
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Pärnu-

Viljandi 

külastusala 

Külastuskorralduskava 2020-2029                                                       

2021. aasta täitmise aruanne 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

Külastuskorraldusosakond 



Sissejuhatus 
2021. aastat iseloomustavad koroonaolukorraga kohanemine, suve esimeses pooles 

äärmuslik kuumus, mis meelitas valdavalt veekogude äärtes paiknevatele objektidele,  

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

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

veidi hiljem.  

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga 

koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii 

töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.  

Kui 2020. aastal tõusis RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv 

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

mõnevõrra leevenes, ulatudes 2,85 miljonini.  

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

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

määral tõusnud. Samuti on tõusnud külastajate hinnang külastusest saadud mõjule 

tervise ja heaolu osas.  

Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. 

Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel,  milleks kasutati nii EL 

kui RMK rahalisi vahendeid. 

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

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

koroonaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangutest. Külastuskeskustes kehtisid erinevad 

piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. 

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

Alates novembrist tuli aga külastuskeskuste külastamiseks esitada COVID tõend. 

Loodusõppeprogrammide läbiviimine kevadperioodil oli lubatud vaid välitingimustes. 

Igapäevaselt koos viibivate lasteaiarühmade või kontaktõppel olevate klasside 

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

rühmad. Programme lükati edasi sügisesse või jäeti üldse ära.  

 

Erinevatest piirangutest mõjutatult oli külastuskeskuste külastatavus sarnasel tasemel 

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

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

RMK Loodusega koos mobiilirakenduse suur kasutus. 

 

Külastuskeskuste juurde valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid ning infotahvel 

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

teadvustamiseks toimus ajavahemikul 18.05.–30.09.2021 veebipõhise mängu „Sordi 

oma prügi“ mängijate vahel loosimäng. 

 

http://www.loodusegakoos.ee/


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

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

rahvuspargis, Pärnumaa ja Sakala puhkealadel. 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. Pärnumaa puhkeala ja Kabli külastuskeskuse, Soomaa rahvuspargi ja 

külastuskeskuse, Sakala puhkeala külastatavus 2021. aastal.  

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

kuumalaine meelitas palju külastajaid just veekoguäärsetele külastusobjektidele, suur 

surve oli mitmetel rannapuhkuseks sobilikel objektidel. Kui võrreldes 2020. aastaga, mil 

Pärnumaa puhkeala külastatavus hüppeliselt tõusis, oli Pärnumaa puhkeala objektide 

veidi külastusmahu langust. Tõusis Lemme telkimisala külastusmaht, samuti püsis 

populaarne 2020. aastal külastajate seas varasemast aktiivsemalt avastatud Nigula 

raba õpperada. Nii Sakala puhkeala kui ka Soomaa rahvuspargi osadel objektidel oli 

mõõdukat külastusmahu langust, kuid üldjoontes püsis külastatavus võrdlemisi 

sarnaselt tasemel 2020. aastaga.  

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 
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Tabel 1. Pärnu-Viljandi külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Hüpassaare õpperada  11700 

Riisa õpperada  23100 

Koprarada  4500 

Öördi õpperada  6100 

Sinialliku lõkkekoht 4200 

Õisu matkarada 3500 

Mukri loodusrada 18700 

Lemme telkimisala  20600 

Nigula raba õpperada 8400 

Rae järve telkimisala  32400 

Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada  31700 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Sakala puhkeala ning Soomaa rahvuspargi objektidel toimus Külastusobjektide 

seisundi seire viimane seirering 2019., Pärnumaa puhkealal 2020. a. – andmed on 

leitavad külastuskorralduskava 2020. a aruandes. Varasemad andmed ja seire 

lühitutvustus on leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis (3.3). Järgmine 

seirering Sakala puhkeala ja Soomaa rahvuspargi objektidel toimub eeldatavalt 2023., 

Pärnumaa puhkealal 2024. a. 

 

1.4. Ressursi seire 

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

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

kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket ja veedeti 

rohkem aega mere- ja järve rannaalade külastusobjektidel. 

Pärnumaa puhkealal koguti jäätmeid 401 m³, Soomaa rahvuspargis 58 m³ ja Sakala 

puhkealal 47 m³.  

Ülevaate külastusalal tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest 

annavad joonis 8 ja joonis 9. 

 



 

Joonis 8. Pärnumaa puhkealal, Soomaa rahvuspargis ja Sakala puhkealal 2021. a. 

kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid kasutati Pärnumaa puhkealal 2021. a. 40 m³, Soomaa RP 47 m³, Sakala 

puhkealal 53 m³.  

 

Joonis 9. Pärnumaa puhkealal, Soomaa rahvuspargis ja Sakala puhkealal 2021. a. 

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. Soomaa rahvuspargi külastuskeskus pakkus 6 mängu ning 

Kabli külastuskeskus pakkus 7 erinevat mängu.   

Rahvusparkides jätkus võimalus mängida 2020. aastal koostöös geopeituse 

kogukonnaga looduskaitse 110. sünnipäevaks loodud geopeituse aarete seeriat 
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LK110, kus tutvustati põnevaid lugusid ja huvitavaid fakte vastava rahvuspargi ajaloost 

ning loodusväärtustest jms. Soomaa RP sai selleks puhul peidetud 11 aaret.  

Soomaa rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 8336 inimest ja erinevatest 

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

2797 inimest.  

Kabli külastuskeskuses sai teavet 8188 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 4757 inimest. 

Koostöös Poola Vabariigi Suursaatkonnaga oli Kabli külastuskeskuses perepäeva üritus 

ja õuenäitus ,,Lennake mesipuu poole“. Lisaks valmis RMK Loodusega Koos lehele 

õppevideoklipp ,,Käopäkk“. 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Pärnu-Viljandi külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2021. aastal 

otsekuludena kokku 274 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 

274 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 46 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 76 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 63 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 2021. aastal külastustaristu rekonstrueerimiseks 

(koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid 

Rannametsa-Tolkuse õpperaja projekti ekspertiisiks 2160 eur. 

Soomaa rahvuspargi külastusobjektide suuremahulisem rekonstrueerimine teostati 

eurorahastuse toel aastatel 2011 - 2018, mistõttu ei olnud 2021. aastal objektide 

suuremahuliseks rekonstrueerimiseks vajadust. Rekonstrueerimise vajadus kasvab 

kindlasti järgnevatel aastatel, eriti loodusradade korrastamise osas. 2021. aastal 

vahetati jätkuvalt lõkkekohtade pinke, paigaldati laud-pink katusega Muinasküla 

lõkkekohta. 

Pärnumaa puhkeala olulisemaks tööks oli põlengus hävinud Kilingi-Nõmme 

metsamaja taastamine. Rekonstrueeritud said Rae järve matkaraja kopratorni taristu. 

Enne uue rendilepingu sõlmimist teostati Lemme olmehoone remont. Lisaks vahetati 

lemme ja Krapi telkimisaladel pinke ja kaetud lõkkealuseid. Tulenevalt Rail Baltica 

trassikoridori kulgemisest ja Uuluniidu metsaonni jäämisest raudtee tsooni, on mõistlik 

onn lammutada.  

Sakala puhkeala 2021 suuremad tööd olid Vanapagana metsamaja ja Saeveski 

metsaonni kuivkäimlate rekonstrueerimine. Laud-pink katusega paigaldati 

metsavenna lõkkekohta ning vahetati välja kaetud lõkkealused Loodis ja Ruhijärvel.  



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

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde 

teostamise aeg 2021. 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, remont ja 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

lõkkekohtade pinkide 

uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Hüpassaare lõkkekoht Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Lõkkekoha ja piirete 

jooksev hooldus, remont  

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Ingatsi õpperada 

Raudna skv, 

Kuresoo skv, 

Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

   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, remont ja 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

purrete uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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 jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Meiekose tamme 

metsaonn 
Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Meiekose õpperada Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

   Teavitamine Info uuendamine x   

Meiekose randumissild Raudna skv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Meiekose saarte 

lõkkekoht 
Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



Öördi metsaonn Öördi skv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Onni põranda laudise 

vahetus, muu taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 

   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, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Oksa ait metsaonn Soomaa pv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Oksa küün metsaonn Soomaa pv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Oksa lõkkekoht Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

   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, taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja 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, remont ja 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

    Jätkuv sissesõidu 

piiramine 
x  Jätkuv sissesõidu piiramine 

Pertlimetsa lõkkekoht 
Kikepera lka, 

Kikepera pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Muinasküla lõkkekoht Raudna skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Tegevuste 

mitmekesistamine 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu lammutamine 
Soohotelli ja Vala 

lammutamine 
x x  

   Taristu 

rekonstrueerimine 

Tõramaa jõe silla 

rajamine 
 x  

   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

laud-pink katusega 

paigaldamine 

Lemmjõe keelemetsa 

õpperada 

Lemmjõe 

keele skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Lõkkekohas käimla 

vahetus, muu taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Kuusekäära randumissild Soomaa pv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Mulgi heinamaa 

lõkkekoht 
Mulgi skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Kuuraniidu õpperada 
Soomaa pv, 

Sandra skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Laudraja ja 

vaateplatvormi 

uuendamine, taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Pärna metsaonn Soomaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Tegevuste 

mitmekesistamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Hoone säilitamine, 

metsaonnina avalikku 

kasutusse võtmine. 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



Kirbu puhkekoht Raudna skv 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Toonoja metsaonn Kuresoo skv 

Hoonete säilitamine, 

avalikuks kasutuseks 

ettevalmistamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Hoone säilitamine, 

jooksev hooldus 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Lemmjõe metsaonn Soomaa pv 

Hoonete säilitamine, 

avalikuks kasutuseks 

ettevalmistamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Hoone säilitamine, 

jooksev hooldus  
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde 

teostamise aeg 2021. 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 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Rannametsa-Tolkuse 

looduse õpperada 

Luitemaa 

lka, Luidete 

skv, 

Maasikarab

a 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   Projekti ekspertiis 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja rekonstrueerimine, 

laudteeosa 

uuendamine, rajale 

kogunemispunktide 

laiendite ja istepinkide 

lisamine, rabade 

x   Ehitushanke läbiviimine 



taastamist tutvustava 

rajalõigu ehitus 

        
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, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Tõotusemäe lõkkekoht 

Luitemaa 

lka, Luidete 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine, 

viidastuse ja piirete 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

laudade, pinkide ja kaetud 

lõkkealuste uuendamine 

      Teavitamine 

Lisandväärtuse loomine 

- loodusliikumisraja 

loomine, mis ühendab 

Lemme ja Krapi 

telkimisalad. 

Infomaterjalide 

koostamine 

  x  

Kabli looduse õpperada 

Kabli lka, 

Looduskesku

se pv, 

Linnujaama 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine        

Teavitamine 

Info uuendamine, 

kvaliteedi tõstmine, 

iseseisvate ülesannete 

lisamine 

seljakotiprogrammi 

jaoks. 

x    



   

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine                                    

  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Raja invaosa muutmine 

ringikujuliseks, taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Priivitsa lõkkekoht 

Kabli lka, 

Looduskesku

se 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 infostendi ja 

peatuskoha pinkide rajamine 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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    

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Käimlate 

rekonstrueerimine 
x    

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Olmehoone remont, 

muu taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

x  x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

olmehoone remont, 

laudade, pinkide ja kaetud 

lõkkealuste uuendamine 

        

Laudade, pinkide, 

lõkkealuste ja piirete 

uuendamine 

x x  

      Teavitamine 

Passiivse 

pärandkultuuriteemalise 

,,infopunkti" 

kujundamine 

väravamajja 

  x  

        

Lisandväärtuse loomine 

- loodusliikumisraja 

loomine, mis ühendab 

Lemme ja Krapi 

telkimisalad. 

  x  



Infomaterjalide 

koostamine 

Rae järve telkimisala  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Laste mänguväljaku 

uuendamine, 

ujumisvõimaluse parem 

ja kestvama lahenduse 

loomine   

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

kopra vaatetorni 

uuendamine 

   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 
Matkaraja infotahvlite  

valmistamine 

Kilingi-Nõmme lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Kilingi-Nõmme 

metsarada 
 Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



      Taristu lammutamine 

Amortiseerumisel 

likvideerida väike raja 

osa - trepid ja sild.  

  x  

   Teavitamine 
Raja infotahvlite 

uuendamine 
x  

Raja infotahvlite materjalide 

koostamine ja valmistamine 

Kilingi-Nõmme 

metsamaja 

  

  

  

  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

  

Teavitamine 

Olemasolevate 

infotahvlite 

uuendamine, vajadusel 

uute koostamine 

  x  

 
Projekteerimine Rekonstrueerimisprojekt   x  

 
Hoone 

rekonstrueerimine.  
  x 

Tules hävinud metsamaja 

rusude likvideerimine ja 

metsamaja taastamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Matsiranna telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine           

Parkimisvõimaluste 

parandamine                                

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 

Parkimistaskute 

rajamine  

x  x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



      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, 

remont ja uuendamine. 

Laavu paigaldamine  

x  x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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   

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Käimla uuendamine. 

Vajadusel raja 

remonttööd. 

Infopaviljoni 

uuendamine. Muu 

taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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  

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, 

remont ja uuendamine. 

Onni õuealale 

telkimisvõimaluse 

loomine.  

 x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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  

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Lõkkekoha taristu 

uuendamine, raja 

viidastuse korrastamine, 

pikema rajaosa 

likvideerimine. Taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
  x  

Ikla puhkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



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, remont ja 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, remont 

ja uuendamine 

x x Taristu jooksev hooldus 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

koostamine 
  x  

Luiga metsaonn   Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Katku lõkkekoht 
Kikepera lka, 

Kikepera pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine         

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    

Kaubaru metsaonn 
Nigula lka, 

Kolbergi skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine         

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, 

remont ja uuendamine. 

Lõkkekoha 

uuendamine. 

x  x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    



Sandra matkarada ja 

metsaonn 

Sookuninga 

lka, Sandre 

skv, Rongu 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x    

Mõtusemaja metsaonn 

Sookuninga 

lka, 

Sookuninga 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, remont 

ja uuendamine 

 x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Valgeranna puhkekoht 

 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine. Objekti üle 

andmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

 

 

Võimalusel anda 

majandamine üle. 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde 

teostamise aeg 2021. 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, remont ja 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 

Lõhavere lõkkekohad  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine, 

infotahvlite aluste 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Mukri lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

katusealuse 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Saeveski metsaonn 

Saarjõe 

mka, 

Tagametsa 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

käimla uuendamine 

Kellissaare lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
 x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Sinialliku matkarada ja 

lõkkekoht  

Loodi lp, 

Sinialliku skv, 

Loodi pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

treppide ja 

uuendamine, katustega 

laud-pinkide 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Koorküla Valgjärve 

lõkkekohad 

Koorküla lka, 

Kadastiku 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

rekonstrueerimine 

Rajatiste 

rekonstrueerimine 
x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

katusega laud-pingi  

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Ruhijärve lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Käimla, katusega 

pinklaua ja lõkkekoha 

uuendamine, ujumissilla 

remont. Muu taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

kaetud lõkkealuse 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Parika väikejärve 

õpperada 

Parika lka, 

Parika skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine            

Teavitamise kvaliteedi 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

hakkepuiduraja 

uuendamine. 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



tõstmine        

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

      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, 

remont ja uuendamine, 

Maltsaare laud-pingi 

uuendamine, purrete 

remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Luite lõkkekoht 

Navesti 

mka, 

Navesti pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine                    

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

käimla-puukuuri 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja 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, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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  

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

laud-pingi, puude 

varjualuse, käimla 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

kaetud lõkkealuse 

uuendamine 

Õisu matkarada 

Õisu mka, 

Õisu jõeoru 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine        

Projekteerimine Raja rekonstrueerimine  x  



Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine             

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Raja taristu 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Kabelimäe lõkkekoht 

Saarjõe 

mka, 

Tagametsa 

skv, 

Pärassaare-

Nõmmitsa 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine         

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine             

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Maastiku kaitseks piirete 

(maakivid) 

paigaldamine 

 x  

Tillniidu lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Teringi lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine  

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Parika järve vaatetorn 
Parika lka, 

Parika skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



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, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja 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, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Vanapagana 

metsamaja 

Saarjõe 

mka, 

Tõrvaaugu 

pv, 

Vanapagan

a skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Projekteerimine 

Hoone 

rekonstrueerimise 

projekteerimine 

 x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Hoone 

rekonstrueerimine, 

evakuatsiooniteede 

rajamine 

 x Käimla rekonstreerimine 

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      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 taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 

Infomaterjalide 

uuendamine, kaitseala 

teksti lisamine 

x   



Tõrvaaugu puhkekoht 

Saarjõe 

mka, 

Tõrvaaugu 

pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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. Taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

koostamine 
x   

Metsavenna lõkkekoht 

Saarjõe 

mka, 

Saarjõe pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, sh 

laud-pink katusega 

paigaldamine 

      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, 

remont ja uuendamine, 

käimla remont 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Lasajärve lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
 x  

Lilli loodusmaja 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

viidastuse korrastamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Taagepera lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine   Koostöö 

arendamine külaseltsiga 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Taagepera matkarada  
Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Raja ja kalmistu taristu 

jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine,  raja 

trassi ja viidastuse 

korrastamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Rutu lõkkekoht 
Rutu mka, 

Rutu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

Labidakivi lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Külastuskeskus 
Kaitseala, 

vöönd 
Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg  
2021.  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 

Valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid 

ning infotahvel 

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 

Projekteerimistööde teostamine 

  
Majandushoone ehitamine olemasoleva 

prügimaja ja puukuuri asemel 
x  

Projekteerimistööde teostamine 

  

Õueala väliekspositsiooni ja tegelusala 

kontseptsiooni väljatöötamine (,,Helisev meri 

ja mets“, metsanduslik pärandkultuur) ja 

vajaliku rajamine.  

x x 

Pärandkultuuri peatuskoha rajamine,sh 

infotahvel ja pingid 

valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid 

ning infotahvel 


