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Majutuskohtade arv



Mis on eesmärk?

l
Selgitada 2014.a. lõpuks koostöös väikesaarte esindajatega välja vajalike ning võimalike ühiste 

arendusprojektide ideed koos potentsiaalsete rahastamisallikatega, arvestades struktuurfondide ja 

rahvusvaheliste programmide toetusvõimalusi perioodil 2014-2020 

l
Vähemalt ühe idee realiseerimine projektina sobivale fondile.



Millised väikesaared (omavalitsused) 

projektis osalevad?

Kihnu (Kihnu vald)

             Manija (Tõstamaa vald)

 Vormsi (Vormsi vald)

              Osmussaar (Noarootsi vald)

Naissaar (Viimsi vald)

               Aegna (Tallinna Kesklinna Valitsus)

Piirissaar (Piirissaare vald)

               Prangli (Viimsi vald)

Abruka (Kaarma vald)

             Ruhnu (Ruhnu vald)

Kesselaid (Muhu vald)

               Vilsandi (Kihelkonna vald)



Mida see annab?

l
Põhjaliku ülevaate:

l

- väikesaarte külastajate arvudest ja külastatavuse trendidest (hooajati, peamiste külastajagruppide 

lõikes)

l
- olemasolevatest teenustest külastajatele (transpordi infrastruktuur ja transporditeenus, 

majutusvõimalused, toitlustusvõimalused s.h kohalikul toorainel baseeruv traditsiooniline toit, 

tutvumisvõimalused pärandkultuuriväärtustega (loodus, ajalugu, rahvakultuur), pakutavad pakett-

teenused jne)

l
- olemasolevatest turundamiskanalitest ja sihtgruppidest

   Lisaks kogukonna hinnangu turismimajanduse senisele seisule selle planeerimise ja haldamise 

seisukohalt (määratletud saarte arenguga tegeleva kohaliku omavalitsuse, vabakonna ja ettevõtjate 

abiga)



Millised on järgmised sammud?

l
Küsimustiku väljatöötamine ning laialisaatmine projektiga seotud kohalikele omavalitsustele, 

vabaorganisatsioonidele ning turismiettevõtjatele.

l
Vajadusel telefoniintervjuud.

l
Saadud andmete analüüs.

l
Kirjalik lõpparuanne tähtajaga 31.10.2014.

l
Projektiidee ettevalmistamine ja võimalike rahastuskanalite leidmine tähtajaga 15.01.2015.



Mis on praeguseks selgunud?

l
Pilt on kirju

l
Teenused/tooted saareti väga erinevad

l
Väikesaarte majutuskohad erinevalt nähtavad (ka ühe saare peal paiknevad teenusepakkujad)

l
Infoleitavus väga erinev – mõne saare kohta palju infot, mõne kohta minimaalselt

l
Hooajalisus - trend suvitussaarte suunas – transport saartele, teenused

l
Kodulehed kohati küsitava sisuga – faktivead, kirjavead, üldine koduleht (saar.ee) mõne eraettevõtja käes



Majutuskohtade arv



Turistide/külastajate arv aastas



Ettepanekud esmapilgul

l
Rohkem koostööd

l
Ühised paketid

l
Ühine infrastruktuuri arendamine külastajatele (jäätmekäitlus, teeviidad, infostendid)

l
Olge nähtavamad



Tänan tähelepanu eest!

anneli.kikkas@ttu.ee
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