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TURISMI ARENDAMISE ARENGUPLAAN 2014–2020 LÄÄNE–
EESTIS, I OSA 

Pojekt seisuga 30.08. 2013 
 

1. Turismi arendamise prioriteedid 2014 – 2020  Lääne-Eesti regioonis  
 
Lääne-Eesti peamine reisimotivatsioon ning eelisarendatavad teemad: 

1. Inimese füüsilist ja vaimset tasakaalu hoidvad ja väärtustavad või taastumist terviklikult 
toetavad tooted ja teenused: 

• Terviseturism- ravi-, heaolu-, spaa- ja lõõgastusturism, kohalik toit, invaturism 

• Loodusturism- aktiivsed tegevused, loodusvaatlused 

• Kultuuriturism- sh rannarahvaste pärandkultuur, ajaloo-, pärandi-, meelelahutus-, 
sündmusturism, osalustegevused, toit 

2. Professionaalset ja/või huviala arengut toetavad tooted ja teenused 

• Ergutus- ja preemiareisid – spaaturism, aktiivsed tegevused, sündmusturism, 
osalustegevused, kohalik toit 

• Huvialaturism – mere-, vee-, sporditurism, käsitööharrastused, meistriklassid 
• Koosolekuturism – koosolekuteenused, spaatooted, sündmusturism, osalustegevused, 

kohalik toit, pereturism 

 
Turismi kitsaskohad lähtuvalt külastaja teekonnast: 

• Turundus ja kommunikatsioon puudub ühine regionaalne turundusplaan, turundus projekti- ja 
meetmepõhine, puudub järjepidevus ja -kindlus, ei ole uuenduslik, ei arvesta turu muutunud 
ootuste ja vajadustega, ei ole segmentide põhine 

• Transport ja ühendused puudub rahvusvaheline lennu-, laeva- ja rongiühendus, ühistransport 
Tallinnaga piisav, piirkondlike keskuste vahelised ühendused ebapiisavad, väljasõidukeskuste 
vahelised ühendused kehvad või puudulikud, transpordiinfo kliendile keeruline kätte saada 

• Tooted ja teenused nõudlus tugevalt hooajaline, puuduvad nö igailma-tooted, tekkinud liigselt 
suvele orienteeritud bränd ja imago, hooajaväline tootearendus nõrk, puudulik segmendipõhine 
tootearendus, palju kasutatakse hooajalist tööjõudu, toodete ja teenuste kvaliteet ebaühtlane, 
vähe uuenduslikkust, väike lisandväärtus, tooted ei ole terviklikud, majutuse tase käib alla, 
ebapiisav tagasiside klientidelt, lojaalsusprogrammide puudumine 

• Atraktsioonid ja üritused hooajaväliselt tegevuste ja sündmuste puudus, suvel sündmuste liiatine 
koondumine 

• Kogukond ja keskkond kogukonna vähene kaasatus, võõrkeelte vähene oskus, võõrkeelse info 
kättesaamine ebaühtlane ja -piisav 

Arenguvõimalused ja prioriteedid:  

• Regiooniülene kõrghooaega pikendav ja hooajavälist nõudlust suurendav segmendipõhine 
tootearendus 

• Ligipääsude arendamine 

• Turunduse kaasajastamine 

• Külastuskeskkonna ja -elamuse kvaliteedi tõstmine 

• Turismikompetentsi kasvatamine uuringute ja seire kaudu 
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Säästva arengu põhimõtete rakendamine = kasumlikud tooted ja teenused + rahulolev klient + rahulolev 
ja toetav kogukond + heas korras keskkond ja vajalikud investeeringud ja teotusmeetmed riiklikul tasandil 
teadlikkuse tõstmiseks ja vastavate sammude elluviimiseks 

 
Rahvusvaheline koostöö  võimalus: 

• otseturunduseks läbi partnerite ja projektide, 
• uute ideede genereerimiseks ja leidmiseks, 
• võrgustike ülesehitamiseks, kitsaskohtade esiletoomiseks ja lahendamiseks. 

2. Lääne-Eesti turismistatistika  
 
Areng ja hetkeolukord tuginedes turismistatistikale (2004-2011) 

Lääne-Eesti: 
- On „turismiintensiivsuselt“ kõige kõrgema näitajaga piirkond Eestis (arvestades tasulises 
majutuses olevaid voodikohti piirkonna elanike arvu suhtes). Lääne-Eestis on keskmiselt 100 elaniku 
kohta 9,7 voodikohta, samas Harjumaal, sh Tallinnas on vastav näitaja 3,4 ja Lõuna-Eestis 3,1 arvata 
võib et selles majandusvaldkonnas töötavate inimeste arv on ka keskmiselt kõrgem 
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- On läbi aegade olnud puhkuse ja nii vaimse kui füüsilise tervise turgutamise piirkond, 
trend süveneb. Puhkuse-eesmärk on ligikaudu 66% piirkonnas majutunud inimesel, 14% peatub 
töö-eesmärgil ning ligi 20% muudel eesmärkidel. Võrreldes Eesti keskmiste näitajatega on 
tööreiside osakaal keskmiselt väiksem ning muude reiside osakaal (sh tervisega seotud majutused) 
suurem. 
- On pikka aega välisturgudel tegutsenud sihtkohapiirkond, mis 2000ndate alguses saavutas 
küpsuse,  aastatel 2004-2009 tegi läbi stagnatsiooni ning 2010 alustas uue kasvuperioodiga. Lääne-
Eestis veedetud välisturistide ööd moodustavad ligi veerandi (20%) kõikidest Eesti ööbimistest 
-  On siseturul hästi tuntud puhkepiirkond, kuid pigem ühepäevase ja suvise puhkuse sihtkoht. 
2000ndate keskel hoo sisse saanud siseturismi areng peegeldus ka Lääne-Eestis (paaril aastal olid 
kasvunumbrid Eesti keskmisest kõrgemal) ning majanduslanguse mõju oli tuntav 2008. ja 2009. 
aastal. 2011. aastal moodustasid siseturistide ööbimisel Lääne-Eestis 27% kogu Eesti ööbimistest. 

hsxzzzzzzzzzzzzza  
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- Omab piisavat arengupotentsiaali arvestades majutuskohtade tubade keskmist täitumust (riigi 
keskmine 2011. a. 43,8%, Lääne-Eestis 25,2%) – suurem on täitumus Pärnumaal (sh Pärnu linna 
aasta keskmine on 50%, suvekuudel ulatub vastav näitaja 80-90%ni) ja Läänemaal. Väiksem on 
täitumus Saare- ja Hiiumaal. Olemasoleva ressursi baasil saab piirkonnas turgu veel kasvatada, v.a 
Pärnu piirkonnas, kus majutusteenuste pakkumine piirab suvise nõudluse suurendamist. 
Olulisimateks välisturgudeks on Soome (2011. aastal 73% välisturistide ööbimistest), Rootsi (6%), 
Läti (5%), Venemaa (4%), Saksamaa (3%), Norra (1%), Leedu (1%). Soome ja Rootsi turu osakaal on 
aastatega vähenenud (2004 oli vastavalt 82% ja 8% ööbimistest). Läti ja Venemaa olulisus on 
aastatega seevastu kasvanud (2004. aastal moodustasid mõlemate riikide elanike ööbimised 1% 
välisturistide ööbimistest, 2011. aastal 3%). Lisaks on kasvanud nö muude riikide ööbimiste osakaal 
4%lt 6%le. 
 

3. Tõmbekeskused ja väljasõidusihtkohad ehk 
turismisihtkohad Lääne-Eestis 

Turismisihtkohad Lääne-Eesti regioonis 

1. Pärnu + 15 km linnapiirist (nö Suur-Pärnu) 
 Väiksemad turismisihtkohad: Romantiline Rannatee, Soomaa, Kihnu saar, Kurgja, Tori  
piirkonnad, Jõulumäe 

2. Haapsalu 
Matsalu piirkond, Rannarootsi pärandi alad ehk Vormsi saar, Nõva, Noarootsi 

3. Kuressaare + 15 km linnapiirist 
Muhu saar ja Orissaare, Sõrve poolsaar, Vilsandi RP ja ümbrus, Angla Pärandkultuuri- ja 
Kaali Külastuskeskused, väikesaared Ruhnu ja Abruka, Vana Postitee 

4. Hiiumaa saar 
 
 

1. PÄRNUMAA 

1.1. Pärnu linn 

• Tuntus ja pikaajalised kuurorditraditsioonid (sihtkoht nr 2 Tallinna järel) 

• Tugev ja aktiivne ettevõtlussektor 

• Palju loovaid inimesi ja kultuurivaldkonnas tegutsejaid, rikas kultuuripärand 

• Lastega peredele sobilik linnakeskkond 

• Hästi arenenud spaade võrgustik 
• Head looduslikud tingimused (meri, lõunasse avatud rand, madal laht, liivarand, jõgi), 

soodne geograafiline asukoht (Tallinna ja Riia vahel) 

• Olemasolev turismitaristu   
• Suure potentsiaaliga tagamaa - maakonnas atraktiivsed väljasõidukohad soodustavad 

korduvkülastusi, pikendavad sihtkohas viibimise kestvust ning aitavad vähendada 
hooajalisust 

• TÜ Pärnu kolledž kui turismi oskusteabekeskus 
 
b. Nõudlus , Sihtturud 2011 ja areng 

- Linn: siseturg 38% / välisturg 62%  00’ndate alguses välisturistide osakaal vähenes, 
viimastel aastatel stabiliseerunud 
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- Maakond: siseturg 84% / välisturg 16%  00’ndate alguses välisturistide osakaal kasvas, 
viimastel aastatel stabiilne 

 
Välisturgude jagunemine 

Pärnu linn Pärnu maakond 

Soome (72%)  mõõdukalt väheneb Soome (42%)  aastate lõikes muutuv 

Läti (6%)  mõõdukalt kasvab Läti (16%)  kasvav 

Rootsi (5%)  mõõdukalt väheneb Leedu (13%)  kasvav 

Venemaa (4%)  mõõdukalt kasvab Saksamaa (9%)  vähenes 2010, 2011 
kasvas 

-ä Rootsi (4%)  pigem väheneb 

Leedu (1%)  stabiilne Venemaa (3%)  aastate lõikes muutuv 

Norra (1%)  mõõdukalt väheneb Norra (1%)  väheneb 

 
Turundusmeetmestik 
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   x    

  
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Turundusressursside puudus, projektipõhisus, lühiajalisus, ühekordsus  
Oluline pikaajaliste ja kombineeritud toetusmeetmete riigipoolne väljatöötamine, parem koostöö 
EASi turundusdivisioniga 

• Turundus ei vasta muutunud turusituatsioonile, vähene eristumine teistest Baltimaade 
kuurortidest, puuduvad kliendiuuringud, mille põhjal teha otsuseid - vaja ressursse ekspertide 
kaasamiseks, turundusmeetmestiku kaasajastamiseks, järjepidevate uuringute läbiviimiseks 

• Kaasaegsete turundusmeetmete vähene kasutamine  - oluline vastavate koolituste 
organiseerimine ja EASi poolt tunnustatud ekspertide olemasolu 

• Suvine nõudlus ületab kohati pakkumise - vajadus teenusmahu (majutus + muud teenused) 
suurendamine Suur-Pärnu piirkonnas vastamaks nõudlusele   
• Suur hooajalisus ja kõikuv toodete / teenuste kvaliteet- vaja aastaringsete toodete (sh 
sündmus- ja koosolekuturism, huvi-  ja õppeturism) järjepidev arendamine ja turundamine 

• Vähe koostöö turgude köitmisel- oluline atraktsioonide koostöö teiste teenusepakkujatega 
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• Geograafiliselt uute turgude avamine luues Pärnus rahvusvahelise lennuühenduse 

 
Sh väiksemates turismisihtkohtades 

• Hooajatöötajate koolitusprogrammi läbiviimine 

• Turundustugi siseturismi arendamiseks  - ses suunas parem koostöö EASiga 

• Tugi väljasõidukeskuse arendamiseks ja turundamiseks, sh rahalised ressursid 

 
c. Ligipääsetavus  

Lennuühendused – Kihnu (talvel), Ruhnu (aastaringselt) 

• Regulaarsed rahvusvahelised ühendused  puuduvad, olulisemad lähimad keskused Riia 
(lennujaam) ja Tallinn (lennujaam, sadam, raudteejaam) 

• Laevaühendused – Pärnu, Munalaiu, Manilaiu ja Kihnu (suvel 5 päeval, sügisel 4 päeval 
nädalas 2x päevas) sadamate vahel laevataval perioodil 

• Rongiühendus – Tallinnaga 2x päevas, hommikul ja õhtul (2 tundi 45 minutit) – aeglane, 
külastaja ootustele mittevastav 

• Rahvusvahelised autorendifirmad – esindatud Avis 

• Bussiühendused 

• Tallinna suunal – optimaalne; 31 (+5 rahvusvahelist) otseliini päevas + 4 ümberistumisega  
parandamist vajab ühendus Tln lennujaamaga 

• Tartu suunal – optimaalne; 14 otseliini päevas + 2 läbisõitvat (Kuressaarest) 
• Narva suunal - kehv, 1 otseliin Pärnu-St Peterburg, lisaks 5 ümberistumisega kas Tartus v Tln-
s  Vaja parandada vene turu vajadusi arvestades 

• Haapsalu suunal - kehv, vaid 1x päevas, samal päeval tagasi ei saa otse; NB! Otseliiniga 
kestab sõit 2,5 h! Ümberistumisega (Tallinnas) liine päevas ca 5, võimalus tulla veel Lihula kaudu  
kiirem otseühendus linnade vahele ja tihedam graafik kõrghooajal 
• Kuressaare suunal - pigem kehv; 5x päevas, kõrghooajal lisaks veel 2  lisada võiks reise nii 
madalhooajaks kui kindlustada kõrghooajaks min 6x päevas 

• Kärdla suunal – katastroof; puudub otseliin (ka suvel!). 3 ümberistumisega ühendust Tallinna 
kaudu, kogureisi pikkus üle 6 h!  lisada otseliinid turismi kõrghooajaks. 

• Ühendus väljasõidukeskustega – ühistranspordiga kättesaadavus keeruline, kohati võimatu 

• Maanteetaristu – olulisemad ühendusteed asfalteeritud või musta kattega 
 
 

Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Ligipääs sihtkohta ebamugav ja võtab palju aega  rahvusvahelistele nõuetele vastava 
lennuvälja rekonstrueerimine; transfeerid lähimatest lennujaamadest ja sadamast  ühistranspordi 
suunamine läbi Tallinna ja Riia lennujaama ning Tallinna ja Riia sadama 

• Kättesaadavuse parendamine väljasõidu- ning teiste Eesti turismikeskustega  
kergliiklusteed Pärnust väljuvatel suundadel, ühistranspordi arendamine, raudtee 
rekonstrueerimine ja rongide piirkiiruse oluline tõstmine 

• Pärnu reisisadamast vähemalt ühe rahvusvahelise regulaarühenduse olemasolu  
kõrghooajaks Lääne-Eesti ja Läti vahelise laevaliini arendamine 

• Väikesaartega aastaringse laevaliikluse tagamine 

• Pärnu bussijaamas puudub võõrkeelne info, kehv teenindus  kliendisõbralikuks ja turistile 
arusaadavaks muutumine 

 
Sh väljasõidukeskustes 

• Puudulik infrastruktuur  kergliiklusteed, viidad, infotahvlid 

• Transpordiühenduste parendamine turismisihtkohtade vahel 

• Transpordi info kättesaadavus võõrkeeltes 
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d. Majutus  

31.07.2012 Pärnu linnas 103 registreeritud majutusasutust (sh 2 nelja- ning 1 kolmetärnihotell), 
milles on kokku 2140 tuba ja 4508 voodikohta 

Liik Arv Tube/voodikohti 

Hotell 17 530/1084 

Spaahotell 6 1069/2070 

Motell 2 73/212 

Hostel 7 73/187 

Külalistemaja 13 178/397 

Kodumajutus 9 44/109 

Puhkemaja 4 7/28 

Külaliskorter 26 72/199 

Muu või määratlemata 
liik 

19 94/222 

Joonis 1. Pärnu majutusasutuste täitumus 

Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Majutusasutuste liikide määratlus lasub ettevõtjal ja kontroll puudub  vajadus 
kompetentse järelevalve / tunnustamise järele 

• Suvine nõudlus ületab pakkumise  teenusmahu suurendamine (majutus + muud 
teenused) Suur-Pärnu piirkonnas 

• Nõudluse tugev hooajalisus  aastaringsete toodete, sh sündmus- ja koosolekuturism, 
huvi-  ja õppeturism, arendamine ja turundamine 

• Madal teenindustase  teeninduse kvaliteedi tunnustamine ja arendamine (koolitused, 
tunnustussüsteemid) 

• Puudub ülevaade eramajutusest, mis raskendab sihtkoha kvaliteedijuhtimist  vajadus 
täpsema informatsiooni ja uuringute järele (kaaluda miinimumnõuete alandamist 
statistikaametile esitatavate andmete jaoks) 

• Hotellides eripäraste teemapakettide vähesus (vs spaade läbimõeldud paketid) ja 
ebaühtlane koostöö majutus- ja teiste ettevõtete vahel ühiste teemapakettide 
väljatöötamisel ja turundamisel 

• Majutusasutuste nõrk koostöö ja tootearendus atraktsioonide ja ürituste korraldajatega 
 

e. Atraktsioonid, sündmused ja aktiivne puhkus (max 1800) 

Suur-Pärnu turismiobjektid: Pärnu muuseum – renoveeritud 2012, Uue Kunsti muuseum, Lydia Koidula 
memoriaalmuuseum, Pärnu Linnakodaniku maja, 10 galeriid, 7 käsitöö- ja kunstikoda (sh Maarja-
Magdaleena Gild oma 20 kojaga). 

 
Lastele pakuvad aktiivset puhkust ja meelelahutust MiniZoo, Batuudikeskus UP, Maarja-Magdaleena gildi 
töötoad, Strandi minigolf, Tervise Paradiisi Veepark, Tervise spaa- ja saunakeskus, Estonia Termid, Estonia 
Surnumere keskus ja Strand Spaa veekeskus. Avatud on 5 mängutuba, rulapark kesklinnas, suviti wake-park 
ning talviti uisuväljak. Linnas on uus spordihall, tennisehall ning mitmed väiksemad spordiklubid. Suure  osa  
linna  territooriumist  moodustavad  rohealad, linnas 27 avalikku mänguväljakut. 

• Tahkuranna vald – loodav Lottemaa teemapark (saab olema toitlustus, meenete müük), 
Tahkuranna golfikeskus (Golfer) (saab olema klubihoone, koos toitlustuse, majutusega), Reiu 
rand 
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• Paikuse vald – loodav Paikuse kiviajaküla, Reiu Puhkekeskus (aktiivsed tegevused, toitlustus, 
majutus), Paikuse Loometegevuse Keskus (õpikojad, kunstikojad) 

• Sauga vald – Jõekääru kämping (aktiivsed tegevused, seiklusrada, majutus, toitlustus), 
Nurmenuku Puhkekeskus 

• Audru vald - Audru Ringrada (auto-motoringrada), Valgerand (rand, promenaad, vaatlustorn, 
toitlustus, majutus) koos Valgeranna Seikluspargi, Villa Andropoffi (majutus toitlustus) ja 
Valgeranna Golfiga (White Beach Golf), Tamme Talu ürdiaed, Audru Golf, Audru muuseum 

 
Linna tähtsündmused: Jääfestival, Järvi suvefestival, Pärnu hansapäevad, Watergate, 
Augustiunetus, Grillfest, Suupillifestival, Pärnu Filmifestival, Gildipäevad, Line-tantsu festival 
 

Kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Vähe hooajaväliseid külastuspõhjuseid   hooajaväliste sündmuste sh meistrikursuste toimumise 
soodustamine, arendamine ja turundamine, talvehooaja käivitamise toetus (integreeritud meede 
nii avalikule kui erasektorile) 

• Pärnu keskranna ülekoormatus  ajaloolise kuurorditsooni arendamine ja planeerimine, 
supelrandade arendamine, omanäolise ja temaatilise sümboolika toomine linnaruumi 

• Pärnu ja -maa väärtusliku ajaloo eksponeerimine (Eesti vanim asustuspaik, kuurordiajalugu, Pärnu 
kui Eesti Vabariigi sünnilinn jne)  ajaloolise linnakeskuse terviklik arendamine ja rekonstrueerimine 
(sh Rüütli ja Uus tn); kiviajaküla teemapargi arendamine, muuseumite ekspositsioonide 
interaktiivseks muutmine ja arendamine 

• Linna kultuurisündmuste strateegia loomine  kõrghooajal kultuurisündmuste ühtlasem jaotamine, 
linna tähtsündmuste planeerimine,  kõrghooaja alguse ja lõpu „täitmine“ st 15.mai-15.sept, vs 
24.juuni-15.aug, konfliktide tekkimise vältimine linnaruumis, ürituste toimumiskohtade 
tsoneerimine 

• Sündmuskorraldajate turundusteadlikkus ja -kompetents on madal (info puudulik, kanalid piiratud, 
puudub võõrkeelne info)  tulemuslikum koostöö turismiasjalistega 

• Enamus sündmusi suunatud siseturistile  sündmustekorraldajate motiveerimine (kultuuritoetused) 
ja koolitamine oma sündmuste pakkumiseks välisturistile ja ühisturundus 

• Vähene teadlikkus lastekesksest tootearendusest 
• Iga-ilma atraktsioonide, sh teemaparkide puudus  olemasolevate ja tulevaste teemaparkide 

arendamine erinevatele segmentidele (kolm põlvkonda, igas eas lapsed) 

• Uute mänguväljakute vähesus ja vanemate mänguväljakute rekonstrueerimine 

• Sündmus- ja koosolekuturismi arendamine ja turundamine 

• Huviala-, sh õppeturismi arendamine 

• Tervistavad, heaolu- ja vabaajatooted (tervistav toit, loovteraapiad jne) 
• Elamustoodete paketid – osalust pakkuvad tooted ja sündmused, kombineerida tervisepuhkuse 

tooteid kultuuri- ja looduspuhkuse toodetega 

• Koostöös loomemajanduse asjalistega sihtkohatoote arendamine 
• Linnasiseste jalatuskäigumarsruutide koostamine  viidasüsteemi audit,  viitade ja infotahvlite 

korrastamine ja täiustamine piktogrammidega 

• Jalgrattateede arendamine ja jalgrattaparklate loomine 

• Vajadus „pehmete“ ja „kõvade“ investeeringute järele 

• Atraktsioonide ühispiletid nii Pärnumaal kui regioonis 
• Olemasoleva kultuuri- ja sporditaristu parendamine,  Kalevi staadioni rekonstrueerimine 

 
Sh väiksemates sihtkohtades 

• Traditsiooniliste sündmuste ja atraktsioonide „turistisõbralikuks“ muutmine  info võõrkeeles, 
giidid, väljapanekud, transport ja koostöö 
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• Ürituste toetus ka riikliku tähtsusega sündmustele, millel potentsiaal kasvada välisturgudele 
suunatud sündmuseks 

• Mitmed atraktsioonid kättesaadavad vaid eelnevalt organiseeritud gruppidele (nt ekskursioonid, 
matkad jm); individuaalturistidele sobilike atraktsioonide vähesus 

• Väljasõidukeskuste atraktsioonide kättesaadavus linnas olevale turistile – puudub koostöö linna ja 
maa piirkondade ettevõtete vahel; puudub ühistransport, vilets ühendus kergliiklusteedega 

• „ligipääs“ veele – koostöös erarandade omanikega arendada teavitussüsteem, kuidas käituda 
erarannas ja samuti kasutaja õigused 

 
f. Teenused  

Majandustegevuse registri andmetel on juuli 2012 seisuga Pärnus registreeritud 39 restorani, 82 kohvikut 
ja 51 baari. Linnas asuvad kontserdimaja, Endla teater, Mai kino, lisaks toimuvad kultuuriüritused 
linnakeskustes. Suvekontsertide paigad: Ammende aed, Vallikäär, Jahtklubi, Kõlakoda ja Koidula park. 

Muud teenused: 

• 7 ööklubi 
• MTÜ Pärnu Giidide Ühing ühendab endas 39 giidi, kes pakuvad giidteenust eesti, soome, vene, 

inglise keel, rootsi ja saksa keeles 

• 4 suuremat kaubanduskeskust, palju väikseid kaubanduskeskusi, suveniiripoode jne 

• Linnas 5 taksooperaatorit, sh üks invatakso 

• Pärnu külastuskeskus ja muud turismiinfo jagamise kohad 
 

• Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Vähe avalikke käimlaid 

• Kaasaegse kino puudumine 

• Toitlustusasutuste liikide määratlus (kontroll puudub) 

• Teeninduse kvaliteedi kõikumine kõrgperioodil  teeninduskultuuri kvaliteedi tunnustamine ja 
arendamine (koolitused, tunnustussüsteemid) 

• Teenustepakkujate koostöö sihtkohaga ning turismiteadlikkuse ja kompetentsi tõstmine 

• Arendamist vajab lapse- ja peresõbralikkus 
 

Hooajalisus ja sellest tulenevad kvaliteediprobleemid teeninduses 

• Paljud teenused ettetellimisel 

• Väljasõidukeskuste teenustepakkujate omavahelise koostöö parandamine (kohaliku koordinaatori 
puudumine eriti terav Kihnus ning Soomaa-Tori-Kurgja piirkonnas) 

• Turismiinfo kättesaadavus väljasõidukeskustes 
• Toitlustusvõimaluste kesisus individuaalturistile, sh kohalikku, kvaliteetset toitu pakkuvate 

toitlustusvõimaluste vähesus 

• Atraktsioonide pidev uuendamine ja täiendamine 
• Puuduvad elementaarsed teenused teel olevale külastajale (külastuskeskused?) - tualetid, 

toitlustus, suveniiride ostuvõimalus, piirkondlik turismiinfo 

• Võõrkeeled – nii tõlked kui giidid (koostöö RMK-ga) 
 

2. LÄÄNEMAA 

HAAPSALU LINN 

a. tugevused, unikaalsus sihtkohana  

Haapsalu on suvituslinn, tervisekuurort, kultuuriürituste paik. Peamine baas: 



10 
 

- ajaloopärand (Piiskopilinnus, raudteejaam, pitsilise puitarhitektuuriga vanalinn, Kuursaal ja 
promenaad, muuseumid, kirikud, vene ja rootsi ajalooga seonduv), 

- kultuur (sündmused: Valge Daami Aeg ja etendus, augustibluus, HÖFF, American Beauty Car 
show, Viiulimängud, Keelpillifestival; inimesed: Tšaikovski, Okas, Kreek, kokamägi, Wikland; 
galeriid, muuseumid, loomemajandus, Haapsalu sall, mitmekülgne kultuuriasutuste võrk) 

- kuurort / tervisetoode (200-aastane kuurorditraditsioon, spaapuhkus, lõõgastus, ravi, 
aktiivne ja looduspuhkus; Haapsalu muda, kaasaegne spordiinfrastruktuur, Paralepa 
parkmets ja rand) 

Sihtturud 2011 ja areng 

• Siseturg 48% / välisturg 52%  välisturu osakaal mõõdukalt suureneb 
• Soome (75% välist)  pisut väheneb 
• Rootsi (6%)  2005-2010 vähenes mõõdukalt, 2011 kasvas 
• Venemaa (3%)  kasvab mõõdukalt 
• Saksamaa (5%)  väheneb mõõdukalt 
• Läti (2%) ja väheneb 
• Leedu (alla 1%) - stabiilne 
Uued turud – Holland, UK, Taani (linnuvaatlus, läbisõidul saartele, ühepäevased väljasõidud 
Tallinnast) 
 

Segmendid 

• Terviseturist – lõõgastus- ja raviklient, korporatiivklient lisateenusena, (ranna)puhkajad, 
vanem põlvkond, pere- või sõpruskonnad, suured spets.huviga grupid, spordiürituste 
osalejad/külastajad/pealtvaatajad 

• Kultuuriturist – peamiselt siseturg; välisturgude jaoks lisamotiiv ja atraktiivsuse suurendaja, 
teatud sündmused olulised välisturgudel (American Beauty Car show, Matsalu loodusfilmide 
festival, augustibluus), lastega pered (Iloni Imedemaa) 
• Ajalooturist – grupid, kombineeritud teiste toodetega 
Turundusmeetmestik 

Müügiargumendid – kuurort, Haapsalu sall, muda, rannarootslus, Valge Daam 

Kanalid välismaale – turundusmaterjalide levitamine messide, saatkondade, 
sõprusomavalitsuste, EASi välisesinduste, turundusürituste ja interneti vahendusel; FAMid; 
reklaam ajakirjanduses ja teles, mobiililahendustes ja välireklaamina on vähene 

Kanalid Eestis – Läänemaa „väravates“ infotahvlid, TourEsti mess, turismiinfokeskused, 
parvlaevadel, kohalike ettevõtjate juures, turundusüritused Eestis koostöös LETiga; 
turismiasjaliste koolitused; 
Partnerid – EAS, Haapsalu LV, LET, spaa-hotellid, Pärnu linn, atraktsioonid, Läänemaa Turism 
liikmed, vallad, reisikorraldajad, erialaliidud 

 

Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Ühisturundus on kaootiline, puudub süsteem ja vajalik inimressurss, ei suuda kaasata 
professionaale  turunduse muutumine süsteemseks ja järjepidevaks, väiksem sõltuvus 
projektipõhisusest 

• Haapsalu brändi ja logo edasi arendamine 
• Trükiste süsteemne ja järjepidev tootmine 
•  Sihtkoha arendus- ja turundusorganisatsioonide püsirahastuse tagamine 
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• Sihtkoha ja ettevõtete koostöö tootearendamisel ja turundamisel peab muutuma 
süsteemseks 

• Erivajadusega inimeste vajadustega arvestatakse vähe arendada tooteid ja pakette 
 
Ligipääsetavus (max 900 tm) 
 
• Rahvusvaheline transport – puudub, logistiline keskus on Tallinn 

• Õhutransport -  puudub 

• Autorent – rahvusvahelised kaubamärgid puuduvad 

• Meretransport – regulaarne ühendus Vormsi, Hiiu- ja Saaremaaga; tellimusreisid 
Osmussaarele  vajalik sadamate välja arendamine – Virtsu, Rohuküla, Sviby, Dirhami, 
Westmeri, Veskiviigi, Suur-Holmi, Österby, Nõva, Osmussaare 

• Rongiühendus – puuduvad  vaja taastada rongiühendus 

• Bussiühendused 

- Tallinn – optimaalne, suveperioodil probleem peale 21 lõppevad üritused  suvel 
hilisem buss Hpsl-Tln; 

- Kuressaare – kehv, ümberistumine Lihulas, sõiduaeg 4 h  Tln-Kures-Tln liinidel peatus 
Ristil ja Lihulas 

- Pärnu– kehv, ümberistumine Lihulas, sõiduaeg vähemalt 2 h  otseühendus vajalik 

- Kärdla– kehv, bussi- ja praamigraafikute ühildamatus  koostöö Väinamere Liinide ja 
Lääne mk vahel 

- Matsalu RP – puudub, Lihulast Penijõele vaja kõndida 5 km 

- Noarootsi, Nõva, Roosta suund – puudub  juunist augustini liin Haapsalu-Põhja-
Läänemaa rannik 

- Vormsi saar – piisav  suviti vaja tihendada praamide graafikut 

- Teised suunad  - ümberistumisega Tallinnas, 1 liin Tartusse 

 
Transpordiinfo kättesaadavus ja kvaliteet 

• Bussijaam Haapsalus – piletimüük, pakihoid, ootesaal suletakse kell 18, sõiduplaanid 
eestikeelsed, puuduvad maakonna ja linna kaardid, teenindajate keeleoskus nõrk  
www.peatus.ee ja www.tpilet.ee arendused ja täiendused, mobiilirakendused 

• Teised jaamad ja peatused – info pole alati kättesaadav ning võõrkeelsetele arusaadav 

• Maanteetaristu  - Haapsalu liiklusskeem aegunud, teed ja kõnniteed halvas olukorras, 
tipptundidel ristmikud ülekoormatud, ohtlikud veosed sõidavad läbi kesklinna; vähe 
parkimiskohti, tänavavalgustus osaliselt amortiseerunud 

 
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Vajadus autorenditeenuse järele 

• Taksoteenuse kvaliteedi arendamine 

• Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiühenduse loomine 

• Ühenduste parandamine sihtkohtade vahel 
• Bussijaamade ja ootepaviljonides võõrkeelse info olemasolu, teised jaamad ja peatused – 
info kättesaadavus ning võõrkeelsetele arusaadavus 

• Haapsalu liiklusskeemi kaasajastamine, teede ja kõnniteede parendus,  parkimiskohtade 
loomine 

d. Majutus  

Seisuga 1.07.2012 Haapsalus 35 majutusasutust, 975 voodikohta. Tärni- ja rahvusvahelisi 
ketihotelle ei ole. 
- Hotell – 5 /550, neist 2 spaahotelli (401) 

http://www.peatus.ee/
http://www.tpilet.ee/
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- Hostel – 6 /266 
- Külalistemaja – 2/49 
- Puhkemaja – 8/84 
- Külaliskorter – 9/33 
- Kodumajutus – 4/26 
Spaahotellide keskmine täitumus 70% 

Maakond 

• Vormsi saar – 7 (162), sh 1 puhkemaja (13), 2 külalistemaja (74), 2 puhkeküla (50), 1 
kodumajutus (5) ja 1 hostel (20) 

• Matsalu piirkond, Lihula vald – 1 puhkeküla (12), Hanila vald – 4 puhkeküla (57), 3 
puhkemaja (55), 2 külalistemaja (33), 1 kodumajutus (14) 

• Nõva vald – 5 puhkemaja (57), 1 kodumajutus (10) 

• Noarootsi – 4 puhkemaja (45), 1 puhkeküla (84), 1 külalistemaja (20), 1 kodumajutus (8) 
 
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

Haapsalu 

• Vajadus luua 4-tärni hotell (stiili- või luksushotell), samuti kõrge tasemega spaahotell 
• Teeninduse taseme tõstmine läbi tunnustamise ja koolituste 
• Teeninduse ja atraktsioonide teenindava personali keelteoskuse taseme tõstmine 
• Majutuskohtade, atraktsioonide ja ürituste korraldajate omavahelise koostöö ja 
tootearenduse tugevdamine ja arendamine 

• Turundus-, sh Internetiturunduse taseme tõstmine ja professionaalide kaasamine 
• Madalhooaja lisateenuste väljaarendamine, majutuste muutumine erinäolisemaks vs 
stiilsemaks 

• Majutusasutuste strateegilise planeerimise, sh pikaajalised äriplaanid, toetamine 
• Vajalik süsteemne koostöö sihtkoha ja ettevõtete vahel tootearenduses ja  turundamisel 

• Kodulehtede kvaliteet puudulik  ühise broneerimissüsteemi vajadus 
• Üksikkliendi vajadustega arvestamine ja personaalsuse loomine 
• Majutusteenuse üle kontroll (kvaliteet, sisustus, teenindus jne) ja tunnustamise süsteemi 
taasloomine 
• Erivajadusega inimestele (füüsilise puudega) ligipääsude rajamine 
 
Matsalu (NB lisaks Haapsalu all kirjeldatud üldistele kitsaskohtadele) 

• Luua majutusvõimalused rahvuspargi keskusesse või Lihula linna 
• Telkimiskohtade loomine 
• Info kättesaadavuse parandamine seoses kaitseala reeglistikega 
Vormsi 

• Koostöö parandamine teenusepakkujate ja valla vahel 
• Hooajavälise tootearenduse arendamine vastavalt vajadusele (kui jäätee on avatud jne) 
 

e. Atraktsioonid, sündmused ja aktiivne puhkus (max 1800) 
 
Atraktsioonid - Haapsalu piiskopilinnus, Iloni Imedemaa, Haapsalu promenaad koos kuursaali jt 
objektidega, Raudteejaam, Rannarootsi muuseum, Galeriid (Okas, Kokamägi jne) 

Aktiivsed tegevused 
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Haapsalu: koondunud suvele – kajakimatkad, suvine paadilaenutus, sõidud vanade puupurjekate või 
rannarootsi alustega; kaasaegsed sportimisvõimalused (tennis, universaalhall, staadion); teenused 
peamiselt ettetellimisel; Haapsalus puudub kohalik reisikorraldaja, kes teeks väljasõite ja koostaks pakette 

Matsalu: Linnuvaatlus, loodusvaatlus, pärand-matkarajad, vaatlustornid 

Vormsi: Kirik ja rõngasristide kogu (avatud ettetellimisel) 

Nõva: puhkeala, järved, matkarajad 

 
Sündmused 

Haapsalu: Augustibluus, Valge Daami Aeg, American Beauty Car Show, Joogafestival, HÖFF, Vanamuusima- 
ja Keelpillifestival  peamiselt siseturistile. 
Matsalu: Matsalu loodusfilmide festival, Lihula muusikapäevad 

Vormsi: Olavipäevad 

Noarootsi: surfilaager 

 
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Giidide ühingu arendamine ja võrkeelsete giidide arvu suurenemine 
• Teenusepakkujate (majutus, toit vms) ja atraktsioonide vahelise koostöö arendamine 
• Noortele inimestele suunatud meelelahutuskohtade loomine 
• Haapsalu vanalinna peatänava osa ehk kaubatänava arendamine 
• Kohaliku eripäraga suveniiride arendamine 
• Reisikorraldaja ettevõtlusvormi soodustamine 
• Viidasüsteemi uuendamine Haapsalu linnas 
• Madalhooaja suurürituse loomine, tippspordiürituste korraldamine 
• Suviste suursündmuste (Valge Daami päevad) arenemine rahvusvaheliseks 
• Turuga seotud oskusteabe ning analüüsi kättesaadavus 
• Ametliku turismistatistika parem tase,  kohalike uuringute olemasolu 
• Haapsalu linnakeskkonna visuaalne areng (mälestustahvlid, viidad, skulptuurid, 
monumendid jms) 
• Tipp-atraktsioonide (promenaad, Piiskopilinnuse, Raudteejaam) potentsiaali ja lisateenuste 
arendamise võimaluste kaardistamine 
• Merega seotud atraktsioonide/teenuste arendamine ja väikesadamate arendamise ja 
koostöö aktiviseerumine 

• Teenindajate keeleoskuse, atraktsioonide juhtide taseme ja keeleoskuse tõstmine 
• Supelrandade arendamine, pesemisruumide ja tualettide ehitamine, lisateenuste loomine 
•  Kergliiklusteede võrgustiku ja jalgrataste laenutussüsteemi arendamine 
• Atraktsioonide ühispileti ning turunduse arendamine 
 
Väljasõidukohad 

• Loodusturismiteenuste pakkumise reguleerimine 
• Rahvuspargi ja teenusepakkujate vahelise koostöö parendamine 
•  RMK ja turismisektori vähene koostöö ja erinevate arusaamade ühtlustamine 
• Turunduse süstematiseerimine 
• Loodusturisti jaoks sobivate turismikaartide-trükiste kättesaadavus 
 

f. Teenused  

Toitlustus 

Haapsalus 33 toitlustusasutust – kõik ei ole valmis teenindama välisturisti, paljud kohad avatud vaid suvel 
 

Kitsaskohad 

• teeninduse madal tase 
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• puudulik võõrkeelte oskus 

• hooajaline teenuse pakkumine 

• turunduse puudulikkus 

• vähe omanäolisi kohti 

• vähene koostöö 

• lapse- ja peresõbralikkus vajab arendamist 
 
Teised teenused 

Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Teeninduse taseme tõstmine ja teenindajate võõrkeelte oskuse parandamine 
• Hooajaliste teenuste muutumine aastaringseks 
• Info kättesaadavuse parandamine 
• Omanäoliste ja stiilsete teenuste arendamine 
• Koostöö arendamine erinevate teenusepakkujate vahel 
• Laste- ja peresõbralikkuse ja erivajadustega inimeste vajadusi arvestav teenuste arendamine 
• Noortele suunatud meelelahutuse rajamine (ööklubid, pubid) 
• Avalike käimlate olemasolu 
• Giidide taseme arenemine, võõrkeelsete giidide olemasolu 

Matsalu 

• Loodusturismi teenuste pakkumise parem reguleerimine 

• Külastajate teadlikkuse tõstmine piirangutest ja teenuse tarbimise võimalustest (nt kus võib 
kala püüda, millisel hooajal ja mis vahenditega) 

• RMK ja nn turismiinimeste arusaamade ühtlustamine  võõrkeeli oskavate loodusgiidide 
puudus. 

• Nõvale toitlustusasutuse rajamine 
 

4. SAAREMAA 

 Kuressaare 

Tugevused 

• Rikas ajaloopärand, sh kuurorditraditsioonid (7 spaahotelli) 

• Lai valik erinevaid kultuuri- ja spordiüritusi 

• Atraktsioonid (linnus, vanalinn, Veski trahter, Saare golfiväljak) 

• Majutus-, toitlustuskohad 

• Hea infra (lennuväli, 2 sadamat, korras viidamajandus, tasuta parkimine, kergliiklusteed) 

• Arenev spordiinfrastruktuur (spordikeskus ja aastaringselt kasutatavad spordibaasid) 

• Rahvusvahelised üritused (Saaremaa Ooperipäevad, Kammermuusika päevad, Saaremaa 
Merenädal-Kuressaare Merepäevad) 

• Turvalise linna imago 

• Hea turismialase hariduse omandamise võimalused (TTÜ Kuressaare kolledž, Kuressaare 
Ametikool) 

 
b. Nõudlus  

Sihtturud (2011) 

• Siseturg 52% / välisturg 48%  välisturu osakaal mõõdukalt kasvab 

• Soome (47% välist.)  nõudlus vähesel määral kõikuv 

• Läti (15% välist.)  osakaal mõõdukalt kasvav 
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• Saksamaa (8% välist.) stabiilne 

• Rootsi (5% välist.)  stabiilne 

• Venemaa (6% välist.)  mõõdukalt kasvav 

• Leedu (5% välist.)  stabiilne 
Kasvavad turud: Poola, Suurbritannia, Holland, Norra, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Taani 

Segmendid (vastavalt arengukavadele) 

• Puhketuristid (linnadest pärit), kes soovivad veeta puhkust saarel, maal ja mere ääres 

• Tervise- ja ravituristid 

• Saarte ja Eesti kultuuripärandi huvilised 

• Looduse- ja merepuhkuse harrastajad 

• Sündmusturistid 

• Seminaridel, konverentsidel ja koolitustel osalejad 

• Pered ja üliõpilased, laste huvilaagrites osalejad 

• Teadushuvilised (geopark, ajalugu, pärand) 

• Enamus 45+ (kultuuripuhkus) paaridena ja koos lastega 

• 60+ tervisepuhkus (Soome ja rootsi sihtturud) 

• Looduse ja aktiivse tegevuse kliendid olenemata sihtturust (lai vanusespekter, peredega ja 
ilma) 
Saaremaa visioon on aastaks 2020 saada Euroopas tuntud ja Läänemere regioonis ja siseturul 
tunnustatud külalislahkeks, sõbralikuks ning turvaliseks, aastaringselt toimivaks tervise-, mere- 
ja loodusturismi sihtkohaks. 

Kitsaskoht: arendamist vajavad erivajadustega inimestele mõeldud tooted ja teenused, majutus- ja 
toitlustusteenused 

Turundusmeetmestik hetkel traditsiooniline 

 Eesti
  

Soome  Rootsi
  

Läti
  

Saksa
maa
  

Venem
aa  

Kes 

Turismimessidel 
osalemine 

x x  x x x Ettevõtjad, 
Kuressaare 
linn, Saarte 
TAK 

Pressireisid ja 
FAM-id 

x x x x x x Koostöös 
EAS, 
ettevõtjad 
(vähem) 

Kontaktpäevadel 
osalemine/korrald
amine 

 x x x x x Koostöös 
EAS, LET, 
ettevõtjad 

Turismitrükised x x x x x x Ettevõtjad, 
Kuressaare 
linna, Saarte 
TAK 

Reklaamartiklid x x  x  x Ettevõtjad, 
ürituskorrald
ajad 

Välireklaam       EAS TAK 
kampaaniate
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s, info 
puudlik 

Reklaam 
meediakanalite 
(TV, raadio) kaudu 

x   x   EAS TAK 
ettevõtmiste
s, info lünklik, 
ettevõtjad 

 

Turunduse kitsaskohad 

• Rahastamine meetme- ja projektipõhine 

• Vaja innovatiivseid ja nutikaid lahendusi, mis eeldavad järjepidevat uuringute ja küsitluste 
süsteemi (lojaalusprogrammid), et oma kliente tunda 

• Vajalik ühine sõnum ja  selge rollijaotus nii maakondlikul, regiooni ja riigi tasandil (sh EAS) 

• Kokku leppida vastastikune info liikumine ja kommunikatsioon maakonnas, regioonis, riigi 
tasandil 

• Selged rollijaotused koostöös maine kujundamiseks ja rahvusvaheliseks turunduseks 

• Teadlikkuse kasv ja oskused toote arendamiseks ning kvaliteedi tõstmiseks 
• Hooaja pikendamine sündmuste kaudu, arendada tooteid (linnus teemapargiks, 
teaduskeskuseks, ürituste korraldamine) 

• Investeeringute vajadus (atraktsioonidesse, infrasse ja ühendustesse) 
 

c. Ligipääsetavus  

Lennuühendused: 
• Kures-Tln – 18-kohaline väikelennuk 5 päeval nädalas 1-2 lendu päevas) ei võimalda 

arendada turismi  vajalik suurema lennuki liinile panek ja 2 korda edasi-tagasi 7 päeva 
nädalas) 

• Kuressaare-Ruhnu-Pärnu (talvel) 

• Rahvusvahelisi lennuliine pole (va tellimusreisid)  vajalikud Helisinki-Kuressaare, Stockholm-
Kuressaare, Riia-Kuressaare vähemalt 3 x nädalas graafikuga 

 
Laevaliiklus 

 

• Virtsu-Kuivastu – hea; suvel intervall 35 min, talvel 1 h ja 5 min 

• Triigi-Sõru – kasvav populaarsus ja nõudlus; mahutavus 35 autot, reisijatele mõeldud mugavused 
minimaalsed 

• Pärnu-Ringsu(Ruhnu)-Roomassaare – 2x nädalas T ja N, mahutab 60 reisijat 

• Papissaare-Vilsandi – T ja R edasi-tagasi (mahutavus ca 15 inimest) 

• Roomassaare-Abruka – T ja N 2 korda päevas, R ja P 1x nädalas 

• Jahisadamate ja väikesadamate olukord paraneb 
 

Rahvusvahelised ühendused puuduvad, va kruiisiturism 

 
Bussiühendused 

• Tln – 17 x päevas 

• Pärnu – 5 x päevas 

• Tartu (läbi Pärnu) – 3 x päevas 

• Paide – 1 x päevas 
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Kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Nõudlus ja vajadus külastajasõbraliku broneerimisvõimaluse järele liinidel Kuressaare-
Pärnu ja Tartu 

• Arendamist vajab teenuse kvaliteet (tehniliselt korras ja mugavad bussid, 
klienditeenindus, keelteoskus, bussis kaardimaksevõimalused) 

• Vajalikud liinid Kärdla ja Haapsaluga 

• Erivajadusega inimestel pääs Saaremaale raskendatud (hetkel vaja tugiisiku abi) 

• Vajalik toimima saada liinid Roomasaare-Riia, Ventspils-Kuressaare /Mõntu (-Gotland) 
(2014-2020), Saaremaa-Stockholm (peatus Tallinki Tallinn-Stockholm liinil?), Saaremaa-
Helsinki (2020+) 

• Arendamist vajab Saaremaa süvasadama reisijateveo osa ja turundamist väike- ja 
jahisadamad 

• Arendamist vajab maakonnasisene transport turismisihtkohtade vahel 

• Arendamist vajab kergliiklusteede võrgustik 

d. Majutus  

27.07.2012 seisuga Saaremaal 261 majutusasutust (puuduvad tärnihotellid) 5414 voodikohaga 
- 15 hotelli (1536) 
- 22 külalistemaja (492) 
- 10 hostelit (377) 
- 31 puhkeküla, või –laagrit (1107) 
- 97 puhkemaja (1043) 
- 61 kodumajutust (706) 
- 25 külaliskorterit (153) 
 
Sh Kuressaares 

Majutusettev
õtte liik Ettevõtete arv 

Voodikohtade 
arv 

Hotell 12 (7 spaad) 1365 

Motell 0 0 

Külalistemaja 12 205 

Hostel 5 194 

Puhkeküla-ja 
laager 2 10 

Puhkemaja 8 70 

Kodumajutus 20 144 

Külaliskorter 24 149 

Kokku 83 2137 

Joonis 3. Saaremaa majutuskohtade täitumus 
 

Kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Pakkujate arv on küll suur, kuid kvaliteet ebaühtlane – kvaliteedimärgistele vastavaid 
ettevõtteid on vähe 

• Peale kohustusliku atesteerimise nõude kadumist on toimunud tagasiminek kvaliteedis 

• Teenuspakkujate vähene keelteoskus 

• Sageli puuduvad teenusepakkujal juhtimise- ja turundusalased baasteadmised 

• Suveperioodil nõudlus kõrgekvaliteedilise majutusteenuse järele suurem kui pakkumine  
Kuressaares on ruumi luksus- ja tärnihotellidele 
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• Vähene koostöö sihtkohtade tutvustamisel ja teenuste pakettimisel, majutusteenuse 
pakkumisel maakonnas 

 

e. Atraktsioonid, sündmused ja aktiivne puhkus  

Kuressaares 

• Vesiharrastused, lõbusõidud (7) väikesadamad, jahisadamad, rannapromenaad ja rand 
linnalähistel 

• Golf (1 täismõõtmeline väljak ja 2 golfisimulaatorit) keerulised omandisuhted, mis 
mõjutavad teeninduse ja ürituste kvaliteeti 

• Tennis (3) 

• Bowling ja piljard (4) 

• Vibulaskmine 

• Käsitöö- ja kunstikojad (6)  ettetellimisel gruppidele, võõrkeelte oskus nõrk 

• Galeriid (6)  vähene tootearendus, potentsiaali enamateks ja eriilmelisemateks galeriideks 

• Muuseumid jm vaatamisväärsused – olulisim linnus  teemakeskus 
• Üritused  koonduvad juulisse (Saaremaa Ooperipäevad, Merepäevad, 

Kammermuusikapäevad jne), vajalik uute atraktiivsete ürituste tekitamine veebruar-aprill ja 
oktoober-november 

 
Väljasõidukeskuste kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Vähene tootearendus 

• Kasinad loovad lahendused 
• Vajalik arendada terviklikku tootekontseptsiooni ja lugude olemasolu ning nende välja 
mängimist 

• Omavaheline koostöö maakonnas, Eestis ja piiri taga 

• Väikesadamate arendamine ja koostöö probleemne 

• Jalgrattateede võrgustik ja jalgarataste laenutussüsteemide vähesus 

• Teenusepakkujate keeleoskus ja kompetentside tõstmine 

• Kuressaare linnuse arendamine teema- ja teadustöö keskuseks 
 

f. Teenused  

Toitlustus 

• Kohti piisavalt erinevatele maitsetele Kuressaares (48), maakonnas vajalik söögivõimaluste 
mitmekesistamine-pakkumine turismimarsruutidele. 

• Osad kohad avatud vaid suvel (Kuursaal, Jahtklubi restoran jne) 
 
Kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Teenindajate tase ja keeleoskus 

• Hooajalisusest tingitud teeninduse ebaühtlane tase 

• Turunduse puudulikkus 

• Eristuvaid kohti vähe 

• Toitlustuskohtade koostöö vähene 

• Lapse- ja peresõbralikkus vajab arendamist 
 
Muud teenused 

• Võõrkeelsete giidide nappus sihtturgude lõikes 

• Vähe loodusgiide, kes räägiksid võõrkeeli 



19 
 

• Vähene interpreteerimisoskus ja sihtgrupi erisustega arvestamine info ja lugude 
edastamisel. 

• Koostöö teenusepakkujate ja atraktsioonide vahel ei ole pidev 
 
Turismiinfo 

• Sihtkohainfo on erinevate portaalide vahel killustunud 

• Saaremaa TIK vajaks reorganiseerimist KÜKiks (töömahud samad) 
 

HIIUMAA 

Unikaalsus sihtkohana 

• Eristuv elulaad ja omanäolised inimesed – nn HIIU HÕNG 
• Omanäoline kultuuri- ja ajaloopärand 
• Omanäolised kultuuri- ja spordisündmused 
• Pikk liigendatud rannajoon, liigirikas looduskeskkond 
• Hiiumaa on tervik, mis koosneb omanäolisest kultuuri- ja ajaloopärandist, eripalgelisest 

loodusest, kultuuri- ja spordiüritustest ning kõike seda toetavast taristust 

 
Tugevused 

• Puhas ja turvaline piirkond 

• Atraktiivne ja liigirikas looduskeskkond 
• Kvaliteetsed ja madala liiklustihedusega teed (sobilik jalgrattaturistile) 
• Tugevad sümbolid (Kõpu tuletorn, Suuremõisa loss) 
• Seotus erinevate kultuuridega (rootslased, baltisakslased, venelased) 
• Hiidlased ja omanäolised sündmused 
• Taristu (majutus, toidukauplused, sadamad) 

 
a. Nõudlus  

Sihtturud (2011) 

• Siseturist (72% kõikidest majutatutest) / välisturist (28%)  välisturu osakaal vähesel määral 
kasvav 

• Soome (49% välist.)  nõudlus vähesel määral kõikuv 

• Läti (14% välist.)  stabiilne 

• Saksa (11% välist.)  mõõdukalt kasvav 

• Leedu (6% välist.)  kasvav 

• Rootsi (4% välist.)  stabiilne, 2011 vähenes 

• Venemaa (2% välist.)  stabiilne 
 
Segmendid 

• Pereturist ja sõpruskonnad – hindab lastega reisimisel turvalisust ja suure liikluse ning 
rahvarohkuse puudumist, kuid oluliste teenuste head kättesaadavust 

• Ettevõtted, kooli- ja turismigrupid (laagrilised, suvepäevalised) 
• Loodushuvilised (linnu-, looma- ja taimevaatlejad) 
• Kultuuri- ja ajaloohuvilised (sh kultuuri- ja spordituristid ning hiiurootslaste, baltisakslaste 
järeltulijad või uurijad) 
• Mereturismihuvilised 
• Jalgrattaturistid (nende arv on kasvanud) 

 
Turundus 
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Müügiargumendid – majakad, ürgne loodus, turvalisus, mereturism, lastesõbralikkus, 
jalgrattasõbralikkus 

Kanalid välisturule – trükiste (kataloog, erihuvitrükised jne) levitamine messidel, saatkondades, 
EASi välisesindustes, kodulehel, FAMid, Lääne-Eesti ühisturundus kaugematel välisturgudel 
Kanalid siseturul – turismiinfokeskused, parvlaevad, kauplused jm ettevõtjad, suured 
infokaardid maakonnas, turismiasjaliste õppereisid 

 
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Väiksus (mõjutab turundust, kvaliteeti – eelkõige teenuste kvaliteeti, inimressursi valik on 
väiksem ja ka konkurents on väiksem), arenguhüppe jaoks vaja suurendada külastajate 
koguarvu (hetkel puudub taristu bussituristide vastuvõtmiseks) 

• Nõudlus tugevalt hooajaline  sesoonsuse hajutamine, mitmefunktsionaalse suurema 
majutuskoha arendamine Kärdlas 

• Maakondliku turismi arendusstrateegia rakendamine sh ühtse turismikoordinaatori 
vajadus 

• Sektoritesisene ja -vaheline koostöö nõrk 
• Praamiliikluse ülekoormatus tipphooaja ürituste ajal  lisareiside toomine 
• Mereturismi toetava infrastruktuuri nõrkus (väikesadamate puudumine) 
• Hiiumaa brändi puudumine 
• Turundustegevus on projektipõhine ja ebapiisavalt rahastatud 
• Trükiste nappus, inim- ja raharessursi nappus 
• Oskamatus teenindada erivajadustega kliente 
• Puudulik turismi toetav taristu 
• Vähe aktiivse puhkuse võimalusi 
• Kõikidele sihtturgudele piisavas koguses ei jõuta 
• Turismiteenuste ebaühtlane kvaliteet 
• Klienditeeninduspunktide ja veebiportaalide väljaarendamine 
• Turunduspartnerite andmebaaside regulaarne täiendamine 

 

b. Ligipääsetavus  
Rahvusvahelised ühendused puuduvad 

Laevaühendused - mandriga (Rohuküla-Heltermaa), intervall 2 h, suvel lühemat aega ja 
Saaremaaga (Sõru-Triigi). Hea koostöö bussitranspordiga liinil (vaid mandri vahelisel liinil, 
nõrk saartevahelise liini teenindus)  vajadus arendada väikesadamate taristut ning 
võrgustikku 

Lennuühendused - mandriga (Tallinn-Kärdla), 18-kohaline lennuk, tööpäevadel 2 x päevas, 
nädalavahetustel vähemalt korra päevas, lennuoperaatori usalduse kaotamine 

Bussiühendus – maakondlik bussiliiklus ei arvesta ei kohalike elanike ega ka turistide 
vajadustega (tihedam liiklus sügis-talvisel perioodil ning nädala sees)   ei ole sobilik turistide 
vajaduste rahuldamiseks. 
Maanteede taristu – põhiline teedevõrk on mustkatte all ja heas korras. 
Olemas autorendi- ning taksoteenused. Rahvusvahelisi brände ei tegutse. 
 
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Nõudlus tugevalt mõjutatud transpordiühendustest, sõltuvus dotatsioonidest nii praami- 
kui lennuühendustes  dotatsioonide vastavusse viimine nõudlusega piisava kiirusega 

• Saarte vaheline praamiühendus nõrk  ühendus pidevaks ja kindlaks, võimaldaks saari 
käsitleda ühise majandusruumina 

 



21 
 

c. Majutus  

Seisuga 1.08.2012 Hiiumaal 77 majutusasutust 1552 voodikohaga 

• 30  puhkemaja, 15 külalistemaja, 10 puhkeküla või –laagrit, 6 hotelli, 5 hostelit, 4 
kodumajutust, 4 muu majutus, 2 määratlemata liik, 1 külaliskorter 

 
Kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Puuduvad suuremad hotellid ja spaa-hotellid 

• Puudub koht, kus kvaliteetselt viia läbi konverentse, pakkuda majutust ja muid teenuseid 

• Hooajalise tööjõu madal teeninduskvaliteet 

• Majutusettevõtete omavaheline koostöö nõrk 

• Majutusettevõtted ei kasuta ära juba loodud turundus- ja reklaamimisvõimalusi 

• Tipp-nädalavahetustel napib majutuskohti 
 

d. Atraktsioonid, sündmused ja aktiivne puhkus  

Atraktsioonid 

• Kõpu, Tahkuna ja Ristna tuletornid – pääseb üles, lähedal söögikohad  võiks olla 
rohkem tegevusi 

• Soera talumuuseum – talurahva kultuuri tutvustav, koos toitlustusega 
• Kärdla linn – muuseum, sadamapiirkond, kaubandus, toitlustus, õhtused peod ja 

üritused  vaja linnas rohkem tegevusi, sh lastele (Onu Ööbiku lastepark) 

• Väikesadamate võrgustik – mereatraktsioonid, toitlustus, teenused 
• Matkarajad  koostöös RKMga, 7 tähistatud jalgrattarada  puuduvad trükised, vaja 

juurde viitasid ja ühiselt turundada 

• Militaaria – Tahkunas Militaarmuuseum, palju objekte, matkad 

• Sportimisvõimalused – tennis, ujula, staadion. 

• Spordiväljakud ja -hooned kõikides suuremates keskustes 

• Aktiivne puhkus – ettetellimisel 
• Sündmused – Sõru Jazz, Tuulekalafestival Sõru Puulaevade pidu, Hiiu folk, Kärdla 

kohvikutepäev, Ratsupäevad, Lestafest, Homecoming festival, 
 
Kitsaskohad ja arenguvajadused 

• Uue madalhooajal toimuva ürituse arendamine 

• Kesksuvised üritused lähevad liialt suureks (transport ja teenused ei pea vastu) 

• Turuga seotud oskusteabe vähesus ja analüüsi nõrkus 

• Mere potentsiaali vähe kasutatud, arendada ja toetada mereturismi 

• Linnas vähe omanäolist tänavainventari 

• Ekstreemspordirajatiste vähesus 
• Spordirajatised ei ole kohandatud sporditeenuse pakkumiseks 
• Puudub spordihuvilistele sobiv majutus (odav ja palju kohti) 
• Turu ja kliendi ebapiisav tundmine ja puudulik analüüs 

• Tuua Hiiumaale tippspordiüritusi 

• Teenindajate keeleoskus, atraktsioonide juhtide koolitamine ja keeleoskus 

• Randade korrashoid 
• Jalgrattateede võrgustik ja jalgrataste laenutuse vähesus, jalgrattaparanduse ja 

abiteenuse puudumine 

• Puudub tugev organisatsioon, kes jaksaks arendada välja hooajaväliseid tegevusi, 
üritusi, teha ühisturundust jne 
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• Hiiumaa vajab ühte suurt "märk-atraktsiooni“  Onu Ööbiku park, teemapark lastele 
fookusega kohalikule kultuurile, eesti lastekirjandusele 

 
e. Teenused) 

Toitlustusettevõtted: 51, paljud vaid suvel avatud 

 
Muud teenused 

• 23 atesteeritud giidi (eesti, soome, rootsi, vene, hollandi, saksa ja inglise keel) 
• 2 kaubandusketti (Tarbijate Ühistu kauplused, Säästumarket, Selver) + väiksemad 

kauplused 

• Lisandunud on käsitöökauplusi, tehakse õpitubasid 

• Auto-, bussi- ja jalgrattarendi teenus; taksoteenus 
 
Kitsaskohad ja arenguvõimalused 

• Teeninduse madal kvaliteet 

• Suvel toitlustuskohtade ülerahvastatus 

• Kõikuv toidu kvaliteet ja omatoodangu vähene pakkumine 

• Suviste töötajate ebapiisav ettevalmistus 

• Vähe meelelahutuskohti 

• Lastega peredele vähe võimalusi (puuduvad mänguväljakud, teema- ja loomapargid) 

• Vähe aktiivse puhkuse võimalusi (seikluspark, mereturismitooted, spordi tooted jms) 
 

5. Arengulaani koostööpartnerid ja huvitatud osapooled.  

 
Arenguplaani koostööpartneriteks on EAS, Kuressaare, Pärnu, Haapsalu ja Kärdla linnavalitsused ja 
linnade erinevad ametiasutused, regiooni omavalitsusliidud ja vallad, maakondlikud turismikatused 
MTÜ Läänemaa Turism, MTÜ Hiiumaa Turismiliit, SA Pärnumaa Turism, SA Saarte 
Turismiarenduskeskus. Erinevad maakondlikud, regionaalsed või temaatilised koostöövõrgustikud 
nagu näiteks Giidide ühendused, Eesti Spa Liit, Romantiline Rannatee või SA Haapsalu ja Läänemaa 
Muuseumid, Väikesadamate ühendus, maakondlikud arenduskeskused ja kindlasti kõik külastajaid 
teenindavad ettevõtted, asutused ja organisatsioonid.  
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6 Planeeritavad arendustegevused ja koostööprojektid.  

Projektide eesmärk on turismisihtkohtade atraktiivsuse ja külastuselamuse kvaliteedi tõstmine, suunatud välisturistide arvu ja turismitulude 
suurendamisele.  

 
 
Projekt 1. LÄÄNE-EESTI TURISMIINFRASTRUKTUURI JA LIGIPÄÄSUDE NING TRANSPORDIARENGUTE VAJADUSED 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse liik Teemad  Tegevuse kirjeldus regiooni või 
mk tegevus 

Toetuse taotleja  Seosed teiste 
projektidega  

Rakendamise aeg  

kõrge Transport  Kultuuriturism Rongiliiklus liinil Tallinn-Haapsalu-Rohuküla regioon LMV Ligipääsetavus 
programm 

2018 

kõrge Transport  Terviseturism Regiooni uute transpordiühenduste loomine (Venemaa, Rootsi, Norra) ning 
olemasolevate ühenduste parandamine 

regioon   Ligipääsetavus 
programm 

2014-2020 

kõrge Transport  Kultuuriturism Rahvusvahelisel kvaliteediga autorendi tekkimine, jalgrattarendi  ja  
alternatiivsete transpordivõimaluste loomine 

regioon EV Ligipääsetavus 
programm 

2014-2020 

kõrge Transport  Kultuuriturism Bussiliikluse optimeerimine (sh ajaliselt kokku sobiv) regiooni 
turismisihtkohtade vahel: otseühendused Hiiumaa (Kärdla) - Pärnu, 
Haapsalu - Kuressaare, hilisem buss Haapsalu-Tallinn liinil ürituste 
külastajatele. Sihtkohasisese logistikasüsteemi välja töötamine ja 
rakendamine (ühendused erinevate pakkujate ja huviväärsuste vahel, 
transfeerid peamistest sõlmpunktidest Pärnusse ja tagasi, ühendused 
erinevate tõmbekeskuste vahel). Erinevate transpordiliikide võimaldamine 
väljasõidukohtade ja tõmbekeskuste vahel 

regioon kõik  MV Ligipääsetavus 
programm 

2015 

kõrge Transport  Terviseturism Vene (viisa), Soome ja Rootsi jt sihturgude külastajate sujuv ja mugav 
jõudmine regiooni-uued, perioodilised regulaarlennuühendused. 
Regulaarse lennuühenduse loomine Pärnu-Tallinn (2 x päevas, 7x nädalas), 
siseriiklike lennuliinide loomine ja rahvusvahelised lennuliinide loomine 
(Stockholm, Visby, Helsinki, Riia), edasi  läbi mugava bussiühenduse 
sihtkohtadesse 

regioon SMV, lennu-ja 
laevakompaniid 

Ligipääsetavus 
programm 

2014-2020 

keskmine Transport  Terviseturism Graafikujärgsete transfeeride  korraldamine Tallinna ja Riia lennuväljalt, 
regulaarse bussiühenduse loomine Riia-Pärnu-Kuressaare-Haapsalu 

regioon 

EV, Mkatus 

Ligipääsetavus 
programm 

2014-2021 

kõrge Transport    Rahvusvaheliste laevaühenduste loomine Gotlandi, Riia, St.Peterburg, 
Helsinki 

regioon 

 

Ligipääsetavus 
programm 

2014-2022 

 keskmine Transport  Loodusturism Ligipääsude (olemasolevate bussiühenduste pikendamine) sobivaks 
külastajale jõudmaks Lääne-Eesti rahvusparkide (Matsalu, Vilsandi, 
Soomaa) keskustesse ja teeolude parandamine (teekatete parandamine, 
teehooldus) 

regioon   Ligipääsetavus 
programm 

2014-2023 
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kõrge Transport  

  

Saaremaa ja Hiiumaa laevaühenduste parendamine (mandrilt saarele ja 
saartevahelised). Parem ühenduvus saartega liidab Eesti lääneranniku 
ÜHISRUUMIKS, mille võtmeks on ooteaegadeta, lihtne ja sujuv laevaliiklus. 
Püsiühendus, liinide lühendamine, ringipilet, mugav piletisüsteem. 
SILLAPILETI idee! 

regioon, 
Saaremaa, 
Hiiumaa 

  

Ligipääsetavus 
programm 

  

kõrge Transport  

  

Rahvusvaheliste liinilendude ja – tšarterühenuste arendamine ning sellest 
lähtuvalt Kuressaare lennujaama lennuraja viimine 45 m laiuseks. 

regioon, 
Saaremaa   

Ligipääsetavus 
programm   

keskmine Transport  Kultuuriturism Haapsalu-Noarootsi-Nõva transpordiühenduste parendamine, Österby-
Pürksi kergliiklustee, Noarootsi (Österby)-Uuemõisa püsiühenduse 
rajamine, Laevaühendus Haapsalu-Noarootsi 

Noarootsi, 
Nõva 

KOV, LMV 
(ühistransport), 
ministeerium 

Ligipääsetavus 
programm 

  

keskmine Transport  Kultuuriturism Vormsi kohaliku transpordi mitmekesistamine, Vormsi-Haapsalu vahelise 
laevaühenduse (vanas stiilis laev) loomine 

Vormsi EV, MTÜ, Vormsi OV Ligipääsetavus 
programm 

2014-2015 

madal Transport  Aktiivne 
puhkus 

Teevõrgustiku arendamine (kergliiklusteed) liiklemiseks Vätta poolsaarel 
Pihtla vallas Saaremaal 

Saaremaa Riik, Pihtla vald Ligipääsetavus 
programm 

2014-2024 

kõrge Transport    Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuliinilepingute sõlmimine  10-aastasele 
perioodile, et tagada kindlus investeeringuteks 

Saaremaa SMV Ligipääsetavus 
programm 

2014-2020 

keskmine Transport Loodusturism Transpordiühenduse parendamine Saaremaa ja Vilsandi Rahvuspargi vahel 
ja sees:  kaikohtade täiendamine ja parendamine, faarvaatri süvendamine 
ja märgistamine, uute randumisvõimaluste  väljaarendmine, talvise 
grupitranspordi võimaluse loomine, talvise Saaremaa ja Vilsandi vahelise 
tee tähistamine ja hooldamine 

Saaremaa SMV Ligipääsetavus 
programm 

2014-2021 

 keskmine Transport  Loodusturism Transpordivõimaluste arendamine Vilsandil:  jalgrattad, suusad,  valla tee 
korrastamine, sisepõlemismootoritega sõidukite väljavahetamine 
elektriautode vastu 

Saaremaa SMV Ligipääsetavus 
programm 

2014-2022 

 keskmine Transport  Mereturism Kallaste kalasadama renoveeerimise I etapp (Ajaloolise Kallaste 
kalasadama renoveerimine et võimaldada veesõidukite sildumist, 
veesõidukite lastimist ja lossimist, lisaks ka harrastuskalapüüki, 
mereturismi ja päästeüksuste ligipääsu merele. Esimeses etapis tagatakse 
elementaarne ohutus meresõidualuste hoiustamiseks ja liiklemiseks 
sadama veeteedel. Lisaks rajatakse uus slipikoht, lainemurdjad, 
tehnovõrgud ja navigatsioonimärgistus. Planeeritud on ka 
teenindusruumid, huvisõidualuste varjualune ja suitsutusahi. Seeläbi 
suurendatakse turustusvõimalusi ja laiendatakse teenuste/toodete valikut 
turismisektoris. Võttes arvesse sadama head asupaika populaarsete mere-, 
kala- ja loodusturismi sihtkohtade läheduses (Üügu pankrannik, Kautliku 
pank, Matsalu laiud) on prognoositud aastas 500-800 külalist, millest 60% 
moodustavad välisturistid. 

Saaremaa Muhu vald, MTÜ 
Kallaste Rand, Muhu 
Merepääste Selts 

  2013 
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Keskmine Transport  Mereturism Pääste-ja õpitingimuste loomine Muhu merepääste laevale (Valmistamisel 
on Muhu Merepääste Seltsi päästelaev, mis võimaldab läbi viia erinevaid 
otsingu ja päästeülesandeid ning tegutseda ka talvistes tingimustes. 
Piirkonna organisatsioonid ja turismiedendajad on kinnitanud vajadust 
suurendada merepääste võimekust Väinamerel, tagada mereturistide 
turvalisus mereteedel ja kohalikes sadamates.  

Saaremaa, 
regioon 

KOV, Saarte Liinid, 
erinevad sadamad ja 
ühendused 

  2015 

keskmine Transport  Loodusturism Matsalu Rahvuspargi transpordi ja infrastruktuuri areng: ühendus 
Haapsalust ja Pärnust Matsalu RP (tellitud liin Lihula-Penijõe-Lihula), 
säästvad lahendused RP sees liikumiseks (elektrirattad, hobused? jms), 
supluskohtade väljaarendamine, korrastatud viidamajandus, Matsalu RP 
puhkealade ja selle taristu edasiarendamine (sh telkimiskohad, välikäimlad, 
piknikulauad/-pingid) 

Matsalu ministeerium, KOV, 
MV, RMK, EV, 
Keskkonnaamet, 
külaseltsid 

Transpordi 
arengukava 

2014-2020 

TURISMIINFRA 

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Mereturism Randumis- ja telkimiskohtade tekkimine Lääne-Eesti ranniku piirkondades regioon KOV     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Mereturism Lääne-Eesti kuurortlinnade ja saarte mereväravate sildistus, ehk merelt 
tulijatele kaardid ja viidada sadamates, kai otstel 

regioon KOV     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Üldise viidamajanduse (viidad, infotahvlid jms) hetkeolukorra 
kaardistamine regioonis ja analüüs, täiendamine ja uuendamine 

regioon KOV     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Infoviitade paigaldamine, loodusobjektide tähistamine (infotahvlid + 
interaktiivne lahendus), mehitamata infopunktide võrgustik 

regioon KOV     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Regiooni jalgrattateedevõrgu, matkaradade ja nendega  seotud teenuste 
arendamine 

regioon  Sihtkoha 
arenguprogram
m 

2014 – 2020 

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Mereturism Haapsalu Veskiviigi sadamatee süvendamine Haapsalu 
KOV     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Vehklemishalli rajamine Haapsalusse Haapsalu HLV     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Supluskohtade vajaliku infra ja atraktsioonide arendamine ja 
väljaehitamine  Haapsalus (Paralepa, Vasikaholmi, Aafrika rand ) 

Haapsalu HLV   2017-2020 

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Haapsalus Väikese Viigi ümbruse asfalteeritud ja valgustatud terviseraja 
loomine rulluisutajatele, kepikõndijatele, invasportlastele jt 
tervisespordiharrastajatele 

Haapsalu HLV   2018-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Läänemaa terviseteele valgustus, prügikastid, pingid Haapsalu HLV, Haapsalu 
muuseumide SA 

RSA 2016 
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keskmine Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Linnapiir- Haapsalu sissesõitudel linnakaart, sildid, linnas auto- ja jalakäijate 
viidasüsteemi uuendamine 

Haapsalu HLV, LT Sihtkoha 
arenguprogram
m 

  

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Muuseumide ja galeriide Haapsalu linnapildis nähtavamaks muutmine, 
ühine visuaalne kuvand ja viidastus 

Haapsalu LT, Haapsalu 
muuseumide SA 

Sihtkoha 
arenguprogram
m 

  

madal Erasektori 
investeering
ud  

Kultuuriturism Stiliseeritud kvaliteetse 4-5 tärni hotelli olemasolu Haapsalus Haapsalu EV   2017 

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Liivanõmme tee Nõval musta katte alla. Noarootsis Peraküla-Spithami-
Dirhami rannikutee korrastamine 

Nõva, 
Noarootsi 

Nõva ja Noarootsi 
KOV 

  2013 - 1015 

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Österby-Haapsalu laevatee süvendamine, Österby sadama lõpetamine ja 
ümbruse puhkeala väljaehitamine puhkealana Noarootsis 

Nõva, 
Noarootsi 

Noarootsi KOV     

madal Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Hara sadama külastuskeskuse loomine Nõva, 
Noarootsi 

KOV , EV 

 

  

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Rekreatiivseid tegevusi soodustava infrastruktuuri arendamine Pärnumaal 
(jalgrattateed, pargirajad, rannapromenaad, terviserajad, jõekallaste 
peatusmipaigad, laudteed, jõusaalide rajamine välitingimustes erineva 
vanusega inimestele) ja rekreatiivsete tegevuste arendamise toetamine 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Kergliiklusteede arendamine - Pärnu linna  sees tervik võrgustiku rajamine 
ning ühendused Suur-Pärnuga 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Pärnu maakonnas veeteedega seotud taristu arendamine (väikesadamad, 
ka jõesadamad, jõepromenaad, rannapromenaadi pikendamine + teenuste 
osutamiseks vajalike hoonete rajamine jne) 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Vabaõhu uisuväljaku rajamine Pärnusse (nt Vallikääru) + tugiteenuste 
arendamise toetamine 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Heaoluparkide (jalutusrajad, info ümbritseva kohta jne) loomine koos 
tarkade lahendustega Pärnumaale 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Terviseradade arendamine (sh nt Jaansoni rada mõlemal pool jõe kallast, 
Reiu-Raeküla, Rannapark) 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Sporditaristu arendamine Pärnus (sh nt jalgpalli sisemaneež, ujula, 
sisetennisehall, ekstreemspordikeskus, surfikeskus, välijõusaal, Kalevi 
staadion, Kalevi sõudebaas, Rääma sõudekeskus, sõudestaadion jne 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Huvialategevusi toetava taristu väljaarendamine Pärnus (sh golfikeskus, 
Jahtklubi arendus) 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK     

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Telefonilevi parandamine Soomaal ja Toris  et prandada matkajuhtide 
kättesaadavust looduses 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK   2014-2020 
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kõrge Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Tori mõisaansambli  kaardistamine, viidastamine ja infotahvlite 
paigaldamine 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK   2014-2020 

kõrge Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Kaasaegse Hiiumaad katva turismiteabeteenuse (turismiinfopunkt + EIK-id, 
turismiveeb (mobiilne) ja teave teenusepakkujate juures, viidad ja 
teabetahvlid) arendamine ja haldamine 

Hiiumaa SA Tuuru, OV, EV,  TNTA, Sihtkoha 
arenguprogram
m 

2014 - 2020 

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Hiiumaa spordirajatiste kohandamine aktiivturismiteenuste pakkumiseks Hiiumaa HOL, Hiiumaa 
Spordiliit, muud 
ühendused 

Sihtkoha 
arenguprogram
m 

2014 - 2020 

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Kärdla sadamaala ja Vabrikuväljaku ümbruse väljaarendamine Hiiumaa EV, ühendused, 
Hiiumaa Muuseum, 
Kärdla LV 

TNTA, RSA; 
Sihtkoha 
arenguprogram
m 

2014-2020 

keskmine Turismiinfras
truktuur 

Mereturism Hiiumaa väikesadamate võrgustiku väljaarendamine Hiiumaa HOL, HTL, SA Tuuru Sihtkoha 
arenguprogram
m, RSA 

2014 – 2020 

 madal 

Turismiinfras
truktuur Loodusturism 

Suuremõisa - Käina sanglepa alle taastamine ja kergliiklustee rajamine 
vanale mõisateele  

Hiiumaa HOL, HTL, SA Tuuru 

  

2014-2020 

  

Turismiinfras
truktuur Loodusturism Linnuvaatlustornide võrgustiku väljaarendamine 

Hiiumaa HOL, HTL, SA Tuuru 

  

2014-2020 

  Turismiinfras
truktuur 

Terviseturism Saaremaa matkaradade korrastamine, viidastamine ja külastajale avamine, 
aktiivse tegevuse teenuste (seikluspargid, surfilaagrid jms) ja nendega  
seotud teenuste arendamine 

Saaremaa RMK, SMV, KOV   2014-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Kergliiklustee rajamine Orissaare-Maasilinn, vana rannamaantee 
(Jaagarahu-Kihelkonna-Kiirassaare-Atla-Elda-Karala) korrastamine ja 
viidastamine  

Saaremaa KOV   2014-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Orissaare turismiobjektide viidastus ja valla kaardi arendus Saaremaa KOV   2014-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Muhu Vahtna puhkeala väljaarendamine (loodusvaatluste ja 
sportimistingimuste loomine, vabaõhulava, ajaloolise sadamakopleksi 
märgistamine, loodusrajad, rannavõrkpalli mänguplats, supelranna ja selle 
taristu korrastamine, pesemisruumid ja tualetid, linnuvaatlusplatvorm, 
paatide sildusmikoht, telkimis- ja pinkikuplatsid) 

Saaremaa Muhu VV, Muhu  
Turismiassotsiatsioo
n 

  2014-2020 

Keskmine Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Jalgrattamarsruudi projekt. Jalgrattamarsruut läbi Muhu saare erinevate 
piirkondade viidastatakse,  jalgrattateede kaardid, bukletid/teekonna 
kaardid ning paigaldatakse jalgrattahoidjad. kergliiklustee Liiva -Piiri  

Saaremaa LET, STAK, KOV (Interreg, Insight 
in 
CentralBalticCycli
ng 

2012-2013 

Keskmine Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Linnuvaatlusteemalise matkaraja rajamine Kasti lahe äärde; viitade ja 
infotahvlite paigutamine matkaraja äärde, linnuvaatlustorni ehitus 

Saaremaa KOV, RMK     
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Keskmine Turismiinfras
truktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Eurovelo marsruudi pikendamine- Eurovelo marsruudi toomine läbi Pihtla 
valla huviväärsete piirkondade: Püha kirik, Sutu rand, Vätta poolsaare 
loopealsed 

Saaremaa Pihtla VV, STAK, 
ettevõtjad 

    

Keskmine Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Kuressaare kesklinna ja turuala kaasajastamine, kergliiklusteede võrgustiku 
väljaarendamine väljasõidukeskuste suunal 

Saaremaa Kuressaare LV Investeeringute 
programm 

2014-2020 

Keskmine Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Kuressaare puhkeala arendamine (lossipark, rannaala, promenaad, 
staadion, sadam) 

Saaremaa Kuressaare LV Investeeringute 
programm 

2014-2020 

  Turismiinfras
truktuur 

Kultuuriturism Valjala maalinna piirkonna arendamine lähtuvalt detailplaneeringust 
(algatada uuesti maalinnade projekt), pärandkultuuri-, loodus-, ja ajaloo-
objektide kaardistamine ning viidastamine, Valjala tervisespordiradade 
kasutuselevõtt (seotud maalinna rendamisega) vt eelmine 

Saaremaa Valjala VV, MTÜ-d, 
külaseltsid 

  2015 

  Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Kaali 8 kraatri märgistus ja nendevaheline matkarada (läbirääkimised 
maade omanikega, teeradade loomine ja viidastus), Kaali kõrtsi ümbruses 
asuv pargi puhkeareaali korrastamine 

Saaremaa KOV   2014-2015 

  Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Panga pangal, Anglas ja Kaalis keskkonnategevuse korraldamine (aastas 
külastab objekti kuni 70 000 külastajat, kuid prügimajandus on eraettevõtja 
kanda) 

Saaremaa KOV   2014-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur 

Loodusturism Muhu Vahtna puhkeala (Väikese väina puhkeala, lisaks loodusvaatluste ja 
sportimistingimuste loomine. vabaõhulava, ajaloolise sadamakopleksi 
märgistamine, loodusrajad, rannavõrkpalli mänguplats, supelranna ja selle 
taristu korrastamine, pesemisruumid ja tualetid, linnuvaatlusplatvorm, 
paatide sildusmikoht, telkimis- ja pinkikuplatsid) 

Saaremaa Muhu  
Turismiassotsiatsioo
n 

Muhu VV 2014-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur 

  

Multifunktsionaalse vabaajakeskuse (näiteks: Kahni loomekeskus-
kontserdimaja ning galerii) vajalikkuse analüüs ning sellest lähtuvalt 
projekteerimine ja ehitamine 

Saaremaa, 
regioon 

    

2014-2020 

  Turismiinfras
truktuur   

Kuressaare turismiinfokeskuse edasiarendus külastuskeskuseks Saaremaa, 
regioon     

2014-2020 

Kõrge Turismiinfras
truktuur   

Kuressaare veetorni (kõrgeim ehitis saarel) viimaste korruste ümbeehitus ja 
muutmine vaateplatvormiks-galeriiks 

Saaremaa 

    

2014-2020 

 
 

Projekt 2 LÄÄNE-EESTI KUI TERVISETURISMI SIHTKOHT JA AJALOOLISED TERVISEKUURORTID PÄRNU, HAAPSALU JA KURESSAARE 

Lääne-Eesti on läbi aegade olnud puhkuse ja nii vaimse kui füüsilise tervise turgutamise piirkond, see trend süveneb.  

Puhkuse-eesmärk on ligikaudu 66% piirkonnas majutunud inimesel. Võrreldes Eesti keskmiste näitajatega on tööreiside osakaal keskmiselt väiksem ning muude reiside 

osakaal (sh tervisega seotud majutused) suurem. Lääne-Eesti üks peamine reisimotivatsioon ning eelisarendatav prioriteet  on: 
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inimese füüsilist ja vaimset tasakaalu hoidvad ja väärtustavad või taastumist terviklikult toetavad tooted ja teenused:  Terviseturism- ravi-, heaolu-, spaa- ja lõõgastusturism, 

kohalik toit. Lääne-Eestis on 17 spa hotelli, kohaliku tervisliku toidu (sh kohaliku tooraine kasutamine) arendamine on vajab kindlasti lisatuge nii tootearenduses, kvaliteedi 

tõstmises ja turunduses. Turundus on suunatud siseturule ja järgmistele välisturgudele:  Soome, Rootsi, Venemaa, Saksa, Läti-Leedu. Lisaks on vaja rõhku panna 

sporditurismi arengule. Tähtis on muda ja mudaravi (sh ajaloo, raviomaduste, teenuste jm) kui regiooni terviseturismi peasümboli uurimine ja riiklik tutvustamine, aktiivne 

kasutamine tootearenduses ja ravipakettides. 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse 
liik 

Teemad  Tegevuse kirjeldus regiooni või 
mk tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Seosed teiste 
projektidega  

Rakendamise 
aeg  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine)  

kõrge Uuringud
, 
analüüsid 

Tervisetu
rism 

Uuringud terviseturismi sihtrühma(de) ootuste, soovide ja vajaduste 
selgitamiseks (fookusrühmad ja küsitlus) 

regioon EAS, MKM, 
Statistikaamet, 
ESPAL 

  TTK   

kõrge Turundus  Tervisetu
rism 

Terviseturismi turundusplaani välja töötamine, sh turundustegevuste ja -
kanalite valimine ning turundussõnumi(te) väljatöötamine (kaasatakse 
eksperte) vastavalt sihturgudele ja segmentidele. Turundusplaani ellu 
rakendamine, järjepidev ja pikaajaline ühis- ja otseturundus. Tervise- ja 
sporditurismi turundustegevused Soome, Rootsi, Venemaa, Saksa, Läti-Leedu  
sihtturul . 

regioon ESPAL, EAS, LET, 
EV, Mkatus, EV 

  TTK   

kõrge Turundus Tervisetu
rism 

Vastavalt turundusplaanile messidel, rahvusvahelistel üritustel ja muudel 
koostööüritustel terviseturismi toodete tutvustamine. FAM-reisid, pressireisid, 
välikampaaniad sihturgudel, artiklid välismeedias 

regioon ESPAL, EAS, LET, 
EV, Mkatus, EV 

  TTK   

kõrge Turundus  Tervisetu
rism 

Kvaliteetne  elektrooniline turundus, interneti ehk veebiturundus, pakkumiste 
kättesaadavus võõrkeeltes, e-kampaaniad sihtkohtade portaalides, 
visitestonia.com  

regioon ESPAL, EAS, LET, 
EV, Mkatus, EV 

  TTK   

  Turundus  Tervisetu
rism 

Regiooni tervisepuhkuse teemaliste videoklippide tootmine (RUS, ENG, FIN, 
LAT, GER) 

regioon ESPAL, LET 

  

   

  Turundus  Tervisetu
rism 

Regiooni linnade Kuressaare, Pärnu ja Haapsalu positsio- neerimine 
kuurortlinnadena ja  tervise-ja raviturismi võtmes  

regioon ESPAL, EAS, LET, 
EV, Mkatus 

 

Reisisihi tuntuse 
suurendamine 

2014-2020 

Reisi planeerimine ja broneerimine 

kõrge Turundus  Tervisetu
rism 

Trükised. Tootetrükiste koostamine terviseturismi ja kuurordi võtmes valitud 
turgudele. Traditsiooniliste ja alternatiivsete ravivõtete tutvustamine 
võõrkeeltes, nn ravileksikon- trükis. Spordiinfrastruktuuri (sise ja välis)  ja 
treeningvõimalusi regioonis tutvustavad trükised 

regioon LET, EV, ESPAL, 
Mkatus,  

  TTK, TTK: 
terviseturismi 
trükis 

2014-2020 
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kõrge E-kanalid  Tervisetu
rism 

Terviseturismitoodete info müügi- ja e-kanalites (paketid, pakkumised). 
Mobiilsed-lahendused (rajalt maha) 

regioon EV, LT, ESPAL EV, LT, 
ESPAL 

TTK 2014-2020 

  Sündmus
ed  

Tervisetu
rism 

Tervisepuhkuse info lõimitus sihtkohtade sündmuskalendriga, sh kalendri 
tõlkimine sihtturgude keeltesse andes külastajatele lisapõhjuse tulemiseks ja 
aja planeerimiseks. 

regioon LET, Mkatus, OV     2014-2020 

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus  

Kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Spa hotellide majutusosa kvaliteedi tõstmine, teenindajate võõrkeeleoskuste ja 
teenindustaseme tõstmine, sihtkoha spaade liitumine (EuropeSpa MED ja 
EuropeSpa WELLNESS) kvaliteedisüsteemidega, Terviseturismi 
tootarenduskoolitused teenindajatele 

regioon EV, ESPAL, EV, 
Kompetentsi 
keskus,  

EV   2014-2020 

Kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Uute tervisetoodete arendamine ja loomine koostöös TERE ehk 
kompetentsikeskustega. Regiooni wellness ja medical spa- tootearendus, 
terviseuuringutega seotud turismi toote arendus,  teenuste ja toodete arendus 
ja laiendamine maakonna väikeettevõtetes, eraldi mõelda saksa ja rootsi 
turule. Tootearendusse (terviseturismi, loovteraapia jne) ekspertide kaasamine 

regioon EV, ESPAL, EV, 
Saarte 
Koostöökogu, 
Saarte TAK, LET 

      

  Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Ettevõtjate osalemine Rohelise Võtme programmis   regioon EV EV   2014-2020 

keskmine Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Avaliku sektori otsustajate (KOV juhid, parteide juhtorganid) ja teistele 
huvirühmadele koolitamine sihtkoha arendamise teemal  (vormiks sobiv 
mentorlus ja seminarid). Ettevõtjatele temaatilised koolitused terviseturismist 

regioon LET, 
Kompetentsi 
keskus, HNRK, 
EV 

    2014-2020 

  Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Koostöö arendamine nii regiooni kui  maakondlike teenusepakkujatega  (nt 
Romantilise Rannatee festivalid, toit, jne),  regulaarsed ümarlauad, 
kohakülastused jne. 

regioon Leader koostöö 
piirkonnad , 
SAPT, EV. LET, 
Mkatused 

      

  Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Sihtkoha kvaliteediprogrammi välja töötamine/olemasolevaga liitumine ja 
rakendamine   

regioon EAS, TUKK, SAPT, 
KOV 

      

kõrge Erasektor
i 
investeer
ingud  

Tervisetu
rism 

Kaasaegsete, spetsiifiliste seadmete ja aparatuuri soetamine spa- ja 
terviseteenuste valiku laiendamiseks ja kvaliteedi tagamiseks regiooni 
ettevõtetele 

regioon EV, Kompetentsi 
keskus, HNRK, 

EV   2014-2020 

kõrge Erasektor
i 
investeer

Tervisetu
rism 

Regiooni tervisetoodet pakkuvate majutuste ja söögikohtade energia 
säästmine ja säästev areng– maasoojustusküte, energia, päikesepatareid, 
soojapidavus.  

regioon EV EV   2014-2020 
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ingud  

keskmine Erasektor
i 
investeer
ingud  

Tervisetu
rism 

Kõrgtasemel luks-spahotelli olemasolu Haapsalu linnas, kõrgtasemelise hotelli 
rajamine Kuressaarde (staadioni lähedus). Spaa- ja taastusravikeskuse loomine 
Hiiumaale, wellness-teenused (väiketeenusepakkujate võrgustik) 

Haapsalu, 
Kuressaare, 
Hiiumaa  

EV, HOL, HTL, 
Hiidlaste 
Koostöökogu, 
ühendused 

EV   2014-2020 

keskmine E-kanalid  Tervisetu
rism 

QR koodid objektidele regioon Mkatused, LET 
jne 

    2014-2020 

keskmine E-kanalid  Tervisetu
rism 

Pärnu linna ja mk tervisetoodete ja pakettide broneerimissüsteemi loomine 
(või liitumine) paindliku paketi koostamise mooduli arendamine klientidele (ise 
võimalik tooteosiseid valida) SMART lahendus - VS spa liidu lehe süsteemi 
edasiarendus 

regioon, Pärnu         

keskmine E-kanalid  Tervisetu
rism 

Visitestonia lahenduse muutumine lisaks asukohajärgsele lahendusele ka 
segmendi ehk reisija põhiseks 

regioon         

kõrge 
Uuringud
, 
analüüsid 

Tervisetu
rism 

Mudaravi (sh ajaloo, raviomaduste, teenuste jm) kui regiooni terviseturismi 
peasümboli uurimine ja riiklik tutvustamine,  aktiivne kasutamine 
tootearenduses ja ravipakettides  

regioon Kompetentsi 
keskus, HNRK, 
EV, ESPAL 

    2014-2020 

Kurortoloogia arendamise toetamine – tootearendus, turgude seire ja 
prognoos jne (koostöös TUKKiga) 

regioon TUKK, Haapsalus 
TERE ja 
Terviseturismikla
ster, ESPAL 

      

kõrge Sündmus
ed  

Tervisetu
rism 

Muda ja kuurortite ajalooga ning aktiivsete tegevustega seotud sündmuste 
väljatöötamine hooajal ja ka madalhooajal 

regioon Mkatus, EV, 
Saarte 
Koostöökogu, 
LET 

    2015-2020 

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Suveniiridus ja  käsitöö, tervise- ja  kuurorditeemaliste suveniiride  välja 
arendamine ja tootmine. 

regioon Mkatus, OV, 
Käsitööseltsid, 
EV 

    2014-2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Marsruudid ja kaardid tervislikuks liikumiseks regiooni kergliiklusteedel 
Läänemaal (Paralepa terviserajad, Läänemaa Tervisetee jne) 

regioon       2014-2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Tervistava toidu programm (kohalik, puhas, teadvustatud ja terviklik toit), 
kohaliku toidu ja toorainel baseeruvate terviseturismi toodete arendamine ja 
turundamine www.ehtne.ee. Regiooni toitlustuskohad pakuvad tervislikku 
toitu 

regioon EV, Saarte 
Koostöökogu, 
Mkatus, SAK, 
KAK, TTÜ 
Kuressaare 
Kolledz, leader 

      

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Jalgrattaturismi toote ja pakettide arendamine regioonis, marsruudid, 
teenindus, laenutus jne 

regioon Mkatused, EV, 
LET, KOV,  

    2014-2020 



32 
 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Terviseturismi radade edasiarendamine, sportimisvõimaluste parandamine regioon       2014-2020 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Terviseturismi soodustavate ürituste arendamine madalhooajaks regioon         

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Mere ja veeturismi teenuste ja toodete arendamine ja olemasolu (paadid, 
kanuud, aurulaev) ning nende sidumine tervisetootega 

 regioon EV EV   2014-2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

West-Estonia Card tootekontseptsiooni arendamine ning ellu rakendamine (a 
la Tallinn Card). Rakenduse app-i loomine (tasuta külastajale) ja selle kaudu 
müügi motiveerimine ja kohapeal lisamüügi lihtsustamine 

regioon         

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Teavitustöö riiklikul tasemel ja osalemine läbirääkimistel sihtturgude (EL 
kuuluvate) riiklike institutsioonidega tervisekindlustushüvitiste kasutamiseks 
sihtkoha spaades jt (taastus)ravi pakkuvates asutustes. (riiklik eestvedamine) 

regioon MKM, EAS, 
ESPAL, sihtkoha 
esindus 

      

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Tervisetu
rism 

Mentorprogrammi arendamine sihtkohaarendajate ning ettevõtete 
arendustegevuse toetamiseks. 

regioon KOV, parteid, 
EAS, TUKK, SAPT 

      

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Tervise app (paketiga tasuta kaasa), mis võimaldab kliendil arsti soovitatud 
programmi ellu viia ja ennast jälgida, vastavaid andmeid saab kliendi 
tagasipöördumisel kasutada arengu jälgimiseks (kliendi volitusel loomulikult) ja 
uuel külastusel arengu monitoorimiseks, meelespeade saatmine läbi appi (uue 
müügi initsieerimine).  

Pärnu         

    Tervisetu
rism 

Eesti spaa-muuseumi rajamine Saaremaa         

  Sündmus
ed  

Tervisetu
rism 

Rahvusvahelise spaafestivali korraldamine kevadperioodil Saaremaa         

Reisijärgne teenindus, reisikogemuse jagamine 

kõrge Uuringud
, 
analüüsid 

Tervisetu
rism 

Tagasiside kogumine teenuse pakkujatelt regioon LT, HLV LT, HLV   2014-2020 

  Uuringud
, 
analüüsid 

Tervisetu
rism 

Külastaja uuringud, analüüsid regioon LT, HLV LT, HLV   2014-2020 

  Uuringud
, 
analüüsid 

Tervisetu
rism 

Tagasiside süsteemi loomine ja tagasiside kogumine klientidelt (sisend 
tootearendusse, kvaliteedi juhtimisse ja turundusse) 

regioon         
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Projekt 3. LÄÄNE-EESTI KUI KULTUURITURISMI SIHTKOHT 

Lääne - Eesti üks prioriteete ja eelisarendatavaid teemasid on aastaringne kultuuriturism, sh ajaloo-, pärandi-, meelelahutus- ja sündmusturism.  

Väärtustatakse säilinud ajaloo- ja kultuuriobjekte ning paketeeritakse ühtseks terviklikuks tooteks/teenuseks, mille baasil luuakse külastajatele huvi pakkuvad 

regioonipõhised marsruudid.  

Turundus on suunatud Soome, Rootsi, Saksamaa,  Venemaa (Peterburi ja Moskva piirkond), Läti, Leedu turgudele.  Prioriteetsetele välisturgudele pakutakse ka atraktiivseid 

traditsioonilisi kultuuriüritusi mis oleksid regiooni reisimise eesmärgiks.  Kultuuriturism hõlmab ka regiooni omanäoliste toodete ehk vaimse pärandkultuuri hoidmist ja 

arendamist (rannarahvaste pärandkultuur, rannarootslus, Lääne-Eesti saarte Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu ning väikesaarte traditsioonid ja toit, puulaevad, Romantiline 

Rannatee, Kurgja ja Tori, Kihnu saar toodud välja eraldi tabelis) ning turundamist. 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse 
liik 

Teema
d  

Tegevuse kirjeldus regiooni 
või mk 
tegevus 

Kõik 
koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Seosed 
teiste 
projektide
ga  

Rakendamise 
aeg  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine) 

kõrge Uuringud, 
analüüsid 

Kultuur
iturism 

Uuringud sihtrühma(de) ja turgude ootuste, soovide ja vajaduste selgitamiseks (fookusrühmad, 
küsitlus, intervjuud jne)* 

regioon EAS. 
Statistikaaa
met 

    

  

keskmine Kvaliteet, 
koolitused, 
mentorid 

Kultuur
iturism 

Turismiasjaliste teadlikkuse tõstmine ja koostöö arendamine, kultuuri koostöövõrgustiku 
koolitamine (ettevõtlus-, interneti-, turundusalane). 

regioon EAS, LET, 
HOL, HTL, 
EV, 
Mkatus, 
OV 

  TNTA 2014 – 2020 

kõrge Kvaliteet, 
koolitused, 
mentorid 

Kultuur
iturism 

Koostöö sihtkoha, sündmuskorraldajate ja kohalike kultuuritoetuste jagajate vahel sihtturgudele 
sobivate sündmusprogrammide koostamiseks. Kultuuriturismi tootearendus, ekspertide 
kaasamine* 

regioon Mkatus, EV     2014 – 2020 

kõrge Turundus  Kultuur
iturism 

Kultuuriturismitoote kohta on olemas kvaliteetne turismiinfo,  järjepidev ja pikaajaline 
ühisturundus  ja turundustegevused vastavalt  RTAK kultuuripuhkuse sihturgudele ja lähiturgudele 
nagu Soome, Rootsi, Saksamaa,  Venemaa (Peterburi ja Moskva piirkond), Läti, Leedu 

regioon  EAS, LT, 
LET, HLV, 
EV, 
muuseumi
d 

  Reisisihi 
tuntuse 
programm, 
sihtkoha 
arengu 
programm 

2014-2020 

kõrge Turundus  Kultuur
iturism 

Osalemine turismimessidel ja muudel rahvusvahelistel üritustel, kultuuritoote teemalised FAM ja 
pressireisid, reisikorraldajatele infopäevad, artiklid välismeedias  

regioon EAS, LT, 
LET, HLV, 
Haapsalu 
muuseumi
de SA, EV, 

    2014-2020 
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SA Tuuru 

kõrge Turundus  Kultuur
iturism 

Turundussõnumi(te) ja turundusplaanide välja töötamine, sh turundustegevuste ja -kanalite 
valimine professionaalide ehk turunduseksperdi kaasabil ja nende ellurakendamine 

regioon         

kõrge Turundus  Kultuur
iturism 

Sihtkohti tutvustavad kultuuriturismi  trükised on olemas sihturgude keeltes, praktiliselt 
kasutatavad, ürituste loomine ja turundamine komplekselt (aastaringselt) 

regioon SA Tuuru, 
HTL, EV, 
ühendused
, SA HLM 

      

kõrge Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Kultuurikalendrite väljatöötamine ja  tõlkimine sihtturgude keeltesse – külastajatele lisapõhjus 
tulemiseks* ja efektiivse infojaotuse tagamise arendus - visitestonias parem sündmuste info 
võõrkeeltes 

regioon HOL, HTL, 
EV, 
ühendused
, SA Tuuru; 
SA HLM 

  TNTA   

kõrge Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Sündmusteturismi arendamine, olemasolevate kultuuri-ja spordisündmuste jätkusuutlik 
majandamine ja rahvusvahelistumine, uute teke . Professionaalse, rahvusvahelise kompetentsiga 
keskse ürituskorraldusettevõtte teke ja tehnilise baas loomine, 

regioon Eesti 
Kontsert, 
STAK, EAS, 
KOV, MV, 
Eesti 
Kontsert, 
EV 

  Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ine 

2014-2020 

kõrge   Kultuur
iturism 

Investorite/toetajate leidmine olemasolevate kultuuriturismi objektidele regioon EV     2014-2020 

kõrge E-kanalid  Kultuur
iturism 

Kvaliteetne, kaasaegne  ja arenev veebiturundus, temaatilise info ja pakkumiste operatiivne 
kättesaadavus võõrkeeltes (visitestonia.com, ja sihtkohtede lehed nagu visitparnu, visithaapsalu,  
www.hiiumaa.ee, visitsaaremaa jne ) sh elektrooniline turundus, ühis- ja otseturundus, 
meediaesitluste ja videoklippide tootmine inglise-, soome-, vene-, rootsi ja saksakeelsete turgude 
jaoks 

regioon EAS, LT, 
LET, HLV, 
Haapsalu 
muuseumi
de SA, EV, 
SA Tuuru, 
HTL, 
ühendused 

  Reisisihi 
tuntuse 
programm, 
sihtkoha 
arengu 
programm 

2014-2020 

Reisi planeerimine ja broneerimine 

kõrge Kvaliteet, 
koolitused, 
mentorid 

Kultuur
iturism 

Võõrkeelsete  giidide olemasolu ja koolitamine, info kättesaadavus ja atraktiivne giiditeenus 
sihtkohas, giidide praktilise baasi täiustumine. Stiliseeritud giidituuride väljatöötamine ja 
muutumine regulaarseks (legendid, vanad majad, puitpits vms) 

regioon, 
maakonn
ad 

giidide 
ühingud, 
KOV, 
Mkatus, 
LET 

      

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Regiooni muuseumite/vaatamisväärsuste ühispileti süsteemi loomine regioon Mkatused
muuseum, 
EV 

    2015 
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keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Koostöö arendamine ja toodetega tuvumine pakkujate vahel – ümarlauad, kohakülastused jne*.  
Kultuuriturismi teenuse pakkujate koolitamine 

regioon mkatused, 
LET, 
Hkoolid 

      

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

West-Estonia Card tootekontseptsiooni arendamine ning ellu rakendamine (a la Tallinn Card). 
Rakenduse app-i loomine (tasuta külastajale) või visitestonia.com edasiarendus ja selle kaudu 
müügi motiveerimine ja kohapeal lisamüügi lihtsustamine* 

regioon         

keskmine E-kanalid  Kultuur
iturism 

Pärnu linna ja mk turismitoodete ja -pakettide broneerimissüsteemi loomine (või liitumine) 
paindliku paketi koostamise mooduli arendamine klientidele (ise võimalik tooteosiseid valida) 
SMART lahendus*. Nutitelefoni rakenduse loomine Pärnusse reisi planeerimiseks ka teekonnale 
(ühendub broneerimise keskkonna app-ga).* Sisaldab ka spetsiaalset teema-rakendust (sh teisi 
peatumiskohti ja mugavusteenuseid) 

Pärnu         

kõrge E-kanalid  Kultuur
iturism 

Läänemere saarte veebipõhise planeerimisrakenduse arendamine ja haldamine, mis võimaldab 
planeerida reisielamuse erinevaid aspekte (turismiteenused, majutus, toitlustus, sündmustes 
osalemine, logistika) sõltuvalt saabumise viisist (auto, buss, jaht). 

Lääne-
Eesti 
saared 
koos B7  

saarte 
Mkatused, 
SA Tuuru, 
EV, EAS, 
LET, HOL, 
HTL, 
ühendused 

  TNTA 2014 – 2020 

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus 

kõrge Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Rahvusvaheliste ürituste puhul lisateenuste loomine ja tugistruktuuri ning infrastruktuuri 
arendamine (transport, toitlustus, hügieeniruumid) 

regioon         

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Suveniirinduse tootearendus ja brändimine regioonis regioon LET, OV, 
EV, 
Mkatused 

  SAP   

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Regiooni pühakodade võrgustiku arendamine, kalmistuturismi arendamine.  regioon Ühendused
, OV, HTL, 
EV,  

  SAP 2014 – 2020 

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Toidutu
rism  

Kvaliteetsete toitlustuskohtade  arendamine ja kohaliku toidu tootmise ja pakkumise 
suurendamine, traditsiooniliste ja mahetoitude  arendamine, tootestamine. Koostöö arendamine 
kohaliku toidu pakkujatega 

regioon OV, EV, 
ühendused
.Mkatused 

  SAP   

Kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Haapsalu Piiskopilinnuse väljaarendamine atraktiivseks keskaja keskuseks (konvendihoone 
kujundamine  Saare- Lääne piiskopkonna ja keskaegse Haapsalu teemanäitusteks ja -tubadeks). 
Uute toodete ja atraktsioonide edasiarendamine eeslinnustes - seiklusrada kaitsekäikudel 
linnusemüüril; müürimajad ja nende asukad jne.)  

Haapsalu SA 
Haapsalu ja 
Läänemaa 
muuseumi
d 

    2014-2020 
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Kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Haapsalu raudteejaama ja Raudteemuuseumi arendamine kaasaegsemaks tehnikakeskuseks, 
välisnäituse ja raudteeala väljaarendamine (uus ehitatav raudtee-tervisetee-muuseum: kolme 
erineva teema ühendamine ja "inimsõbralikuks" muutmine. Kuurorti teema sidumine uute 
tehnoloogiatega (raudtee + side).      

Haapsalu HLV, SA 
Haapsalu ja 
Läänemaa 
muuseumi
d 

  RSA 2016 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Rannarootsi teemalise Puulaevasadama loomine Haapsallu Haapsalu Puulaevase
lts Vikan, 
HLV 

  RSA 2014-2020 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Haapsalu salli keskuse loomine (sallimuuseum, näitus-galerii, interaktiivne kudumine, muu 
kvaliteetkäsitöö, kursused, käsitööturism jne) 

Haapsalu  HLV, 
Haapsalu 
käsitööselt
s, EV 

    2014-2016 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Hoone Jaani 2 kujunemine Haapsalu Loomekeskuseks  - kunstnike-ja loomeinimeste töötoad, 
näitused, ateljeed. 

Haapsalu Loomekesk
us, HLV, EV 

  RSA   

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Haapsalu Promenaadi pikendamine  Haapsalu HLV       

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Hiiumaa tuletornide (Kõpu, Tahkuna ja Ristna) külastuskeskkonna arendamine Hiiumaa Kõrgessaar
e VV, 
Veeteede 
Amet, HOL, 
HTL 

  SAP, RSA 2014 - 2020 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Hiiumaal Suuremõisa lossikompleksi arendamine vaatamis- väärsusena, külastus- ja 
koolituskeskusena, tegevusturismiteenuste arendamine 

Hiiumaa Suuremõis
a Loss 
(MTÜ), 
Hiiumaa 
Ametikool, 
kov 

  SAP, RSA 2014 - 2020 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Läänemere Teadmuskeskus Hiiumaal. Kavandatav multifunktsionaalne merehariduskeskus aitab 
tõsta teadlikkust Läänemerest, äratada huvi Läänemerega seotud elukutsete ja vaba-aja tegevuste 
vastu. Keskus hakkab toimima ka atraktiivse turismiobjektina, võimaldades Hiiumaa külastajatel 
interaktiivsete lahenduste ja mitmesuguste simulaatorite kaudu õppida tundma Läänemerd kogu 
oma kirevuses. Eraldi tähelepanu  Läänemere tuletornide ajalugu ja tänapäev  

Hiiumaa Kõrgessaar
e VV, EMI, 
HOL 

  SAP, RSA 2014 - 2020 

  Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Läänemerekeskus Saaremaal  Saarema
a  

  EV     
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kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Kuressaarde multifunktsionaalse vabaajakeskuse loomine (mahutavusega kuni 1000 inimest saalid, 
näitusepinnad, kontserdilavad) 

Saarema
a kõik 
partnerid  

        

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Saaremaa ajalooliste pukktuulikute taastamine ja avamine eriilmeliste turismiobjektidena 
(moodustamaks marsruuti, kus igas tuulikus saab teha midagi erilist) 

Saarema
aa 

Saarte TAK, 
Tuulkute 
koda, EV, 
SOL jne 

      

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Talguturismikeskuse loomine, osalustegevuste pakkumuse laiendamine Saarema
a 

      2014-2020 

  Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Sakla ajaloo (küla)muuseumi loomine Saaremaale Saarema
a 

LEADER, 
Valjala VV, 
Sakla 
Külaarengu 
Selts 

    2014 

  Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Saare maakonna unikaalsete keskaegsete kirikute parem turundamine ja tootestamine, Pöide 
kiriku renoveerimistööd ja jätkusuutliku majandamise tagamine (sh üleriigiliselt tähtsate objektide 
loetellu lisamine)Valjala kiriku remont ja välisvalguse paigaldamine 

Saarema
a 

EELK 
Valjala 
Martini 
kogudus, 
Valjala VV 

      

Keskmine Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Orisaare  Külakeskuse arendus, atraktsioonide ja tegevuste mitmekesistamine Saarema
a 

  KOV, MTÜ     

Kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Muhu saarel Nautse -Mihkli talukompleksi renoveerimine (aida, elumaja, saunamaja ja 
rookatuste renoveerimine, toitlustus- ja majutustingimuste parendamine) 

Saarema
a 

Hanseatic 
Loodusturi
sm OÜ, 
Muhu VV, 
OÜ 
Hanseatic 
Loodusturi
sm 

   2013-2014 
sügis-talv 

Kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Kuressaare kindluse II etapi tööde teostamine  Saarema
a 

Saaremaa 
Muuseum 

KOV, MTÜ, 
SA 

Investeerin
gute 
programm 

2014-2020 
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kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Pärnu kultuuritaristu arendamine. (sh nt uus festivali-ala, Vabaõhuteatri taristu, Nooruse maja, 
Uue Kunsti Muuseum, Raeküla Vanakoolikeskus, Vana-Pärnu Keskuse suveaed, Vanalinna 
Põhikooli õueala, Tantsumaja, 9 Läänemere riigi näitusepark, Mohri ait  jne) 

Pärnu         

  Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Mitmekülgse spordisündmuste programmi arendamine (sh nt surfilaagrid, rahvusvaheline 
tenniseturniir, rahvusvaheline purjetamisregatt jne) 

Pärnu         

  Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Aastaringse Pärnumaa sündmuskalendri koostamine  (sh festivalid, lennupäevad jne). Talvise 
sündmusprogrammi loomine (suund Vene turule ja Soome talvisele koolivaheajale jt fookustele 
vastavalt sihtturgudele) 

Pärnu       2016 

kõrge Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Valge daami legendi etendused sünkroontõlkesse, Valge Daami aja kui linna nimiürituse 
muutumine rahvusvaheliseks suurürituseks 

Haapsalu Haapsalu 
Kultuurikes
kus 

  RSA 2015 

kõrge Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Hooajavälise suurürituse loomine, Haapsalu Muinasjutufestival rahvusvaheliseks, Tšaikovsky 
muusikapäevad, Firenight - suvise tippürituse taaselustamine. Hõff (Haapsalu Õudusfilmide 
Festivali) muutumine hooajaväliseks rahvusvaheliseks  tippürituseks (tõlked, paremad filmid jne), 
Koluvere Lossi õue kasutamine vabaõhulavastuste etendamiseks 

Haapsalu Haapsalu 
Kultuurikes
kus, HLV 

  RSA 2016 

keskmine Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Madalhooajal sündmus(te)e loomine Hiiumaal Hiiumaa EV, 
ühendused
, Hiiumaa 
OV 

  SAP 2014 - 2020 

  Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Vana Postitee, Saaremaa valsi sünnikoha tähistamine; iga-aastase ürituste traditsiooni käivitamine. 
Rahvusvahelise merelaulude  festivali korraldamine novembris 

Saarema
a 

LEADER, 
kultuurkapi
tal, Valjala 
VV, 
külaseltsid, 
MTÜ-d, 
MV, SOL, 
SKK, Saarte 
TAK,  EV 

    Algus 2013, 
üritus 2014+ 

Madal Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Sündmusturismi arendamine Kaalis ja Anglas (järvekontserdid, rahvakalendri tähtpäevadega 
seonduva tähistamine ja turundamine)Kaali loo rahvusvaheline turundamine ja suhestamine 
maailma kultuurilukku (baseerudes Lennart Meri Hõbevalge raamatule) 

Saarema
a 

        

Kõrge Sündmuse
d  

Kultuur
iturism 

Muhu Noorte-ja Vabaajakeskuses suurürituste korraldamine rekonstrueeritud spordihallis vastava 
helistuudio ja selle saalitehnika toetusel 

Saarema
a 

Muhu VV, 
Baltic Film 
and Media 
School, 
Muhu 
põhikool, 
Orissaare 
VV 

    2013-2014 
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keskmine E-kanalid  Kultuur
iturism 

QR koodid turismiobjektidele ehk muud nn moodsad giidid, Iga maja räägib oma loo, ingliskeelsed 
lood-sildid Haapsalu ajalooga majadele turistidele omapäi tutvumiseks, Mitmekeelsed 
lühitutvustused ajaloolistele objektidele (soome, vene, inglise, saksa, rootsi k). Kultuuriturismi 
toetavate teenuste ja vahendite olemasolu  nagu audiogiid.  

Haapsalu LT, HLv     2014-2020 

kõrge E-kanalid  Kultuur
iturism 

Kaasaegse Hiiumaad katva turismiteabeteenuse (TIK + EIK-id, turismiveeb (ka mobiilne) ja teave 
teenusepakkujate juures, viidad ja teabetahvlid) arendamine ja haldamine 

Hiiumaa SA Tuuru, 
OV, 
ühendused
, EV, EAS, 
HOL, HTL 

  , SAP 2014 - 2020 

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Atraktiivse transpordivahendi (lasterong, -buss vms) liikumine Haapsalu muuseumide jt 
turismiobjektide vahel. 

Haapsalu HLV, LT, 
Haapsalu 
muuseumi
de SA, EV 

  Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ine 

  

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Haapsalu kohvikukultuuri kuvandi  ja  toote edasiarendamine Haapsalu EV, LT   SAP 2014 

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Haapsalu Promenaadi  tootestamine– vanade skulptuuride taastamine, suvine vabaõhu 
käsitöömüük, pildistamine jne 

Haapsalu LT, HLV, EV   RSA 2014 

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Hiiumaa Muuseumide võrgustiku arendamine (Hiiumaa muuseumi filiaalid, militaarmuuseum, 
talumuuseumid, Hiiumaa mereliste traditsioonide, sh laevaehituse eksponeerimine) 

Hiiumaa  Hiiumaa 
Muuseum, 
OV, HTL, 
EV, Eesti 
Meremuus
eum 

  SAP 2014 - 2020 

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Meistriklasside läbiviimise toetamine (muusikutest kriitikuteni)  Pärnu         

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Pärnu Jõetaristu kaasamine sündmuste arendamisse Pärnu         

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Pärnu Teatri- ja kontserdimajas väliskülastajate vastuvõtmise võimaldamisega seotud arendused 
(sh nt etendustele subtiitrite näitamise võimaluse loomine) ja parem lõimumine külastajatele 
suunatud aastaringse kultuuriprogrammiga 

Pärnu         

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Muhu Kaubahoovi ühisturunduspunkt (Kohaliku toodangu, sh. tooraine ja käsitöö otseturustus ja 
traditsioonide tutvustamine). 

Saarema
a 

Muhu 
Puidukoda 
OÜ, Muhu 
VV, Muhu 
Käsitöö 
Selts 

    2012-2013 

Kõrge Tootearen
dus, 

Kultuur
iturism 

Saaremaa viikingite marsruudi ja lugude kaardistamine, eksponeerimine, suveniirimajandus Saarema
a 

      2013-2015 



40 
 

koostöö  

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Saare maakonna toidutee loomine (mis on üks osa Läänemeresaarte toidumarsruudist. Erinevad 
sihtgrupid) 

Saarema
a 

      2013-2015 

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Saare maakonna maalinnadevõrgustiku loomine, objektide haldus, tootestamine ja turundamine Saarema
a 

      2013-2015 

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Muhu Mahe Maja ja pruulikoda (Muhu keskuses Liiva külas ajaloolise hoone taastamine 
ulukirestoraniks ja õlle pruulikojaks, lisaks lemmikloomade aed, käsitöönäitused, sepikoda, 
käsitööliste toad, väliterrass ja looduskool) 

Saarema
a 

MTÜ Muhu 
Mahe  

    2013-2015 

Reisijärgne teenindus, reisikogemuse jagamine 

keskmine Uuringud, 
analüüsid 

Kultuur
iturism 

Külastaja uuringud, analüüsid, sihtturu uuringud regioon     SAP   

kõrge Uuringud, 
analüüsid 

Kultuur
iturism 

Sihtkoha tagasiside süsteemi loomine ja tagasiside kogumine nii teenuse pakkujatelt kui klientidelt 
(sisend tootearendusse, kvaliteedi juhtimisse ja turundusse)*, kogumine veebipühiselt 

regioon         

keskmine Uuringud, 
analüüsid 

Kultuur
iturism 

Turismiobjektide (need, kus puudub aktiivne teenusepakkumine) külastatavuse loendamise 
süsteemi väljatöötamine, juurutamine ja haldamine 

regioon     TNTA 2014 - 2020 

madal Uuringud, 
analüüsid 

Kultuur
iturism 

Keskse teenuste kasutamise aruandlussüsteemi loomine, juurutamine ja haldamine. Objektide 
külastusstatistika kogumine + andmetöötlus 

regioon       2014 - 2020 

 

 

Projekt 4 LÄÄNE-EESTI KUI LOODUSTURISMI SIHTKOHT 

Regiooni üks prioriteetne teemavaldkond tootearenduses ja turunduses on loodusturism, mis on suunatud eelkõige regiooni omanäoliste toodete tutvustamisele ja 

turundamisele (linnuvaatlus, loodusmatkad, taime (orhideevaatlused)- loomavaatlused, pärandkooslused. Eraldi tegeletakse regiooni kolme rahvuspargi Matsalu, Soomaa 

ja Vilsandi temaatikaga.  Turundus on suunatud looduspuhkuse sihtturgudele Hollandi, Suurbritannia, Soome, Läti, Rootsi, Venemaa (Peterburi ja Moskva regioon), Leedu ja 

Saksamaa. Loodusturismi toode on regioonis hooaja välist nõudlust suurendav, samuti säästva arengu põhimõtteid järgiv. 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse 
liik 

Teemad  Tegevuse kirjeldus regiooni või 
mk tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Seosed 
teiste 
projektide
ga  

Rakendamise 
aeg  



41 
 

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine)  

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Loodustu
rism 

Turismiettevõtjate loodushariduslik koolitamine (loodushariduse süsteemi 
väljatöötamine), teadlikkuse tõstmine ja koostöö arendamine pakkujate vahel – 
ümarlauad, kohakülastused jne*  

regioon EAS, LET, HOL, 
HTL, EV, 
ühendused, 
RMK, 
Keskkonnaamet, 
HKHK, Giidide 
Ühingud, 
rahvaülikoolid 

  Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm, 
Kvaliteedi 
programm 

2014 – 2020 

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Loodustu
rism 

Loodusturismi TOPP alade ja  piirkondade (Matsalu, Soomaa, Vilsandi jne) 
koostöövõrgustike koolitamine ja turismiasjaliste kaasamine neisse (ettevõtlus-, 
interneti-, turundusalane), klastri loomine 

regioon HKHK, LAK, 
PEAK, Mkatused, 
MTÜ Terra 
Maritima, MTÜ 
Matsalu Turism, 
EV, RMK, 
Keskkonnaamet 

  Kvaliteedi 
programm 

2014-2020 

kõrge Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Uuringud loodusturismi turgude põhiselt ja sihtrühma(de) ootuste, soovide ja vajaduste 
selgitamiseks (fookusrühmad, küsitlus, intervjuud jne)* 

regioon         

  Turundus  Loodustu
rism 

Turundussõnumi(te) ja turundusplaani väljatöötamine (ekspertide kaasamine) – sh 
turundustegevuste ja -kanalite valimine, turundusplaani ja meediaplaani ellu 
rakendamine tuues maksimaalselt välja looduse unikaalsuse ja eripärad.  

regioon         

kõrge Turundus  Loodustu
rism 

Järjepidev ja pikaajaline ühisturundus, looduse-, looma- ja linnuvaatluse 
turundustegevused vastavalt RTAK looduspuhkuse sihtturgudele Hollandi, suurbritannia, 
Soome, Läti, Rootsi, Venemaa (Peterburi ja Moskva regioon), Leedu ja Saksamaa 
turgudel. Looduse- (sh integreeritult mereturismi, pärandkultuuri, tegevusturismi ja 
linnuvaatluse) teemalised FAM ja pressireisid, osalemine erialamessidel nagu Birdfair ja 
muudel turundusüritustel, artiklid eriala ajakirjades 

regioon EAS, ettevõtjad, 
RMK, KOV, LT, 
LET, HOL, HTL, 
Hiiumaa 
Muuseum, 
Mkatused, LET 

  Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ise 
programm, 
Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm 

2014-2020 

kõrge E-kanalid  Loodustu
rism 

Järjepidev kvaliteetne internetiturundus, temaatilise info ja pakkumiste kättesaadavus 
võõrkeeltes nii TOP objektide, sihtkoha kui visitestonia lehtedel, sotsiaalmeedias , 
loodusturismi ettevõtjate kodulehtede loomine ja  kaasajastamine (kaasaegsed 
lahendused ja moderne kujundus), sh elektrooniline turundus, ühis- ja otseturundus *. 
Veebilahendused tahvelarvutitele ja mobiilseadmetele 

regioon EAS, EV, RMK, 
KOV, LT, MTÜ 
Terra Maritima, 
Keskkonnaamet 

  Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ise 
programm 

2014-2020 

  Sündmus
ed  

Loodustu
rism 

Loodusvaatluste pakkumiste kalendri  lõimitus sihtkohtade ja regiooni 
sündmuskalendriga, sh kalendri tõlkimine sihtturgude keeltesse – külastajatele 
lisapõhjus tulemiseks* 

regioon         
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Kõrge Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Maasilinna uuringute läbiviimine, arengukavade koostamine, taastamise jätkamine  Saaremaa         

Reisi planeerimine ja broneerimine  

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Loodustu
rism 

Võõrkeelsete loodusgiidide olemasolu, õppepäevade korraldamine ja koolitamine ning 
sertifitseerimine. Loodusgiididega ekskursioonide korraldamine (ja tellimissüsteemi 
arendus)  

regioon Keskkonnaamet, 
HKHK, Giidide 
Ühing, 
rahvaülikoolid, 
LT, RMK, HOL, 
HTL, EV, Hiiumaa 
reisijuhtide selts, 
huvilised 

  Kvaliteedi 
programm 

2014-2020 

kõrge Turundus  Loodustu
rism 

Sihtturgudele suunatud sihtkohti tutvustavate loodusturismi kaartide ja trükiste ja 
muude spetsiifilisemate nishivaldkondi (linnuvaatlus, orhideed, liblikalised jne) 
tutvustavate reklaammaterjalide tootmine, loodusturismi ürituste ja võimaluste 
tutvustamine läbi videoklippide ja fotopanga 

regioon EAS, HOL, LET, 
HTL, EAS, EV, 
RMK, KOV, 
Keskkonnaamet, 
LT 

  Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm, 
Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ise 
programm 

2014, 2017, 
2019 

kõrge E-kanalid  Loodustu
rism 

Loodus- ja linnuvaatlustoodete info on olemas mobiilsetes, müügi- ja e-kanalites, 
broneeringu süsteemi loomine loodus- ja linnuvaatlusteemaliste pakkumiste ostmiseks ja 
majutuse ostmiseks või liitumine rahvusvaheliste temaatiliste broneeringu 
süsteemidega. Operatiivinfo pakkumine (a la Otepää lumeinfo - nüüd on Matsalus 5000 
hane jne) 

regioon EAS, EV, KOV, 
Keskkonnaamet 

  Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ise 
programm 

2016 

kõrge E-kanalid  Loodustu
rism 

Maakondade kodulehtede arendus loodusturismi valdkonnas maakonnad         

kõrge E-kanalid  Loodustu
rism 

Pärnu linna ja mk turismitoodete ja -pakettide broneerimissüsteemi loomine (või 
liitumine) paindliku paketi koostamise mooduli arendamine klientidele (ise võimalik 
tooteosiseid valida) SMART lahendus* 

Pärnu         

madal Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Kalastusinfo ja rahvusparkide reeglite ja lubade info võõrkeelselt kättesaadav regioon RMK, KOV, 
Keskkonnaamet 

    2014-2020 

madal Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

West-Estonia Card tootekontseptsiooni arendamine ning ellu rakendamine (a la Tallinn 
Card). Rakenduse app-i loomine (tasuta külastajale) ja selle kaudu müügi motiveerimine 
ja kohapeal lisamüügi lihtsustamine 

regioon         
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madal Sündmus
ed  

Loodustu
rism 

Matsalu piirkonna sündmuste kalendri välja töötamine ja sisend regiooni omasse, 
Matsalu kaubamärgi loomine ja eksponeerimine 

Matsalu MTÜ Terra 
Maritima, KOV, 
EV, külaseltsid, 
RMK, 
Keskkonnaamet,  

MTÜ Terra 
Maritima 

  2014-2020 

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Kvaliteetsete toitluskohtade olemasolu, kohaliku toidu väiketootmine ja pakkumine 
(suitsukala, mahetoodang, taimetoit, jne) 

regioon EV, KOV, 
külaseltsid 

EV, 
külaseltsid 

Kvaliteedi 
programm 

2014-2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Uute loodus- ja linnuvaatlustoodete arendamine ja loomine, ettevõtjate temaatilised 
koolitused, linnu- ja loodussõbralike veeturismi teenuste/toodete arendamine ja 
olemasolu (paadid, kanuud) piirkonna jõgedel, avalikud randumissillad, lautrikohad, 
fototurismi arendamine 

regioon EAS, Mkatused, 
MTÜ Terra 
Maritima, EV, 
külaseltsid, 
Keskkonnaamet, 
KOV, LET 

EV, 
külaseltsid, 
KOV, LT 

  2014-2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Jalgrattaturismi arendamine looduses, pakettide ja marsruutide olemasolu, ühise 
jalgrattalaenutuse võrgustiku loomine 

regioon MTÜ Terra 
Maritima, KOV, 
RMK, 
Keskkonnaamet, 
EV, külaseltsid, 
MTÜ Keskvere 
Kultuurikoda, LT, 
Mkatused, LET, 
EAS 

MTÜ Terra 
Maritima, 
KOV, EV, 
külaseltsid, 
MTÜ 
Keskvere 
Kultuuriko
da, LT 

  2014-2020 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Geoparkide loomine  regioon         

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Suveniiride välja töötamine, traditsioonilise käsitöö/kunsti olemasolu (tugevad 
kvaliteettooted: muhu tikand, Lihula lilltikand, Lääne-Eesti patselapilsed tekid, jne) - 
kaasa ostmise võimaluste arendamine (Meistriaiad- käsitöö müügipunktid; külaseltside 
müügipunktid) 

regioon EV, külaseltsid, 
käsitööühenduse
d 

Lihula 
Meistriaed, 
EV, 
külaseltsid, 
käsitööühe
ndused 

  2016 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Loodusturismi tootearendus,  ekspertide kaasamine, Õppeturismitoodete välja 
töötamise toetamine 

regioon         

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Veetransporditeenuste arendamise toetamine (jahiturism st purjetamine, surfamine, 
jõetramm, väljasõidud lahele jne) nii sihtkohas, regioonis (nt saared) kui lähiriikidega (nt 
väljasõidud Lätti)  

regioon         

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Elamustoodete pakettide välja töötamine (fookus miljöö-, loodus- ja maitseelamusel) regioon         
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  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Töötubade ja konverentside korraldamise võimaluste arendamine looduslikult kaunites 
kohtades (pargid, jms)  

regioon         

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

(Kodu)loomade (hobuste, kitsede, lehmade) toomine linnaruumi ja vastavate võimaluste 
väljaarendamise toetamine. (Minizoo laadsete teemakeskuste loomise toetamine) 

regioon         

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Loodushariduskeskuste lõimimine turismiga,  seal pakutavate teenuste arendamine ja 
turistidele suunamine – uued tooted peredele ja haridusasutustele jt huvigruppidele 

regioon,  RMK, 
Keskkonnaminist
eerium, KIK, 
HTM 

      

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

RMK matkaradade tootearendus, Lääne-Eesti matkaraja loomine (läbib ka saari) regioon  RMK       

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Fotovarjete võrgustiku olemasolu ja roostiku radade loomine koos varjatud sissekäiguga 
ja onniga, varjatud sissekäikude rajamine vaateplatvormidele ja tornidele regiooni 
rahvusparkides  

regioon EV, RMK, 
Keskkonnaamet, 
KOV 

EV, KOV   2014-2020 

keskmine E-kanalid  Loodustu
rism 

QR koodid loodusturismi objektidele regioon MTÜ Terra 
Maritima, KOV 

MTÜ Terra 
Maritima 

  2014-2020 

kõrge Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Linnuvaatlusturismi taristu väljaarendamine ja linnuvaatlust toetavate teenuste ja 
vahendite olemasolu  (binoklid, pikksilmad, jalgrattad, varjetelgid, jne) 

regioon EV EV   2014-2020 

keskmine Transpor
t  

Loodustu
rism 

Matsalu Rahvuspargi transpordi ja infrastruktuuri areng: ühendus Haapsalust ja Pärnust 
Matsalu RP (tellitud liin Lihula-Penijõe-Lihula), säästvad lahendused RP sees liikumiseks 
(elektrirattad, hobused? jms), supluskohtade väljaarendamine, korrastatud 
viidamajandus, Matsalu RP puhkealade ja selle taristu edasiarendamine (sh 
telkimiskohad, välikäimlad, piknikulauad/-pingid) 

Matsalu ministeerium, 
KOV, MV, RMK, 
EV, 
Keskkonnaamet, 
külaseltsid 

Transpordi 
arengukava 

2014-2020 

 

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Ühispilet koos transpordiga nn Matsalu ticket olemasolu Matsalu EV EV, Kumari 
Reisid 
OÜ/Estonia
n Nature 
Tours 

  2014-2020 

kõrge Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Majutusvõimaluste olemasolu  Matsalu RPs (soodsama klassi hostel või holiday house 
võtmed kätte/ köögiga või B&B (mahutaks bussi täis rahvast), hotell Lõuna-Läänemaale 
Lihulasse, uute majutuskohtade loomine ja olemasolevate majutuskohtade ajakohaseks 
renoveerimine, Karavani kohtade rajamine 

Matsalu EV, MTÜ Terra 
Maritima 

EV   2014-2020 

madal   
Loodustu
rism 

Noarootsi loodusinfokeskuse ja Pürksi mõisapargi väljaarendamine Noarootsi 
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madal   

Loodustu
rism 

Ramsi puhkekoha arendamine 

Noarootsi         

Keskmine Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Kesse laiu Vanaõue Puhkeküla arendus Muhus (majutus- ja toitlustusteenused, 
kämpingud ja telkimine, loodusretked)  

Saaremaa EV Vanaõue 
Puhkeküla 

  2013-2014 

  Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Kaali keskuse majutuskohtade remont ja täiendavate tubade loomine (hetkel 20 kohta, 
plaanis 40, et mahutada vähemalt 1 bussitäis külalisi) 

Saaremaa EV EV     

  Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Angla Tuulikumäel viljakuivati renoveerimine ja tuulikutes magamisvõimaluse pakkumine Saaremaa EV EV     

  Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Vilsandi Tuletorn olukorra parandamine ja avamine külastajale (eraettevõtjast investori 
leidmine) 

Saaremaa EV EV     

  Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Kulpri talu baasil (ja võimalusel veel mõne) majutust ja toitlustust pakkuva turismitalu 
väljaarendamine, puhvetiteenuse väljaarendamine koos toitlustamiseks vajaliku 
sertifitseeritud köögi väljaehitamisega. 

Saaremaa   EV     

  Erasektor
i 
investeer
ingud  

Loodustu
rism 

Bioloogiajaama renoveerimisega (kaasfinantseeritav nt CO2 „rahadest“, koostöös RMK-
ga)  saarele täiendava kvaliteetmajutuse loomine 

Saaremaa KOV, 
Keskkonnaamet, 
EV 

      

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Eesti Loodusturismi Keskus Penijõele- info kogu Eesti loodusturismi kohta, majutus, 
toitlustus, galerii, loodusturismi vahendite rent, jne - eesmärgiga kogu loodusturismi ingo 
koondada 

Matsalu, 
regioon 

Keskkonnaamet, 
EV, OÜ 
Sustainable 
Tourism 
Development, LT 

OÜ 
Sustainable 
Tourism 
Developme
nt 

  2016 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Matsalu RP mõisade (nt Matsalu, Kloostri, Haeska) ja nende mõisaparkide arendamine ja 
renoveerimine 

Matsalu, 
läänemaa 

EV, KOV, 
Muinsuskaitsea
met 

EV, KOV   2014-2020 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Lihula linnusemäe ja linna peatänava arendamine ning atraktiivsemaks muutmine 
(veskitorn linnuvaatlusplatvormiks) 

Matsalu, 
läänemaa 

KOV, 
Keskkonnaamet, 
Muinsuskaitsea
met, 
majaomanikud, 
MTÜd 

KOV, EV, 
MTÜd, 
majaomani
kud 

  2016 
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kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Geopargi keskuse loomine Kaali ja selle temaatikaga seonduvad arendustegevused, 
teaduskeskuse loomine 

Saaremaa KOV, 
Keskkonnaamet, 
RMK 

KOV     

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Hülgeküttide teemapargi rajamine Loona külas, Vilsandi RP keskuses   Saaremaa RMK, EAS, MTÜ 
Saarte Kalandus, 
KOV, STAK, 
Keskkonnaamet 

MTÜ Loona     

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Saarte Silurimaa geopark (Muhu geotüüpide tähistamine ja tutvustamine, Muhu 
turismiasutuste osalemine geopargi võrgustikus, kivimite ekspositsioonid,  matkaradade 
tähistamine, geotüüpide viidastamine ja stendide paigaldus) 

Saaremaa MTÜ Saarte 
Silurimaa, SOL, 
Muhu VV 

MTÜ 
Saarte 
Silurimaa, 
Muhu VV 

  2013-2015 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Loodustu
rism 

Ennu tuulikust loodusvaatlustorni arendamine (asub Kasti lahe ääres), kogukonna 
kaasamine, tuuliku taastamine, maastiku korrastamine, kogukonna kaasamine ja 
teenuste loomine 

Saaremaa STAK, EV, Pihtla 
VV 

      

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Soomaa RP ühispilet Pan park võrgustikuga Pärnumaa         

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Uue traditsioonilise sündmuse käivitamine „5.aastaja veepidu – Five Season“ Soomaal.    Pärnumaa         

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

Vilsandi teenusepakkujate ühiste tootepakketide loomine ja arendamine koostöös 
valdkonna partneritega, sihtturgude ja turunõuetele vastavate toodete koostamine,  
viiakse ellu turundustegevusi 

Saaremaa   EV     

kõrge E-kanalid  Loodustu
rism 

Nutitelefoni rakenduse loomine Pärnusse reisi planeerimiseks ka teekonnale (ühendub 
broneerimise keskkonna app-ga).* Sisaldab ka spetsiaalset teema-rakendust. 

Pärnu         

kõrge Sündmus
ed  

Loodustu
rism 

Matsalu loodusfilmide festivali arendamine rahvusvahelisemaks, temaatiliste 
loodusürituste välja arendamine madalhooajale 

Matsalu, 
Läänemaa 

KOV, RMK, 
Keskkonnaamet, 
MTÜ Matsalu 
Loodusfilmide 
Festival, EAS, 
maavalitsus, EV 

MTÜ 
Matsalu 
Loodusfilmi
de Festival 

  2014-2020 

  Sündmus
ed  

Loodustu
rism 

Rahvusvaheline säästva turismi konverents, kogemuste vahetamiseks ja Eesti säästva 
turismi toodete tutvustamiseks profesionaalsetele turismiasjalistele ning 
teenusepakkujatele üle Euroopa.  Eesmärk on tõsta säästev turism teemana esiplaanile 
ning teadvustada Eestit kui säästva turismisihtkohta 

Saaremaa, 
regioon 

EAS, MTÜ Eesti 
Maaturism, 
STAK, Kuressaare 
Ametikool, TTÜ 
Kuressaare 

Loona mõis Reisisihi 
tuntuse 
suurendam
ise 
programm 
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Kolledž, EV 

Reisijärgne teenindus, reisikogemuse jagamine  

kõrge Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Külastaja uuringud, analüüsid. Kliendibaasi loomine ja selle kaudu regulaarselt uudistest 
teavitamine (uudiskiri). 

regioon RMK, 
Keskkonnaamet, 
MTÜ Terra 
Maritima, EV, LT 

    2014-2020 

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Loodustu
rism 

E-poe arendamine kohalike toodete baasil regioon EV, külaseltsid, 
käsitööühingud 

EV, 
külaseltsid, 
käsitööühi
ngud 

  2014-2020 

keskmine Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Turismiobjektide (need, kus puudub mehitatud aktiivne teenusepakkumine) 
külastatavuse hindamise süsteemi väljatöötamine, juurutamine ja haldamine 

regioon EAS, HTL, HOL SA Tuuru Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 

  Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Sihtkoha tagasiside süsteemi loomine (keskse teenuste kasutamise aruandlussüsteem) ja 
tagasiside kogumine teenusepakkujatelt (sisend tootearendusse, kvaliteedi juhtimisse ja 
turundusse)*,  regulaarne kogumine veebi- ja teenusepakkujapõhiselt. 

regioon EAS, HTL, HOL, 
RMK, 
Keskkonnaamet, 
MTÜ Terra 
Maritima, EV 

      

  Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Liitumine Tripadvisor või muude reisikeskkondade kasutamine. regioon EV       

  Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Lojaalsusprogramm koostöös teiste Euroopa rahvus- ja  põlisparkidega. regioon         

  Uuringud
, 
analüüsid 

Loodustu
rism 

Ettevõtjate ja organisatsioonide koolitamine tagasiside olulisusest ja selle kogumisest regioon         

 

Projekt 5 LÄÄNE-EESTI KUI PERETURISMI SIHTKOHT 

Lääne-Eesti regiooni jaoks on  prioriteetne teemavaldkond  aastaringne pereturism, mis hõlmab  peredele suunatud tooteid ja teenuseid sh teemapargid, seikluspargid, 

muuseumid, aktiivse-, tervise, kultuuri- ja loodusturismi tooted ja teenused, samuti ka sündmused. Kuurortlinnades on lastega peredele sobilik keskkond, palju on avalike 

mänguväljakuid.  Eesmärk on tõsta lastega peredele pakutavate (turismi)teenuste kvaliteeti, suurendada koostööd ja  tootevalikut, samuti on olulised segmendile sobivad 

turundustegevused. Turundus on suunatud siseturule ja Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Saksamaa turgudele. 
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Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse 
liik 

Teemad  Tegevuse kirjeldus regiooni 
või mk 
tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Seosed 
teiste 
projektidega  

Rakendamise 
aeg  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine) 

kõrge Uuringud
, 
analüüsid 

Pereturis
m 

Uuringud pereturismi sihtrühma(de) ja turgude ootuste, soovide ja vajaduste 
selgitamiseks (fookusrühmad, küsitlus, intervjuud jne)* Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, 
Saksamaa. Pakkumiste kaardistamine 

regioon TUKK, 
Mkatused, 
EAS, , EV 

    

  

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Pereturis
m 

Interaktiivse turunduse, tootearenduse, sihtrühma bajaduste jne  koolitused pereturismi 
ettevõtetele (internetiturundus, sotsiaalmeedia turundus jne) 

regioon       

  

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Pereturis
m 

Sihtkoha kvaliteediaudit (sisend tootearendusse, sihtkoha kvaliteediprogrammi ja 
turundusse) *, Sihtkoha kvaliteediprogrammi välja töötamine/olemasolevaga liitumine ja 
rakendamine  * 

regioon SAPT, EAS, 
TUKK, SAPT, 
KOV 

    

  

keskmine E-kanalid  Pereturis
m 

Laste interneti ja mobiili lahenduse loomine – sihtkoha info, interaktiivsed mängud, 
klipid, multifilmid, et äratada laste huvi sihtkoha vastu - vistestonia edasiarendus 

regioon EAS, EV     

  

kõrge E-kanalid  Pereturis
m 

Sihtkoha kodulehtede (Visitparnu.com, visithaapsalu, vistsaaremaa, hiiumee.eu)  
arendamine (info hulga suurendamine ja nähtavuse parandamine) lapsesõbralikumaks 

regioon EAS, EV, 
Mkatus 

    

  

kõrge Turundus  Pereturis
m 

Pereturismi turundussõnumi(te) ja turundusplaani välja töötamine (turunduseksperdi 
kaasabil) koostöös riigiga, sh turundustegevuste ja -kanalite valimine eksperdi kaasabil. 
Sõnumid köidavad nii laste, vanemate kui vanavanemate tähelepanu *Turundusplaani 
ellu rakendamine, sh elektrooniline turundus, ühis- ja otseturundus *.  

regioon       

  

kõrge Turundus  Pereturis
m 

Vastavalt plaanile sihturgudel lastega peredele suunatud kampaaniad ja tarbijamängud, 
reisikorraldajatele infopäevad, tootetutvustusreisid, Artiklid välismeedias . Pressireisid ja 
sobivad turundusüritused-messid 

regioon       

  

kõrge Turundus  Pereturis
m 

Lastele suunatud ja lastepäraste turundusmaterjalide (sh trükiste, marsruudikaardide) 
arendamine (sh näidismarsruudid ja paketid) 

regioon       

  

keskmine Sündmus
ed  

Pereturis
m 

Koostöö sündmuskorraldajate, pereturismi pakkujatega ja kohalike kultuuritoetuste 
jagajatega segmendile ja sihtturgudele ja sihtrühmale  sobivate sündmusprogrammide 
koostamiseks  * 

regioon       

  

Reisi planeerimine ja broneerimine 

  E-kanalid  Pereturis
m 

Pereturismitoodete ja -pakettide liitumine broneerimissüsteemiga, paindliku paketi 
koostamise mooduli arendamine klientidele (ise võimalik tooteosiseid valida) SMART 

regioon       
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lahendus- Visitestonia lahenduse muutumine lisaks asukohajärgsele lahendusele ka 
segmendi ehk reisija põhiseks 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

Koostöö arendamine pakkujate vahel – ümarlauad, kohakülastused jne (nt Romantilise 
Rannatee festivalid, toit, jne)*, pereturismi moodulpaketid (müük ja broneering), 
atraktsioonide ühispilet 

regioon LeaderMkatus. 
LET, EV 

    

  

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

West-Estonia Card tootekontseptsiooni arendamine ning ellu rakendamine (a la Tallinn 
Card). Rakenduse app-i loomine (tasuta külastajale) ja selle kaudu müügi motiveerimine 
ja kohapeal lisamüügi lihtsustamine* 

regioon       

  

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Laste- ja kogu pere mänguväljakute rajamine ning olemasolevate rekonstrueerimine 
regioonis 

regioon       

  

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Onu Ööbiku park Hiiumaa SA Ööbiku 
Park, Kärdla 
linn, HOL, HTL 

    2017 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Minimaalselt 2 uue aastaringselt kasutatava peredele suunatud atraktsioonipargi ja 
kogupere teemakeskuse väljaarendamine. Olemasolevate (nagu näiteks Audruring, 
Lavassaare muuseumraudtee, Kurgja talumuuseum, Valgeranna Seikluspark 
turismiatraktsioonide pidev edasiarendamine ja lapsesõbralikumaks muutmine (eksperdi 
kaasamine ja lisarahastuste taotlemisvõimalused) 

Pärnu       

  

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Pärnu  Linna laste seiklusraja arendamine (Valgeranna Seikluspargi „poeg“) 
„Mängukilomeetri“ projekt (Koidula pargist kuni Vallikääruni v Rannapargis vabaõhu 
mängupark) 

Pärnu       

  

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

 Jõulumäe kompleksi arendamine pereturismiatraktsiooniks Pärnu       

  

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Haapsalu Piiskopilinnusesse keskaja teadmisi kajastava teemakeskuse loomine (projekt 
"Aken keskaja Euroopasse" ). Liuvälja ehitus .  

Läänema
a 

SA Haapsalu ja 
Läänemaa 
muuseumid 

    

  

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Iloni Imedemaa *igailma*  teenuste väljaarendamine, välisatraktsioonide ehitamine Haapsalu SA Haapsalu ja 
Läänemaa 
muuseumid 
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kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Nõvale peredele suunatud metsapargi väljaarendamine Nõva 

RMK       

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Paralepa seikluspark Haapsalu lähedale Paralepa parkmetsa Haapsalu 

KOV       

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Pereturis
m 

Perekeskse vee- ja mereteemapargi loomine Saaremaale (Arabella, Silver Ükssilm , Suure 
Tõllu vms nimeline) 

Saarema
a 

EAS, EV 

  

Investeering
ute 
programm 

2014-2020 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Kuressaare kindluses perede osalustegevuste-ürituste osakaalu suurendamine Saarema
a 

Saaremaa 
Muuseum 

KOV, MTÜ, 
SA 

Investeering
ute 
programm 

2014-2020 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

Laste keelelaagrite  ja malevate võimaluste loomine listeenustena regioon   

 

    

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

Tootearenduses 5 meele kontseptsiooni rakendamine`, ekspertide kaasamine* (ja 
sihtkoha mentori kaasamine) 

regioon       

  

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

Lastehoiuteenuse ja võimaluste süsteemi arendamise toetamine (agentuurist tellimise 
võimalus) 

regioon       

  

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

Käsitöötubade korraldamine  (lapsed+vanemad) (talvel siseruumides, ilusa ilmaga väljas regioon       

  

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Pereturis
m 

Lastele tervistava toidu programm (kohalik, puhas ja terviklik toit)* - lastemenüüde 
arenduse koolitused 

regioon       

  

kõrge Turismiin
frastrukt
uur 

Pereturis
m 

Projekt „Elamused kõigile“ huviväärsused, majutusasutused, tegevuspaigad, 
transpordisõlmed jne on kättesaadavad nii ratastooli kui lapsevankriga liikujatele. 

regioon Valdkonna 
MTÜ-d, KOV, 
SAPT 

    

  

kõrge Sündmus
ed  

Pereturis
m 

Lastele suunatud sündmuste (kontsertide ja tegevused) programmi koostamine ja 
elluviimine  (nt Joonisfilmi festival, Lastefilmifestival jne) sh väikelastele mõeldud Imikute 
Võimlemisfestival  

regioon, 
Pärnu, 
Haapsalu 

      

  

kõrge   Pereturis
m 

Majutus- ja söögikohtades lastele mõeldud nn abivahendite olemasolu (söögiriistad, 
tualettruumis vastavad vahendid, lastevoodid, potitoolid jne) 

regiood       

  

Reisijärgne teenindus, reisikogemuse jagamine 
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keskmine Uuringud
, 
analüüsid 

Pereturis
m 

Sihtkoha tagasiside süsteemi loomine ja tagasiside kogumine klientidelt (sisend 
tootearendusse, kvaliteedi juhtimisse ja turundusse)* 

regioon       

  

keskmine Uuringud
, 
analüüsid 

Pereturis
m 

Fotopanga loomine seoses külastuselamusega läbi tarbijamängude ja konkursside ning 
külastuselamuse blogide 

regioon 

        

keskmine   Pereturis
m 

Liitumine tripadvisor.com keskkonnaga  regioon 
        

 

Projekt 6 LÄÄNE-EESTI KUI RANNARAHVASTE PÄRANDKULTUURI SIHTKOHT 

Ühe osana kultuuriturismist on Lääne-Eesti regiooni eelisarendatav teema rannarahvaste pärandkultuur.  

Sellega eristub Lääne-Eesti regioon, olemas on omanäolised tooted ja vaimne pärand. Rannarootslus, rannaäärsete inimeste kultuur, Lääne-Eesti saarte Saaremaa, Hiiumaa 

ja Muhu ning teiste väikesaarte traditsioonid ja toit, puulaevad, romantiline rannatee, Kurgja ja Tori piirkond, Kihnu ja Vormsi saared - tähtsustame selle hoidmist ja 

säästvat arendamist. Selle baasil luuakse külastajatele huvi pakkuvad regioonipõhised marsruudid, paketeeritakse objektid ja teenused ühtseks terviklikuks 

tooteks/teenuseks. 

Tegevuse 
prioritee
t  

Tegevuse 
liik 

Teemad  Tegevuse kirjeldus regiooni 
või mk 
tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Seosed teiste 
projektidega  

Rakendamise 
aeg  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine)  

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Regiooni pakkumise ja  turismiressursside kaardistamine (Romantiline Rannatee, 
saared, rannarootslus jne) 

regioon LET, Mkatused       

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Pärandkultuuriturismi (ka looduse jne)  tooteid ja teenuseid koostava ning müüva 
reisikorraldusteenuse pakkumine (toimiva mudeli väljatöötamine). Päevapakettide 
koostamine,  Individuaalturisti paketi põhimõte „lubada külastaja pärisellu“ 
organiseeritud kuid autentsel viisil. Paketti võimalus valida mõne traditsioonilise 
tegevuse tegemine koos kihnlasega -rannarootslasega vms 

regioon         

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Rannarootsi kultuuri viimine UNESCO nimistusse, rannarootsi pärandkultuuriga seotud 
taristu ja tegevuste arendamine (Rannarootsi radadel - tootearendus, marsruudi 
koostamine, kultuuripäevad, arhitektuuri eksponeerimine, muuseumid) 

regioon 
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kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Kultuurit
urism 

Regiooni turismiasjaliste teadlikkuse tõstmine ja koostöö arendamine regioon  EAS, LET, HOL, 
HTL, EV, 
ühendused 

  Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 – 2020 

kõrge Turundus  Kultuurit
urism 

Regiooni  päranditurismiga seotud turismitoodete turundamine Soome, Läti, Rootsi,  
Venemaa (Peterburi ja Moskva piirkond), Saksamaa ja Leedu turgudel. Ühisturundus 
rannarootslaste järeltulijatele + uus segment baltisakslastele (koostöös ka teiste 
maakondadega regioonis) 

regioon EAS, LET, HOL, 
HTL, Hiiumaa 
Muuseum, EV 

SA Tuuru, 
HTL,  LET, 
Nõva, 
Noarootsi, 
Vormsi VV, 
MTÜ Vormsi 
Kultuuriselts 

Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm, 
reisisihi 
tuntuse 
suurendamine 

2014 – 2020 

kõrge Turundus  Kultuurit
urism 

Regiooni ja eristuvate sihtkohtade (Vormsi, Nõva, Noarootsi, Hiiumaa, Ruhnu, Kihnu, 
Saaremaa  jne) tutvustavate trükiste ja meediaesitluste tootmine sihtturgude jaoks 

regioon EAS, LET, HOL,  
HTL, EV 

SA Tuuru, 
HTL, EV, 
ühendused 

Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 

kõrge Turundus  Kultuurit
urism 

FAM ja pressireisid reisikorraldajatele ja ajakirjanikele, samuti kultuuriseltsidele 
kultuurispuhkuse sihtturgudele. Messidel osalemine, artiklite genereerimine. 
Sihtturud: Soome, Rootsi, Venemaa, Läti, Leedu, Saksamaa 

regioon LT, KOV, 
Harjumaa 
Koostöökogu, 
EAS, LET, HOL, 
HTL, EV 

LT, KOV, SA 
Tuuru, EV 

Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2013 -2020 

kõrge Turundus  Kultuurit
urism 

Kihnu-Manija piirkonna kohaturunus Pärnumaa         

kõrge E-kanalid  Kultuurit
urism 

Võõrkeelse turismiinfo olemasolu ja kättesaadavus (eng, swe, fin, ger, lat, rus) regioon KOV, EV, LT, 
EAS, MTÜ-d, 
RMK 

Nõva, 
Noarootsi, 
Vormsi VV, 
LT, MTÜ 
Vormsi 
Kultuuriselts 

reisisihi 
tuntuse 
suurendamine 

2013 - 2020 

kõrge E-kanalid  Kultuurit
urism 

Veebilahendused tahvelarvutitele ja mobiilseadmetele, koostöös vistestonia.com . 
Pärandkultuuri turismiobjektide kodulehtede muutmine turistisõbralikumaks, 
võõrkeelsemaks 

regioon EV, LT LT, EV, KOV   2013-2020 

kõrge   Kultuurit
urism 

Riiklike kultuuriprogrammide jätkamine (Saarte, Kihnu ja 
Peipsiveere) ja uute väljatöötamine (Rannarootsi). 

regioon         

Reisi planeerimine ja broneerimine 
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  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Pärandi ja loodustoote müük läbi spaade/hotelli pakettide ja kohapeal tellitavate 
väljasõitude. (Väljasõitude paremaks turunduseks spaades näiteks Kihnut tutvustavate 
ja Kihnu teemaliste filmide näitamine. – turunduskanalid/vahendid) 

regioon         

keskmine E-kanalid  Kultuurit
urism 

Veebipõhise ja mobiilse planeerimisrakenduse arendamine koostöös visitestonia.com, 
mis võimaldab planeerida reisielamuse erinevaid aspekte (turismiteenused, majutus, 
toitlustus, sündmustes osalemine, logistika) sõltuvalt saabumise viisist (auto, buss, 
jaht). 

regioon EAS, LET, HOL, 
HTL, 
ühendused, EV 

SA Tuuru, EV Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus 

keskmine Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Kultuurit
urism 

Giidide ja turismiteenusepakkujate koolitamine regioon EV, Hiiumaa 
reisijuhtide 
selts, huvilised 

SA Tuuru 
Hiiumaa 
Ametikool 

Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 

keskmine Erasektor
i 
investeeri
ngud  

Kultuurit
urism 

Paadi-, kaatri-,  jalgratta- ja autorendi olemasolu regioon EV       

keskmine Erasektor
i 
investeeri
ngud  

Kultuurit
urism 

Vormsi majutuskohtade arvu suurendamine ja mitmekesistamine, karavanikohtade 
lisandumine. Kämpingumajutuse loomine Nõva ja Noarootsi piirkonnas, 
karavanikohtade ja ka telkimiskohtade loomine Dirhami ja Österby sadamas, Peraküla 
rannas 

Vormsi, 
Nõva ja 
Noarootsi 

EV, Vormsi VV EV, Vormsi 
VV 

  2014 

kõrge Erasektor
i 
investeeri
ngud  

Kultuurit
urism 

Kaasaegne toitlustuskoha loomine Nõvale ja Vormsi ning Noarootsi  toitlustukohtade 
mitmekesistamine ja arendamine 

Nõva ja 
Noarootsi 

EV EV   2014 

kõrge Erasektor
i 
investeeri
ngud  

Kultuurit
urism 

Dirhami Kalanduskeskuse loomine (muuseum, majutuskohad, kalasuitsetamise ruum) Nõva ja 
Noarootsi 

MTÜd 
Noarootsis 

MTÜd 
Noarootsis 

  2013 – 2014 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Lyckholmi muuseumi arendus ja Osmussaare muuseumi loomine Noarootsis. Põlluotsa 
talumuuseumi arendamine Geopargiks Nõval. Vormsis Sviby kodukandi muuseumi 
laiendamine ja Vormsi loodusmuuseumi-õppekeskuse loomine 

Vormsi, 
Nõva ja 
Noarootsi 

MTÜ, 
Noarootsi VV, 
MTÜd, Vormsi 
VV, EV 

MTÜ 
Noarootsi 
Kaunistamise 
Selts, KOV 

  2013 - 2020 

keskmine Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Saxby ja Norby  jahi-külalissadama ja majakate korrastamine ja  arendus ajaloolise 
paadiühenduse taastamiseks Vormsi ja mandri vahel 

Vormsi MTÜ, EV, KOV, 
Puulaevaselt 
Vikan 

MTÜ, EV, 
KOV, 
Puulaevaselt 
Vikan 
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kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Hiiumaa (Kõpu, Tahkuna ja Ristna) ja Saaremaa (Sõrve, Vilsandi, Lai ) tuletornide  
külastuskeskkonna arendamine ja avamine turismiobjektiden, sobivate teenuste 
loomine, ühise administreerimise loomine. Kihnu Tuletorni väljaarendamine 
külastusobjektiks + ekspositsiooni arendus ja teostus 

Hiiumaa, 
Saaremaa, 
Kihnu 

Veeteede 
Amet, HOL, 
HTL, SOL, SKK, 
Saarte TAK, 
EVL, Kkolledz, 
Veeteede 
Amet 

Kõrgessaare 
VV 

Sihtkoha 
arengu-
programm, 
Rahvusvahelise
lt 
huvipakkuvate 
sündmuste ja 
atraktsioonide 
programm 

2014 - 2020 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Suuremõisa lossikompleksi arendamine vaatamisväärsusena, külastus- ja 
koolituskeskusena, tegevusturismiteenuste arendamine 

Hiiumaa HOL, Pühalepa 
VV, Hiiumaa 
Ametikool 

Suuremõisa 
Loss (MTÜ), 
Hiiumaa 
Ametikool 

Sihtkoha 
arenguprogra
mm, 
Rahvusvahelise
lt 
huvipakkuvate 
sündmuste ja 
atraktsioonide 
programm 

2014 - 2020 

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Saaremaa ajalooliste pukktuulikute taastamine ja avamine eriilmeliste 
turismiobjektidena (moodustamaks marsruuti, kus igas tuulikus saab teha midagi 
erilist) 

Saaremaaa Saarte TAK, 
Tuulkute koda, 
EV, SOL jne 

      

kõrge Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Muhu saar, Uisu pärandi taaselustamise II etapp  
Piirkonna merendusajalugu ja kultuuri tutvustava Uisu teemapark ning 
koostöövõrgustik. Tähtsaimaks atraktsiooniks on 19. sajandi uisk-tüüpi purjelaev ja 
selle ajaloolised teeninduspunktid – uisukõrts, uisusaun, uisukoda ja uisusadamad  
mõlemal pool Väikest väina.   

Saaremaa KOV, 
Kuressaare 
Ametikool, 
Muhu erinevad 
ühendused 

MTÜ 
Väinamere 
Uisk 

  2012-2013 

  Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Tagavere vabaõhumuuseumi rajamine (Tagavere ökomuuseum) Saaremaa         

  Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Pärimuskultuurikeskuse väljaarendamine (Metsamaa). Pärnu, 
Kihnu 

        

  Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Kivilaeva Koja (Kivilaev=ajalooline laev, millega veeti Kihnust kive mandrile, nt Pärnu 
muuli kivid) väljaarendamine 

Pärnu, 
Kihnu 

        

  Atraktsio
onide 
arendami
ne 

Kultuurit
urism 

Hästi töötavate marsruutide kontseptsiooni arendamine  regioonis (sh romantiline 
Rannatee) 

regioon         
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keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Kirikute kaasamine turismitoodetesse, nn Pühakodade võrgustiku arendamine regioon EELK, KOV, LT, 
HTL, Hiiumaa 
Muuseum, 
kogudused 

LT, EELK   2014 

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Rannarootslaste ja saarte rahvaste (Hiiu, Saare, Ruhnu, Kihnu jne) kohaliku toidu 
traditsiooni  tutvustamine ja elustamine 

regioon KKLM, LT, HOL, 
HTL, Hiidlaste 
Koostöökogu, 
Hiiukala 

KKLM,LT     

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Regiooni pärandkultuuritoodete (Vormsi, Kurgja, Kihnu jne) sidumine linna 
tootearendusega – väljasõidud, ühistooted, -turundus 

regioon, 
Pärnu 

        

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Tähtsündmuste ja sündmuspakettide arendamine (nt Kihnu Merepidu, Viiulifestival, 
Olevi päevad vms), sh sündmuste turundus ja sündmuse klienditeekonna/väärtusahela  
täiustamine   

regioon         

      Veealuse kultuuripärandi ehk nn vrakiturismi arendamine           

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

  Läänemere pulmade- ja mesinädalate saare tootearendus, teenusepakkujuate 
võrgustumine ja võimaluste laiendamine 

Saaremaa Saarte TAK 
koos 
partneritega 

      

Kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Muinasajaloo ja pärimustmatkade parem turundamine ja arendus (Tihuse 
muinaskohvik, muinasmatkad jne. Haakub maalinnade võrgustiku projektiga) 

Saaremaa, 
regioon 

SOL, SKK, 
Saarte TAK, 
Kkolledz 

Ühendused, 
EV 

Sihtkoha 
arenguprogra
mm 

2014 – 2020 

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

  Uisu pärand, Purjelaevaga on kavandatud meresõidud ajaloolistel marsruutidel, 
haridusprogrammid, omatoodangu turustus rannakaubanduslikus võrgustikus ning 
mitmesuguste turismiteenuste ja –toodete arendus  

Saaremaa         

madal Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Kalmistuturismi toote arendamine Vormsi, Nõva, Noarootsi  kalmistud, rõngasristid Vormsi, 
Nõva, 
Noarootsi 

KOV, MTÜ, LT LT   2014 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Traditsioonilise saare rahvaste ja rannarootsi puu aluste ja  Vikingite paatide ehitus ja 
tootestamine   

Vormsi, 
Nõva, 
Noarootsi 

EV, 
Puulaevaselts 
Vikan 

Puulaevaselt
s Vikan 
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keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Militaarpärandi objektide  Spithamis, Osmussaarel, Sutlepa, Ramsi neem, Perakülas, 
Vormsil - nende eksponeerimine 

Vormsi, 
Nõva, 
Noarootsi 

KOV, MTÜ, EV, 
Kaitseliit 

KOV, MTÜ   2016 

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Väikemõisade ja mõsaparkide korrastamine ja mõisatuurid  tootearendusse-
marsruudid  Paslepa, Pürksi, Saare, Riguldi 

Vormsi, 
Nõva, 
Noarootsi 

KOV, LT, EV, 
MTÜ 

KOV, LT Tootearenduse 
progamm 

2014 -2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Haapsalu-Noarootsi vaheline suvine aurulaevaühendus on populaarne ja tootestatud 
(laev valmimas 2014??) 

Vormsi, 
Nõva, 
Noarootsi 

KOV, EV, LT LT Interreg 
projekti 
rahastus 2013 

  

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

UNESCO- paketi arendus ja ühisturundus Eestist Tallinn -Setomaa-Kihnu regioon, 
Eesti 

        

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism Kurgja muuseumi ekspositsiooni täiendamine ja uuendamine,  eemapakettide välja 

töötamine  (nt. Koidula muuseumiga ühine pakett, Sakala Tee (Viljandi ja Pärnumaa).  
Muuseumi poe arendus – kohalik toit turistile sobivasse pakendisse (nii suurus kui 
kujundus), kaardimakse võimalus (vajab interneti ühendust). 

regioon, 
muu Eesti 

        

  Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Tori Põrgu arendamine, ajaloopärandi- Tori Hobune – infojagamine, külastuse parem 
teostus  

Pärnumaa         

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Päranditurismi teenuste arendamine (väiketaristu ja -investeeringud, matkad, 
kursused,  õppekäigud, vaatlused, sündmused jms, sealjuures ajalooliste ehitistega 
seotud teenuste arendamine). 

Hiiumaa, 
regioon 

HOL, Hiiumaa 
Muuseum, HTL 

EV, 
ühendused, 
omavalitsuse
d, Hiiumaa 
Muuseum 

Sihtkoha 
arenguprogra
mm, 
 

2014 - 2020 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Kultuurit
urism 

Muuseumide võrgustiku arendamine (Hiiumaa muuseumi filiaalid, militaarmuuseum, 
talumuuseumid, Hiiumaa mereliste traditsioonide, sh laevaehituse eksponeerimine) 

Hiiumaa, 
regioon 

HTL, EV, Eesti 
Meremuuseum
, Hiiumaa 
Muuseum 

Hiiumaa 
Muuseum, 
OV 

Sihtkoha 
arenguprogra
mm 

2014 - 2020 

Reisijärgne teenindamine, reisikogemuse jagamine 

keskmine Uuringud
, 
analüüsid 

Kultuurit
urism 

Teenuse tagasiside kogumise süsteemi loomine ja kogumine veebi- ja 
teenusepakkujapõhiselt nn Keskse teenuste kasutamise aruandlussüsteemi loomine, 
juurutamine ja haldamine. 

regioon EAS, HTL Sihtasutus 
Tuuru, 
ühendused, 
EV 

Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 
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keskmine Uuringud
, nalüüsid 

Kultuurit
urism 

Turismiobjektide (need, kus puudub aktiivne teenusepakkumine) külastatavuse 
hindamise süsteemi väljatöötamine, juurutamine ja haldamine 

regioon EAS, HTL, HOL SA Tuuru Turismi 
nõudluse ja 
toote arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 

keskmine 

  

Kultuurit
urism Pärandkultuuril põhinevate toodete ja meenete arendamine regioon        

 

Projekt 7 LÄÄNE-EESTI KUI MERETURISMI SIHTKOHT 

Mereturismi arengut Lääne-Eestis soosib geograafiline asukoht, soodsad looduslikud tingimused, samuti tööjõud ja traditsioonid.  Ühe prioriteedina on vaja tulevikus 

rohkem arendada mere ja kalandusega seotud turismiteenuseid, mille võtmesõnadeks on koostöö ja tootearendus. Merendussektori ja turismisektori koostöö  tagab 

merekeskkonna säilimise, aitab kaasa rannaäärse elukeskkonna ning rannarahvaste eluviisi arengule, pakutavad tooted ja teenused on atraktiivsed, tõstes Eesti majanduse 

ja turismi sihtkoha mainet. Merendusega seotud traditsioonid ja kultuuripärand on säilinud ning neid tutvustatakse aktiivselt Soome, Rootsi, Saksa, Taani ja Venemaa 

turgudel. Külalisjahtidel ja muudel alustel sadamasse saabuvad turistid on väga oluliseks tuluallikaks mitte ainult sadamale, vaid kogu regioonis paiknevale 

turismitööstusele. 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse 
liik 

Teemad 
mereturi
sm, 
sündmus
ed 

Tegevuse kirjeldus regiooni 
või mk 
tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse taotleja  Seosed 
teiste 
projektidega  

Rakendamis
e aeg  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine) 

kõrge Tooteare
ndus, 
koostöö  

Mereturi
sm 

Merega seotud toodete kaardistus (sadamad, aktiivne puhkus, rannad, jahiturism, 
purjetamine jne)  

regioon EAS, LET, HOL, 
HTL, Hiiumaa 
Muuseum, 
SAK, Saarte 
TAK, SKK 

SA Tuuru, HTL, LET, 
Saarte TAK, EV, KOV, 
SKK, Saarte Kalandus  

Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm 

2014 - 2020 

kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Mereturi
sm 

Turismiasjaliste teadlikkuse tõstmine ja koostöö arendamine sadamate, aktiivse 
teenuse ja majutuste vahel. Samuti kalandussektori teenusepakkujate koolitamine 
turismi põhitõdede valdkonnas (suhtlus kliendiga, teenuse kujundamine, turundus) 
lihtsustamaks koostööd muu turismi ettevõtjaga (majutus) et tekiksid kalastus-
mere-turismi ühistooted.  

regioon EAS, LET, HOL, 
HTL, EV, 
ühendused 

SA Tuuru, regioon? Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm 
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kõrge Kvaliteet, 
koolituse
d, 
mentorid 

Mereturi
sm 

Mereharidus alates noorte purjetamiskoolidest, kalastusklubidest, sõudeklubidest 
ja muudest  kuni rahvusvaheliste ürituste korraldamiseni: võistlused, laagrid, 
eskaadrisõidud, noorsoovahetus jne. Mereturism ja väikelaevandusega seotud 
turism eeldavad kaasamist, ise osalemist ja ise tegemist ning see tähendab tööd ja 
harjumust alates lapsepõlvest. Mereturism on osalustegevus, mis vajab vastavat 
eelhäälestust, teadmisi ja väärtushinnanguid.  

regioon         

kõrge Turundus  Mereturi
sm 

Sihtturgudele ja segmendile (jahiga purjetajad näiteks) suunatud regiooni 
tutvustavate reklaammaterjalide tootmine. Eesti sh Lääne Eesti väikesadamate 
ühistrükis suunatud mereturistile fin, swe, ger, eng, merega seotud aktiivsete 
tegevuste tutvustav trükis ja webi info puhkaeestis 

regioon EAS, HOL, LET, 
HTL, Saarte 
TAK, SAK, SOL 
jne 

SA Tuuru, HTL, SAK, 
Saarte TAK, 
ettevõtjad, 
ühendused 

Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm 

2014, 2017, 
2019 

keskmine Turundus  Mereturi
sm 

Põhja- ja Lääne Eesti kui rannikuala ühisturundustegevused Soome, Rootsi, 
Venemaa (Peterburi regioon), Taani ja Saksamaa turgudel. Loodus- (sh 
mereturismi) ja tegevusturismiga tegelevate reisibüroode, ajakirjanike ja 
spetsialistide tutvumisreiside korraldamine, messidel osalemine, erialaste artiklite 
genereerimine . Euroopa mereturismialastel messidel ja näitustel osalemine 

regioon LET, HOL, HTL, 
EV 

SA Tuuru Turismi 
nõudluse ja 
toote 
arenduse 
juhtimise 
programm 

  

keskmine Tooteare
ndus, 
koostöö  

Mereturi
sm 

Mereturismi ja väikesadamate koostöövõrgustiku loomine tootearenduse ja 
turunduse jaoks, 30 meremiilise vahemaa kaugusel olevate sadamate 
võrgustik,Üle-Eestilise väikesadamate võrgustiku koostöös osalemine. Samuti 
koostöö Läänemere piirkonnaga 

regioon Eesti 
Väikesadamate 
Arenduskeskus
, EAS, KOV, AK 

    

  

      Liitumine rahvusvaheliste meremarsruutidega, kohalike marsruutide 
väljatöötamine hobimeremeestele.  

        

  

Reisil viibimise kvaliteetne külaliselamus 

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Rannakülades tegutsevate (majutus) ettevõtete teenusevaliku laiendamine ja 
tegevuste mitmekesistamine kalandussektori ja käsitöölistega koostöös (kalastus, 
paadiretked jne)  

regioon       

  

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Meremaitsete propageerimine         

  

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Merelisusega kaasnevate nähtuste (torm, üleujutus, muul, sadam jne) kasutusele 
võtmine turismi eesmärgil.  

regioon       
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keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivn
e 
puhkus 

Mereturismi ja väikelaevaturismi toodete ja teenuste olemasolu  jahisadamates ( 
osalemisturismi tooted lähtudes kohalikust kultuurist ja ajaloost, 
Mereturismiteenused ja tooted; reisipaketid giidiga piirkonnas; wifi, kauplused 
sadamas ja piirkonnas, informatsiooni kättesaadavus, kohaliku käsitöö ost, 
transpordivahendite kättesaadavus, kvaliteetse toitlustamise mitmekesisus, prügi, 
tualett, piirkonna kaardid). Sadamad teenindavad ka sukeldujaid, purjelaudureid 
ning muid veespordialasid ja nende õpet.  

regioon Mkatused jne EV, ühendused, OV, 
Hiiumaa Muuseum 

Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 - 2020 

keskmine Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Traditsioonilise ja kaasaegse ning ajaloolise laeva- ja paadiehituse (Halulaev, 
Lestalaev, Hiiu ruup) ning mereliste traditsioonide taaselustamine ja 
eksponeerimine koos turismiteenuse arendamisega on olulised 
merepärimushariduse ja Eesti mereajaloo väärtustamiseks ning aitavad kaasa 
merenduse positiivse kuvandi tekkele. See omakorda on aluseks 
atraktiivse külastuskeskkonna loomisel, mis aitab kaasa mereturismi arengule. 

regioon,  HOL, HTL, 
Hiiumaa 
Muuseum, 
Halulaev, SOL, 
SKK, Saarte 
TAK, EVL, 
Kkolledz 

Ühendused, EV Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Jahiturismi ja kruiisiturismi arendamine (toodete arendamine, turundamine, 
rahvusvahelistest koostöövõrgustikes osalemine). Saaremaa süvasadam, Rohuküla 
sadama areng võimaldab samuti vastu võtta laevu.  Kruiisituristidele võimaluste 
loomine külastada vaatamisväärsusi väljaspool Tallinna.  

regioon SOL, SKK, 
Saarte TAK, 
EVL, Kkolledz 

Ühendused, EV Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Mereohutus tugevdamine turismitoodete- ja teenuste arendamisel. Vajalik 
on suunata ressursse mereteede, sadamate ja merendusürituste turvamiseks, 
preventatiivne töö meresõitjate seas (teavitusmaterjalid jne.)Mereturismi 
edendamiseks vajaliku päästevõimekuse olemasolu 

regioon  Merepääste 
Seltsid, 
Kaitseliit, 
Veeteee Amet 

      

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Väinamere süstamaratoni kui mereturismiürituse ja aktiivse puhkuse sündmuse 
tekkimine 

regioon         

Kõrge   Meretu
rism 

Suplusrandade korrastamine ja märgistamine. Turvaliste ujumiskohtade ning 
nendega kaasnevate teenuste loomine  

regioon         

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Merematkade süsteemi (rendisüsteem) juurutamine regiooni väikesadamates ja 
sobiva alusetüübi loomine  

 regioon SOL, SKK, 
Saarte TAK, 
EVL, Kkolledz 

Ühendused, EV Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 

      Merekultuuripärandi uurimine, kogumine ja säilitamine,  elujõulisena hoidmine, et 
see oleks nähtav ja kõikidele huvilistele kättesaadav. 

          

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Rahvapurjeka prototüübi juurutamine ja valdkonnaülene turundus (eksport) Saarema
a, 
regioon 

SOL, SKK, EVL, 
Kkolledz, 
Saarte TAK 

Ühendused, EV Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Saare maakonna tuletornide avamine turismiobjektidena (Sõrve, Vilsandi, Lai ja 
sobivate teenuste loomine, ühise administreerimise loomine 

Saarema
a, 
regioon 

SOL, SKK, 
Saarte TAK, 
EVL, Kkolledz, 
Veeteede 
Amet 

Ühendused, EV Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 
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kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Peretur
ism 

Perekeskse vee- ja mereteemapargi loomine Saaremaale (Arabella, Silver Ükssilm , 
Suure Tõllu vms) 

Saarema
a 

EAS, EV 

 

Investeering
ute 
programm 

2014-2020 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Meretu
rism 

Kärdla Sadama väljaehitamine ja sadama lähiümbruse väljaarendamine (sh Onu 
Ööbiku seikluspark, spaa-hotell, loome- ja turukeskus, Hiiumaa muuseum, 
elektrijaama muuseum, Kärdla rannapark, kalevivabriku meistrite majad) 

Hiiumaa Kärdla LV, HOL, 
HTL 

SA Kärdla Sadam, EV, 
ühendused 

Sihtkoha 
arenguprogr
amm 
 

2014 – 2020 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Kultuur
iturism 

Läänemere Teadmuskeskus Hiiumaal. Kavandatav multifunktsionaalne 
merehariduskeskus aitab tõsta teadlikkust Läänemerest, äratada huvi 
Läänemerega seotud elukutsete ja vaba-aja tegevuste vastu. Keskus hakkab 
toimima ka atraktiivse turismiobjektina, võimaldades Hiiumaa külastajatel 
interaktiivsete lahenduste ja mitmesuguste simulaatorite kaudu õppida tundma 
Läänemerd kogu oma kirevuses. Eraldi tähelepanu  Läänemere tuletornide ajalugu 
ja tänapäev  

Hiiumaa Kõrgessaare 
VV, EMI, HOL 

  SAP, RSA 2014 - 2020 

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Meretu
rism 

Ajaloolise Puulaevasadama loomine Haapsalusse Haapsalu
,  

        

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuur
iturism 

Merendusajaloo keskuse loomine (viikingid), teematootede ja marsruutide arendus 
ja turundus 

Saarema
a 

SOL, SKK, 
Saarte TAK, 
EVL, Kkolledz, 
Veeteede 
Amet 

Ühendused, EV Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 

  Erasektori 
investeerin
gud  

Aktiivn
e 
puhkus 

Vanamõisa karjääri kujundamine veepuhkekeskuse alaks  
Hüdrogeoloogilised uuringud; veekogu põhja puhastamine; veeliumäe ja vaatetorni 
ehitus;   sanitaarrajatiste (käimla, riietevahetuskabiinid) ehitamine; 

Saarema
a 

Pihtla VV, EAS, 
EV 

    

  

Kõrge Erasektori 
investeerin
gud  

  Rahvusvahelise merelaulude  festivali korraldamine novembris Saarema
a, 
regioon 

MV, SOL, SKK, 
Saarte TAK,  EV 

  Sihtkoha 
arenguprogr
amm 

2014 – 2020 

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Orissaares mereturism arendamine koostöös Koguva seltsiga Uisulaeva projekti 
käivitudes (Laeva valmimisel).Mereturismi läbi mereühenduse Muhu-Saaremaa 
liinil. Tegemist oleks ajaloolise saartevahelise mereliikluse taaselustamisega Samuti 
on kohalikud planeerinud arendusi paaditurismis ja võimalikul kalapüügil. 

Saarema
a 

        

Kõrge Erasektori 
investeerin
gud  

Meretu
rism 

Illiku laia detailplaneeringu lõpetamine ja arendustegevustega alustamine 
(korrastatud ja varustatud külalissadam, majutus, toitlustus, rannatemaatika) 
Orisaares 

Saarema
a 
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  Transport  Meretu
rism 

Kallaste kalasadama mereturismi  teenuste/toodete valiku laiendamine 
turismisektoris. Võttes arvesse sadama head asupaika populaarsete mere-, kala- ja 
loodusturismi sihtkohtade läheduses (Üügu pankrannik, Kautliku pank, Matsalu 
laiud) on prognoositud aastas 500-800 külalist, millest 60% moodustavad 
välisturistid. 

Saarema
a 

Muhu VV, MTÜ 
Kallaste Rand, 
Muhu 
Merepääste 
Selts 

Muhu VV     

Kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Meretu
rism 

Ajaloolise aurulaeva tootestamine. Aurulaev valmib 2014 jooksul, sõidab Haapsalu-
Noarootsi suvehooajal, võtab peale ka rattad. Ajaloolise Puulaevasadama loomine 
Haapsalusse 

Haapsalu
, 
Noaroots
i 

LT, EV, 
Haapsalu ja 
Läänemaa 
Muuseumid, 
Vormsi 

      

Kõrge Erasektori 
investeerin
gud  

Meretu
rism 

Roosta randa Rannamaja projekteerimine ja ametliku ranna kasutusloa taotlemine. Läänema
a 

Swedest Motel 
Group, OV, 
RMK 

      

keskmine Erasektori 
investeerin
gud  

Meretu
rism 

Haapsalu ja Vormsi vaheliste huvireiside käivitamine   Läänema
a 

Lääne-Eesti 
Vabatahtlik 
Reservpäästerü
hm 

      

kõrge Transport  Meretu
rism 

Väikesaartevahelise regulaarliinide arvu suurendamine lähtuvalt nõudlusest ja 
sihtkoha taluvuspiirist 

regioon         

 

Projekt 8 LÄÄNE-EESTI KUI HUVIALA-  JA   SPORDITURISMI SIHTKOHT 

Inimese füüsilist ja vaimset tasakaalu hoidvad ja professionaalset ja/või huviala arengut toetavad tooted ja teenused on Lääne-Eesti regiooni jaoks on üks prioriteetne 

teemavaldkond.  

 Tootearendus ja turundus on suunatud nii üldhuvidega aktiivsest puhkusest huvitatud inimestele kui ka spordiüritustest osavõtjatele ja proffessionaalsetele sportlastele ja 

pealtvaatajatele (võistluslik või rekreatiivne, osavõtt aktiivne (sportlane, osaleja) või passiivne (pealtvaataja, taustameeskond). Eestis on palju heal tasemel spordikomplekse 

ja spordirajatisi, siis senisest enam on vaja turundada neid võimalusi rahvusvahelistele meeskondadele ja välismaa koondistele. Mereäärsed kuurordid, taastusravi ja head 

võimalused looduses liikumiseks täiendavad seda. Sporditurism on saanud sihtkohtade võimaluseks eristuda või leevendada sesoonsuse probleemi. Turundus on suunatud  

Soome, Saksa, Vene,  Läti ja Rootsi turgudele. 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse 
liik 

Teemad  Tegevuse kirjeldus regiooni või 
mk tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Rakendamis
e aeg  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine) 
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Kõrge Uuringud, 
analüüsid 

Aktiivne 
puhkus 

Uuringud sihtrühma(de) ootuste, soovide ja vajaduste selgitamiseks (fookusrühmad, küsitlus, 
intervjuud jne). Golf, merega seonduvad aktiivsed tegevused, jalgrattaturism, jne 

regioon       

Kõrge Uuringud, 
analüüsid 

Aktiivne 
puhkus 

Proffessionaalse sporditurismi jaoks  infrastruktuuri, spordirajatiste ja treeningvõimaluste 
võimaluste kaardistamine.  

regioon       

  Kvaliteet, 
koolitused, 
mentorid 

Aktiivne 
puhkus 

Huvialaturismi, õppeturismi, sporditurismi tootearendus kaasates eksperte. Sporditurismi 
teenuse kui terviku arendamine (treeninglaagrid, spordilaagrid, surfilaagrid, üritused)  

regioon     

  

  Turundus  Aktiivne 
puhkus 

Sihturgudele nagu Venemaa, Soome, Rootsi, Läti, Saksamaa turundussõnumi(te) ja 
turundusplaani väljatöötamine, sh turundustegevuste ja -kanalite valimine , turundusplaani 
ellu rakendamine, sh elektrooniline turundus, ühis- ja otseturundus. Fam reisid, 
tootetutvustuste ja pressireisid. Otseturunus võistluste ja treeninglaagrite korraldajatele.  

regioon       

  Turundus  Aktiivne 
puhkus 

Aktiivse puhkuse trükised huvialade kaupa, osalemine messidel, Fam ja tutvustusreisid, 
artiklid erialases ajakirjanduses. Spordirajatiste, treeningvõimaluste  info veebis 

regioon       

  Sündmuse
d  

Aktiivne 
puhkus 

Aktiivse puhkuse ja spordiürituste kalendri lõimitus sündmuskalendriga, sh kalendri 
tõlkimine sihtturgude keeltesse – külastajatele lisapõhjus tulemiseks* 

regioon       

  Sündmuse
d  

Aktiivne 
puhkus 

Regioonpõhiste rahvusvaheliste sporditeemaliste mainesündmuste kaardistus ja 
ühisturundus, nende tutvustamine läbi videoklippide (RUS, ENG, FIN, LAT) 

regioon       

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Invaspordi võimaluste kaardistamine, teenuste- ja tootearendus regioon     

  

Reisi planeerimine ja broneerimine 

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Huvialaturismiagentuuri loomine regioon Loomerannik 
(loomemajanduskesk
onna valdkond), 
MAK 

    

  E-kanalid  Aktiivne 
puhkus 

Huviala- ja sporditurismi toodete ja -pakettide broneerimissüsteemi loomine (või liitumine) 
paindliku paketi koostamise mooduli arendamine klientidele (ise võimalik tooteosiseid 
valida) SMART lahendus* Visitestonia lahenduse muutumine lisaks asukohajärgsele 
lahendusele ka segmendi ehk reisija põhiseks 

regioon       

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Koostöö arendamine aktiivse teenuse pakkujate vahel – ümarlauad, kohakülastused jne*, 
samuti koostöö majutusteenusega.  

regioon     

  

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

West-Estonia Card tootekontseptsiooni arendamine ning ellu rakendamine (a la Tallinn 
Card). Rakenduse app-i loomine (tasuta külastajale) ja selle kaudu müügi motiveerimine ja 
kohapeal lisamüügi lihtsustamine* 

regioon     
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  Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Koostöö golfiväljakutega üle regiooni ja Eesti, golfi pakkumise ühtne turundamine  regioon     

  

  

Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus Aktiivturismitoodete sidumine teiste valdkonna toodetega (st matkarajad, isetegemise 

võimalused - kultuuriturism jne) 

regioon 

      

Kõrge 

Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus Rahvusvaheliste spordiürituste operatiivne info jagamine ja edastamine ning lisateenuste 

pakkumine ja müük  

regioon 

      

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus 

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Proffessionaalse sporditurismi sihtgrupile (meeskonnad) erivajadustega nn taylor made 
pakettide välja arendamine.  

regioon       

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Spordihoonete renoveerimine ja edasi arendamine  regioon       

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Puhkealade arendamine regioon       

kõrge Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Golfiväljakute arendus, Saaremaal Kuressaares Golfiväljaku arendamine, Pärnumaal 
Tahkurannas, Läänemaal Haapsalu golf 

regioon EAS, KOV   

  

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Hobumatkade ja ratsaspordikeskuste tootearendus ja teenusepakkujate koostöövõrgustiku 
loomine 

regioon     

  

kõrge Tootearen
dus, 
koostöö  

Aktiivne 
puhkus 

Jalgrattaturismitoodete arendamine (jalgrataste ja pagasi transport, teede märgistamine, 
kaartide trükkimine, jalgrataste rendisüsteem ). Jalgrattaturismi teenusepakkujate 
võrgustiku loomine, jalgrattagiidid, ühine rendisüsteem jne 

regioon     

  

kõrge Sündmuse
d  

Aktiivne 
puhkus 

Rahvusvaheliste traditsioonlste spordiürituste arendamine ja turundamine  (Püha Loomaaia 
Rattaralli, Purjetamisnädal Sailing Week, SUMMER CUP, Rahvusvaheline Pärnu Noorte 
Jalgpallifestival, Aloha Kite Challenge, Muhu väina regatt, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, 
Korvpalliturniir Ice Cup Pärnu Jääfestivali raames, Saaremaa Rally jne) 

regioon     

  

kõrge Sündmuse
d  

Aktiivne 
puhkus 

Rahvusvaheliste purjetamise, tenniseturniiride ja sõudmisvõistluste turundamine olenevalt 
aastast (avamerepurjetamise ORCi klassi 2015.a Euroopa Meistrivõistlused Pärnus) 

regioon     

  

kõrge Turismiinfr
astruktuur 

Tervisetu
rism 

Vehklemishalli rajamine Haapsalusse Haapsalu HLV   
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keskmine Turismiinfr
astruktuur 

Tervisetu
rism 

Haapsalus Väikese Viigi ümbruse asfalteeritud ja valgustatud terviseraja loomine 
rulluisutajatele, kepikõndijatele, invasportlastele jt tervisespordiharrastajatele 

Haapsalu HLV   

  

keskmine Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Roosta seikluspargi lisaatraktsioonide loomine ja sellega hooajalisuse vähendamine. Noarootsi Swedest Motel 
Group 

    

Kõrge 

Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arendamine (rattad, kepikõnd, orienteerumine, 
suusatamine, invasport) 

Läänemaa 

      

Kõrge 

Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Terviseradade arendamine  (Pärnumaal näiteks sh nt Jaansoni rada mõlemal pool jõe kallast, 
Reiu-Raeküla, Rannapark), Saaremaal Karujärve terviseradadele  elektriühenduse loomine ja 
sellest lähtuvalt radade valgustuse rajamine, Läänemaal Paralepa 

regioon, Pärnu, 
Saaremaa, 
Läänemaa 

    

  

Kõrge 

Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Auto24ring`i toodete ja teenuste arendamine ning mootorspordi ürituste (Baltimaade, 
Skandinaavia erinevad sarjad) turundamine 

      

  

kõrge Turismiinfr
astruktuur 

Tervisetu
rism 

Jõulumäe kompleksi arendamine Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK   

  

kõrge Turismiinfr
astruktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Sporditaristu arendamine Pärnus (sh nt jalgpalli sisemaneež, ujula, sisetennisehall, 
ekstreemspordikeskus, surfikeskus, välijõusaal, Kalevi staadion, Kalevi sõudebaas, Rääma 
sõudekeskus, sõudestaadion jne 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK   

  

kõrge Turismiinfr
astruktuur 

Tervisetu
rism 

Rekreatiivseid tegevusi soodustava infrastruktuuri arendamine Pärnumaal (jalgrattateed, 
pargirajad, rannapromenaad, terviserajad, jõekallaste peatusmipaigad, laudteed, jõusaalide 
rajamine välitingimustes erineva vanusega inimestele) ja rekreatiivsete tegevuste 
arendamise toetamine 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK   

  

kõrge Turismiinfr
astruktuur 

Loodustu
rism 

Kergliiklusteede arendamine - Pärnu linna  sees tervik võrgustiku rajamine ning ühendused 
Suur-Pärnuga 

Pärnu KOV, EV, SAPT, TUKK   

  

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Kultuurit
urism Aktiivsete huvialatoodete arendamine, sh õpitubade korraldamine (ka võõrkeeltes), iga-ilma 

temaatilise tegevuskeskuse /teemapargi arendus Romantilise Rannatee piirkonnas 

regioon, 
Pärnumaa 

      

  Tootearen
dus, 
koostöö  

Tervisetu
rism 

Asva maalinna baasil aktiivse puhkuse pakkumiste võimaluste arendamine (ratsutamine, 
loodusmatkad) 

Saaremaa     

  

keskmine Turismiinfr
astruktuur 

Aktiivne 
puhkus 

Hiiumaa spordirajatiste kohandamine aktiivturismiteenuste pakkumiseks Hiiumaa HOL, Hiiumaa 
Spordiliit, muud 
ühendused 

Sihtkoha 
arenguprogr
amm  
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Atraktsioon
ide 
arendamin
e 

Aktiivne 
puhkus 

Linnumäe ratsaspordikeskuse arendamine 

Hiiumaa 

      

Reisijärgne teenindamine, reisikogemuse jagamine 

  Uuringud, 
analüüsid 

Aktiivne 
puhkus 

Sihtkoha tagasiside süsteemi loomine ja tagasiside kogumine klientidelt (sisend 
tootearendusse, kvaliteedi juhtimisse ja turundusse)* 

regioon     

  

 

Projekt 9 Ligipääs Lääne-Eesti regiooni ja saartele ning turismielamused on kättesaadavad kõigile. 

Lääne-Eesti  regiooni sihtkohtad soovivad pöörata võrdset tähelepanu ka erivajadustega inimestele, et tagada neilegi maksimaalne elamus. Lähiaastatel võib erivajadustega 

turistide arv moodustada juba lausa veerandi Euroopa turistide koguarvust, Lääne-Eestis on head võimalused erivajadustega inimeste teenindamiseks: kuurortid, 

taastusravi võimalused, traditsioonid ja oskused, puhas loodus ja maalähedane toit, head meditsiinilised teenused, tihe kultuurikalender. Kindlasti on kasvamas ka 

sisemaine erivajadustega inimeste turism. 

Tegevuse 
prioriteet  

Tegevuse liik Teemad  regiooni või 
mk tegevus 

Kõik koostöö-
partnerid  

Toetuse 
taotleja  

Seosed teiste 
projektidega  

Huvi tekitamine (nõudluse juhtimine)  

kõrge Turismiinfrastr
uktuur 

Erivajadustega ja eriliste vajadustega inimestele  teabevõimaluste loomine olemasolevate 
turismiatraktsioonide juurde. Alternatiivkommunikatsiooni  juurutamine (pimedatele juba enne 
ukseni jõudmist teavitav helin, audiogiidid, piktogrammid kuulmispuuetega või ka vaimupuudega 
inimestele, suuremad sildid-kirjad nägemispuuetega turistile jne, valgusfoorid vms). Viidanduse  
sobivus erivajadusega inimestele (sildid-kaardid nägemise kõrgusel, piktogrammid jne). 

Regioon       

kõrge Transport  Ühistranspordi  ja kohale jõudmise sobivus invaturistile, sihtkohas invatakso, ratastoolibussi  vms 
transpordi vahendi rentimise võimalus 

Regioon EV EV   

kõrge Turismiinfrastr
uktuur 

Pakkumiste kirjeldus, tootearendus ehk sobivate pakettide ja marsruutide olemasolu Regioon   LT Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm 

kõrge Tootearendus, 
koostöö  

Teenindajate koolitused (toitlustus, teenindus) erivajadustega ja eriliste vajadustega  külaliste 
teenindamiseks. 

Regioon       



66 
 

kõrge Turundus  Turismiinfo andmete täiendamine puhkaeestis.ee, millised objektid ja tegevused on sobilikud 
erivajadustega inimestele (kas iseseisvalt või siis kaaslase abiga) 

Regioon     Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm, 
Sihtkoha arengu 
programm 

kõrge Turundus  Suunatud spetsiifiline turundus, invaturistile suunatud sobiva infra ja -toodete turundus lähiturgudel 
(soome, rootsi, vene) ja sihtgrupile sobivates kanalites. Spetsiifiline – näiteks viipekeelne turundus 
(kampaania kuulmispuuetega inimestele) jne 

regioon 

EV, LT, HLV LT Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm, 
Sihtkoha arengu 
programm 

kõrge Turundus  Invaturismi võimalusi tutvustavad FAM ja pressireisid, tutvustusreisid erialalühingutele, 
tugigruppidele jne 

regioon 

EV, LT, HLV LT Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm, 
Sihtkoha arengu 
programm 

kõrge Turundus  Sihtgrupile suunatud nii sisult kui vormilt spetsiifiliste trükiste koostamine (Näiteks nägemispuudega 
sihtgrupile käega kombatav ehk Braille kirjas trükis, või nn audiomanuaal  jne) 

regioon 

EV, LT, HLV, 
erialaliidud, 
puuetega 
inimeste koda 

EV, LT, HLV, Sihtkoha arengu 
programm 

kõrge E-kanalid  Veebilahendused (moodul nägemispuudega inimestele vms) 

regioon 

EV, LT, HLV, 
erialaliidud, 
puuetega 
inimeste koda, 
regioon 

  Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm, 
Sihtkoha arengu 
programm 

Reisi planeerimine ja broneerimine 

keskmine E-kanalid  Kvaliteetne  segmendile/sihtgrupile suunatud veebiturundus, temaatilise info ja pakkumiste 
kättesaadavus võõrkeeltes (visithaapsalu.com ) 

regioon 

EV, LT, HLV, 
huvigrupid, 

LT Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm 

kõrge Transport  Ühistranspordi sobivus invaturistile, kohale jõudmise võimalus ühistranspordiga, sihtkohas 
invatakso, ratastoolibussi  vms transpordi vahendi rentimise võimalus. Ühistranspordi elektroonilise 
tablooga ja ka heliga teavitus peatuse v. sihtkoha nime kohta regioon 

EV EV   

kõrge E-kanalid  Sobivate toodete info müügi- ja e-kanalites 
regioon 

ev ev Sihtkoha arengu 
programm 

Reisil viibimine, kvaliteetne külastuselamus 
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Kõrge Turismiinfrastr
uktuur 

Liikumispuudega turistile sobilike ligipääsude nagu kõnniteede mahasõitude, kaldteede ja käsipuude 
rajamine, lift, laiemad uksed, tualettruumide funktsionaalsus , funktsionaalmööbel  jne  majutuste, 
toilustuste ja teiste turismiobjektide juurde regioon 

Ev, HLV, regioon EV, HLV Sihtkoha arengu 
programm 

keskmine Erasektori 
investeeringud  

Invaturisti vajadusi toetavate  vahendite rentimisvõimaluse olemasolu sihtkohas ja majutuskohtades 
(ratastoolid, kepid, kargud jne) 

regioon 

EV EV   

kõrge Kvaliteet, 
koolitused, 
mentorid 

Võõrkeelsete invaturistide vajadustele spetsialiseerunud giidide olemasolu ja koolitamine, 
viipekeelese giidi olemasolu 

regioon 

EV, LT, HLV, 
Läänemaa 
Giidide ühing, 
HKHK 

Läänemaa 
Giidide 
ühing, HKHK 

Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm 

  Erasektori 
investeeringud  

Majutuses invatubade olemasolu, grupi mahutavus võimalusel igas linnas.  
  

      

keskmine Sündmused  Invaturistile suunatud kultuuriürituse  ellukutsumine 
regioon 

HLV HLV   

keskmine Tootearendus, 
koostöö  

Toitlustuskohtades  erinevate spetsiaalsete menüüde ja  toitude tellimise võimalus (laktoos, gluteen 
jne). Samuti abivahendite olemasolu näiteks nagu ergonoomiliste söögiriistade näol 

regioon 

EV EV   

kõrge Erasektori 
investeeringud  

Kolmerattaliste rendirataste olemasolu 
regioon 

EV EV   

keskmine Tootearendus, 
koostöö  

Võõrkeelne tugiisiku teenus majutusasutuses, 
regioon 

EV EV   

kõrge Erasektori 
investeeringud  

Invaturistile sobivate aktiivse puhkuse vahendite olemasolu (näiteks spetsiaalsed kajakid 
ratastooliinimestele)ja teenuste olemasolu (tennise, Bocciat jne võimalused) 

regioon 

EV EV Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm 

keskmine Turismiinfrastr
uktuur 

Invaturistile-lapsele sobiva invamänguväljaku rajamine 

regioon 

HLV HLV   

keskmine Tootearendus, 
koostöö  

Invaspordi arendamine ja liikumisvõimalused-grupitunnid spaades puuetega inimestele 
(ratastoolitants, võimlemine, jooga vms) 

regioon EV EV Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm 

kõrge Kvaliteet, 
koolitused, 
mentorid 

Ettevõtjate koolitamine invaturistide vajaduste tundmiseks, kommunikaatorid, lihtsamad viiped jne 
ehk personali koolitus erivajadusega puhkaja rahulolu suurendamiseks 

regioon 

LT, EV, LAK LT, LAK Turismi nõudluse 
ja toodete 
arenduse 
juhtimise 
programm 

kõrge Turismiinfrastr
uktuur 

Avalike  invatualettide rajamine 
regioon 

HLV HLV   

keskmine Turismiinfrastr
uktuur 

Invaparklad- parkimiskohad atraktsioonide juures 
regioon 

HLV HLV   
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madal Turismiinfrastr
uktuur 

Kultuuriüritustel invatsoonid (hea nähtavus), kus oleks lähim ligipääsetavus ka invatualettidele ja 
võimalusel ka teenindus (joogid) 

regioon 

EV EV   

keskmine Turismiinfrastr
uktuur 

Haapsalu Veekeskuses ratastooliga ligipääs basseini 

haapsalu 

Haapsalu 
Spordibaasid 

Haapsalu 
Spordibaasid 

  

kõrge Turismiinfrastr
uktuur 

Haapsalu Promenaadi muutmine ratastoolisõbralikumaks (ligipääs atraktsioonide juurde) 

haapsalu 

HLV HLV Sihtkoha arengu 
programm 

Reisijärgne teenindus, reisikogemuse jagamine 

kõrge Uuringud, 
analüüsid 

Tagasiside kogumine teenuse pakkujatelt 
regioon 

LT LT   

kõrge Uuringud, 
analüüsid 

Külastaja ja sihtgrupi uuringud, analüüsid 
regioon 

LT LT   

 

Lühendid 

EAS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

EELK Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

EMI ? 

ESPAL SPA Liit 

EV Ettevõtja 

EVL Eesti Väikelaevaehitajate Liit 

EVAK Eesti Väikesadamate Arenduskeskus 

HKHK Haapsalu Kutsehariduskeskus 

HLV Haapsalu Linnavalitsus 

HNRK Haapsalu Neuroloogia Keskus 

HOL Hiiumaa Omavalitsusliit 

HTL MTÜ Hiiumaa Turismiliit 

HTM Haridus- ja teadusministeerium 

KIK SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

KKLM MTÜ Kodukant Läänemaa 

KOV Kohalik omavalitsusüksus 

LAK Läänemaa Arenduskeskus 

LET MTÜ Lääne-Eesti Turism 
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LMV Lääne Maavalitsus 

LT MTÜ Läänemaa Turism 

LV Linnavalitsus 

MAK Maakondlikud arenduskeskused 

Mkatus Maakondlikud katused 

MKM Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

MTÜ Mittetulundusühing 

MV Maavalitsus 

OV Omavalitsus 

PEAK Pärnumaa Arenduskeskus 

RMK Riigimetsa Majandamise Keskus 

RP Rahvuspark 

SAPT Sihtasutus 

SAPT SA Pärnumaa Turism 

SMV Saare Maavalitsus 

SOL Saaremaa Omavalitsusliit 

STAK Saarte Turismiarenduskeskus 

TUKK Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz 

TTK Terviseturismi klaster 

VV Vallavalitsus 

KAK Kuresaare Ametikool 

Kkolledz TTÜ Kuressaare Kolledz (sh ka kompetentsikeskus) 

VA Veeteede Amet 

KM Kultuuriministeerium 

RSA Rahvusvaheliselt huvipakkuvate sündmuste ja atraktsioonide  programm 

SAP Sihtkoha arengu-programm 

TNTA Turismi nõudluse ja toote arenduse juhtimise programm 
 

 

 


