise teadvustamiseks
veebipõhine mäng „Sordi oma prügi“ ja kodulehele loodi alateema „Prügivabalt
looduses“.
Külastustaristu hoolduse osas tihendati igapäevast hooldussagedust. Varasemaga
võrreldes kasutati märgatavalt enam puhastus- ja desovahendeid. Hoolduse käigus
teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide
rekonstrueerimise
osas
toimusid
tavapärased
tegevused
taristu
rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel. Rekonstrueerimisel
kasutati nii RMK kui ka EU vahendeid.

1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud
1.1.
Külastajauuring
2020. aastal oli kavas läbi viia külastajauuring Lahemaa rahvuspargis ja Põhja-Eesti
puhkealal. Koroonaolukorrast tingituna lükkus kevadesse planeeritud uuringu algus
edasi 2020. aasta juulikuusse ja uuring kestab kuni 2021. aasta juuli kuuni.
1.2.
Külastusmahu seire
2020. aastal algas loendusperiood tavapärasest varem, seda tingituna
koroonapiirangutest tulenevalt varem alanud külastushooajast ja loendusperioodi
varem alustamist võimaldasid ka ilmastikuolud.
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Lahemaa rahvuspark sh. Lahemaa Põhja-Eesti puhkeala sh. Roela
rahvuspargi külastuskeskus, Oandu käbikuivati-muuseumi teabepunkt
külastuskeskus

Joonis 1. Lahemaa rahvuspargi sh. Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse ja Oandu
külastuskeskuse külastatavus, Põhja-Eesti puhkeala sh. Roela käbikuivati-muuseumi
teabepunkti külastatavas 2020. aastal.
Külastushooaja alguses suundusid paljud külastajad Tallinna läheduses paiknevatele
puhke- ja kaitsealadele liikuma. Sarnaselt mitmete teiste aladega suunduti
esmajoones tuntud ja populaarsetele külastusobjektidele. Lahemaa rahvuspargi ja
Põhja-Eesti puhkealal oli mitmeid külastusobjekte, kus külastuse surve oli väga kõrge ja
vajalik oli külastuse hajutamine, näiteks Viru raba õpperada Lahemaa rahvuspargis,
Kaberneeme lõkkekohad Põhja-Eesti puhkealal. Selleks jagati teavitavat ja suunavat
teavet kodulehe ja nutirakenduse vahendusel, osadele objektidele oli palgatud
turvafirma. Kuigi hooaja alguses oli suur surve erinevatel loodusradadel, siis hooaja
jooksul kandus külastuse raskuskese pigem erinevatele telkimisaladele ja
lõkkekohtadele.
Hooaja jooksul surve Lahemaa rahvuspargi külastusobjektidele leevenes. Külastajaid
õnnestus suunata ka vähem tuntud külastusobjektidele ja kuna Lahemaa rahvuspark
on populaarne sihtpunkt nii välismaalaste seas kui ka erinevate bussiväljasõitude ning
ürituste tarbeks, mille osas olid 2020 piirangud, siis vähenes ka külastuse surve jäädes
osadel objektidel madalamaks 2019. aasta omast. Kui üle Eesti enamus aladel
külastatavus varasemaga võrreldes tõusis, siis Lahemaa rahvuspargis see langes.
Sellest hoolimata oli probleeme parkimisega, eriti sellistel külastusobjektidel, kus

tavapäraselt käib bussidega palju suuri gruppe, kuid 2020. aastal oli olid need
asendunud sõiduautodega väiksemate seltskondadega. Osa hooajast olid
külastuskeskused suletud, Oandu külastuskeskuse külastatavus vähenes vähesel
määral,
Lahemaa
rahvuspargi
külastuskeskuse
külastatavus
vähenes
märkimisväärselt.
Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele
liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1),
laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga.
Tabel 1. Lahemaa külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.
Külastusobjekt
Altja loodus- ja kultuurilooline rada
Käsmu loodusrajad sh. Vana-Jüri ots
Koprarada
Oandu loodusmetsarada
Purekkari telkimisala
Tsitre telkimisala
Viru raba õpperada
Kaberneeme lõkkekohad
Kaberneeme rannaala
Neeruti loodusrada

Külastatavus 2020
12 700
40 700
4 400
9 000
16 300
12 100
31 800
46 900
19 700
8 700

1.3.
Külastusobjektide seisundi seire
Lahemaa rahvuspargi ja Põhja- Eesti puhkeala objektidel toimus külastusobjektide
seisudi seire viimane seirering 2018. aastal ning andmeid on käsitletud
külastuskorralduskavas. Järgmine seirering toimub eeldatavalt 2022. aastal.

1.4.
Ressursi seire
RMK külastusaladel tõusis üle-eestiliselt 2020. a. kogutud jäätmete hulk 35%, kasutatud
lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud külastusperioodi pikenemisest ja külastuse
suurenemisest ning osadel aladel ka uute külastusobjektide või lõkkeasemete
lisandumisest.
Põhja-Eesti puhkeala
rahvuspargis 57 m³.

külastusobjektidel

koguti

jäätmeid

172

m³,

Lahemaa

Ülevaate külastusaladel tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude
kogusest annavad joonis 2 ja joonis 3.
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Joonis 2. Põhja-Eesti puhkealal ja Lahemaa rahvuspargis kogutud jäätmed.
Lõkkepuid kasutati Põhja-Eesti puhkeala külastusobjektidel 2020.a. 203 m³ ja
Lahemaa rahvuspargis 87 m³.
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Joonis 3. Põhja-Eesti puhkealal ja Lahemaa rahvuspargis kasutatud lõkkepuud.

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine
Loodusteadlikkuse edendamiseks tuli leida uusi kontaktivabu lahendusi. Aprillis võeti
kasutusele Loquizi tarkvara platvorm, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK
külastusobjektidel harivate nutimängude mängimiseks. Lahemaa rahvuspargi
külastuskeskus pakkus 2 erinevat mängu ja Oandu külastuskeskus samuti 2 erinevat
mängu.
Alustati erinevate õppe- ja teavitavate videote tegemist külastuskeskuste kodulehe
tarbeks. Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusel valmis video pealkirjaga „Lugusid
Lahemaa rahvuspargi alguspäevilt“ ja Oandu külastuskeskusel valmis video
pealkirjaga: “Oandult saavad alguse paljud Lahemaa rajad“.
Looduskaitse 110. sünnipäeva tähistamiseks kutsus RMK koostöös geopeituse
kogukonnaga (sh MTÜ Geopeitus) alates 1. augustist inimesi rahvusparkidesse
(Alutaguse, Karula, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Vilsandi) geopeitust mängima,
mille tarbeks loodi vastav aarete seeria LK110, kus tutvustati põnevaid lugusid ja
huvitavaid fakte vastava rahvuspargi ajaloost ning loodusväärtustest jms. Lahemaa
RP sai selleks puhul peidetud 10 aaret.
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 5238 inimest ja erinevatest
loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa
763 inimest.
Oandu külastuskeskuses sai teavet 6783 inimest ja erinevatest loodushariduslikest
tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 14072 inimest.
Roela käbikuivati-muuseumi teabepunktis sai teavet 154 inimest.

3. Hooldus ja rekonstrueerimine
Lahemaa külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2020. aastal
otsekuludena kokku 231 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
109 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 40 tuhat eurot ning
loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 82 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste
korrashoiule 50 tuhat eurot. Ühtekuuluvusfondi vahendeid külastustaristu
rekonstrueerimiseks Lahemaa külastusalal 2020. aastal ei kasutatud.
Loodusteadlikkuse edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel
3.
Hooldustööde osas oli aasta väljakutseid pakkuv. Lisaks tavapärasele hooldusele tuli
koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata külastusobjektide puutepindade
desinfitseerimisele, millest tulenevalt suurenes hoolduse maht külastusobjektil. Samas
suurenes vajadus külastajate hajutamiseks, suunamiseks ning teavitamiseks, et
külastajad
avastaksid
lisaks
populaarsetele
külastusala
objektidele
ka
vähemkülastatavaid objekte.
Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4.
Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2.
Tähistamaks 110 aasta möödumist Eesti looduskaitse sünnist ning ühtlasi
jäädvustamaks rahvajutu aastat rajati Sagadi ja Oandu vahele 2020. aastal SagadiOandu Metsajuttude rada. 5,6 kilomeetrisel rajal saab lugeda või kuulata erinevaid
metsaga seotud rahvajutte ning ohutult Sagadi ja Oandu vahel matkata.
Uuendati Tsitre puuderaja infotahvleid ning parendati rajatrassi kulgemist. Ühe
kilomeetri pikkusena on see jõukohane ka väikestele loodusesõpradele. Infotahvlitelt
leiab huvitavat nii puude kui ka Tsitre pika ajaloo kohta.
Muudeti Nõmmeveski lõkkekoha juurdepääsutee paiknemist, et takistada eramaal
sõitmist ning pinnase kahjustamist.
Kahel Lahemaa külastusala objektil jätkusid ka RMK looduskaitseosakonna poolt
läbiviidavad looduskaitselised tööd. Viru raba õpperajale paigaldati raba
taastamistöid tutvustav infostend ja Neeruti külastusobjektide läheduses eemaldati
poollooduslike koosluste säilitamiseks peale kasvanud võsa.

Tabel 2. Lahemaa külastusalal perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020.
Külastusobjekt

Kaitseala,
vöönd

Arengusuunad

Tegevus

Tegevuse kirjeldus

Planeeritud tööde
teostamise periood
20202022

20232029

2020. aastal
teostatud tööde kirjeldus

Lahemaa rahvuspark
RMK matkatee OanduAegviidu/Oandu Kalmeoja lõik (sh. OanduVõsu matkarada,
Nõmmeveski-Liiapeksi
matkarada, VõsuNõmmeveski matkarada)

Kuueristi puhkekoht

Käsmu loodus-ja
kultuurilooline rada

Lahemaa rp

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv,
Käsmu skv,
Palganõmme
skv

Taristu kvaliteedi
tõstmine. Tegevuste
mitmekesistamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Ala planeeringu
uuendamine Taristu
kvaliteedi tõstmine
Teavitamise kvaliteedi
tõstmine

Taristu
rekonstrueerimine

Taristu uuendamine laudkatted, purded, trepid,
rajaväravad jm
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Matkatee viitade
uuendamine
Taristu
Höövli tee puhkekoha ja
remont/uuendamine pärandkultuurilise
ja hooldamine
metsaülema/metsavahi
koha korrastamine (säilimise
ja ohutuse tagamise
remonttööd)
Taristu
Taristu rekonstrueerimine
rekonstrueerimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine
Projekteerimine
Vana-Jüri otsa parkmetsa
planeeringu ja projekti
koostamine : teede
asukohtade planeerimine,
pingid, väikerajatised,
linnuvaatlusplatvormestakaad, käimla,
juhatavad viidad jms
Taristu rajamine
Projektijärgse taristu
rajamine
Infomaterjalide
Infotahvel Käsmu parklas ja
koostamine ja
infotahvlid
trükkimine
linnuvaatlusplatvormil.
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

x

x

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd. Matkatee
viitade uuendamine
Höövli tee puhkekoha ja
pärandkultuurilise
metsaülema/metsavahi
koha korrastamine (säilimise
ja ohutuse tagamise
remonttööd)

x
x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Käsmu matkarada

Käsmu jalgrattarada

Viru raba õpperada

Kalmeoja lõkkekoht

Lahemaa rp,
Lahemaa pv,
Käsmu skv,
Palganõmme
skv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv,
Käsmu skv,
Palganõmme
skv
Lahemaa rp,
Viru raba skv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Taristu kvaliteedi
tõstmine. Tegevuste
mitmekesistamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
tõstmine. Tegevuste
mitmekesistamine

Taristu kvaliteedi
tõstmine. Tegevuste
mitmekesistamine

Projekteerimine

Palganeeme otsa arendus
pärast sõjaväerajatiste
lammutamist.
Projekteerimine
Käsmu järve parkla
projekteerimine (ettepanek
kaitsekorralduskavasse).
Taristu rajamine
Käsmu järve parkla
rajamine
Taristu
Eru parkla
rekonstrueerimine
rekonstrueerimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Märgistuse ja viidastuse
uuendamine.
Taristu
Viidastuse ja märgistuse
remont/uuendamine uuendamine.
ja hooldamine

Projekteerimine

x

x
x
x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd. Märgistuse ja
viidastuse uuendamine
Viidastuse ja märgistuse
uuendamine

x

x

Parkla projekteerimine

Valminud eskiisprojekt
x

Taristu rajamine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
rekonstrueerimine
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Projekteerimine

Taristu rajamine

Parkla rajamine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd.
Laudraja ja vaatetorni
rekonstrueerimine
Välikäimla
rekonstrueerimine.

x
x

x
x

x
Rabade taastamise
infotahvli paigaldamine

x
Lõkkekoha
rekonstrueerimise ja
täiendavate lõkkekohtade
rajamise projekteerimine.
Lõkkekoha
rekonstrueerimine,
täiendavate lõkkekohtade
rajamine.

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh laudraja
uuendamine

x

x

x

Uuendatud katusega laudpink

Altja loodus-ja
kultuurilooline õpperada

Nõmmeveski lõkkekoht

Oandu loodusmetsarada

Oandu taimetargarada

Lahemaa rp,
Altja pv,
Merinõmme
skv

Lahemaa rp,
Kotka skv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv,
Kõrve skv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine
Maastikukaitseliste
meetmete
rakendamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
tõstmine.
Erivajadustega
külastajatele taristu
arendamine.
Teavitamise kvaliteedi
tõstmine.
Loodusharidusliku suuna
arendamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Vana karjääri korrastamine
(võsa eemaldamine, kalda
korrastus).
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Raja viidastuse
uuendamine.
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Projekteerimine
Lõkkekoha
rekonstrueerimise
projekteerimine

Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Projekteerimine

Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine

Projekteerimine
Taristu rajamine

Lõkkekoha
rekonstrueerimine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd
x

x

Infotahvli uuendamine

x

x

x

x

x

Invavõimaluste
projekteerimine.
Invavõimaluste loomine

Uuendatud kaks laud-pinki ja
kaetud lõkkease
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

Raja rekonstrueerimine

Olemasoleva taristu
remont- ja uuendamine.
Viidastuse ja infotahvlite
osaline uuendamine. Raja
treppide ja laudtee lõikude
rekonstrueerimine.

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd. Raja
viidastuse uuendamine

x

Raja rekonstrueerimise
projekteerimine

Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

x

x
x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x
x

Oandu pärandkultuurirada

Oandu telkimisala

Koprarada

Majakivi-Pikanõmme
loodusõpperada

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Sipa skv

Lahemaa rp,
Suurekõrve
skv, Lahemaa
pv

Taristu kvaliteedi
Taristu
tõstmine. Teavitamise
remont/uuendamine
kvaliteedi tõstmine.
ja hooldamine
Lisavõimaluste loomine.
Aastaringse kasutuse
soodustamine.
Loodusharidusliku suuna
arendamine
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Olemasoleva taristu
hooldus- ja remontööd.
Laudtee asendamine
puiduhakkest rajaga,
infotahvlite aluste
uuendamine, jooksev
suvine ja talvine hooldus.

Taimeaia tahvlite
koostamine ja
valmistamine.
Heinaküünides infotahvlite
koostamine ja valmistamine
Projekteerimine
Telkimisala
rekonstrueerimise
projekteerimine.
Taristu
Telkimisala
rekonstrueerimine
rekonstrueerimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine remont- ja uuendamine
ja hooldamine
Projekteerimine
Raja rekonstrueerimise
projekteerimine
Taristu
Raja rekonstrueerimine
rekonstrueerimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Treppide ja raja remont.
Projekteerimine
Raja tagumise (tornipoolse)
parkla ja käimla
rekonstrueerimise
projekteerimine
Taristu
Raja tagumise (tornipoolse)
rekonstrueerimine
parkla ja käimla
rekonstrueerimine
Projekteerimine
Raja rekonstrueerimise
projekteerimine
Taristu
Raja rekonstrueerimine
rekonstrueerimine
(osaline)
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remontööd, sh laudtee
asendamine puiduhakkest
rajaga

Saeveski ekspositsiooni
kujundus ja materjalid
x

x
x
x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x
x
x

x

x
x
x
x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh parkla
piirete vahetamine

Purekkari telkimisala

Tsitre telkimisala

Tsitre puuderada

Juminda telkimisala

Ojaäärse metsarada

Võsu telkimisala

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Mere pv

osaliselt
Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine Teavitamise
kvaliteedi tõstmine
Loodusharidusliku suuna
arendamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
tõstmine Teavitamise
kvaliteedi tõstmine
Loodusharidusliku suuna
arendamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine Tegevuse
mitmekesistamine

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Projekteerimine

Torni infomaterjalide
koostamine ja valmistamine
Rekonstrueerimise
projekteerimine
Rekonstrueerimine

Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine
Projekteerimine
Rekonstrueerimise
projekteerimine
Taristu
Rekonstrueerimine
rekonstrueerimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Projekteerimine
Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine

Raja info uuendamine, uute
infotahvlite koostamine
rajale ja vaatetorni
Rekonstrueerimise
projekteerimine
Rekonstrueerimine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Uuendatud kaetud lõkkease
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

Raja info uuendamine, raja
trassi parendamine

x
x
x
x

x

Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd
x

Metsaraja teabe ja
infotahvlite uuendamine,
uute tahvlite lisamine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

Uuendatud katusega laudpink ja kaetud lõkkease
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh raja trassi
parendamine, täiendav
viidastamine

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh raja piirete
uuendamine

Loodusharidusliku suuna
arendamine
Projekteerimine

Taristu
rekonstrueerimine

Mustoja parkla

Mustoja lõkkekoht

Ojakivi rada

Lahemaa rp,
Vainupea skv,
Lahemaa pv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Lahemaa rp,
Vainupea skv,
Lahemaa pv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Taristu kvaliteedi
tõstmine
Parkimisvõimaluste
parandamine
Teavitamiskvaliteedi
tõstmine

Endise metsavahi maja
väliõppeklass-teabemajaks
projekteerimine
Endise metsavahi maja
kohandamine
väliõppeklass-teabemajaks
Teabematerjalide
koostamine ja trükkimine

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Parkla piirete uuendamine
Projekteerimine

Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Taristu rajamine

Lahemaa rp,
Mohni skv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

x

x

x

Rekonstrueerimise
projekteerimine

Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh parkla
piirete uuendamine

x

Rekonstrueerimine

x
x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Parkla rajamine raja
algusesse
x

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Parkla piirete uuendamine

Mohni loodusrada

x

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine

Infomaterjalide koostamine
ja lisamine kivi juurde

Taristu
rekonstrueerimine

Taristu rekonstrueerimine (sh
käimlad)

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh laudtee
uuendamine ja osaline
hakkepuiduga asendamine
Ojakivi tutvustava infotahvli
paigaldamine

x

x

Koljaku puhkekoht

Esku puhkekoht

Sagadi-Oandu matkarada

Külastusobjekt

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp,
Lahemaa pv

Lahemaa rp.

Kaitseala,
vöönd

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu rajamine

Arengusuunad

Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Taristu
rekonstrueerimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Projekteerimine
Taristu rajamine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Tegevus

Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

x

Taristu rekonstrueerimine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

Matkaraja projekteerimine
Matkaraja rajamine
Olemasoleva taristu
rajamine, hooldus- ja
remonttööd
Raja infomaterjalide
koostamine
Tegevuse kirjeldus

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x
x

Taristu rekonstrueerimine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x
x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

Matkaraja projekteerimine
Matkaraja rajamine
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

Infomaterjalide koostamine
ja trükkimine

x
x
x

Planeeritud tööde
teostamise periood
20202022

20232029

2020. aastal
teostatud tööde kirjeldus

Põhja-Eesti puhkeala
RMK matkatee PenijõeAegviidu-Kauksi/OhepaluRoela lõik

Raketibaasi lõkkekoht

Mõdriku-Roela Taristu kvaliteedi
mka, Roela
tõstmine Teavitamise
skv;
kvaliteedi tõstmine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Matkatee viidastuse ja
märgistuse parandamine,
infotahvlite paigaldamine.
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Taristu
remont/uuendamine
ja hooldamine

Infomaterjalide koostamine
ja valmistamine
Olemasoleva taristu
hooldus- ja remonttööd.
Vajadusel rajatiste
uuendamine

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd. Matkatee
viidastuse ja märgistuse
parandamine

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Mardihansu lõkkekoht

Porkuni mka,
Porkuni pv

Ohepalu lõkkekoht

Kaberneeme lõkkekohad

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Vajadusel rajatiste
uuendamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Vajadusel rajatiste
uuendamine

Taristu kvaliteedi
tõstmine
Maastikukaitseliste
meetmete
rakendamine
Ala planeeringu
uuendamine Tegevuse
mitmekesistamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Piirete uuendamine.

Taristu rajamine

Neeruti loodusrada

Neeruti mka,
Neeruti pv,
Karuaugu skv,
Kiisa skv

Neeruti mka,
Neeruti pv,
Karuaugu skv

x

x

Ala taristu uuendamine.
Karjäärijärve korrastamine

x

Taristu kvaliteedi
säilitamine Teavitamise
kvaliteedi tõstmine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Rajamärgistuse, viitade
uuendamine

x

x

Rajal asuva info
uuendamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

x

Ala planeeringu
uuendamise projekti
koostamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine
Eesjärve telkimisala

x

x

Projekteerimine

Kaberneeme parkla

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh laudtee
uuendamise eeltööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Leivahjumäe lõkkekoht

Tissipuu lõkkekoht

Viitna loodusõpperada

Neeruti mka,
Neeruti pv,
Karuaugu skv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Neeruti mka,
Neeruti pv,
Karuaugu skv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Viitna mka,
Viitna skv,
Nabudi skv,
Linajärve pv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine

Viitna parkla

Roela lõkkekoht

Viitna mka,
Viitna skv

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Mõdriku-Roela Taristu kvaliteedi
mka, Roela
säilitamine Teavitamise
skv
kvaliteedi tõstmine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine
Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Rajamärgistuse, viitade
uuendamine
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine

Roela käbikuivati-muuseum Mõdriku-Roela Taristu kvaliteedi
mka, Roela
tõstmine Teavitamise
skv
kvaliteedi tõstmine

Kolga lahe
mka,
Pedassaare
pv

Taristu kvaliteedi
tõstmine

Infotahvlite uuendamine

x

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

x

x

info koostamine,
paigaldamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

x

x

Lõkkekohta kaitseala
infotahvli lisamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Hoone korstna remont,
käimlate kohandamine
masinaga tühjendatavaks,
õue-ala välimööbli
uuendamine
Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine

Pedassaare lõkkekoht

info koostamine,
paigaldamine

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh raja piirete
ja piktogrammide
uuendamine

x

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh korstna
remont

Teabepunkti banneri
paigaldamine
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Pedassaare metsamaja

Pedassaare matkarada

Projekteerimine

Rajatiste projekteerimine

Taristu
rekonstrueerimine

Rajatiste uuendamine

Taristu kvaliteedi
tõstmine

Taristu
Olemasoleva maja ja
remont/uuendamine õuerajatiste hooldus- ja
ja hooldamine
remonttööd

Kolga lahe
mka,
Pedassaare
pv

Taristu kvaliteedi
tõstmine. Teavitamise
kvaliteedi tõstmine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd.
ja hooldamine
Raja varustamine
infotahvlitega.
Suunaviitade uuendamine

Vainupea parkla

Kõverjärve parkla

x

Kolga lahe
mka,
Pedassaare
pv

Infomaterjalide
koostamine ja
trükkimine

Ohepalu lka,
Kõverjärve pv

x

x

x

Infotahvlite materjalide
koostamine

Taristu kvaliteedi
säilitamine

Taristu
Olemasoleva taristu
remont/uuendamine hooldus- ja remonttööd
ja hooldamine

Arengusuunad lahtised

Taristu
Olemasoleva säilitamine
remont/uuendamine kuni Viitna-Ohepalu-Tapa
ja hooldamine
matkamarsruudi arenduse
selgumiseni.

x

x

x

Uuendatud kaetud lõkkease
ja asendatud
amortiseerunud katusega
laud-pink, laud-pingiga.
Olemasoleva maja ja
õuerajatiste hooldus- ja
remonttööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd, sh
teavitavate siltide
uuendamine

x

x

x

Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd
Olemasoleva taristu hooldusja remonttööd

Tabel 3. Lahemaa külastusala külastuskeskustes perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020.

Külastuskeskus
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus

Oandu külastuskeskus

Tegevuste kirjeldus

Tööde teostamise aeg
2020-2022

2023-2029

x

x

Külastuskeskuse hoone hooldus- ja remonttööd

Kvaliteetse teabe jagamiseks jätkata koostööd
Keskkonnaametiga ruumide kasutamisel, esitlustehnika
uuendamisel, trükiste koostamisel, ekspositsiooni
arendamisel jms
Külastuskeskuse hoonetekompleksi hooldus- ja
remonttööd
Aastaringselt kasutatava suurema auditooriumi
loomiseks endise metskonna garaaži renoveerimine.
Endise metskonna sauna kohandamine matkajatele
pesemisvõimaluste loomiseks ja ravimtaimede
programmide läbiviimiseks.
Külastuskeskusesse viiva tee korduspindamine

2020. aastal teostatud tööde kirjeldus
Külastuskeskuse hoone hooldus- ja remonttööd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jätkuv koostöö Keskkonnaametiga ruumide
kasutamisel ja ekspositsiooni parendamisel

Külastuskeskuse hoonetekompleksi hooldus- ja
remonttööd

