
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Lahemaa 

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. 



1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

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

rahvuspargis ja Põhja-Eesti puhkealal. Kokkuvõtted tulemustest on leitavad Lahemaa 

külastusala külastaja ja külastusseire materjalide lehel veebis: 

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

kulastusseire 

 

1.2. Külastusmahu seire 

 

 

Joonis 1. Lahemaa rahvuspargi sh. Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse ja Oandu 

külastuskeskuse külastatavus, Põhja-Eesti puhkeala sh. Roela käbikuivati-muuseumi 

teabepunkti külastatavas 2021. aastal.  

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. Suve esimeses pooles olnud 

kuumalaine meelitas palju külastajaid eelkõige veekoguäärsetele külastusobjektidele, 

suur surve oli mitmetel rannapuhkuseks sobilikel objektidel. Suve teises pooles 

jahenenud ilmad soosisid rohkem radadel liikumist.  

Lahemaa rahvuspargi külastatavus oli 2020. aastal tugevalt koroonapiirangutest 

mõjutatud ja mõjud püsisid ka 2021. aastal, kui varasema perioodiga võrreldes käis 

tunduvalt vähem välisgruppe. Mitmetel objektidel püsis külastusmaht sarnasel 

tasemele või oli kerget langust. Külastusmahu tõusu oli Viru raba õpperajal. 

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. Lahemaa külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Altja loodus- ja kultuurilooline rada 11700 

Käsmu loodusrajad sh. Vana-Jüri ots 40900 

Koprarada 3300 

Oandu loodusmetsarada  4400 

Purekkari telkimisala  13900 

Tsitre telkimisala 11400 

Viru raba õpperada 33600 

Kaberneeme lõkkekohad 36100 

Kaberneeme rannaala 18500 

Neeruti loodusrada 6500 

 

 

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 2022. aastal. 

 

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. 

Põhja-Eesti puhkeala külastusobjektidel koguti jäätmeid 136 m³, Lahemaa 

rahvuspargis 46 m³.   

Ülevaate külastusaladel tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude 

kogusest annavad joonis 2 ja joonis 3. 



 

Joonis 2.  Põhja-Eesti puhkealal ja Lahemaa rahvuspargis kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid kasutati Põhja-Eesti puhkeala külastusobjektidel 2021.a. 138 m³ ja 

Lahemaa rahvuspargis 46 m³.  

 

Joonis 3. Põhja-Eesti puhkealal ja Lahemaa rahvuspargis kasutatud lõkkepuud. 

 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi 

kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate 

nutimängude mängimiseks. Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus pakkus 2 erinevat 

mängu ja Oandu külastuskeskus samuti 5 erinevat mängu. 
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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. Lahemaa RP sai selleks puhul peidetud 10 aaret.  

11. septembril toimus Oandu külastuskeskuses Lahemaa rahvuspargi 50 sünnipäeva 

tähistamine, mille käigus rajati Oandu külastuskeskuse hoovialale ja lähiümbrusesse 19 

valgusinstallatsiooniga loodusrada. 

Osaleti Lahemaa giidide koolitamisel.   

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 5579 inimest ja erinevatest 

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

1174 inimest.  

Oandu külastuskeskuses sai teavet 7177 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 16779 inimest.  

Roela käbikuivati-muuseumi teabepunktis sai teavet 242 inimest. 

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Lahemaa külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2021. aastal 

otsekuludena kokku 225 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  

85 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 36 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 104 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 71 tuhat eurot.  

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. 

2021. aasta möödus Lahemaa külastusalal Lahemaa rahvuspargi 50. juubeli 

tähistamise tähe all. 29. aprillil anti Oandul Põhja-Eesti esindajatele üle aasta 

toidupiirkonna tiitel. 05. juunil avati rahvuspargi juubelit tähistades Oandu 

külastuskeskuse hoovis näitus „Kõnelev ajalugu“ , kus vanad fotod pandi ruutkoodi abil 

kõnelema. Näitusega saab tutvuda tänaseni. Juubeliaasta kulmineerus 11. septembril 

toimunud sünnipäevapeoga, mille käigus rajati Oandu külastuskeskuse hoovialale ja 

lähiümbrusesse 19 valgusinstallatsiooniga loodusrada. 

Aasta jooksul uuendati mitmeid külastustaristu objekte üle Lahemaa, olulisemad neist 

on Käsmu piirkonna liiklust ja parkimist korraldavate stendide paigaldamine, Oandu 



pärandkultuurirajale püsinäituse paigaldamine, Mohni rajataristu taastamine. Lisaks 

muudeti Oandu-Ikla Matkatee trassi selliselt, et see läbib nüüd Võsu alevikku. 

Põhja- Eesti puhkealal uuendati Kaberneeme randa viivat laudrada, parendati 

lõkkekohti ja taastati puukuur. Neerutisse paigaldati uued mobiiligiidi infoalused. 

Hooldustööde osas oli aasta väljakutseid pakkuv. Lisaks tavapärasele hooldusele tuli 

koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata külastusobjektide puutepindade 

desinfitseerimisele, millest tulenevalt suurenes hoolduse maht külastusobjektil. 

Planeeritud objektide remondi- ja hooldustegevused tuli ümber vaadata ja paljude 

tööde elluviimiseks kasutada ka lisatööjõudu.  

Lahemaa rahvuspargis ja Põhja-eesti puhkealal parendati külastusobjektide 

kasutusmugavust lisades laud-pinkidele tulekindlaid grillialuseid ja käimlatele valgust 

läbilaskvaid  paneele. 



Tabel 2. Lahemaa külastusalal perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021. 

Külastusobjekt Kaitseala, 

vöönd 

Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus Planeeritud tööde 

teostamise periood 
2021. aastal  

teostatud tööde kirjeldus 
2020-

2022 

2023-

2029 

Lahemaa rahvuspark 

RMK matkatee Oandu-

Aegviidu/Oandu -Kalmeoja 

lõik (sh. Oandu-Võsu 

matkarada, Nõmmeveski-

Liiapeksi matkarada, Võsu-

Nõmmeveski matkarada) 

Lahemaa rp Taristu kvaliteedi 

tõstmine. Tegevuste 

mitmekesistamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu uuendamine - 

laudkatted, purded, 

trepid, rajaväravad jm 

 x  

  
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Matkatee viitade 

uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh matkatee trassi  

muutmine (Rada läbib nüüd Võsu 

alevikku), Joaveski-Nõmmeveski 

vahel asendati laudrada 

hakkepuiduga    
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Höövli tee puhkekoha ja 

pärandkultuurilise 

metsaülema/metsavahi 

koha korrastamine 

(säilimise ja ohutuse 

tagamise remonttööd) 

x x  

Kuueristi puhkekoht Lahemaa rp, 

Lahemaa 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 

Käsmu loodus-ja kultuurilooline 

rada 

Lahemaa rp, 

Lahemaa pv, 

Käsmu skv, 

Palganõmme 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine Taristu 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Projekteerimine Vana-Jüri otsa 

parkmetsa planeeringu 

ja projekti koostamine : 

teede asukohtade 

planeerimine, pingid, 

väikerajatised, 

linnuvaatlusplatvorm-

estakaad, käimla 

juhatavad viidad jms 

x   

   
Taristu rajamine Projektijärgse taristu 

rajamine 
x x  

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Infotahvel Käsmu parklas 

ja infotahvlid 

linnuvaatlusplatvormil. 

x   

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh paigaldati 4 suurt 

infostendi liikluse ja parkimise 

korraldamiseks (Käsmu piirkonna 

kohta) 



Käsmu matkarada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv, 

Käsmu skv, 

Palganõmme 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine. Tegevuste 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Palganeeme otsa 

arendus pärast 

sõjaväerajatiste 

lammutamist. 

 x  

  
Projekteerimine Käsmu järve parkla 

projekteerimine 

(ettepanek 

kaitsekorralduskavasse). 

x   

   
Taristu rajamine Käsmu järve parkla 

rajamine 
x   

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Eru parkla 

rekonstrueerimine 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Märgistuse ja viidastuse 

uuendamine. 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh paigaldati 4 suurt 

infostendi liikluse ja parkimise 

korraldamiseks (Käsmu piirkonna 

kohta) 

Käsmu jalgrattarada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv, 

Käsmu skv, 

Palganõmme 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Viidastuse ja märgistuse 

uuendamine. 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh paigaldati 4 suurt 

infostendi liikluse ja parkimise 

korraldamiseks (Käsmu piirkonna 

kohta) 

Viru raba õpperada Lahemaa rp, 

Viru raba skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine. Tegevuste 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Parkla projekteerimine 

x  Projekteerimishanke läbiviimine, 

lepingu sõlmimine 
   

Taristu rajamine Parkla rajamine x      
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 
   

Taristu 

rekonstrueerimine 

Laudraja ja vaatetorni 

rekonstrueerimine 
 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Käimla 

rekonstrueerimine. 
x   

   Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

 

x   

Kalmeoja lõkkekoht Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine. Tegevuste 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Lõkkekoha 

rekonstrueerimise ja  

täiendavate 

lõkkekohtade rajamise 

projekteerimine. 

 x  

   
Taristu rajamine Lõkkekoha 

rekonstrueerimine, 

täiendavate 

lõkkekohtade rajamine. 

x x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Vana karjääri 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh vahetati laavu 

katus 



korrastamine (võsa 

eemaldamine, kalda 

korrastus). 

Altja loodus-ja kultuurilooline 

õpperada 

Lahemaa rp, 

Altja pv, 

Merinõmme skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Raja viidastuse 

uuendamine. 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

 

x   

Nõmmeveski lõkkekoht Lahemaa rp, 

Kotka skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine    

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Projekteerimine 

 

Lõkkekoha 

rekonstrueerimise 

projekteerimine  x  

   Taristu 

rekonstrueerimine 

Lõkkekoha 

rekonstrueerimine 
x x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh vahetati laavu 

katus 

Oandu loodusmetsarada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv, 

Kõrve skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Raja rekonstrueerimise 

projekteerimine  x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja rekonstrueerimine  x  
   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Oandu taimetargarada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine. 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine. 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine. 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja rekonstrueerimine 

  

Materjalide soetamine raja 

rekonstrueerimiseks. Vana raja 

osaline lammutamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Viidastuse ja infotahvlite 

osaline uuendamine. 

Raja treppide ja laudtee 

lõikude 

rekonstrueerimine. 

x  Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

  
Projekteerimine Invavõimaluste 

projekteerimine. 
x   

   
Taristu rajamine Invavõimaluste loomine 

x   

Oandu pärandkultuurirada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine. 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine. 

Lisavõimaluste 

loomine. 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Laudtee asendamine 

puiduhakkest rajaga,  

infotahvlite aluste 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh püsinäituse 

,,Kõnelev ajalugu“ rajamine 



Aastaringse 

kasutuse 

soodustamine. 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

uuendamine, jooksev 

suvine ja talvine hooldus. 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Taimeaia tahvlite 

koostamine ja 

valmistamine. 

Heinaküünides 

infotahvlite koostamine 

ja valmistamine 

x   

Oandu telkimisala Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Telkimisala 

rekonstrueerimise 

projekteerimine. 

 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Telkimisala 

rekonstrueerimine 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh käimla katuse 

remont 

Koprarada Lahemaa rp, 

Sipa skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Raja rekonstrueerimise 

projekteerimine 
x   

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja rekonstrueerimine 
x   

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Treppide ja raja  remont. 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh raja piirete 

uuendamine 

Majakivi-Pikanõmme 

loodusõpperada 

Lahemaa rp, 

Suurekõrve skv, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Raja tagumise 

(tornipoolse) parkla ja 

käimla  rekonstrueerimise 

projekteerimine 

x   

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja tagumise 

(tornipoolse) parkla ja 

käimla  

rekonstrueerimine 

x   

   
Projekteerimine Raja rekonstrueerimise 

projekteerimine 
 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja rekonstrueerimine 

(osaline) 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 
   

Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Torni infomaterjalide 

koostamine ja 

valmistamine 

x   

Purekkari telkimisala Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Rekonstrueerimise 

projekteerimine 
 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine 
x x  



   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tsitre telkimisala Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Rekonstrueerimise 

projekteerimine 
 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine 
x x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tsitre puuderada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Raja info uuendamine, 

uute infotahvlite 

koostamine rajale ja 

vaatetorni 

x   

Juminda telkimisala Lahemaa rp, 

Mere pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Rekonstrueerimise 

projekteerimine 
 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine  x  
   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ojaäärse metsarada osaliselt 

Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Metsaraja teabe ja 

infotahvlite uuendamine, 

uute tahvlite lisamine 

x   

Võsu telkimisala Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Projekteerimine Endise metsavahi maja  

väliõppeklass-

teabemajaks 

projekteerimine 

 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Endise metsavahi maja 

kohandamine 
 x  



väliõppeklass-

teabemajaks    
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Teabematerjalide 

koostamine ja trükkimine  x  

Mustoja parkla Lahemaa rp, 

Vainupea skv, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Parkla piirete 

uuendamine 

 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh piirete uuendamine 

Mustoja lõkkekoht Lahemaa rp, 

Vainupea skv, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Rekonstrueerimise 

projekteerimine  x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine  x  
   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh laavu katuse 

vahetamine 

Ojakivi rada Lahemaa rp, 

Lahemaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Parkimisvõimaluste 

parandamine 

Teavitamiskvaliteedi 

tõstmine 

 

Taristu rajamine Parkla rajamine raja 

algusesse 

 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Parkla piirete 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

 

Infomaterjalide 

koostamine ja lisamine 

kivi juurde 
x   

Mohni loodusrada Lahemaa rp, 

Mohni skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine 

(sh käimlad) 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, põlengu käigus 

hävinud matkaraja taastamine 

Koljaku puhkekoht Lahemaa rp, 

Lahemaa 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 

Esku puhkekoht Lahemaa rp, 

Lahemaa 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 



Sagadi-Oandu matkarada Lahemaa rp. Taristu rajamine Projekteerimine Matkaraja 

projekteerimine 
x   

   Taristu rajamine Matkaraja rajamine x      
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

hooldus- ja remonttööd 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 
   

Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Raja infomaterjalide 

koostamine x x  

Külastusobjekt Kaitseala, 

vöönd 

Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus Planeeritud tööde 

teostamise periood 
2021. aastal  

teostatud tööde kirjeldus 
2020-

2022 

2023-

2029 

Põhja-Eesti puhkeala 

RMK matkatee Penijõe-

Aegviidu-Kauksi/Ohepalu-

Roela lõik 

Mõdriku-Roela 

mka, Roela skv; 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Matkatee viidastuse ja 

märgistuse 

parandamine, 

infotahvlite 

paigaldamine. 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine. Matkatee viidastuse ja 

märgistuse parandamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Infomaterjalide 

koostamine ja 

valmistamine 

x   

Raketibaasi lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine.  x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Mardihansu lõkkekoht Porkuni mka, 

Porkuni pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine.  x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ohepalu lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kaberneeme lõkkekohad 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine    

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine                            

Ala planeeringu 

uuendamine  

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Piirete uuendamine. 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh tules hävinud 

puukuuri taastamine ja kolme 

kaetud lõkkealuse asendamine  



   
Projekteerimine Ala planeeringu 

uuendamise projekti 

koostamine 
 x  

   
Taristu rajamine Ala taristu uuendamine. 

Karjäärijärve 

korrastamine 
 x  

Kaberneeme parkla 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine 
x  

Randa viiva laudtee 

rekonstrueerimine 

Neeruti loodusrada Neeruti mka, 

Neeruti pv, 

Karuaugu skv, 

Kiisa skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Rajamärgistuse, viitade 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine,  

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Rajal asuva info 

uuendamine  x 
Paigaldati uued mobiiligiidi 

infoalused 

Eesjärve telkimisala Neeruti mka, 

Neeruti pv, 

Karuaugu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Leivahjumäe lõkkekoht Neeruti mka, 

Neeruti pv, 

Karuaugu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tissipuu lõkkekoht Neeruti mka, 

Neeruti pv, 

Karuaugu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Viitna loodusõpperada Viitna mka, 

Viitna skv, 

Nabudi skv, 

Linajärve pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

info koostamine, 

paigaldamine x   

Viitna parkla Viitna mka, 

Viitna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Roela lõkkekoht Mõdriku-Roela 

mka, Roela skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Olemasoleva taristu 

hooldus- ja remonttööd. 

Rajamärgistuse, viitade 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh uue pink-laua 

lisamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Lõkkekohta kaitseala 

infotahvli lisamine  x  

Roela käbikuivati-muuseum Mõdriku-Roela 

mka, Roela skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine.  

Hoone korstna remont, 

käimlate kohandamine 

masinaga  

tühjendatavaks, õue-ala 

välimööbli uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

info koostamine, 

paigaldamine  x  

Pedassaare lõkkekoht Kolga lahe 

mka, 

Pedassaare pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Projekteerimine Rajatiste projekteerimine x   

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rajatiste uuendamine 
x x  

Pedassaare metsamaja Kolga lahe 

mka, 

Pedassaare pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Pedassaare matkarada Kolga lahe 

mka, 

Pedassaare pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine. 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Raja varustamine 

infotahvlitega. 

Suunaviitade 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Infotahvlite materjalide 

koostamine  x  

Vainupea parkla 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Kõverjärve parkla Ohepalu lka, 

Kõverjärve pv 

Arengusuunad 

lahtised 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Olemasoleva säilitamine 

kuni  Viitna-Ohepalu-

Tapa matkamarsruudi 

arenduse selgumiseni. 

x  
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Lahemaa külastusala külastuskeskustes perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021. 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 
Tööde teostamise aeg 

2021. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

Lahemaa 

rahvuspargi 

külastuskeskus 

Külastuskeskuse hoone hooldus- ja remonttööd 

x x 

Külastuskeskuse hoone hooldus- ja remonttööd 

 Kvaliteetse teabe jagamiseks jätkata koostööd 

Keskkonnaametiga ruumide kasutamisel, 

esitlustehnika uuendamisel, trükiste 

koostamisel, ekspositsiooni arendamisel jms 

x x 

Keskkonnaameti poolt külastuskeskuse ekspositsiooni 

üleandmine RMK-le  

Oandu külastuskeskus Külastuskeskuse hoonetekompleksi hooldus- ja 

remonttööd x x 
Külastuskeskuse hoonetekompleksi hooldus- ja 

remonttööd 

 Aastaringselt kasutatava suurema auditooriumi 

loomiseks endise metskonna garaaži 

renoveerimine  
x x 

 

 

 

Endise metskonna sauna kohandamine 

matkajatele pesemisvõimaluste loomiseks ja 

ravimtaimede programmide läbiviimiseks 

x x 

 

 Külastuskeskusesse viiva tee korduspindamine 
x  

 

 


