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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 Pärnumaa puhkealal, Soomaa 

rahvuspargis ja Sakala puhkealal. Koroonaolukorrast tingituna lükkus kevadesse 

planeeritud uuringu algus edasi 2020. aasta juuli kuusse 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.  

 

 

Joonis 1. Pärnumaa puhkeala ja Kabli külastuskeskuse, Soomaa rahvuspargi ja 

külastuskeskuse, Sakla puhkeala külastatavus 2020. aastal.  

Külastusalale jäävatest puhke- ja kaitsealadest oli külastuse raskuskese koondunud 

peamiselt Pärnumaa puhkealale. Soomaa rahvuspargi külastatavus püsis aasta 

kokkuvõttes võrdlemisi stabiilne võrreldes varasemate aastatega, vähenes 

külastuskeskuse külastatavus. Aktiivset kasutust leidsid nii erinevad rajad kui ka 

telkimisalad ja lõkkekohad.   

Külastushooaja alguses suundus külastuse raskuskese pigem juba tuntud ja 

populaarsetele külastusobjektile nagu Riisa õpperada Soomaa rahvuspargis ja 

Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada Pärnumaa puhkealal. Aktiivselt tegeleti 

külastajate hajutamisega, jagades vastavasisulist teavet soovitustega külastada ka 

vähem tuntud objekte. 

Külastajate seas püsisid populaarsed ka varasemalt tuntud külastusobjektid, kuid 

suunduti avastama ka vähem tuntud objekte, näiteks Nigula raba õpperada ja Rae 

järve telkimisala Pärnumaa puhkealal, Hüpassaare õpperada ja Öördi õpperada 

Soomaa rahvuspargis, Õisu matkarada ja Koorküla Valgjärve lõkkekoht Sakala 

puhkealal.  
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Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 

Tabel 1. Pärnu-Viljandi külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2020 

Hüpassaare õpperada  13 600 

Riisa õpperada  24 100 

Koprarada  5 600 

Öördi õpperada  6 600 

Koorküla Valgjärve lõkkekoht  7 000 

Lõhavere lõkkekohad  15 500 

Sinialliku lõkkekoht 7 700 

Õisu matkarada 5 900 

Mukri loodusrada 24 100 

Lemme telkimisala  18 300 

Nigula raba õpperada 9 200 

Rae järve telkimisala  45 500 

Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada  42 500 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Käesolevas peatükis on käsitletud külastusobjektide seisundi seire objektide pinnase ja 

alustaimestiku seisundi andmeid. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on 

leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis (pt. 3.3). 

Pärnumaa puhkeala objektidel on Külastusobjektide seisundi seire toimunud kolmel 

korral – 2009. ja 2012., 2016. ning viimati 2020. aastal. Seiresse oli kaasatud 19 

seireobjektil. Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi1 (edaspidi ka PAI) 

klassifikatsiooni2 alusel oli seisund väga hea või hea kokku 78,9% objektidest (joonis 2), 

mitterahuldavas ja väga halvas seisundis objekte ei olnud. 

 

                                                 
1 Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeks (lüh. PAI) arvutatakse alalistel seiretransektidel hinnatavatel 

prooviruutudel esinenud kahjustusastmete kaalutud keskmisena. PAI võimalik väärust on 1…6. Objektidel, 

millel taimestiku katteväärtus rekreatiivse kasutuse mõjul ei ole vähenenud (nt tallamiskindlad kõrrelistega 

kaetud alad) on PAI väärtus kokkuleppeliselt „üks“. PAI väljendab ala pinnase ning alustaimestiku 

seisundit – mida suurem on indeksi väärtus, seda halvem on pinnase ning alustaimestiku seisund. 
2 Seisundiklass määratakse PAI väärtuse alusel järgmiselt: väga hea (PAI väärtus 1…2); hea (2,1…3); 

rahuldav (3,1…4); mitterahuldav (4,1…5); väga halb (5,1…6). 
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Joonis 2. Pärnumaa puhkeala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal. 

2020. a. toimus kordusseire 16 objektil. 2016. ja 2020. a. võrdlusel oli 75% objektidest 

pinnase ja alustaimestiku seisund stabiilne3 või suhteliselt stabiilne (joonis 3). Neljal 

objektil oli muutus suurem – Tammiste õpperaja lõkkekohal oli seisund paranenud ning 

Rae järve telkimisalal, Valgeranna puhkekohal ning Kolga looduse õpperaja 

lõkkekohal halvenenud (halvenemine toimus lubatud muutuste piires4). 

 

Joonis 3. Pärnumaa puhkeala kordusseire objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2016. 

ja 2020. aasta võrdlusel. 

Tammiste õpperaja lõkkekohal oli seisund paranenud (PAI muutus5 -0,3), kuid indeksi 

väärtus ületab jätkuvalt lubatud muutuste piiri. Tallamistunnustega ala objektil on üsna 

lai; tugevam tallamise mõju on märgatav vahetult lõkkeaseme ümbruses, kus 

mineraalpinnast kattev varise kiht on kohati õhuke. Objekti pinnase ja alustaimestiku 

seisundi halvenemisel on vajalik maastikukaitseliste meetmete rakendamine.  

Rae järve telkimisalal oli pinnase ja alustaimestiku seisund halvenenud (PAI muutus 

+0,3), seisund siiski hea. Objektil on olemas parkla, kuid sõidukitega juurdepääs on 

olemas ka edasi järve äärde. Soovitatav on kaaluda objekti liiklus- ja 

parkimiskorralduse täpsustamist.  

Valgeranna puhkekohal oli pinnase ja alustaimestiku seisund halvenenud (PAI muutus 

+0,4). Muutused toimuvad peamiselt alustaimestiku taandumise tõttu. Objektil on 

paljandunud mineraalpinnasega alal märgata ka tuuleerosiooni mõju. Valgeranna 

mere äärsest metsamaast moodustab RMK Valgeranna puhkekoht väikese osa.  

Aastatel 2009-2016 Kolga looduse õpperaja lõkkekohal pinnase ja alustaimestiku 

seisund paranes; 2016. ja 2020. aasta võrdlusena oli seisund taas halvenenud (PAI 

muutus +0,7). Muutused toimuvad lubatud muutuste piirides ja on tingitud varasemalt 

tugevate tallamistunnustega alal alustaimestiku taandumisest.  

                                                 
3  Objekti pinnase ja alustaimestiku seisundi muutus arvestatakse kahe seirekorra PAI väärtuse erinevuse 

alusel; muutuse suurust eristatakse järgmiselt: PAI väärtuse erinevus 0,0 – stabiilsed; PAI väärtuse erinevus 

≤0,2 – suhteliselt stabiilsed; PAI väärtuse erinevus ≥0,3 – muutus märgatavam. 
4 Lubatud muutuste piir – kokkuleppeline pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtus (PAI=3,3), 

mille ületamisel võib vastavalt objekti suurusele või kasvukohatüübile olla vajalik erinevate 

maastikukaitseliste meetmete rakendamine. 
5 PAI väärtuse muutus: negatiivne arv tähistab seisundi paranemist, positiivne seisundi halvenemist. 
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Krapi ja Lemme telkimisala olid aastatel 2002-2012 kaasatud RMK valitud 

külastusobjektidel läbi viidud uuringusse “Metsade rekreatiivse koormustaluvuse 

hindamine ja kaitseabinõude kavandamine“. Uuringus antud majandamissoovituste 

alusel muudeti Krapi telkimisala liikluskorraldus ning Lemme telkimisalal suleti 

põhjapoolne osa sõidukitele ning paigaldati postpiirded lõunapoolsele osale. Lemme 

telkimisalale on sõidukitega sisenemine suurema külastuskoormusega ajal reguleeritud 

sisenemistasu seadmisega; olemas on tasuta parkimisvõimalus alale sissesõidu juures.  

2016. ja 2020. aasta võrdlusel oli Krapi telkimisalal pinnase ja alustaimestiku seisund 

suhteliselt stabiilne (PAI muutus -0,1) ning indeksi väärtus ei ületa lubatud muutuste piiri. 

Telkimisala paikneb küllaltki kitsal alal rannaäärses pohla kasvukohatüübi männikus, 

mis on suhteliselt tallamisõrn. Krapi telkimisalal on seisund üldiselt hea, kohati esineb 

suurema tallamiskoormusega ning paljandunud mineraalpinnasega ala. Seni 

rakendatud meetmed on taganud objekti seisundi stabiilsuse. 

Lemme telkimisalal on pinnase ja alustaimestiku seisund alal üldisena vähesel määral 

halvenenud (PAI muutus +0,2). Seisundi muutus erinevatel seiretransektidel oli siiski 

varieeruv, osalt esines ka paranenud seisundiga ala. Objektile sõidukiga sisenemine 

on reguleeritud – parkimine ja sõidukitega liiklemine on osalt piiraratud; kohati 

toimivad piirded osaliselt. Lemme telkimisala PAI väärtus ei ületa lubatud muutuste 

piiri. Soovitatav on objekti lõuna poolsel osal sõidukite liiklusskeemi täpsustda. 

Matsiranna telkimisalal on pinnase ja alustaimestiku seisund suhteliselt stabiilne (PAI 

muutus -0,2); PAI väärtus ei ületa lubatud muutuste piiri. Tallamise mõju on üldiselt 

tugevam külasstutaristu elementide ümbruses. Metsmaal sõidukitega väljaspool teid 

sõitmine ei ole enamuses piiratud. Kohati esineb paljandunud mineraalpinnasega 

väiksemaid alasid, mis mere äärsel osal on ka looduslik ilming. Objektil on soovitatav 

sõidukite liiklus- ja parkimisskeem täpsustada.  

Tõotusemäe lõkkekohal  on taimkate külastustaritu läheduses enamuses taandunud. 

2020. aastaks oli pinnase ja alustaimestiku seisund vähesel määral paranenud (PAI 

muutus -0,1) ja PAI väärtus ei ületanud enam lubatud muutuste piiri. Oluline on 

jätkuvalt piirata mootorsõidukitega objektile sisenemist.  

Soomaa rahvuspargi objektidel on seire toimunud kolmel korral – 2010. 2015. ning 

viimati 2019. aastal, mil seiresse oli kaasatud 19 seireobjekti. Pinnase ja alustaimestiku 

seisundi indeksi klassifikatsiooni alusel oli seisund väga hea või hea kokku 94,7% 

objektidest (joonis 4). Mitterahuldavas seisundis oli Ruunaraipe lõkkekoha pinnase ja 

alustaimestiku seisund; väga halvas seisundis objekte ei olnud. 
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Joonis 4. Soomaa rahvuspargi seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2019. aastal. 

2015.-2019. aasta võrdlusel (kordusseires 18 objekti) oli kõigi objektide pinnase ja 

alustaimestiku seisund stabiilne või suhteliselt stabiilne (vt joonis 5).  

 

Joonis 5. Soomaa rahvuspargi kordusseire objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2015. 

ja 2019. aasta võrdlusel. 

Ruunaraipe lõkkekohal on pinnase ja alustaimestiku seisund jätkuvalt mitterahuldav. 

Lõkkekoht on rajatud endisesse karjääri; pinnase kamardumine on raskendatud, kuid 

bioloogilise mitmekesisuse suurendamise aspektist, pole see ka vajalik. Seisund on 

suhteliselt stabiilne (PAI muutus -0,2). Luite nõlvadel on kohati erodeerumine siiski 

suurenenud; nõlvale minekuks kasutatakse vähem treppi. Lõkkekohas olemasolev 

postpiire üldiselt toimib; vahetult kahelt poolt piiret sõidetakse siiski piiratud alale sisse; 

luitel on märgatavad ATV jäljed. Kaitsemeetmena on oluline roll külastajate 

teavitamisel.  

Meiekose tamme lõkkekohal on pinnase ja alustaimestiku seisund üldiselt hea, 

veekogu äärde mineku kohal on kallas kohati erodeeruv, puujuured paljandunud. 

Veetaseme kõikumisest tulenevalt ei ole trepi või purde rajamine siiski otstarbekas.  

Sakala puhkealal on seire toimunud kolmel korral – 2009. 2015. ning viimati 2019. aasta 

sügisel, mil seires oli 26 seireobjekti. Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi 

klassifikatsiooni alusel oli seisund väga hea või hea kokku 84,6% objektidest (vt joonis 

6). Mitterahuldavas ja väga halvas seisundis objekte ei olnud. 

 

Joonis 6. Sakala puhkeala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2019. aastal. 

2015. ja 2019. aasta võrdlusena moodustasid 61,5% objektid, mille pinnase ja 

alustaimestiku seisund oli stabiilne või suhteliselt stabiilne (vt joonis 7). Kümnel objektil 
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oli muutus suurem – nendest üheksal oli seisund paranenud ning ühel, Mukri 

lõkkekohal, halvenenud. Seisund oli paranenud Koorküla Valgjärve I, Lasajärve, 

Kellissaare, Luite ja Lõhavere lõkkekohal, Vanaõue ja Maltsaare puhkekohal, 

Vanapagana metsamaja ja Saeveski metsaonni juures.  

 

Joonis 7. Sakala puhkeala kordusseire objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2015. 

ja 2019. aasta võrdlusel. 

Mukri lõkkekohal ei ületa PAI väärtus lubatud muutuste piiri; tallamise mõju on lokaalne 

ning pinnas osaliselt tugevdatud. 

Lubatud muutuste piiri ületava PAI väärtusega objekte oli Sakala puhkeala 

seireobjektide hulgas nii 2015. kui ka 2019. aastal neli – Kabelimäe, Lasajärve, Luite ja 

Tündre järve lõkkekoht. Nendest kahel, Lasajärve ja Luite lõkkekohal, oli pinnase ja 

alustaimestiku seisund 2015. aasta andmetel mitterahuldav; 2019. aastaks oli seisund 

paranenud ning rahuldav.  

Kabelimäe lõkkekohal oli seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,1), kuid kolme 

seireringi andmetel näitab siiski ajas halvenemise trendi. Pinnase seisundi halvenemisel 

on ohuteguriks alusaimestikuta ala paiknemine erosioonialtil nõlval. Maastiku seisundi 

parandamiseks on antud soovitus piirata sõidukitega juurdepääs vahetult lõkkekoha 

juurde. 

Lasajärve lõkkekohal on pinnase ja alustaimestiku seisund paranenud (PAI muutus -

0,7). Objekti pinnase täitmise järgselt on ala hakanud taastuma (varisekiht, üksikud 

taimed).  

Luite lõkkekohal on maastiku seisund osalt tingitud looduslikest tingimustest. Tallamise 

mõju oli kohati vähenenud ning seisund paranenud (PAI muutus -0,3).  

Tündre järve lõkkekohal on seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,1), kuid näitab 

kolme seireringi andmetel siiski ajas halvenemise trendi. Maastiku seisundi 

parandamiseks on antud soovitus Tündre järve lõkkekohas piirata sõidukitega 

juurdepääs vahetult lõkkekoha ning veekogu äärde. 

1.4. Ressursi seire 

RMK külastusaladel tõusis üle-eestiliselt 2020. a. kogutud jäätmete hulk 35% ja 

kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud külastusperioodi pikenemisest ja 

külastuse suurenemisest ning osadel aladel ka uute külastusobjektide või 

lõkkeasemete lisandumisest. 
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Pärnumaa puhkealal koguti jäätmeid 608 m³, Soomaa rahvuspargis 66 m³ ja Sakala 

puhkealal 146 m³.  

Ülevaate külastusalal tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest 

annavad joonis 8 ja joonis 9. 

 

 

Joonis 8. Puhke - ja kaitsealadel kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid  kasutati Pärnumaa puhkealal 2020.a. 62 m³, Soomaa RP 96 m³, Sakala 

puhkealal 91m³.  

 

Joonis 9. Puhke - ja kaitsealadel 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. Soomaa rahvuspargi 

külastuskeskus pakkus 2 erinevat mängu ja Kabli külastuskeskus 5 erinevat mängu.  

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. Soomaa 

rahvusparki sai selleks puhul peidetud 11 aaret. 
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Soomaa rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 8234 inimest ja erinevatest 

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

3000 inimest.  

Kabli külastuskeskuses sai teavet 8697 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 4753 inimest. 

Koostöös Poola Vabariigi Suursaatkonnaga oli Kabli külastuskeskuses märtsist kuni 

juunini õuenäitus ,,Puud“, mille lõpetas perepäeva üritus.  

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Pärnu-Viljandi külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2020. aastal 

otsekuludena kokku 355 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 

243 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 53 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 59 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 47 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.  

Pärnu-Viljandi külastusalal kasutati 2020. aastal külastustaristu rekonstrueerimiseks 

(koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, 

mille toel rekonstrueeriti Teringi õpperada (2019-2020, kogumaksumus 108900 eurot) ja 

koostati Rannametsa vaatetorni ja Rannametsa-Tolkuse õpperaja 

rekonstrueerimisprojektid  (kogumaksumus 26200 eurot).  

Soomaa rahvuspargi külastusobjektide suuremahulisem rekonstrueerimine teostati 

eurorahastuse toel aastatel 2011 - 2018, mistõttu ei olnud 2020. aastal objektide 

rekonstrueerimiseks vajadust. Rekonstrueerimise vajadus kasvab kindlasti järgnevatel 

aastatel, eriti loodusradade korrastamise osas. 

2020. aastal uuendati Soomaa külastusobjektidel lõkkekohtade pinke, kokku kaheksas 

lõkkekohas. 

Pärnumaa puhkeala olulisemaks tööks oli Rannametsa-Tolkuse õpperaja ja vaatetorni 

rekonstrueerimisprojektide koostamine. 

Rekonstrueeritud said Laiksaare õpperaja amortiseerunud rajatised, Nigula raba 

õpperaja 500 jm lõik ja Lemme telkimisala kolm 4-kohalist käimlat. Iga-aastane rajatiste 

uuendamine, mis koosneb kaetud lõkkealuste vahetamisest, pinkide ja laud-pinkide 

uuendamisest ja laud-pinkide katuste vahetusest, toimus kõigil kolmel puhkeala 

suuremal telkimisalal, so. Lemme, Krapi ja Matsiranna telkimisaladel. 



Sakala puhkealal uuendati rajatiste rekonstrueerimise, jooksva hoolduse ja remondi 

käigus Ruhijärve lõkkekoht ja Koorküla lõkkekohad, kus uuendati nii käimlaid kui laud-

pingid ning Koorküla lõkkekohta paigaldati kaetud lõkkealus. Samuti uuendati Õisu 

matkaraja ja Parika Väikejärve õpperaja hakkepuidurada ja Parikal lisaks 150 jm 

laudteed ning ujumisplatvorm. 

Sakala puhkeala loodusradade infotahvlite ja teabematerjalide kvaliteedi 

parendamiseks paigaldati Heimtali õpperajale uued infotahvlite alused. Õisu 

matkarajale paigaldati uuendatud teabematerjalidega kaks suurt ja 10 väiksemat 

infotahvlit ja 2019. aastal rekonstrueeritud Teringi õpperajale paigaldati uuendatud 

teabematerjalidega üks suur ja 12 väiksemat infotahvlit.



Tabel 2. Pärnu-Viljandi külastusalal perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020. 

Külastusobjekt Kaitseala, vöönd Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg 2020. aastal teostatud 

tööde kirjeldus 2020-

2022 

2023-

2029 

Soomaa rahvuspark 

RMK matkatee Oandu-

Aegviidu-

Ikla/Hüpassaare-Kopra 

tare 

 Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Suunaviitade ja 

märgiste uuendamine, 

peatuskohtade 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 

Suunaviitade ja 

märgiste uuendamine, 

peatuskohtade jooksev 

hooldus ja remont 

Riisa õpperada Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Projekteerimine 
Laia rajaosa 

rekonstrueerimine 
 x  

   Taristu rekonstrueerimine 
Laia rajaosa 

rekonstrueerimine 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Hüpassaare õpperada 
Soomaa pv, 

Kuresoo skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine Projekteerimine Raja rekonstrueerimine  x  

   Taristu rekonstrueerimine Raja rekonstrueerimine  x  

   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Hüpassaare lõkkekoht Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Lõkkekoha ja piirete 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Ingatsi õpperada 

Raudna skv, 

Kuresoo skv, 

Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

   Teavitamine 
Raja infotahvlite 

uuendamine 
x   

Koprarada Tõramaa skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Projekteerimine 
Laia rajaosa 

rekonstrueerimine 
 x  

   Taristu rekonstrueerimine 
Laia rajaosa 

rekonstrueerimine 
 x  



   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu (laudtee ja 

purded) jooksev 

hooldus ja remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kõrtsi-Tõramaa 

lõkkekoht 
Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Objekti kasutuse 

muutmine, soodustada 

pigem lühemat peatumist 

Taristu lammutamine 

Kämpingumajade 

likvideerimine 

amortiseerumisel 

 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Tõramaa puisniidu 

lõkkekoht 
Soomaa pv Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Vaatetorni ekspertiis x   

   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Vaatetorni 

remonttööd, muu 

taristu hooldus 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Meiekose tamme 

metsaonn 
Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Meiekose õpperada Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

   Teavitamine Info uuendamine x   

Meiekose randumissild Raudna skv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Meiekose saarte 

lõkkekoht 
Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Öördi metsaonn Öördi skv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Onni põranda laudise 

vahetus, muu taristu 

jooksev hooldus 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Öördi õpperada Öördi skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 
Kogu raja 

rekonstrueerimine 
 x  

   Taristu rekonstrueerimine 
Kogu raja 

rekonstrueerimine 
 x  



   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

rajakatte uuendamine 

ja purrete remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

   Teavitamine 

Infotahvli 

paigaldamine Öördi 

järve kaldale 

 x  

Läti lõkkekoht 
Pääsma laane 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Torni laudise vahetus, 

jooksev hooldus ja  

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Oksa ait metsaonn Soomaa pv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Oksa küün metsaonn Soomaa pv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Oksa lõkkekoht Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

   Teavitamine 

Infomaterjalide 

koostamine, 

pärandkultuuri raja 

info lisamine 

 x  

Karuskose metsavahi 

metsamaja 
Raudna skv 

Tegevuste 

mitmekesistamine Taristu 

kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Metsamaja katuse 

vahetus, jooksev 

hooldus ja remont 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh lõkkekoha 

uuendamine 

   Projekteerimine 
Hoonete kompleksi 

rekonstrueerimine 
 x  

   Taristu rekonstrueerimine 
Hoonete kompleksi 

rekonstrueerimine 
 x  

Ruunaraipe lõkkekoht 
Ruunaraipe-

Sauga skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pinkide uuendamine, 

muu taristu jooksev 

hooldus ja remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

    Jätkuv sissesõidu 

piiramine 
x   

Pertlimetsa lõkkekoht 
Kikepera lka, 

Kikepera pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 



Muinasküla lõkkekoht Raudna skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu lammutamine 
Soohotelli ja Vala 

lammutamine 
x x 

Soohotell lammutatud 

(2019)   

   Taristu rekonstrueerimine 
Suveköögi rajamine 

(EKA koostöö) 
x  Koostöö on lõppenud 

   Taristu rekonstrueerimine 
Tõramaa jõe silla 

rajamine 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Lemmjõe keelemetsa 

õpperada 

Lemmjõe keele 

skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Lõkkekohas käimla 

vahetus, muu taristu 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kuusekäära randumissild Soomaa pv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Mulgi heinamaa 

lõkkekoht 
Mulgi skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kuuraniidu õpperada 
Soomaa pv, 

Sandra skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Laudraja ja 

vaateplatvormi 

uuendamine, taristu 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Pärna metsaonn Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Hoone säilitamine, 

metsaonnina avalikku 

kasutusse võtmine. 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kirbu puhkekoht Raudna skv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Toonoja metsaonn Kuresoo skv 

Hoonete säilitamine, 

avalikuks kasutuseks 

ettevalmistamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Hoone säilitamine, 

jooksev hooldus 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Lemmjõe metsaonn Soomaa pv 

Hoonete säilitamine, 

avalikuks kasutuseks 

ettevalmistamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Hoone säilitamine, 

jooksev hooldus  
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 



Külastusobjekt Kaitseala, vöönd Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg 
2020. aastal teostatud 

tööde kirjeldus 2020-

2022 

2023-

2029 

Pärnumaa puhkeala 

RMK matkatee Oandu-

Aegviidu-Ikla/Kopra 

tare-Ikla 

 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine 

Jahinduse, kalanduse 

teema kajastamine 

sobilikes 

peatuskohtades,  

infotahvlite 

uuendamine 

 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raja viidastuse 

korrastamine, 

peatuskohtade 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 

Raja viidastuse 

korrastamine, 

peatuskohtade jooksev 

hooldus ja remont 

Rannametsa-Tolkuse 

looduse õpperada 

Luitemaa lka, 

Luidete skv, 

Maasikaraba skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine 

Raja projekteerimine, 

invavõimaluste 

kaardistamine, 

peatuskohtade 

projekteerimine, 

rabade taastamise 

teema rajalõigu 

lisamine  

x   
Õpperaja ja vaatetorni 

projekteerimine 

      Taristu rekonstrueerimine 

Raja 

rekonstrueerimine, 

laudteeosa 

uuendamine, rajale 

kogunemispunktide 

laiendite ja istepinkide 

lisamine, rabade 

taastamist tutvustava 

rajalõigu ehitus 

x    

        
Vaatetorni 

rekonstrueerimine 
  x  

      Teavitamine 

Uuendatud sisuga 

infomaterjalide 

koostamine, lisades 

loodusväärtuste 

teemale  infot rabade 

taastamise ja maastiku 

koormustaluvuse kohta 

x    

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raja ja vaatetorni 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 

Raja ja vaatetorni 

jooksev hooldus ja 

remont 



Tõotusemäe lõkkekoht 
Luitemaa lka, 

Luidete skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Krapi telkimisala  

Ala planeeringu 

uuendamine       

Tegevuste 

mitmekesistamine      

Teiste objektidega 

sidumine       Taristu 

kvaliteedi tõstmine            

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                                  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                       

Projekteerimine 

Telkimisala 

tsoneerimine 

kasutajagruppide 

järgi- päevapuhkaja, 

ööbiv külastaja, rahulik 

ala.   

x    

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, viidastuse ja 

piirete uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh 

lõkkekohtade 

uuendamine 

      Teavitamine 

Lisandväärtuse 

loomine - 

loodusliikumisraja 

loomine, mis ühendab 

Lemme ja Krapi 

telkimisalad. 

Infomaterjalide 

koostamine 

  x  

Kabli looduse õpperada 

Kabli lka, 

Looduskeskuse 

pv, Linnujaama 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine        

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine                                    

  

Teavitamine 

Info uuendamine, 

kvaliteedi tõstmine, 

iseseisvate ülesannete 

lisamine 

seljakotiprogrammi 

jaoks. 

x   

Info uuendamine, 

kvaliteedi tõstmine, 

iseseisvate 

ülesannetega 

infotahvlite lisamine 

seljakotiprogrammi 

jaoks. 

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raja invaosa 

muutmine 

ringikujuliseks, taristu 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Priivitsa lõkkekoht 
Kabli lka, 

Looduskeskuse pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine   

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine                                         

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Teavitamine 

Palgiparvetuse, kalade 

ja jõe elustiku info 

lisamine (ka 

külastuskeskuse 

programmi tarbeks).    

 x x 

Palgiparvetuse, kalade 

ja jõe elustiku info 

lisamine (ka 

külastuskeskuse 

programmi tarbeks).    



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Lõkkekoha taristu 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Taristu lammutamine 

Laste mänguväljaku 

lammutamine 

amortiseerumisel 

  x 
Laste mänguväljaku 

lammutamine  

      Taristu rajamine 

Matkateeliste tarbeks 

laavu tüüpi 

katusealuse rajamine 

  x  

Lemme telkimisala  

Taristu kvaliteedi tõstmine            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine    Tegevuste 

mitmekesistamine      

Teiste objektidega 

sidumine  

Projekteerimine 
Käimlate 

projekteerimine 
x   

Käimlate 

projekteerimine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Käimlate 

rekonstrueerimine 
x   

Käimlate 

rekonstrueerimine 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Olmehoone remont, 

muu taristu jooksev 

hooldus ja remont 

x  x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

        

Laudade, pinkide, 

lõkkealuste ja piirete 

uuendamine 

x x 

Laudade, pinkide, 

lõkkealuste ja piirete 

uuendamine 

      Teavitamine 

Passiivse 

pärandkultuuriteemalis

e ,,infopunkti" 

kujundamine 

väravamajja 

  x  

        

Lisandväärtuse 

loomine - 

loodusliikumisraja 

loomine, mis ühendab 

Lemme ja Krapi 

telkimisalad. 

Infomaterjalide 

koostamine 

  x  

Rae järve telkimisala  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. Laste 

mänguväljaku 

uuendamine, 

ujumisvõimaluse 

parem ja kestvama 

lahenduse loomine   

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 



Rae järve matkarada  

Taristu kvaliteedi tõstmine  

Ööbimist võmaldava 

taristu rajamine           

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine       

Loodusharidusliku suuna 

arendamine                     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Matkaraja ringikujulise 

osa varustamine 

suunavate märkide ja 

infotahvlitega.  

Vaateplatvormi ja 

rippsildade remont ja 

uuendamine. Raja 

katete ja piirete 

uuendamine. Muu 

taristu jooksev hooldus 

ja remont. 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

   Projekteerimine 
Peatuskoha 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rajamine 

Peatuskoha (laavu-

tüüpi ööbimiskoha) 

rajamine matkaraja 

lõunapoolsele osale 

matkateeliste tarbeks 

  x  

      Teavitamine 

Telkimisala ja 

matkaraja infotahvlite 

uuendamine. 

Metsamajandusliku 

teema lisamine uuele 

osale.   

x x  

Kilingi-Nõmme lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kilingi-Nõmme 

metsarada 
 Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Taristu lammutamine 

Amortiseerumisel 

likvideerida väike raja 

osa - trepid ja sild.  

  x  

      Teavitamine 

Olemasolevate 

infotahvlite 

uuendamine, 

vajadusel uute 

koostamine 

  x  

Kilingi-Nõmme 

metsamaja 
 Taristu kvaliteedi tõstmine Projekteerimine 

Rekonstrueerimisprojek

t 
  x  

       
Hoone 

rekonstrueerimine.  
  x  



   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Matsiranna telkimisala  

Taristu kvaliteedi tõstmine           

Parkimisvõimaluste 

parandamine                                

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

rekonstrueerimine 
x  

Katusega laud-pinkide 

lisamine, DC rek, 

kaetud lõkkealuse 

paigaldamine 

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. 

Parkimistaskute 

rajamine  

x  x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 

Ala skeemi 

koostamine, 

lõkkekohtade 

varustamine 

asjakohase infoga 

x    

Tammiste metsarada  

Taristu kvaliteedi tõstmine           

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine 

Puhkekoha 

rekonstrueerimine 

invakasutatavaks 

  x  

      Taristu rekonstrueerimine 

Puhkekoha 

rekonstrueerimine 

invakasutatavaks. 

 x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Matkaraja ja 

lõkkekoha taristu 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 

Looduses olevate 

Infomaterjalide 

vähendamine, 

asendamine QR-

koodidega 

x    

Kopra lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine       Ööbimist 

võmaldava taristu 

rajamine                                         

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine Taristu  

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. Laavu 

paigaldamine  

x  x 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine. Laavu 

paigaldatud (2019) 

      Teavitamine 
Jahindusalase info 

lisamine 
  x  



Nigula raba õpperada 
Nigula lka, Nigula 

skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Rekonstrueerimine Raja rekonstrueerimine x  
Raja osaline 

rekonstrueerimine  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Käimla uuendamine. 

Vajadusel raja 

remonttööd. 

Infopaviljoni 

uuendamine. Muu 

taristu jooksev hooldus 

ja remont. 

x x 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

      Teavitamine 
Infopaviljoni teabega 

varustamine 
  x  

Laiksaare loodusrada  

Taristu kvaliteedi tõstmine                               

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine Raja projekteerimine x   

   Taristu rekonstrueerimine 

Raja 

rekonstrueerimine, 

käimla 

rekonstrueerimine 

x x 
Raja ja käimla 

rekonstrueerimine  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 

Infomaterjalide 

uuendamine, 

metsamajanduse 

teema lisamine 

  x  

Laiksaare metsaonn  

Taristu kvaliteedi tõstmine          

Teiste objektidega 

sidumine                                 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. Onni 

õuealale 

telkimisvõimaluse 

loomine.  

 x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 

Uuluniidu metsaonniga 

sidumine, vastava info 

koostamine 

  x  

Pikla ranniku 

vaatlusplatvorm 

Luitemaa lka, 

Pikla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Teavitamine 
Lisada infot linnustiku 

kohta 
x    



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Pikla tiikide 

linnuvaatlustorn 

Luitemaa lka, 

Pikla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Teavitamine 
Lisada infot linnustiku 

kohta 
x    

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kolga looduse 

õpperada 

Kolga lka, Kolga 

skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine          

Külastuse suunamine                    

kasutuse piiramine või 

vähendamine                    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine    

Loodusharidusliku suuna 

arendamine         

Taristu rekonstrueerimine 

Lõkkekoha ja raja 

taristu 

rekonstrueerimine 

x x 
Käimla 

rekonstrueerimine  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Lõkkekoha taristu 

uuendamine, raja 

viidastuse 

korrastamine, pikema 

rajaosa likvideerimine. 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
  x  

Ikla puhkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Soontagana telkimisala 
Avaste lka, 

Avaste soo skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine    Juurdepääsu 

parandamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Juurdepääsusilla 

uuendamine, 

telkimisala ja 

metsaonni taristu 

remonttööd, 

juurdepääsutee 

korrastamine koostöös 

KOV-ga. Taristu 

jooksev hooldus ja 

remont. 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh. parkla 

käimla lammutamine 

      Taristu lammutamine 
Torni lammutamine 

amortiseerumisel 
  x  

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    



Uuluniidu metsaonn  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine        Ööbimist 

võimaldava taristu 

rajamine                     

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Onni remont, 

viidastamine ja 

kasutuselevõtmine 

matkateelistele 

lisaööbimisena. Taristu 

jooksev hooldus ja 

remont. 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

koostamine 
  x  

Luiga metsaonn   Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Katku lõkkekoht 
Kikepera lka, 

Kikepera pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine         

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    

Kaubaru metsaonn 
Nigula lka, 

Kolbergi skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine         

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    

Nedrema puisniidu 

lõkkekoht 

Nedrema lka, 

Nedrema skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. Lõkkekoha 

uuendamine. 

x  x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Infomaterjalide 

uuendamine 

Sandra matkarada ja 

metsaonn 

Sookuninga lka, 

Sandre skv, 

Rongu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    

Mõtusemaja metsaonn 
Sookuninga lka, 

Sookuninga skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine Info uuendamine x    

Arumetsa väike 

rändrahn ja Aruoja 

rändrahn 

LK üksikobjektid 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Tagada juurdepääs, 

purrete remont. Taristu 

jooksev hooldus ja 

remont. 

 x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 



Valgeranna puhkekoht 

 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine. Objekti üle 

andmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

 

 

Võimalusel anda 

majandamine üle. 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Külastusobjekt Kaitseala, vöönd Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg 
2020. aastal teostatud 

tööde kirjeldus 2020-

2022 

2023-

2029 

Sakala puhkeala 

RMK matkatee Oandu-

Aegviidu-Ikla / Lelle - 

Luite 

 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Viitade, märgistuse 

uuendamine, niitmine. 

Muu taristu jooksev 

hooldus ja remont. 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Lõhavere linnus  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Teavitamine 
Infomaterjalide 

koostamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Treppide jm taristu 

remont ja hooldustöö 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Lõhavere lõkkekohad  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Mukri loodusrada 
Mukri lka, Mukri 

pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Teavitamine 

Infomaterjalide 

koostamine, parkimise 

viida paigaldamine 

x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, infotahvlite 

aluste uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Mukri lõkkekoht  Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, katusealuse 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Saeveski metsaonn 
Saarjõe mka, 

Tagametsa skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Kellissaare lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
 x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Sinialliku matkarada ja 

lõkkekoht  

Loodi lp, Sinialliku 

skv, Loodi pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, treppide ja 

uuendamine, 

katustega laud-pinkide 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 



      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Koorküla Valgjärve 

lõkkekohad 

Koorküla lka, 

Kadastiku skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu rekonstrueerimine 
Rajatiste 

rekonstrueerimine 
x x 

Kaetud lõkkealuse 

paigaldamine 

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, katusega 

laud-pingi  

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh laud-

pinkide uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Ruhijärve lõkkekohad  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Käimla, katusega 

pinklaua ja lõkkekoha 

uuendamine, 

ujumissilla remont. Muu 

taristu jooksev hooldus 

ja remont. 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh käimla ja  

laud-pinkide 

uuendamine  

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Parika väikejärve 

õpperada 

Parika lka, Parika 

skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine        

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, 

hakkepuiduraja 

uuendamine. 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh 

hakkepuiduraja 

uuendamine, laudtee 

ja ujumisplatvormi 

uuendamine 

      Teavitamine 

Infomaterjalide 

uuendamine, kaitseala 

info lisamine 

x   

Sakala tee matkarada 

Navesti mka, 

Navesti pv, 

Saarjõe mka, 

Tagametsa skv, 

Pärassaare-

Nõmmitsa skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, Maltsaare 

laud-pingi 

uuendamine, purrete 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Luite lõkkekoht 
Navesti mka, 

Navesti pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                    

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, käimla-

puukuuri uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh puude 

varjualuse uuendamine 

Loodi põrguoru 

matkarada 

Loodi lp, Loodi 

pv, Paistu ürgoru 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   



Loodi paisjärve 

lõkkekohad 

Loodi lp, Loodi 

pv, Paistu ürgoru 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine tegevuste 

mitmekesistamine  

Koostöö arendamine 

maaomaniku ja KOV-ga 

Taristu rekonstrueerimine 
Rajatiste 

rekonstrueerimine 
x x 

Kaetud lõkkealuse 

lisamine 

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, laud-pingi, 

puude varjualuse, DC 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Õisu matkarada 
Õisu mka, Õisu 

jõeoru skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine             

Projekteerimine Raja rekonstrueerimine  x  

   Taristu rekonstrueerimine 
Raja taristu 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x  Infomaterjalide 

uuendamine 

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont. 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh 
hakkepuiduraja 

uuendamine 

Kabelimäe lõkkekoht 

Saarjõe mka, 

Tagametsa skv, 

Pärassaare-

Nõmmitsa skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine             

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Maastiku kaitseks 

piirete (maakivid) 

paigaldamine 

 x  

Tillniidu lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Teringi õpperada 
Teringi mka, 

Teringi skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine        

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu rekonstrueerimine Raja rekonstrueerimine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine  

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x  Infomaterjalide 

uuendamine 

Teringi lõkkekoht  Taristu kvaliteedi tõstmine  Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

rekonstrueerimine 
x   



   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine  

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Parika järve vaatetorn 
Parika lka, Parika 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Heimtali õpperada 
Loodi lp, Heimtali 

skv, Loodi pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Kasutuse piiramine või 

vähendamine      

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raja väiksema ringi 

likvideerimine, 

viidastuse 

uuendamine, 

infostendide 

uuendamine. Taristu 

jooksev hooldus ja 

remont 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, Infotahvlite 

aluste uuendamine  

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Tündre järve lõkkekoht 
Tündre lka, 

Kollaspalu pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Uue puukuuri rajamine 

parklasse, randumissilla 

uuendamine, muu 

taristu jooksev hooldus 

ja remont 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, randumissild 

uuendatud (2019) 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Tündre suurekivi 

lõkkekoht 

Tündre lka, 

Kollaspalu pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Vanapagana 

metsamaja 

Saarjõe mka, 

Tõrvaaugu pv, 

Vanapagana skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Projekteerimine 

Hoone 

rekonstrueerimise 

projekteerimine 

 x  

   Taristu rekonstrueerimine 

Hoone 

rekonstrueerimine, 

evakuatsiooniteede 

rajamine 

 x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Vanapagana 

õpperada 

Saarjõe mka, 

Tõrvaaugu pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raja trassi muudatuste 

tähistamine, 

infotahvlialuste 

uuendamine, raja 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 



taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 

Infomaterjalide 

uuendamine, kaitseala 

teksti lisamine 

x   

Tõrvaaugu puhkekoht 
Saarjõe mka, 

Tõrvaaugu pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Saarjõe õpperada 

Saarjõe mka, 

Tagametsa skv, 

Saarjõe pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Purrete remont ja 

uuendamine, rajatrassi 

korrastamine, jooksev 

hooldustöö 

x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh purde 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

koostamine 
x   

Metsavenna lõkkekoht 
Saarjõe mka, 

Saarjõe pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, sh puude 

varjualuse uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Loodi lehisepuistu 

matkarada 

Loodi lp, Loodi-

Püstmäe skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja käimla remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Lasajärve lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, 

uuendamine. 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Lilli loodusmaja 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont, viidastuse 

korrastamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Taagepera lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine   Koostöö 

arendamine külaseltsiga 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

Taagepera matkarada  
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raja ja kalmistu 

jooksev hooldus,  raja 

trassi ja viidastuse 

korrastamine 

x x 

Raja ja kalmistu jooksev 

hooldus,  raja trassi ja 

viidastuse korrastamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   



Rutu lõkkekoht 
Rutu mka, Rutu 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Labidakivi lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus 

ja remont 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

 

 

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

 

Külastuskeskus Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg  
2020. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

Soomaa rahvuspargi 

külastuskeskus 

Soomaa rp, 

Soomaa pv 
Külastuskeskuse hoonete hooldus- ja remonttööd x x 

Külastuskeskuse hoonete hooldus- ja 

remonttööd 

  Külastuskeskuse ekspositsiooni väljatöötamine ja loomine x  
Ettevalmistustööd kogu kompleksi 

projekteerimiseks ja ehituseks 

  

Külastuskeskuse juures karavanide parkimisvõimaluste 

analüüs (koostöös rahvuspargi ettevõtjatega), vajadusel 

vastavate tingimuste loomine, parkla laiendamine. 

x   

  

Ekspositsiooni ja tegeluspunktide rajamine õuealale ja 

kodurajale, väliõppeklassi väljaarendamine, lasteala 

rajamine 

x x  

Kabli külastuskeskus 
Kabli lka, Kabli 

looduskeskuse pv 
Külastuskeskuse hoonete hooldus- ja remonttööd x x 

Külastuskeskuse hoonete hooldus- ja 

remonttööd 

  
Juurdepääsutee ja parkla rekonstrueerimine, 

laiendamine, lisaparkimisvõimaluste loomine 
x x  

  
Majandushoone ehitamine olemasoleva prügimaja ja 

puukuuri asemel. 
x   

  

Õueala väliekspositsiooni ja tegelusala kontseptsiooni 

väljatöötamine (,,Helisev meri ja mets“, metsanduslik 

pärandkultuur) ja vajaliku rajamine.  

x x 
Alustati metsandusliku pärandkultuuri 

teema arendustöödega 


