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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 Nõva 

puhkealal, Matsalu rahvuspargis, Vormsi maastikukaitsealal ja Osmussaare 

maastikukaitsealal. 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. Nõva puhkeala ja külastuskeskuse, Osmussaare maastikukaitseala, Matsalu 

rahvuspargi ja külastuskeskuse, Vormsi maastikukaitseala, Marimetsa looduskaitseala ja Tuhu 

looduskaitseala külastatavus 2021. aastal.  

 

Nõva-Matsalu külastusala külastuse raskuskese on Nõva puhkealal. Külastusmahu 

poolest järgnevad Matsalu rahvuspark, Vormsi maastikukaitseala, Marimetsa 

looduskaitseala, Tuhu looduskaitseala ning Osmussaare maastikukaitseala.  

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

kuumalaine meelitas palju külastajaid just veekoguäärsetele külastusobjektidele, suur 

surve oli mitmetel rannapuhkuseks sobilikel objektidel nagu Peraküla telkimisala, Keibu 

lõkkekohad, Lepaaugu lõkkekoht jt. Suve teises pooles halvenenud ilmastikuolud 

seevastu ei soosinud mereäärset puhkust.  

Külastajate seas püsis populaarne ka 2020. aastal külastajate seas populaarne olnud 

Tuhu matkarada, Samuti Põõsaspea puhkekoht. Kõige suurem külastusmahu tõus oli 

Rumpo matkarajal Vormsi saarel. Matsalu rahvuspargi külastatavus püsis võrdlemisi 
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sarnasel tasemel võrreldes 2020. aastaga. Nõva piirkonnas oli mõnevõrra 

külastuskoormuse leevenemist võrreldes 2021. aastaga.  

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 

 

Tabel 1. Nõva-Matsalu külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Keibu lõkkekohad 15100 

Metskonna puhkekoht, Metskonna parkla, 

Lepaaugu lõkkekoht, Lepajõe parkla  

38500 

Peraküla - Ähijärve matkatee haru algus, 

Peraküla telkimisala, Allikajärve lõkkekoht, 

Uuejõe lõkkekoht ja vaateplatvorm, Uuejõe 

sauna lõkkekoht ja Uuejõe parkla, 

Toatsejärve puhkekoht, Liivanõmme 

õpperada, Liivase ranna – Peraküla 

õpperada 

93600 

Põõsaspea puhkekoht  24300 

Saare õpperada  1600 

Marimetsa matkarada 8700 

Keemu puhkekoht  16700 

Penijõe matkarada  2700 

Tuhu matkarada  10700 

Rumpo matkarada  17700 

 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Nõva puhkeala (sh Vormsi ja Osmussaare) objektidel toimus viimane seirering 2020. ja 

Matsalu rahvuspargi külastusobjektidel 2019. aasta sügisel. Andmeid on käsitletud 

külastuskorralduskava 2020. a aruandes. Järgmine seirering Matsalu rahvuspargi 

objektidel toimub eeldatavasti 2023. ning Nõva puhkeala objektidel 2024. a.  

 

1.4. Ressursi seire 

Võrreldes 2020 aastaga langes 2021. aastal üle-eestiliselt 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. 

Nõva puhkeala külastusobjektidelt koguti jäätmeid 407 m³, Matsalu rahvuspargis 27m³ 

ja Osmussaare maastikukaitsealal 36 m³.  

Ülevaate külastusalal tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest 

annavad Joonis 4 ja Joonis 5. 



 

 

 

 

Joonis 4. Nõva puhkeala, Matsalu rahvuspargi ja Osmussaare maastikukaitseala 

külastusobjektidelt  kogutud jäätmed. 

 

Lõkkepuid kulus Nõva puhkeala külastusobjektidel 75 m³, Matsalu rahvuspargis 3 m³. 

Joonis 5. Nõva puhkeala ja Matsalu rahvuspargi külastusobjektidel 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. Matsalu rahvuspargi külastuskeskus pakkus 2 mängu 

Penijõe matkarajale  ning Nõva külastuskeskus pakkus 7 erinevat mängu.   

Rahvusparkides jätkus võimalus mängida geopeituse aarete seeriat LK110, mis loodi 

2020. aastal koostöös geopeituse kogukonnaga looduskaitse 110. sünnipäevaks. 
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Mängus tutvustatakse põnevaid lugusid ja huvitavaid fakte vastava rahvuspargi 

ajaloost ning loodusväärtustest jms. Matsalu rahvusparki sai selleks puhuks peidetud 9 

aaret.  

Matsalu rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 2762 inimest ja erinevatest 

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

3569 inimest. Nõva külastuskeskusest sai teavet 3224 inimest ja erinevatest 

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

3337 inimest. Osmussaare teabepunktis sai teavet 2440 inimest. 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Nõva-Matsalu külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2021. aastal 

otsekuludena kokku 273 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 

180 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 33 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 58 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 45 tuhat eurot.  

Külastustaristu rekonstrueerimiseks kasutati (koos meetme määrusest tuleneva 

omaosalusega) 2021. aastal ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid Suitsu vaatetorni ja 

Kloostri vaatetorni rekonstrueerimisprojektidele (kogumaksumus 7920 eurot).  

2021 valmisid Lepaaugu piirkonna arenduse tööprojekt, Tänavjärve lõkkekoha 

liikluspindade arenduse tööprojekt ning Tänavjärve tee projekt ja ettevalmistused 

rekonstrueerimiseks koostöös metsaparandusosakonnaga. Samuti said ette 

valmistatud Marimetsa ringlaudtee ja Õmma metsaonni laudtee ning käimla ja 

Tänavjärve parkla ja käimla taristu rekonstrueerimise lähteülesanded (projektid 

valmivad 2022 I pooles). Telliti 2 ehitustehnilist auditit Tahu ja Kirimäe vaatetornile, mis 

asuvad eramaadel. Suurem rekonstrueerimistöö viidi läbi Penijõe matakarajal, kus 

rekonstrueeriti laudteelõigud, veevaatlusplatvorm ja laud-pingid katusega. 

Väiksemamahuline rekonstrueerimistöö leidis aset Salevere matkarajal, kus 

rekonstrueeritud sai allika trepp ning laud-pink katusega. Kõik rekonstrueeritud 

katusealused said Matsalule iseloomuliku rookatuse. 

Hooldustööde osas oli aasta suhteliselt tavapärane ja võrreldes 2020 aastal alanud 

koroonapandeemiaga rahulikum. 

Loodusvahtide poolt teostatud suuremad remondi- ja hooldustööd olid Allikajärve silla 

puitosade uuendamine, Toatse järve puhkekoha riietuskabiini rajamine ning raja ja 

platvormi ümbruse hakkepuiduga katmine, Osmussaare Lõunasadama lõkkekohale 

uue lõkkekolu paigaldamine.  

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. 



 

 

 

Tabel 2. Nõva-Matsalu külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine aastal 2021. 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde teostamise 

periood 
2021. aastal 

teostatud tööde kirjeldus 

          
2020-

2022 

2023-

2029 

Nõva puhkeala 

Peraküla-Ähijärve 

matkatee  km 
Nõva LKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                               

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

tähistuse uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x 
 

Vihterpalu 

lõkkekoht 

Keskkonna-

registri 

veekogude 

nimistuVEE11

01700_Vihter

palu jõgi  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                   

Taristu kvaliteedi  

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont, vajadusel 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine  Infotahvli paigaldamine x   

Peraküla 

telkimisala 

Nõva LKA 

Liivase pv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                        

Ala laiendamine                                                                  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                           

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine                          

Külastuse suunamine                                                       

Erivajadustega 

külastajate taristu 

arendamine                    

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Ala planeeringu uuendamine  x  

   Taristu rajamine 
Vastavalt projektile taristu 

rajamine  
 x  



 

 

 

      Taristu rekonstrueerimine 
Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine Infomaterjalide uuendamine 
 

x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont, vajadusel 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Liivaseranna-

Peraküla 

õpperada 

Nõva LKA 

Liivase pv 

Peraküla skv 

Teiste objektidega 

sidumine                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                        

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

tähistuse uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh ettevalmistused ja 

kaardistamine raja täpsustamiseks ning 

ümbersuunamiseks  

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

Toatse järve 

puhkekoht 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu uuendus   x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

vajadusel uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh uuendatud riietuskabiin 

ning hooldatud rada ja platvormi ümbrust 

hakkepuidukihiga 

Allikajärve 

lõkkekoht 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                        

Ala laiendamine                                                                  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                           

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Projekteerimine Ala planeeringu uuendamine x 

 

 

      Taristu rekonstrueerimine 
Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine  
x x Sild rekonstrueeritud  

      Teavitamine Infomaterjalide uuendamine  x  



 

 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

vajadusel uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Liivanõmme 

õpperada 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                     

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                                  

Teiste objektidega 

sidumine 

Teavitamine Kohatahvli uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Märgistuse hooldus ja 

uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh ettevalmistused ja 

kaardistamine raja täpsustamiseks ning 

ümbersuunamiseks 

Metsanduslik 

õpperada 
 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                      
Teavitamine 

Infomaterjalide ja edastamise 

viiside uuendamine 
x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Metsandusliku õpperaja 

ekspositsiooni hoone hooldus 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Põõsaspea 

puhkekoht 

Nõva LKA 

Põõsaspea 

skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                     

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                                  

Teiste objektidega 

sidumine                                   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine 
Väliekspositsiooni ja raja 

projekteerimine 

 

x  

      Taristu rajamine 
Raja tähistamine, 

väliekspositsioon 

 
x  

      Teavitamine Infomaterjali  koostamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

vajadusel uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Lepaaugu 

lõkkekoht 

Nõva LKA 

Lepaaugu 

pv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                        

Ala laiendamine                                                                  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                           

Maastikukaitseliste 

Projekteerimine Ala planeeringu muutmine  x 

 

Lepaaugu piirkonna arenduse tööprojekt 



 

 

 

meetmete 

rakendamine                       

Teiste objektidega 

sidumine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Tee laiendus koos 

parkimistaskutega  
x  

 

      Taristu rajamine Taristu laiendamine  x  

      Teavitamine 

Infomaterjalide uuendamine, 

külastajate suunamise 

parandamine 

x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Lepajõe 

parkimistasku 

Nõva LKA 

Lepaaugu 

pv 

Ala laiendamine                                                               

Teiste objektidega 

sidumine                                                 

Taristu kvaliteedi 

laiendamine                                      

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine Parkla laiendus x  

Lepaaugu piirkonna arenduse tööprojekt 

(hõlmab ka Lepajõe parkimistasku 

rekonstrueerimist) 

      Taristu rajamine Parkla ja käimla rajamine x  
 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu  pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Keibu lõkkekoht I 
Nõva LKA 

Keibu skv 

Ala laiendamine                                                                 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Ala planeeringu koostamine 

 

x  

      Taristu rajamine Taristu ehitus 
 

x  

      Taristu rekonstrueerimine 
Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine 

 
x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  



 

 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Keibu lõkkekoht II 
Nõva LKA 

Keibu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 
Taristu rekonstrueerimine 

Vajadusel taristu 

rekonstrueerimine 
x   

   Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Veskijärve 

lõkkekoht 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Veskijärve 

pv 

Ala laiendamine                                              

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine                  

Taristu  kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teiste objektidega 

sidumine 

Projekteerimine 
Planeeringu uuendamiseks 

projekteerimine 
x 

 

 

      Taristu rajamine Taristu rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Veski karjääri 

puhkekoht 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Veskijärve 

pv 

Teiste objektidega 

sidumine                                                  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                                 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                            

Loodusharidusliku suuna 

arendamine  

Projekteerimine 
Puhkekoha ja matkaraja 

projekteerimine 
x   

      Taristu rajamine 
Puhkekoha ja matkaraja 

taristu väljaehitamine 
x x  

      Projekteerimine Vaatetorni projekteerimine  x  

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  



 

 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Uuejõe lõkkekoht 
Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                             

Teiste objektidega 

sidumine 

Rajatise üleandmine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   

      Taristu üleandmine Silla üleandmine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Uuejõe sauna 

lõkkekoht 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                             

Teiste objektidega 

sidumine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x x 

Koostatud lähteülesanne Uuejõe sauna ja 

parkla tee rekonstrueerimise 

projekteerimiseks  

      Projekteerimine Rippsilla projekteerimine  x  

      Projekteerimine Matkaraja projekteerimine  x  

      Taristu rajamine Rippsilla rajamine  x  

      Taristu rajamine Matkaraja taristu rajamine 
 

x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Uuejõe parkla 
Nõva LKA 

Peraküla skv 

 Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Ala laiendamine                                                          

Juurdepääsu 

parandamine 

Projekteerimine 
Parkla laienduse ja taristu 

projekteerimine 

 

x 

Koostatud lähteülesanne Uuejõe sauna ja 

parkla tee rekonstrueerimise 

projekteerimiseks 

      Taristu rajamine 
Parkla laienduse ja taristu 

rajamine 

 
x  



 

 

 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine 
 

x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Marjataskud 
Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine x x  

Tänavjärve 

lõkkekoht 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Tänavjärve 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 
Taristu rekonstrueerimise 

projekteerimine 
x 

 

Valmis Tänavjärve lõkkekoha  liikluspindade 

projekt  

      Taristu rajamine Parklate vormistamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus, 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infotahvli uuendamine, 

tulekahjude teave  
x   

Metskonna 

parkla 

Nõva LKA 

Keibu skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                   

Külastuse suunamine                                               

Teiste objektidega 

sidumine                                            

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu rekonstrueerimine x  

Lepaaugu piirkonna arenduse tööprojekt 

(hõlmab ka Metskonna parkla 

rekonstrueerimist) 

      Teavitamine Infomaterjalide uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Metskonna 

puhkekoht 

Nõva LKA 

Keibu skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                   

Külastuse suunamine                                               

Loodusharidusliku suuna 

arendamine                                           

Teiste objektidega 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  

Lepaaugu piirkonna arenduse tööprojekt 

(hõlmab ka Metskonna puhkekoha 

rekonstrueerimist) 



 

 

 

sidumine                                           

Ala planeeringu 

uuendamine                               

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

   Teavitamine Infomaterjalide uuendamine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Saare õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                  

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
käimla rekonstrueerimine 

purgitavaks 
 x  

      Teavitamine 

Loodusharidusliku nutiraja 

arendamine, infotahvlite 

uuendamine 

x x  

Saunja õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, vajadusel 

remont 
x x 

Saunja õpperada suleti RMK poolt 2021. 

aastal maaomaniku soovil 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  

Tahu õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Muud suunad 

Projekteerimine 
Vajadusel  vaatetorni 

projekteerimine 
 x Valmis ehitustehniline audit  

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kirimäe 

vaatetorn (Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Objekti likvideerimine                                                          

Muud suunad ( uue 

objekti ehitus) 

Projekteerimine Vaatetorni projekteerimine  x   

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine   x Valmis ehitustehniline audit 



 

 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine  x  

Kividemaa 

rattarada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Viidastuse jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Teavitamine  Rajainfo koostamine  x   

Salajõe 

puhkekoht 

Salajõe 

maastikukait

seala 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine Tähistuse uuendamine x   

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x  Infotahvel uuendatud 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Salajõe 

õpperada 

Salajõe 

maastikukait

seala 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 
Teavitamine Infotahvli uuendamine x  

Paigaldati Salajõe väärtusi tutvustavad 

infotahvlid 

Võnnussaare 

vaatetorn (Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 
Taristu likvideerimine Taristu lammutamine Vaatetorni lammutamine  x  

Jugapuulaane 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

Õmma metsaonn 

Marimetsa-

Õmma 

hoiuala 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 
Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x 

Valmis metsaonni katuse rekonstrueerimise 

projekt 

      Teavitamine Infotahvli koostamine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kaitsealade 

infotahvlid 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 
Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x 

Valmisid Nõva looduskaitseala infotahvlite 

projektid 



 

 

 

ja Leidissoo 

LKA  Nõva 

LKA 

Osmussaare maastikukaitseala 

Osmussaare 

matkarada 

Osmussaare 

MKA, 

Tuletorni pv, 

Bieni pv, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Vajadusel infotahvlite 

uuendamine 
 x  

Lõunasadama 

lõkkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Lõunasada

ma pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja  remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh paigaldati uus lõkkekolu 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

Kaksikute 

lõkkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

Tiidu lõkkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

Kabeli puhkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                           

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

Matsalu rahvuspark 



 

 

 

Penijõe-Aegviidu-

Kauksi matkatee 

Matsalu RP 

Matsalu pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, Tegevuse 

mitmekesistamine  

Taristu rekonstrueerimine 
Matkatee  lõpp-punkti  hoone 

rekonstrueerimine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu ja viidastuse hooldus, 

uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Penijõe lõkkekoht 
Matsalu RP 

Matsalu pv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Taristu 

kvaliteedi säilitamine, 

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Parkla projekteerimine x   

      Taristu rajamine Parkla väljaehitamine x   

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x  Valmis Penijõe lõkkekoha infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Rumba lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Objektitahvli koostamine  x  Valmis Rumba lõkkekoha infotahvel 

Hirvepargi 

lõkkekoht 

kaitsealune 

Vana-Vigala 

Hirvepark 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, Tegevuse 

mitmekesistamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine,  

Projekteerimine Õpperaja projekteerimine x   

      Taristu rajamine Õpperaja  rajamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Sildade  ja puhkekoha 

rekonstrueerimine  
x x  

      Teavitamine 
Raja tahvlite ja huvipunktide 

koostamine 
 x Valmis Hirvepargi lõkkekoha infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Keemu 

puhkekoht ja 

vaatetorn  

Matsalu RP 

Matsalu pv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Ala 

laiendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Erivajadustega 

külastajatele taristu 

Projekteerimine 
Puhkekoha planeeringu 

uuendamine 
x   



 

 

 

arendamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

      Taristu rajamine 
Vaatlusonni 

(invavõimalusega)  rajamine 
 x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Suitsu puhkekoht 

ja vaatetorn 

Matsalu RP 

Matsalu 

metsa skv, 

Suitsu skv ja 

Jõgede skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, Ala 

planeeringu 

uuendamine, Tegevuse 

mitmekesistamine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine Vaatetorni rekonstrueerimine    
Valmis rekonstrueerimisprojekt ÜF 

vahenditest 

    Katuste harjamine x   

      Projekteerimine 
Puhkekoha terviklahenduse 

projekteerimine  
x   

      Taristu rajamine Taristu rajamine  x  

      Teavitamine 
Infotahvli uuendamine, 

piirangutest teavitamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Suitsu matkarada 
Matsalu RP, 

Suitsu skv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Ala 

laiendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine Matkaraja projekteerimine x  
Eeltöö Suitsu matkaraja rajamise 

lähteülesande koostamiseks  

      Taristu rajamine Matkaraja rajamine  x  

      Teavitamine 
Infotahvlite koostamine,  

valmistamine 
 x  



 

 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Suitsu metsaonn 
Matsalu RP, 

Suitsu skv 

Teiste objektidega 

sidumine, Taristu 

kvaliteedi säilitamine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Aastaringse 

kasutuse soodustamine 

Taristu rekonstrueerimine Metsaonni rekonstrueerimine x x  

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kloostri vaatetorn 

Matsalu RP, 

Kasari luha 

ja 

rannaniitude 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Ala 

laiendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine,  

Projekteerimine 
Ala planeerimine koostöös 

KOV iga 
x  

Valmis rekonstrueerimisprojekt ÜF 

vahenditest 

      Taristu rajamine 
käimla  ja puhkekoha 

rajamine 
 x  

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Penijõe 

matkarada ja 

vaatetorn 

Matsalu RP, 

Jõgede skv, 

Suitsu skv, 

Matsalu pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine Rekonstrueerimisprojekt x   

      Taristu rekonstrueerimine 
Laudrajalõikude 

rekonstrueerimine 
x  

Laudteelõikude, vaatlusplatvormi ja laud-

pinkide rekonstrueerimine 

      Projekteerimine 
Lisaharu ja vaatlusonni 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rajamine 
Lisaharu ja vaatlusonni  

rajamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x Valmisid rajatahvlid  



 

 

 

Marimetsa 

matkarada ja 

vaatetorn  

(Marimetsa LKA) 

Marimetsa 

LKA, 

skv/osaliselt 

ei asu 

kaitsealal 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Parkimisvõimaluste 

parandamine 

Projekteerimine 
Parkimisala laienduse 

projekteerimine 
 x  

   Taristu rekonstrueerimine 

Vaatetorni juures  raja 

mõõdistamine (eeltöö rekiks, 

projekteerimine 2021) 

x   

     x  Raja uuendamine multšiga 

      Taristu rajamine Parkla väljaehitamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja  remont  x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Rannajõe 

vaatetorn 

Matsalu RP, 

Haeska skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, 

parkimisvõimaluste 

parandamine 

Projekteerimine 
Vaatetorni  ja parkimisala 

projekteerimine 
x x  

      Taristu rekonstrueerimine Vaatetorni rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus, 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh torni puhastamine ja 

immutamine 

Salevere 

matkarada 

Matsalu RP, 

Salevere skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 
Projekteerimine Trepi projekteerimine x   

      Taristu rekonstrueerimine Trepi rekonstrueerimine x  Allika trepi ja katusealuse rekonstrueerimine 

     x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja  

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Tuhu matkarada 

ja vaatetorn 

(Tuhu LKA) 

Tuhu LKA, 

Tuhu soo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu  pidev hooldus, 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Teavitamine 
Infotahvlite kujundus ja 

trükkimine 
x   



 

 

 

Eerik Kumari 

mälestuskivi 

Matsalu RP, 

Matsalu pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Karusselja 

puhkekoht 

Matsalu RP, 

Kloostri skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

Nurga puhkekoht 
Matsalu RP, 

Puise skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Penijõe 

välibaas/Jõgede 

puhkekoht 

Matsalu RP, 

Jõgede skv, 

Matsalu 

siselahe ja 

roostike skv 

Ala planeeringu 

uuendamine, taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

juurdepääsu 

parandamine 

Projekteerimine Puhkekoha projekteerimine  x  

   Taristu lammutamine Taristu lammutamine x   

      Taristu rajamine Puhkekoha ehitamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kaitsealade 

infotahvlid 
Matsalu RP   Teavitamine Teabetahvlite valmistamine x x 

 

        

Uus matkatee 

haru 
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
    x  

 

Suitsu lõkkekoht  
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x 

 

Liustemäe 

vaatlusonn/vaat

eplatvorm 

 
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x 

 

Põgari-Sassi 

vaatlusonn 
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x 

 

Keemu lõkkekoht  
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x 

 

Suitsu roostiku 

vaatetorn 
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x 

 

Suitsu 

randumiskoht ja 

slipp 

 
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
    x  

 

Kloostri 

randumiskoht  
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
    x  

 



 

 

 

Vormsi maastikukaitseala 

Rumpo 

matkarada ja 

vaateplatvormid 

Vormsi MKA, 

Rumpo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja l remont  x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Vaatetorni infotahvlite 

koostamine 
 x 

 

Huitbergi 

matkarada 

Vormsi MKA, 

Huitbergi pv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine            

Loodusharidusliku suuna 

arendamine  

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x 

 

      Teavitamine 
Objektitahvlite koostamine, 

valmistamine 
x  

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Parunikivi 

puhkekoht 

Parunikivi 

üksikobjekti 

piiranguvöö

nd 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  
Teavitamine 

Vajadusel infotahvli 

uuendamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, vajadusel 

remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Saxby puhkekoht 

Vormsi MKA, 

Saxby 

piiranguvöö

nd 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  
Teavitamine 

Infotahvli uuendamine 

x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus vajadusel 

remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Norrby 

puhkekoht 

Väinamere 

hoiuala 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  
Projekteerimine 

Ekspertiis,  lammutus - või 

rekonstrueerimisprojekt 
x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Vastavalt 

rekonstrueerimisprojektile 
 x  

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine ja 

valmistamine 
 x  

Diby puhkekoht  
Väinamere 

hoiuala 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  
Projekteerimine 

Ekspertiis,  lammutus - või 

rekonstrueerimisprojekt 
x x  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, 

kasutuskõlblikkuse hinnangu 

tellimine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Vastavalt 

rekonstrueerimisprojektile 
 x  

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine ja 

valmistamine 
 x 

 

Allika matkarada     

Antud 2017. a MTÜ Eesti 

Loodushoiu Keskusele 10 

aastaks rendile, 2027. a tuleb 

MTÜ-ga kas lepingut 

pikendada, objekt üle võtta 

või lasta lammutada. Osa 

objektist asub eramaadel 

  

 



 

 

 

Tabel 3. Külastuskeskustes perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021. 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise periood 
2021. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-

2022 

2023-

2029 

Mastsalu rahvuspargi 

külastuskeskus 

Linnupargi (sh teed, rajad, parkimisvõimaluste laiendamine, õpperadade 

jms atraktsioonide ja tegelusalade) projekteerimine külastuskeskust 

ümbritsevasse Penijõe mõisa parki, linnupargi väljaehitamine 

x  x  

 

 Külastuskeskuse sissepääsu info täiendamine ja atraktiivsemaks muutmine 

 x  

Nõva külastuskeskus 
Parkla rekonstrueerimine ja laiendamine, atraktiivsemaks vormistamine, 

teabe uuendamine 

x   x  

 

Õue ala olemasoleva õueekspo uuendamine (erinevate koosluste 

peenrad) ja edasi arendamine-  ekspositsiooni/tegelusala/näituste ala 

kontseptsiooni väljatöötamine ja rajamine 

x x  

 
Külastuskeskuse siseekspositsiooni arendamine ja uuendamine vastavalt 

keskuse põhiprofiilildele, teabepunktiala uuendamine 

x x  

 Majandushoone rajamine 
x x Valmis projekt (RMK 

kinnisvaraosakond) 

Osmussaare teabepunkt 
Osmussaare teabepunkti ekspositsiooni täiendamine (teave Odini ja Odini 

haua kohta),  teabekogude täiendamine 

x x  

 


