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Külastuskorralduse ja loodushariduse 

tegevusvaldkonna eesmärgiks on pakkuda 

looduspuhkuse võimalusi ning 

tutvustada kaitseväärtusi läbi 

igaüheõigusel tugineva looduses 

liikumise süsteemi puhke- ja kaitsealadel. 

Sellega aidatakse kaasa elanikkonna 

loodusteadlikkuse ning -hoidlikkuse 

kasvatamisele ja vähendatakse 

looduskasutusega kaasneda võivaid 

negatiivseid mõjusid. 



KOHT  

taristu 
planeerimine, 

rajamine ja 
majandamine 

TEAVE  

üldsuse 
teavitamine 

loodud 
võimalustest 

SUHTUMINE 
jätkusuutliku 
suhtumise 

kujundamine 





LOODUSES LIIKUMINE  
JA LOODUSHARIDUS 

RMK AASTA 2017 

Külastusi RMK 
puhke- ja  
kaitsealadel  

2,4 mln 

 
Külastajaid  
teabepunktides 

89 000 

 
Külastajaid  
Elistvere  
loomapargis 

56 500 

 
Külastajaid Sagadi  
metsamuuseumis 

31 500 

 
Osalejaid  
loodusharidus-  
programmides 

52 000 

 
Looduspuhkuse  
ja -hariduse  
maksumus 

5,3 mln eurot 





KUNI 2018  
NÄITEID TEOSTATUD TÖÖDEST 



2012 - 2016 

Saartel  rekonstrueeritud objektid  - rahastus: ERF, ÜF, RMK  

 

Hiiumaal 

Külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimine Tihu LKA-l  maksumusega 46 770.- ( millest 

ERF 45 214.-) 

• Vanajõe oru õpperaja rekonstrueerimine  

• Tihu järve laudraja  rekonstrueerimine, 

  

Käina lahe – Kassari MKA külastusrajatiste rekonstrueerimine maksumusega 133 594.- (millest 

ÜF 110 500.-) 

• Orjaku õpperaja rekonstrueerimine. 

 

 

 



2012 - 2016 

Saaremaal 
 
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Järve luidete MKA-l  maksumusega 72 646.- 
( millest ERF 37 718.-) 
• Keskranna-,  
• Taimeaia- ja  
• Järve puhkekoha rekonstrueerimine, 
 
• Koigi MKA külastust suunava taristu rekonstrueerimine maksumusega  121 116.- 

(millest ERF 118 380.-), 
 
• Kaali MKA-l Kaali meteoriidi peakraatri külastust suunava taristu rekonstrueerimine 

maksumusega 75 968.-  ( millest  ERF 70 464.- ), 
 

Vilsandi saarel 
 
• Vilsandi rahvuspargis Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimine maksumusega   48 300.- 

(millest ÜF  41 055.-)  
 



2012 
Projekteerimishange 
• Vanajõe oru õpperada, Tihu 

laudrada 
• Järve luidete MKA (Järve, 

Keskranna ja Taimeaia) 
puhkekohad 

• Koigi õpperada 
• Vilsandi vaatetorn  

 
Valmis projekt: 
• Vanajõeoru õpperaja taristu ja 

Leemeti - Õngu matkaraja Tihu 
järve laudraja rekonstrueerimise 
põhiprojekt 

 



2012 

Tormikahjud Tõrvanina, Soela ja 

Meiuste telkimisaladel 



Metsamööbli ja väikevormide hange:  

Sääretirbi ja Tõrvanina telkimisala 

metsamööbel 

 

 

 

 

2012  



Metsamööbli ja väikevormide hange:  
Soela, Meiuste, Abula, Kalasma, Karjääri 
telkimisalad,  
Laugu metsavahimaja õuemööbel,  
laudtee rekonstrueerimine Tuhkana telkimisalal 
 

 
 
 

2012  



Loodusteadlikkuse edendamine: 
koolinoorte spordiüritus „Meri ja Päike,“ 
jätkati traditsiooni varahommikuste rabamatkadega,  
liituti sündmusega Põhjamaa metsalillede päev 

 
 
 

2012  



  

 

 

2013 
Valmisid projektid:  

• Järve luidete MKA puhkekohtade rekonstrueerimisprojekt,  

• Koigi matkaraja rekonstrueerimisprojekt,  

• Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimisprojekt. 

 

Projekteerimishange Kaali meteoriidikraatri  taristu projekteerimiseks 

 

 



  

 

 

2013 
Ehitus- ja omanikujärelevalve hanked 

Saaremaal rekonstrueeriti : 

• Keskranna puhkekoht 

 

 

 



  

 

 

2013 

Ehitus- ja omanikujärelevalve hanked  

Hiiumaal rekonstrueeriti:  

• Vanajõe oru õpperada ja Tihu järve laudtee,  

 

 

 

 



  

 

 

2013 
Loodusteadlikkuse edendamine 
• uuendati kogu piirkonna  suunav viidastus ja puhkeala kaardid 
• Kõrgessaare orhideede õpperada sai uued infoalused  
• uuendati Ristna looduskeskuse näitus „Mere kaubamaja“ ja õppeväljak (tõrvaahi) 
• Perepäev Tuhkanal 
 



  

 

 

 

2014 
Projekteerimishange:  

• Orjaku õpperaja ehitiste 

projekteerimine   

Valmisid projektid : 

• Orjaku õpperaja projekt 

• Kaali MKA Kaali 

peakraatri taritu 

ehitusprojekt 

 

 

 

 



  

 

 

 

2014 
Ehitus- ja omanikujärelevalvehanked  
Saaremaal rekonstrueeriti:  
• Taimeaia ja Järve puhkekohad   
• Koigi õpperada 
 
 



  

 

 

 

2014 
Kärdla- Tõrvanina matkaraja remont 

Metsamööbli hange: 

Viidumäe puhkekoht, 

Rauna puhkekoht,  

Konati telkimisala, 

Loode Tammiku õpperada,  

 



  

 

 

 

2014 

Loodusteadlikkuse edendamine 

koostati/uuendati infotahvleid: 

Keskranna,  

Taimeaia,  

Järve puhkekohad,  

Viidumäe LKA,  

Kalja õpperada,  

Kärdla-Tõrvanina matkarada,  

Vanajõe oru õpperada 



  

2015 
Ehitus- ja omanikujärelevalve hanked 
Saaremaal rekonstrueeriti:  
• Kaali meteoriidi peakraatri külastustaristu 
Vilsandil: 
• Vilsandi vaatetorn  
 



  

2015 
Igakevadised tormikahjude likvideerimised 
Tõrvanina telkimisalal. 
Ehitus- ja omanikujärelevalve hanked  
Hiiumaal rekonstrueeriti: 
• Orjaku õpperada 



  

2015 
Ehitushange 
Hiiumaal rajati: 
• Hirmuste ja Palli telkimisala  osalise 

katusega, invavõimalusega 
puhkekohad 

Väikevormide hange 
• Palli telkimisala 
• Hirmuste telkimisala 
 



  

2015 
Taristu uuendamine  
Sopi metsaonn,  
Meiuste telkimisala,   
Kalasma telkimisala, 
Karjääri telkimisala,  
Soela telkimisala,  
 
 



  

2015 

Loodusteadlikkuse edendamine: 

Seenepäev Laugus 

Info uuendamine kõikidel Kõpu LKA 

õpperadadel,  

Ristna õpperajal, 

Viieristi matkarajal,  

Koigi õpperajal ja 

Kaali puhkekohas 

 



Ehitus ja omanikujärelevalve hange 

Hiiumaal rekonstrueeriti  

• Leemeti metsaonn 

• Säärenina lõkkekoht 

 

 

2016 



Väikevormide hange 
Saaremaal: 
• Harilaiu telkimisala,  
• Veere telkimisala, 
• Triigi telkimisala,  
• Ninanuki metsaonn, 
• M. Ranna dendraarium 
Hiiumaal: 
• Sääretirbi telkimisala,  
• Sarve telkimisala,  
• Kaleste telkimisala,  
• Mägipä telkimisala,  
• Ninaotsa telkimisala 

 
 
 

2016 



Saaremaal  
• Viidumäe LKA-l valmis Allikasoo õpperada. 
Teostaja MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus, rahastas LIFE + 

 
 

2016 



Loodusteadlikkuse edendamine: 

• Orjaku õpperaja infotahvlid 

• Puhkeala  kaartide kaasajastamine  

Puutööpäev Laugul ,,Puit inimese peos“ 

 

2016 



Projekteerimishange: 

• Soela telkimisala,  

• Meiuste telkimisala,  

• Triigi telkimisala, 

• Palli telkimisala, 

• Kaleste telkimisala 

 

Väikevormide hange: 

• Triigi telkimisala, 

• Vilsandi rahvuspargi ja 

Loode-Mullutu infostendid 

Ehitushange  

• Jahimehe puhkekoht 

2017-2018 



2017 

Loodusteadlikkuse edendamine: 

• Kivististe püsinäituse uuendamine 

• Audaku õpperaja infotahvlid 

• Viidumäe LKA infotahvlite 

kaasajastamine 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



 
AASTA 
2028? 



 

 

 

Vilsandi rahvuspark – kivine 

linnuriik  mitme maa ja mere 

taga.  

Avastamisväärsed lääne-

Saaremaa rannamaastikud, 

väikesaarterohkus, põnev 

geoloogia, lindude rändetee, 

hülgevaatlused, liigirikas 

käpaliste sugukond - sobilik paik 

nii pühendunud looduseuurijale 

kui ka lihtsalt seikluseotsijale. 

Hiiumaa -  varjatud aarete saar  

Metsane, loodusväärtusi ja pärandkultuuri 

tutvustavate radadega saar nii jalgsi kui 

rattamatkajale, mis pakub ka mõnusat 

rannapuhkust laulva liivaga randadel. Vürtsi 

lisavad hiidlaste mõnus huumor ja rannakülad. 

Saaremaa – kadakad ja karjamaa 

Eesti suurim saar eripärase looduse ja 

ajalooliste vaatamisväärsustega.  

Kaali meteoriidikraater, põnev geoloogia, 

mõnus rannapuhkus, rikkalik pärandkultuur ja 

kohapärimus 

VÄÄRTUSED 



 Saaremaa (hõlmab Saaremaa puhkeala ja Vilsandi rahvuspargi) ja Hiiumaa (Hiiumaa puhkeala) külastusalad

- olemasoleva külastustaristu arendamine, pakkumaks erinevatele sihtrühmadele võimalusi kaitseala ja  puhkeala väärtustega tutvumiseks. 

- mõjusam / tõhusam teavitamine (QR koodid, mitmekeelne info nii maastikul kui kodulehel) 

 - kõrge külastuskoormuse hajutamiseks külastuse lisavõimaluste loomine uute objektide näol väljaspool kaitsealasid ja võimalusel  

olemasolevate laiendamine. 

- saartevahelise koostöö arendamine ja tugevdamine 

- koostöö teiste organisatsioonide ja ettevõtjatega pakkumaks mitmekesisemaid teavitamise ja ajaveetmise võimalusi erinevatele 

sihtgruppidele. 

- saari ühendava matkatee planeerimine, elluviimine 

Saaremaa puhkeala  Vilsandi rahvuspark Hiiumaa puhkeala  

-Saaremaa puhkeala looduspuhkuse 

võimaluste avardamine, loodusväärtuste 

tutvustamine ja kaitsmine läbi suunatud 

külastuse, matktee arendus 

- telkimisalade ja lõkkekohtade külastuse 

mitmekesistamine (radadega sidumine) 

- geoloogilisteväärtuste tutvustamine 

matkatee objektide kaudu 

-Vilsandi rahvuspargi loodusväärtustega 

tutvumise võimaldamine ettevalmistatud 

külastustaristu abil 

- linnu/hülgevaatluse võimaluste 

mitmekesistamine 

- teabe jagamine lähiümbruse radadest ja 

matkavõimalustest  skeemide ja lühitutvustuse 

näol 

-Hiiumaa puhkeala loodusväärtuste 

tutvustamine ja säilitamine külastustaristu abil 

- rikkaliku metsandusliku pärandkultuuri ja 

saarelise eripära tutvustamine matkatee 

objektide kaudu. 

 

Külastuskeskused 

- loodusväärtuste ja looduses liikumise võimaluste tutvustamine erinevate teavitamislahendite kaudu. 

- metsandusliku pärandkultuuri,  metsakasutuse ning kõrvalkasutuse temaatika esiletoomine. 

- külastuskeskuste atraktiivsuse tõstmine erinevatele sihtgruppidele pakutavate tegevuste mitmekesistamise abil koostöös kohalike 

ettevõtjatega. 

- teavitamise kvaliteedi tõstmine, uute teavitamislahendite kasutuselevõtmine, külastuse suurendamiseks uute ürituste väljatöötamine jms   

 Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus Ristna külastuskeskus  

 - külastuskeskuse ja kivististe maja 

ekspositsioonide ning õueala 

edasiarendamine pakkumaks üheaegset 

tegevust-vaatamist erinevatele 

sihtgruppidele/vanuserühmadele 

- külastuskeskuse õueala edasiarendamine 

pakkumaks üheaegset tegevust-

vaatamist erinevatele 

sihtgruppidele/vanuserühmadele 

 

 

ARENGUSUUNAD 



• Koostöö ettevõtjatega, KOV, Keskkonnaameti ja 

maaomanikega 

• Teedevõrgustik, juurdepääs 

• Sotsiaalmeedia, trükised 

• Prügimajandus,  

• Külastajate hooletus, ükskõiksus, teadmatus 

• Konfliktid külastajagruppide vahel, suurüritused 

• ….. 

 

 

ARENGUVÕIMALUSED, KITSASKOHAD?  



RMK AASTA 2017 

Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 

Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 


