
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Tallinna 

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. 

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.  

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 tulenevalt oli külastuskeskuste külastatavus madal, kuid nagu 

2020. aastalgi pandi 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. 

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga 

koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii 

töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.  

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 

ka RMK rahalisi vahendeid. 

http://www.loodusegakoos.ee/


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

21. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud Tallinna 

ümbruse puhkealal (sh. Keila-Joa pargis ja Sütiste metsas) ning Naissaare looduspargis. 

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. Tallinna ümbruse puhkeala sh. Tallinna teabepunkti ja RMK Viimsi 

külastuskeskuse ning Naissaare looduspargi külastatavaus 2021. aastal.  

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. Tallinna ümbruse puhkeala oli 2020. 

aastal koroonaoludest tulenevalt kõige suurema külastussurve osaliseseks saanud 

aladest.  2021. aastal külastuskoormus püsis jätkuvalt kõrge, kui osadel objektidel 

mõnevõrra leevenes.  

Suve esimeses pooles olnud kuumalaine meelitas palju külastajaid just 

veekoguäärsetele külastusobjektidele. Suve teises pooles ilmad jahenesid ja tuulistele 

mereääsetele objektide asemel soosis pigem radadel liikumist.  

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 

Tabel 1. Tallinna külastusala külastusobjektide külastatavus.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Naissaare keskrada  4600 

Keila-Joa park   175200 

Leetse lõkkekoht  37500 

Meremõisa telkimisala  67600 

Tabasalu looduspark 25200 

Varbola linnus 11100 
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1.3. Külastusobjektide seisundi seire  

Tallinna ümbruse puhkeala ja Naissaare looduspargi objektidel toimus 

Külastusobjektide seisudi seire viimane seirering vastavalt 2018. ja 2019. aastal ning 

andmeid on käsitletud külastuskorralduskavas. Järgmine seirering toimub 2022. aastal. 

 

1.4. Ressursi seire 

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

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

kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket ja veedeti 

rohkem aega mere- ja järve rannaalade külastusobjektidel. 

Tallinna puhkealal koguti jäätmeid 494 m³ ja kasutati lõkkepuid 136 m3. 

 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi 

kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate 

nutimängude mängimiseks. Viimsi külastuskeskus pakkus 1 mängu Tädu 

loodusõpperajal. Lisaks pakkus Viimsi külastuskeskus ka 2 Facebooki põhist mängu. Üks 

jagas infot kevadmärkidest ja kutsus inimesi neid ka ise otsima ja pildistama. Teine 

pakkus võimalust Tädu loodusõpperajal mängida Tädu bingot. 

Viimsi külastuskeskusest sai teavet 1133 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 3717 inimest.  

Tallinna teabepunkt oli 2021. aastal suletud.  

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Tallinna külastusala ja selle külastuskeskuse tegevuseks kasutati 2021. aastal 

otsekuludena kokku 392 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 

301 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 19 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 72 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 43 tuhat eurot.  

Loodusteadlikkuse edendamisest  ja  teabe jagamisest annab ülevaate ptk 2 ja tabel 

3. 

Tallinna külastusalal kasutati 2021. aastal külastustaristu projekteerimiseks (koos 

meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille 

toel koostati Tabasalu õpperajale rekonstrueerimise projekti ekspertiis 



(kogumaksumus  720 eurot) ja  Sütiste tee treppide projekteerimine Nõmme-

Mustamäe maastikukaitsealal (kogumaksumus 19 380 eurot). 

Suuremateks projekteerimistöödeks olid 2021. aastal Meremõisa telkimisala ja 

õpperaja terviklahenduse eelprojekti koostamine, Meremõisa maakaabli 

projekteerimine, Valgejärve loodusõpperaja torni projekteerimine ja Sütiste tee 

treppide projekteerimine. 2021. aasta projekteerimistöid iseloomustasid arutelud nii 

kohaliku kogukonna kui ka ametkondade ja omavalitsustega, mistõttu on 

ehitustöödega alustamised mõnevõrra viibinud. Meremõisa telkimisala 

projekteerimistööd on viibinud ka seoses valla üldplaneeringu muudatusega, millega 

vähendatakse ehituskeeluvööndit mere ääres.  

Suuremateks rekonstrueerimistöödeks 2021. aastal võib pidada Keila-Joa pargi  

rippsilla treppide korrastamist, piirde lisamist ja hooldustee tugevdamist; Meremõisa 

telkimisala väikevormide osalist uuendamist ja maakaabli esimese etapi 

paigaldustöid; ning väikevormide uuendamist Naissaarel nii Savikalda puhkekohas, 

Saunakari lõkkekohas, Hülkari lõkkekohas kui ka Naissaare telkimisalal.  

Hooldustööde osas oli aasta võrreldes 2020. aastaga rahulikum, kuigi koroona-aasta 

mõjud jätkusid – külastuskoormus oli jätkuvalt kõrge ja inimesed liikusid juba 

varakevadel looduses rohkem ka 2021. aastal. 

Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. 

Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2. 



 

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

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg  2021. aastal teostatud tööde 

kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

RMK matkatee 

Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve/Vihterpalu

-Ohtu (46km) 

 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Teavitamine Teabematerjalide koostamine x x  

Padise lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     
Taristu 

rekonstrueerimine 
Väikevormide rekonstrueerimine  x  

     Teavitamine 
Teabetahvli koostamine, 

valmistamine 
x x  

Ohtu lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu tervikrekonstrueerimine  x  

     Teavitamine 
Teabetahvli koostamine, 

valmistamine 
x x  

RMK matkatee 

Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve /Ohtu-

Alavere(87 km) 

 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Teavitamine 
Teabetahvli koostamine, 

valmistamine 
x x 

 

Metsanurme-

Üksnurme ajaloo- 

ja loodusõpperada 

 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu  jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

Metsanurme 

lõkkekoht I 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu tervikrekonstrueerimine  x  

     

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 



Saarte raba 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

Saula lõkkekoht  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                           

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine  

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu tervikrekonstrueerimine  x  

   Teavitamine 
Teabetahvli koostamine, 

erinevad teavitamise väljundid 
x   

Alavere lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x  

RMK matkatee 

Oandu-Aegviidu-

Ikla / Paluküla-

Hirvelaane  (46 km) 

 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine Teavitamine väärtustest  x x  

Loosalu lõkkekoht 

Kõnnumaa 

MKA 

Kõnumaa pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu uuendamine x x  

Loosalu-Paluküla 

loodusrada 

Kõnnumaa 

MKA 

Kõnumaa pv 

Loosalu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Projekteerimine 
Laudtee rekonstrueerimise 

projekteerimine 
 x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

Hirvelaane 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  



RMK matkatee 

Penijõe-Aegviidu-

Kauksi / Susla-

Naiste raba (110 

km) 

 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Teavitamine Teavitamine väärtustest  x x  

Susla lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 

 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Teavitamine väärtustest x x  

Kõrvetaguse 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Teavitamine väärtustest x x  

Varbola linnus 

Varbola 

vanad 

rannamoodus

tised; Varbola 

pinnavormide 

kaitseala 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Varjualuste katuste uuendamine x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Teabematerjalide koostamine 

(linnus) 
x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

Varbola linnuse 

telkimisala 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                        

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 



      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

   Teavitamine Teabetahvlite koostamine x x  

Rabivere lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                               

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Teabetahvli koostamine x x  

Järlepa lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                               

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabetahvli koostamine x x  

Naisteraba 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                     

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                

Ööbimist võimaldava 

taristu rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Teabetahvli koostamine x x  

Keila-Joa pargi 

loodusrada 

 Keila-Joa 

mõisa park 

(KLO1200572) 

Keila-Joa 

pargi pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                       

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                             

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Projekteerimine 
Parkla rekonstrueerimise 

projekteerimine 
x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Teede rekonstrueerimine, 

Meremõisa mõisa varemete 

konserveerimine, parkla 

rekonstrueerimine 

x  

Lõpetati Keila-Joa pargi 

projektijärgsed 

rekonstrueerimistööd, mh  

korrastati rippsilla trepid ja 

lisati piire, tugevdati 

hooldustee 



      Teavitamine 
Tallinna lähiümbruse objektiinfo 

lisamine parklasse 
x x  

Sütiste metsa 

puhkekoht 

Nõmme-

Mustamäe 

MKA Nõmme-

Mustamäe pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                      

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Teavitamine 
Infomaterjalide koostamine ja 

valmistamine 
x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Meremõisa 

telkimisala 

Laulasmaa 

MKA 

Laulasmaa pv 

Ala planeeringu 

uuendamine Külastuse 

suunamine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Projekteerimine 

Projekteeritakse telkimisala 

kasutusviisidest lähtuv 

terviklahendus koos 

loodusõpperajaga 

x  Valmis eelprojekt 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueeritakse vastavalt 

projektile, olemasolevate 

radade tähistuse uuendamine 

x  

Taristu rekonstrueerimine – 

osaliselt vahetati välja 

väikevormid. Alustati 

maakaabli paigaldamist 

   Taristu rajamine 

Loodusõpperaja välja 

töötamine ja märkimine mööda 

olemasolevaid teid ja radu 

x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Tabasalu 

loodusõpperada 

Rannamõisa 

MKA 

Rannamõisa 

pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine  

Projekteerimine 

Treppide ja raja 

rekonstrueerimise 

projekteerimine 

x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine vastavalt 

projektile 
x  Projekti ekspertiis 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 



      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Tädu 

loodusõpperada 

Mäealuse 

MKA 

Mäealuse pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                 

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine (purre, 

trass) 
x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Tädu lõkkekoht 

Mäealuse 

MKA 

Mäealuse pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                               

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine  

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Leetse telkimisala 
Pakri MKA 

Pakri pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                               

Külastuse suunamine,                                              

Juurdepääsu 

parandamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus, tee remont 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

Harku metsa 

loodusrada 
 

Ala planeeringu 

uuendamine                                          

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                        

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                     

Loodusharidusliku suuna 

arendamine  

Taristu 

rekonstrueerimine 
Raja rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x 

Infomaterjalide koostamine 

ja trükkimine 



Türisalu panga 

parklad 

Türisalu MKA 

Türisalu pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                      

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Jalase loodusrada 

Jalase MKA 

Sõbessoo skv 

Abrumetsa skv 

Jalase pv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                      

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                     

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Projekteerimine 

Rajatrassi muudatuse ja laudtee 

rekonstrueerimise 

projekteerimine 

x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Laudtee rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Valgejärve 

loodusõpperada 

Valgejärve 

MKA 

Valgejärve skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine                                       

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine                              

Projekteerimine 

Torni ja laudtee 

rekonstrueerimise 

projekteerimine 

x  Torni projekteerimine 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Torni ja laudtee 

rekonstrueerimine, Hundiaediku 

ja puhkekoha rekonstrueerimine 

x   

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Järveotsa 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                    

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
käimla rekonstrueerimine  x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Saula Siniallikad 

Kaitstav 

looduse 

üksikobjekt   

Saula 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                  

Teavitamise kvaliteedi 

parandamine 

Projekteerimine Silla projekteerimine  x  



Siniallikad 
(KLO4001234)    

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Silla rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Pakri poolsaare 

matkarada 

Pakri MKA 

Pakri pv 
Objekti likvideerimine Taristu lammutamine Raja likvideerimine x   

Padise ATV-rada   
Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu hooldus  x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      

Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Infomaterjalide välja töötamine 

ja valmistamine 
x x  

Rabivere 

matkarada 

Rabivere MKA 

Rabivere pv 
Uus objekt Projekteerimine Matkaraja torni projekteerimine x   

      Taristu rajamine 
Torni rajamine Kõnnu järve 

äärde 
x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Nõmme-Mustamäe 

loodusrada 

Nõmme-

Mustamäe 

MKA Nõmme-

Mustamäe pv 

Uus objekt Projekteerimine 

Loodusraja ja treppide (Vanaka, 

Liivaku) projekteerimine koos 

remondiprojektiga 

olemasolevale betoontrepile 

x  Treppide projekteerimine 

      Taristu rajamine 

Loodusraja rajamine koos 

taristuelementidega (trepid, 

infotahvlid jm) 

x   



      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Kaitsealade 

infotahvlid 
 

 
Teavitamine 

Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x 

Infomaterjalide koostamine 

ja trükkimine 

  
   

  
 

Naissaare 

telkimisala 

Naissaare 

looduspark, 

Naissaare pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Projekteerimine Telkimisala projekteerimine   x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueerimine vastavalt  

projektile 
  x 

Uuendati kõik telkimisala 

lõkkekohtade väikevormid ja 

käimlad 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus  
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

trükkimine 
x x  

Naissaare 

lõunarada 

Naissaare 

looduspark, 

Naissaare pv, 

Hülkari skv, 

Lõunaküla pv, 

Naissaare skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus  
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 

x x 
 

Hülkari puhkekoht 

Naissaare 

looduspark, 

Hülkari skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 
Projekteerimine telkimisega 

lõkkekohaks 
  x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Puhke koha rekonstrueerimine   x 

Uuendati kõik väikevormid ja 

lisati üks lõkkealus 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  



 

 

 

 

 

Naissaare keskrada 

Naissaare 

looduspark, 

Taani kuninga 

aia skv, 

Savikalda skv, 

Naissaare skv, 

Kunilamäe 

skv, 

Kivikangrute 

skv, Naissaare 

pv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus  
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Naissaare 

põhjarada 

(militaarrada) 

Naissaare 

looduspark, 

Haldja küla 

pv, Savikalda 

skv, Jurka küla 

pv, Virbi pv, 

Naissaare skv, 

Kunila skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus  
x x 

 

Savikalda puhkekoha 

väikevormide uuendus, sh 

laud-pink ja käimla 

      Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  

Saunakari 

lõkkekoht 

Naissaare 

looduspark, 

Virbi pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Projekteerimine 
Projekteerimine telkimisega 

lõkkekohaks 
  x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

Väikevormide uuendamine, 

sh laud-pink, käimla ja pingid 

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev remont ja 

hooldus 
x x 

Taristu jooksev 

hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Teavitamine 
Infomaterjali koostamine ja 

valmistamine 
x x  



 

Tabel 3. Külastuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine aastal 2021. 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde teostamise aeg  
2021. aastal teostatud tööde 

kirjeldus 
 

2020-2022 2023-2029 

Viimsi külastuskeskus 

Külastuskeskuse seintel olevate 

reklaamtahvlite uuendus ja viidastuse 

parandamine 

X  

 

 Õueala arendus 

 
X Valmisid prügikastid prügi liigiti 

kogumiseks ja vastav infotahvel 

 Keskuse juurde raja loomine 
 X  

 Ekspositsiooni hooldus ja uuendamine 
X X Ekspositsiooni hooldus 

 

 

 


