
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Saaremaa ja 

Hiiumaa 

külastusalad 

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 Saaremaa 

puhkealal, Vilsandi rahvuspargis ja Hiiumaa puhkealal. 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. Saaremaa puhkeala (sh. Kaali puhkekoha), Vilsandi rahvuspargi (sh. Vilsandi 

rahvuspargi külastuskeskuse), Hiiumaa puhkeala (sh. Ristna külastuskeskuse) 

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. Külastusmahu tõusu oli mitmetel 

rannapuhkuseks sobilikel objektidel nagu Tuhkana puhkekohas ja telkimisalal, Kaleste 

telkimisalal ning Keskranna puhkekohas. Samuti käis eelmise aastaga võrreldes 

rohkem külastajaid Vilsandi rahvuspargis asuvas Harilaiu puhkekohas. Külastatavuse 

vähenemist oli mitmetel objektidel, mis võivad olla tugevemalt mõjutatud 

koroonaolukorrast tulenevatest erinevatest piirangutest (bussiväljasõidud, üritused, 

väliskülastajad jms), näiteks Sääretirbi telkimsialal ja Kaali puhkekohas.  

Külastusmahuseire andmetel on kõige külastatavam Saaremaa puhkeala, järgnevad 

Hiiumaa puhkeala ja Vilsandi rahvuspark. Võrreldes eelmise aastaga Saaremaa 

puhkeala populaarsus on püsinud sarnasel tasemel, Vilsandi rahvuspargil tõusnud, 

Hiiumaa puhkeala külastatus vähesel määral langenud. Joonisel 1 on esitatud 

Saaremaa puhkeala, Vilsandi rahvuspargi (sh. Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus), 

Hiiumaa puhkeala (sh. Ristna külastuskeskus) külastatavus.  
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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. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastusobjektide külastatavus 

loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Kaleste telkimisala 12000 

Orjaku õpperada  7800 

Palli telkimisala  9500 

Sääretirbi telkimisala  21900 

Tõrvanina telkimisala  34300 

Vanajõe oru õpperada  3100 

Kaali puhkekoht (kraater)  79900 

Keskranna puhkekoht  21400 

Koigi õpperada  7100 

Tuhkana puhkekoht ja telkimisala  27300 

Rauna vaatetorn ja puhkekoht 3300 

Harilaiu puhkekoht  29400 

 

1.2. Külastusobjektide seisundi seire  

Hiiumaa ja Saaremaa puhkeala ning Vilsandi rahvuspargi, sh Viidumäe 

looduskaitseala külastusobjektidel toimus viimane seirering 2019. aasta sügisel ning 

külastuskorralduskava valmimisel olid andmed töötlemisel - andmeid on käsitletud 

külastuskorralduskava 2020. a täitmisaruandes. Järgmine seirering nimetatud aladel 

toimub eeldatavalt 2023. aastal.   

1.3. 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. 

Hiiumaa  külastusalal koguti jäätmeid  242 m³, millest 47,5 m3 oli segapakend. 

Jäätmete sorteerimise võimalus on külastajate poolt hästi vastu võetud ja külastusalal 

kogutavate sorteeritud jäätmete hulk kasvab aasta-aastalt.  

Saaremaa külastusalal, sh. Vilsandi rahvuspark koguti jäätmeid kokku 139 m³.  

Ülevaate külastusalade külastusobjektidel tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud 

lõkkepuude kogusest annavad joonis 8 ja joonis 9. 



 

Joonis 8.  Hiiumaa ja Saaremaa külastusalade külastusobjektidelt  kogutud jäätmed. 

 

Lõkkepuid  kasutati Hiiumaa külastusalal 2021.a. 150 m³, Saaremaa külastusalal 78 m³.  

 

Joonis 9. Hiiumaa ja Saaremaa külastusalade külastusobjektidel kasutatud 

lõkkepuud. 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi 

kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate 

nutimängude mängimiseks. Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus pakkus 4 mängu ning 

Ristna külastuskeskus pakkus 6 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. Vilsandi RP sai selleks puhul peidetud 7 aaret.  

Vilsandi rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 6072 inimest ja erinevatest 

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

4643 inimest.  

Ristna külastuskeskusest sai teavet 4136 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 2434 inimest. 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Hiiumaa ja Saaremaa külastusalade ning ja nende külastuskeskuste tegevuseks 

kasutati 2021. aastal otsekuludena kokku 417 tuhat eurot. Vahendeid 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 322 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse 

suunamisele 42 tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 52 tuhat 

eurot, sellest külastuskeskuste korrashoiule 33 tuhat eurot.  

Külastustaristu rekonstrueerimiseks kasutati (koos meetme määrusest tuleneva 

omaosalusega) 2021. aastal ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel rekonstrueeriti 

Tõrvanina õpperada ja linnuvaatlustorn (kogumaksumus  140 481 eurot) ja valmis  

Rauna vaatetorni rekonstrueerimisprojekt (kogumaksumus 3 300 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. 

Hooldustööde osas oli aasta tavapärane ja võrrelduna pandeemia esimese aastaga 

rahulikum.   

Saaremaa külastusalal  rekonstrueeriti Loodenina linnuvaatlustorn ning Veere 

vaateplatvorm ja trepp ning parandati Triigi metsatee katendit, et tagada parem 

ligipääs Ninanuki metsaonnile. 2021 aastal lõppesid ka Koigi õpperaja 

projekteerimistööd ning viidi läbi ehitushange taristu II etapi rekonstrueerimiseks, tööd 

viiakse läbi 2022 aastal.  

Hiiumaa külastusalal valmis 2021. aastal RMK matkatee Heltermaa-Ristna-Sarve haru 

234 km pikkuse lõiguna. Matkateega seotult valmis kaks uut ja rekonstrueeriti neli 

matkatee silda ning rajati kaks uut lõkkekohta – Remmelko ja Ränkaja lõkkekohad.  

Hiiumaal uuendati infotahvlid Tõrvanina, Sarve, Sääretirbi, Hirmuste, Luidja, Ninaotsa 

ja Kaleste telkimisaladel. Lisaks said uued infotahvlid Autobaasi, Säärenina ja 

Laasimetsa lõkkekohad, Tõrvanina, Orjaku, Kärdla, Tihu ja Vanajõeoru õppe- ja 

matkarajad ning Kapasto, Metsapere ja Leemeti metsamaja.  



2020 aastal alustatud teeviitade vahetust liiklusmärk nr 634 vastu jätkati 2021 aastal 

ning liiklusmärgid paigaldati Hirmuste, Tõrvanina ja Palli telkimisalade ja õpperadade 

juurde.  

Lõppes ka Sääretirbi telkimisala projekteerimine, viidi läbi ehitusprojektiekspertiis ning 

algas ka ettevalmistus Palli telkimisala detailplaneeringu algatamiseks. Samuti valmis 

Vanajõeoru õpperaja treppide ja piirete projekt. Rebastemäe õpperaja 

rekonstrueerimiseks viidi läbi ehitushange, kuid leping ehitajaga lõpetati materjalide 

tarneraskuste tõttu.  

Külastustaristu elemente uuendati Vilsandi rahvuspargis Harilaiu telkimisalal - ala sai 

uue puukuuri, kaks uut katusega laud-pinki ning kaetud lõkkealust. 

Saaremaa külastusalal uuendati infotahvlid Viieristi õpperajal ja puhkekohas, samuti 

Kalasma, Abula ja Karjääri telkimisalal ning Mihkel Ranna dendraariumis. 

Laevatee süvendamisega muutus endine Käkisilma-Vilsandi matkarada ohtlikuks ning 

suleti matkajatele. 

 



Tabel 2.  Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastusobjektidel perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja täitmine 2021. 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde teostamise 

aeg    
2021. aastal teostatud tööde 

kirjeldus 
2020-

2022 

2023-

2029 

Hiiumaa puhkeala        

Tõrvanina 

telkimisala 
 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                 

Ala laiendamine                                                                     

Taristu kvaliteedi tõstmine                                           

Külastuse suunamine                                         

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                                                                      

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine  

Projekteerimine 
Ala planeering, 

projekteerimine 
x   

      Taristu rekonstrueerimine Tervikrekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Infomaterjalide 

uuendamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh uuendatud 

lõkkealused, pink-lauad katusega 

ja infotahvel 

Kärdla matkarada  Ala planeeringu 

uuendamine 
Taristu rajamine 

Matkaraja 

rekonstrueerimine 
x   

   Teavitamine Infomaterjali koostamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tõrvanina 

õpperada 

 Tareste MKA, 

Rannametsa 

skv, Tareste 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine 
Projekteerimine 

Taristu 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

x   

      Taristu rekonstrueerimine 

Õpperaja   ja  

linnuvaatlustorni 

rekonstrueerimine 

x  
Rekonstrueeriti õpperada   ja  

linnuvaatlustorn (ÜF) 

      Teavitamine Teabetahvlite koostamine x  Õpperaja infotahvlite koostamine  



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Autobaasi 

lõkkekoht 

Tareste MKA, 

Rannametsa 

skv piiril  

Taristu kvaliteedi säilitamine                                               

Teiste objektidega 

sidumine                                        

Teavitamise kvaliteedi  

tõstmine  

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x x  

      Teavitamine Infomaterjali uuendamine x  Uuendati kaitseala info 

      Taristu rajamine käimla rajamine x  Rajati käimla 

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh uuendatud laud-

pink katusega, puude varjualune 

ja infotahvel 

Kaleste telkimisala 

Kõpu LKA, 

Kaleste pv, 

Kaleste skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                           

Külastuse suunamine                                        

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Juurdepääsu parandamine 

Taristu rekonstrueerimine 
Taristu täielik 

rekonstrueerime  
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infomaterjali uuendamine x  Lisati matkatee kaart ja uuendati 

jäätmeinfo 

Kaleste õpperada 

Kõpu LKA, 

Kaleste pv, 

Kaleste skv 

Taristu kvaliteedi säilitamine                                         

Teavitamise kvaliteedi  

tõstmine                   

Juurdepääsutee 

parandamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vanajõeoru 

õpperada 

Tihu LKA, 

Vanajõe skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

ja säilitamine                                  

Teiste objektidega 

sidumine                                        

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Taristu rekonstrueerimine 
Treppide ja piirete 

rekonstrueerimine 
 x 

Täiendati treppide ja piirete 

projekti 

      Teavitamine Infomaterjali uuendamine x x Uuendati infotahvleid 



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vanajõeoru 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

ja säilitamine                                 

Teiste objektidega 

sidumine                            

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                                

Ala planeeringu 

uuendamine  

Taristu rekonstrueerimine 
Ala piiritlemine, käimla 

rekonstrueerimine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Sääretirbi 

telkimisala 

Käia lahe-

Kassari MKA, 

Kassari sääre 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                              

Ala laiendamine                                                                   

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                

Külastuse suunamine                                       

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                       

Parkimisvõimaluste 

parandamine                                      

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine  

Projekteerimine 

Telkimisala planeering ja 

laiendamine koos 

parkimisalaga 

x  Valmis telkimisala projekt 

      
Taristu rekonstrueerimine 

 

Taristu täielik 

rekonstrueerimine 
x x Kaetud lõkkealused varutud 

      Teavitamine Infomaterjali uuendamine x   

      Taristu rajamine 
Parkimisala rajamine, ala 

laiendamine 
x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Orjaku õpperada 

Käia lahe-

Kassari MKA, 

Käina skv, 

Kassari pv, 

Töllukivi pv 

Taristu kvaliteedi säilitamine 

Aastaringse kasutuse 

soodustamine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Laudtee ja vaatetornide 

rekonstrueerimine 
 x  



Rebastemäe 

õpperada 

Kõpu LKA, 

Rebastemäe 

skv, Linnaru 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                     

Aastaringse kasutuse 

soodustamine    

Loodusharidusliku suuna 

arendamine                            

Tegevuste 

mitmekesistamine                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Projekteerimine 

Taristu 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

x   

      Taristu rekonstrueerimine 
Rekonstrueeritakse 

õpperada ja vaatetorn 
x  Taristu rekonstrueerimisega 

alustamine 

      Teavitamine Infomaterjali uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ristna õpperada  
Taristu kvaliteedi säilitamine                                

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Teavitamine Infomaterjali  uuendamine  x Infotahvli uuendamine 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Mägipä telkimisala 
Kõpu LKA, 

Mägipä skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine, 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kalurikoja 

metsaonn 

Kõpu LKA, 

Mägipä skv 
Taristu kvaliteedi säilitamine                                 Taristu rekonstrueerimine 

Metsaonni 

rekonstrueerimine 
 x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Neljateeristi 

õpperada 

Kõpu LKA, 

Mägipä skv, 

Linnaru skv, 

Mägipä 

rändrahnu pv 

Taristu kvaliteedi säilitamine                                 Teavitamine Läbi viidastuse suunamine x   



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Palli telkimisala   

Ala planeeringu 

uuendamine 

Ala laiendamine 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Külastuse suunamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine  

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Parkimisvõimaluste 

parandamine 

Projekteerimine 

Ala planeering, 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine  

x  Ettevalmistustööd 

detailplaneeringu algatamiseks 

     Taristu rekonstrueerimine 

Taristu täielik 

rekonstrueerimine ja ala 

laiendamine 

x x  

     Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Palli 

linnuvaatlustorn 
 Objekti likvideerimine Taristu lammutamine 

Tegevus vastavalt 

ekspertiisist tulevale 

juhisele, tõenäoline 

lammutamine 

x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Palli õpperada  

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Külastuse suunamine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Hirmuste telkimisala 
Kõpu LKA, 

Ohami skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh uuendatud 

käimla ja laud-pink 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   



Hirmuste õpperada 
Kõpu LKA, 

Ohami skv 
Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Sarve telkimisala 
Sarve MKA, 

Sarve pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Teiste objektidega 

sidumine 

Taristu rekonstrueerimine 
Taristu osaline 

rekonstrueerimine  
x   

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Luidja telkimisala  

Taristu kvaliteedi tõstmine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Teiste objektidega 

sidumine  

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Raie vajadus. Taristu 

jooksev remont ja hooldus. 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

Säärenina 

lõkkekoht 

Väinamere 

hoiuala (Hiiu) 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Teiste objektidega 

sidumine  

Juurdepääsu parandamine 

Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus, juurdepääsutee 

remont 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh uuendatud laud-

pink katusega 

Leemeti 

metsamaja 
 

Taristu kvaliteedi tõstmine, 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine,  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x  

      Teavitamine Vahelduvad näitused x x  

Leemeti  metsaonn  Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine  x   

      Taristu rekonstrueerimine Onni rekonstrueerimine  x  



Leemeti 

matkarada 

Tihu LKA, 

Leemeti skv 

Taristu kvaliteedi säilitamine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kallaste panga 

puhkekoht 

Vahtrepa 

MKA, Kallaste 

panga skv, 

Vahtrepa pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine  

Taristu kvaliteedi säilitamine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Teiste objektidega 

sidumine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Projekteerimine 

Taristu 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

x   

   Taristu ehitamine 
Pangapealsete treppide 

ehitus 
x x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendus x  Uuendatud kaitseala tahvel 

Kõpu suurkivi 

puhkekoht 

Kõpu LKA, 

Lepistopao 

skv, 

Kõpu suurkivi; 

Lepistopao 

suurkivi; 

Kõrgessaare 

suurkivi pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine,  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kapasto metsaonn  

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Projekteerimine 
Taristu rekonstrueerimise 

projekteerimine 
x   

     Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine    x  

     Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ninaotsa 

telkimisala 
 

Taristu kvaliteedi tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine 

Ala tervikplaneerimine, 

rekonstrueerimisprojekt, 

linnuvaatlustorni 

projekteerimine 

 x  



Juurdepääsutee 

parandamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu täielik 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh lisatud laud-pink 

katusega 

Metsapere 

metsaonn 
 

Taristu kvaliteedi tõstmine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 

 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Taristu rekonstrueerimine  x   

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

Tihu õpperada 
Tihu LKA, Tihu 

järvede skv 

Taristu kvaliteedi säilitamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Projekteerimine 

Tervikprojekteerimine 

õpperaja 

rekonstrueerimiseks 

 x  

   Rekonstrueerimine 
Õpperaja 

rekonstrueerimine 
 x  

   Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

Tihu metsaonn 
Tihu LKA, Tihu 

järvede skv 

Taristu kvaliteedi säilitamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Juurdepääsutee 

parandamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Projekteerimine Onni projekteerimine   x  

   Taristu ehitus 
Onni lammutus 

Onni ehitus 
 x  



Kõrgessaare 

orhideede 

õpperada 

 Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamine Infotahvli uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Laasimetsa 

lõkkekoht 

Leigri LKA, 

Leigri skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu rekonstrueerimine 
Taristuelementide 

väljavahetamine 
x   

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x  Uuendatud infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

RMK matkatee 

Heltermaa-Ristna-

Sarve haru 

Hiiumaa 

laidude MKA; 

Kalana LKA; 

Kõpu LKA; 

Käina lahe-

Kassari MKA; 

Leigri LKA; 

Luidja MKA; 

Pihla-Kaibaldi 

LKA; Sarve 

MKA; Tahkuna 

LKA; Tareste 

MKA; 

Vahtrepa 

MKA 

Ala planeeringu 

uuendamine  

Teiste objektidega 

sidumine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu rajamine Matkatee rajamine x  
Rajati matkatee, sh sillad, 

matkatee viidastus, infotahvlid 

   Teavitamine Infotahvlite paigaldamine x  Paigaldati matkatee infotahvlid 

Remmelko 

lõkkekoht 

Väinamere 

hoiuala (Hiiu) 

Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rajamine laudkoha rajamine x  

Rajati lõkkekoht, sh kaetud 

lõkkealus, prügikastid, käimla ja 

laud-pink katusega 

   Teavitamine 
Kaitseala tahvlite 

paigaldamine 
x  Paigaldati kaitseala infotahvel 

Ränkaja lõkkekoht 
Tahkuna LKA, 

Kodeste soo 

Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rajamine Lõkkekoha rajamine x  

Rajati lõkkekoht, sh kaetud 

lõkkealus, prügikastid, käimla ja 

laud-pink katusega 



skv., Kodeste 

metsa skv. 

 
 

 Teavitamine 
Kaitseala tahvlite 

paigaldamine 
x  Paigaldati kaitseala infotahvel 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde teostamise 

aeg    

 

2021. aastal teostatud tööde 

kirjeldus 2020-

2022 

2023-

2029 

Saaremaa puhkeala 

Kaali puhkekoht 
Kaali MKA, 

Kaali skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                         

Projekteerimine 
Kraatri valgustuse 

projekteerimine 
  x  

      Projekteerimine Parkla projekteerimine   x  

      Taristu rajamine Valgustus   x  

      Taristu rajamine Parkla   x  

      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
 x x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Keskranna 

puhkekoht 

Järve luidete 

MKA, Järve 

luidete skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                       

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Taimeaia 

puhkekoht 

Järve luidete 

MKA, Järve 

luidete skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                       

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  



      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Järve puhkekoht 

Järve luidete 

MKA, Järve 

luidete skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                        

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine   x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tuhkana telkimisala  

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                 

Projekteerimine 
Ala tervikplaneering, taristu 

projekteerimine  
x     

      Taristu rekonstrueerimine 
Telkimisala taristu 

rekonstrueerimine 
  x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine   x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tuhkana 

puhkekoht 
 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine    

Projekteerimine Taristu projekteerimine x    

      Taristu rajamine Taristu ehitus    x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine   x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Loode tammiku 

õpperada 

Mullutu-Loode 

LKA, Mullutu-

Loode hoiuala 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Taristu rekonstrueerimine 

Raja taas tähistamine, 

infotahvli aluste 

uuendamine 

x    

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x    

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Loodenina 

linnuvaatlustorn 

Loodenina (6 

km) rand 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                         

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

rajamine 

Projekteerimine 
Tehnilise ekspertiisi 

koostamine 
x    

      Projekteerimine 
Torni rekonstrueerimise 

projekti koostamine 
  x  

      Taristu rekonstrueerimine Torni rekonstrueerimine   x 
Linnuvaatlustorni 

rekonstrueerimine 

      Teavitamine Info uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Triigi telkimisala 

Väinamere 

hoiuala 

(Saare) 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Projekteerimine Detailplaneering x   

      Projekteerimine 
Taristu 

rekonstrueerimisprojekt 
 x  

      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu, parkla 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine Info uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ninanuki metsaonn 

Väinamere 

hoiuala 

(Saare) 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Taristu rekonstrueerimine Taristu  rekonstrueerimine x x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh juurdepääsutee 

Triigi metsatee tugevdamine 

Veere telkimisala 
Teesu LKA, 

Teesu skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Projekteerimine Detailplaneering x   

      Projekteerimine 
Taristu 

rekonstrueerimisprojekt 
 x  



      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x Uuendati looduskaitseala info 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh paigaldatud 

uued infotahvlid 

Veere 

vaateplatvorm 
 Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Uuendatud trepp ja 

vaateplatvorm 

        

Koigi õpperada 

Koigi MKA, 

Koigi pv, Raba 

skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Projekteerimine 

Taristu 

rekonstrueerimisprojekti 

uuendamine  

 x 
Uuendatud 

rekonstrueerimisprojekt 

   Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

I rekonstrueeritud osa 

parendamine 
x   

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Viieristi puhkekoht 

Viieristi LKA, 

Viieristi skv, 

Jõesoo skv 

  Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Taristu projekteerimine Taristu projekteerimine x   

   Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x  Uuendatud kaitseala infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Viieristi õpperada  

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Projekteerimine Parkla projekteerimine  x  

   Taristu ehitus Parkimisala ehitus  x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   



      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x  Uuendatud kaitseala infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Sopi metsaonn  

Taristukvaliteedi tõstmine                     

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine 
Metsavahikoha ajaloo 

tutvustus 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kalasma telkimisala 

Koorunõmme 

LKA, Merise-

Abula skv 

Ala planeeringu 

uuendamine 

Taristu kvaliteedi tõstmine              

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 

Ala planeering, 

projekteerimine, 

piirivalveplatvormi 

projekteerimine 

linnuvaatlusplatvormiks, 

 x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x Uuendatud infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Abula telkimisala 

Koorunõmme 

LKA, Merise-

Abula skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine              

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 
Detailplaneering, taristu 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x Uuendatud infotahvel 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Karjääri telkimisala 

Koorunõmme 

LKA, Merise-

Abula skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine              

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 
Detailplaneering, taristu 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x Uuendatud infotahvel 

Abula - Kalasma 

õpperada 

Koorunõmme 

LKA, Merise-

Abula skv, 

Koorunõmme 

pv, 

 

Taristu kvaliteedi säilitamine                                          

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Soela telkimisala  Taristu kvaliteedi säilitamine                                           

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Meiuste telkimisala  

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Taristu projekteerimine 
Rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 
x   

   Taristu rajamine 

Teede ja parklate 

rekonstrueerimine vastavalt 

projektile 

x   

      Taristu rekonstrueerimine 
Külastustaristu rajamine 

vastavalt projektile 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x   

Mihkel Ranna 

dendraarium 

M. Ranna 

dendraarium 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                             

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Taristu rekonstrueerimine Taristu  rekonstrueerimine x x  

      Teavitamine 
Dendroloogiline inventuur,  

Infotahvlite  uuendamine 
x x 

Uuendatud infotahvel, lisatud 

objektiinfo 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kalja õpperada  Taristu kvaliteedi tõstmine Taristu rekonstrueerimine Silla paigaldamine x   

     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



     Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x  

Konati telkimisala  Objekti likvideerimine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Taristu lammutamine 
Amortiseerumisel 

utiliseerimine 
 x  

Konati matkarada  Objekti likvideerimine Taristu lammutamine 

Rajaelementide 

eemaldamine, 

utiliseerimine 

x x  

Suure Tõllu kerisekivi 

puhkekoht 

Suur-Tõlli 

kerisekivi; 

Suure-Tõllu 

kerisekivi; 

Raka kivi pv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 
Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x   

      Taristu rekonstrueerimine  Taristu rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Laugu 

metsavahimaja 
 

  Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Projekteerimine 
Hoonete renoveerimiskava, 

sisu ideekavand 
x   

     Taristu rekonstrueerimine 

Hoonete kompleksi 

renoveerimine, aia ja 

aktiivala kujundamine 

x x  

     Teavitamine 

Hoonete ja välisala sisu 

kontseptsiooni 

väljatöötamine, 

teostamine 

x x  

     Taristu rekonstrueerimine Territooriumi väiketaristu x   

     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Raketi telkimisala 

(Dejevo 

puhkekoht) 

 
Tegevuste 

mitmekesistamine 
Projekteerimine 

Puhke ja üritusala 

projekteerimine 
x   

     Taristu rekonstrueerimine 
Puhke ja üritusala 

rekonstrueerimine 
x x  

     Teavitamine Infotahvlite  uuendamine  x  

     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Jahimehe 

puhkekoht 
 Taristu kvaliteedi tõstmine Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Mändjala 

loodusmaja 
 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine   

Projekteerimine Üritusala projekteerimine  x  

      Taristu rajamine Üritusala ehitus  x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x x  

Laidevahe 

vaateplatvorm 

Laidevahe 

LKA, Sandla 

skv 

 Uus objekt Projekteerimine 
Parkla, raja ja torni 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rajamine 
Parkla, raja ja torni 

rajamine 
 x  

      Teavitamine 
Infotahvlite  koostamine, 

valmistamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Mändjala 

õpperada 
   Uus objekt Taristu rajamine Õpperada x   

      Teavitamine Infotahvlite  uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Tuhkana järve 

õpperada 
   Uus objekt Taristu rajamine Raja taristu rajamine  x  

   Teavitamine 
Infotahvlite koostamine, 

valmistamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Küdema kurisuu 
Küdema 

karstiala 
Uus objekt  Taristu ehitus Trepp ja platvorm x   

      Teavitamine Infotahvlite  koostamine x   



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
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 

Vilsandi rahvuspark 

Harilaiu puhkekoht 
Vilsandi RP, 

Harilaiu skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                      

Teiste objektidega 

sidumine                                                

Külastuse suunamine                                                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                  

Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Projekteerimine Detailplaneering x   

      Projekteerimine 
Ala tervikprojekteerimine 

 
x   

      Taristu rajamine Ehituse teostamine x x  

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Harilaiu matkarada 

Vilsandi RP, 

Harilaiu skv, 

Kiipsaare skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                      

Teiste objektidega 

sidumine                                                

Külastuse suunamine                                                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine     

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Harilaiu telkimisala 
Vilsandi RP, 

Harilaiu skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine     

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  Uuendatud laud-pink katusega, 

puukuur ja tulekolded 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vikati teabetuba 
Vilsandi RP, 

Vilsandi pv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                            

Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu rekonstrueerimine Teabetoa sisu uuendamine  x  



      Teavitamine 
Info uuendamine, erinevad 

võimalused  
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vikati lõkkekoht 
Vilsandi RP, 

Vilsandi pv 
Taristu kvaliteedi säilitamine Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Käkisilma 

telkimisala 

Vilsandi RP, 

Kuusnõmme 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                                 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                              

Juurdepääsu parandamine 

Projekteerimine 

Ala tervikplaneerimine 

(objekti arendus sõltub 

Vilsandi-Käkisilma kanali 

süvendusest); torni 

projekteerimine 

x   

      Taristu rajamine 
Taristu ehitamine ja 

rekonstrueerimine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Teavitamine Infotahvlite täiendamine x   

Käkisilma-Vilsandi 

matkarada 

Vilsandi RP, 

Vilsandi pv, 

Kuusnõmme 

skv, 

Läänemere 

pv, 

Läänemere 

akvatoorium 

pv 

Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x Rada likvideeriti 

Väike-Vilsandi 

puhkekoht 

Vilsandi RP, 

Vilsandi pv 
Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kulpri telkimisala 
Vilsandi RP, 

Vilsandi pv 
Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vilsandi matkarada 

Vilsandi RP, 

Vilsandi pv, 

Vana Paagi 

skv 

Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamine 

Infotahvlite uuendamine, 

muud 

teavitamisvõimalused 

x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vilsandi vaatetorn 
Vilsandi RP, 

Vilsandi pv 
Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Torni korralised ekspertiisid, 

hooldus, remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Elda telkimisala 
Vilsandi RP, 

Atla pv 
Taristu kvaliteedi tõstmine Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Rauna vaatetorn ja 

puhkekoht 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 

Viidumäe LKA, 

Audaku pv 

Taristu kvaliteedi säilitamine                                              

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine Torni rekonstrueerimine x  
Valmis Rauna vaatetorni 

rekonstrueerimisprojekt (ÜF) 

      Teavitamine 
Infotahvlite uuendamine, 

teised teavitusviisid 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Viidumäe 

puhkekoht 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 

Viidumäe LKA, 

Audaku pv 
Taristu kvaliteedi säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Viidumäe 

õpperada 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 

Viidumäe LKA, 

Audaku pv, 

Surnuaiamäe 

skv 

Külastuse suunamine                                                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Erivajadusega külastajale 

taristu arendamine 

Teavitamine Taristul külastaja suunamine x   

   Projekteerimine 

Vaateplatvormi 

projekteerimine endisele 

kohale 

 x  

   Taristu ehitus Vaateplatvormi ehitus  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Audaku 

matkarada 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 

Viidumäe LKA, 

Audaku pv, 

Suurmäe skv, 

Atlama skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine Projekteerimine Raja projekteerimine x   

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Allikasoo 

õpperada 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 

Viidumäe LKA, 

Audaku pv, 

Surnuaiamäe 

skv, 

Nakimetsa skv 

Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ameerika mets 

Vilsandi 

rahvuspark, 

Kuusnõmme 

skv  

 Uus külastusobjekt   
 Eksponeerimine, 

teavitamine, viitamine 
 x  

Soeginina 

hülgevaatlusplatvo

rm 

Vilsandi 

rahvuspark, 

Soeginina skv  

 Uus külastusobjekt    Projekteerimine, ehitus  x  

Undva 

linnuelamus-

platvorm 

Vilsandi 

rahvuspark, 

Undva pv  

 Uus külastusobjekt    Projekteerimine, ehitus  x  

 

 

  



Tabel 3. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastuskeskustes perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja täitmine 2021 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tegevuse 

periood 

 

2021. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

Vilsandi rahvuspargi 

külastuskeskus 
Külastuskeskuse ja teiste hoonete hooldus ja remonttööd 

x x Lisatud prügisorteerimise võimalus 

koos infotahvliga 

 Külastuskeskuse ekspositsiooni väljatöötamine, vana kaasajastamine 
x   

 

Aktiivõppe elementide loomine, väljatöötamine keskuse õuealal ja mõisa pargis, Vilsandi 

rahvuspargi elu- olu, pärandkultuuri ja loodust tutvustava  raja loomine keskuse 

lähiümbrusesse. 

x x  

Ristna külastuskeskus Ristna külastuskeskuse õueala haljastuse planeerimine ja projekteerimine x   

 Õueala haljastuse ja tegevusalade/atraktsioonide rajamine 

x x Istutusala laiendatud, rajatud parkla, 

lisatud prügisorteerimise võimalus 

koos infotahvliga  

 Õpperaja rajatiste rekonstrueerimine 
 x  

 Külastuskeskuse ja kõrvalhoonete hooldusremont  

x x Remonditud saunaahi ja toodud 

veekraan majast välja matkateeliste 

jaoks 

 
Külastuskeskuse sisustuse uuendamine (õppelassi mööbel, selle kujunduse seostamine 

keskuse programmilise tegevusega) 

x x  

 

 

 

 


