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LIFE to alvars ehk Elu loopealsetele 

• Projekti kestvus: 01.09.2014-01.09.2019

• Projekti kogueelarve: 3 725 865 eurot.

• LIFE+ Nature fond: 2 791 305 eurot. 

• KIK:  929 060 eurot 

• Tartu Ülikool: 2000 eurot

• Eesti Maaülikool: 2000 eurot

• Eesti Pärandkoosluste Kaitse ühing: 1500 eurot



Eesmärgid lühidalt
TAASTA
25 projektialal, 2500 hektaril loopealsetel vii kadakate katvus10-30%-ni

ja raiu välja männid. Koolita osalejaid tööd läbi viima ja seira tulemusi. 

HOOLDA
raja karjatamiseks vajalik taristu- 376 km karjaaedu, 67 

elektrigeneraatorit, 543 väravat, 50 joogikohta, 25 loomade kogumise 

aeda, 47 teisaldatavat loomade varjualust, remondi 45 km 

ligipääsuteid.

TEAVITA
tõsta inimeste teadlikust loopealsetel leiduvate loodusväärtuste kohta-

loo koduleht, paigalda 59 infostendi, trüki ja jaota 10 000 voldikut, tee 

kord aastas piirkondlik projekti tegevusi tutvustav seminar, kirjuta 

artikleid kohalikesse ajalehtedesse 4 korda aastas, lastele tee 

lõbus loopealsete mäng nutiseadme jaoks. 



Projektialad Vilsandi rahvuspargis



Taastamislepingute sõlmimine

• 2015 aasta 1 detsembri seisuga sõlmitud 28 taastamistööde 

lepingut ja ettevalmistamisel on 3 lepingut

• Nendest Vilsandi rahvuspargis sõlmitud 1 leping ja ettevalmistamisel 

1 leping



Elupaiga taastamine
• Lepingutega kaetud taastatava ala pindala 401,3  ha 

• RMK poolt võetud raiekohustus 412,4 ha

• Rahalisi kohustusi võetud 707396,52 eurot

• Sellest Vilsandi rahvuspargis 6,6 ha mahus 17 346,2 eurot

• 2015 aastal suvel karjatamises 253 ha loopealset. 

• Toimunud 2 Rootsi ekspertide külastust projektialadele. 



Elupaiga taastamine



Elupaiga taastamine



Elupaiga taastamine

Masinaga taastatud ala känd vs käsitsi taastatud ala känd

Lisaks töö kvaliteedi 

erinevusele on masinaga tööde 

teostamine oluliselt kiirem. 



Karjatamistegevuse taastamine

• Viidud läbi riigihange karjatamistarvikute hankimiseks.

• Karjatamistarvikud hangitud 440 ha taastatud loopealse jaoks 

2015 aastal soetatud

• 9 varjualust 

• 15 joogikohta 

• 9 kogumisaia komplekti 

• 9 loomade varjualust 

• 54,4 km karjaaedade materjali 

• 60 väravat 

• 19 elektrigeneraatorit 



Tegevus C2 – karjatamistegevuse taastamine



Juurdepääsuteede remont

• Planeeritud kruusaga täita Eeriksaare poolsaarele viivat teed 2017 aastal 

mahus 3,3 km. 



Elupaiga taastamine seemnete külvamise abil

• Tööde teostaja MTÜ Elurikas Eesti.

• Lähim koht, kus seemnetega taastamine toimub on Neeme (Undva) 

projektialal. 2015 aasta talvel on planeeritud viia läbi pinnase 

ettevalmistustööd. 

• Teostatud esimesed seemnete kogumise proovid „brush harvesteriga“. 



Biomitmekesisuse seire ja taastumise edukuse 

seire

• 2015 aasta suvel viidi Tartu Ülikooli poolt läbi 

biomitmekesisuse seire 12 projektialal 

(planeeritud 2015 12 projektiala) sh 

Atla-Eeriksaare

• Taimestiku seiramiseks märgiti maha 

püsivad ruudud. 

• Seiratavateks elustikurühmadeks on 

taimed ja putukad (liblikad, ämblikud).  

• Taastumise edukuse seiret viib läbi Eesti Maaülikool. KIK projekti raames 

on valminud ankeet seire läbi viimiseks. Hinnatakse, kas ala on taastamise 

käigus viidud sellisesse olukorda, et taastumine saab alal toimuda. 

• 2015 aastal taastumise edukuse seiret ei ole planeeritud- seire 

viiakse läbi peale taastamistegevuse lõppu. 



Sotsiaalmajandusliku mõju uuring

Uuring viiakse läbi küsitluste abil. 
1) Küsitlus projektis osalevatele taastajatele/hooldajatele peale projekti lepingu täitmist 

– koostatud ja veebis kätte saadav. Eeldatav maht 70. 

Läbi viidud 2 küsitlust

2) Küsitlus projektialade läheduses asuvatele majutusasutustele- koostatud ja veebis 

kätte saadav. Eeldatav maht 50. 

Läbi viidud 10 küsitlust

3) Küsitlus projektis osalevatele maaomanikele- viiakse läbi õppereisidel paberi peal. 

Eeldatav maht 80. 

Läbi viidud 23 küsitlust. 

4) Küsitlus projektialasid külastavatele turistidele – trükitakse voldiku viimasel lehel 

makstud vastusena, vastajatele auhind. Jaotatakse 10 000. Eeldatav maht 2000.

5) PRIA registrite abil võrreldakse hooldajate registreeritud kariloomade arvu ja 

poolloodusliku koosluse pindala enne projektis osalemist

ja projekti lõppedes. 



Suhtlemine kogukonnaga

Eesmärgiks igal aastal läbi viia vähemalt 4 avalikkusele suunatud koosolekut. 

2014 ja 2015 toimunud 4 avalikku koosolekut aasta lõpus novembris ja 

detsembris Hiiumaal, Muhumaal, Saaremaal ja Läänemaal. 



Infomaterjalid

• Loopealsete taimestikku ja elupaika tutvustavad tahvlid Hiiumaale 

Orjaku külaseltsi majja ning Sõrve muuseumisse. Paigaldamine toimub 

järgmisel nädalal. 

• infostendid käidavatesse kohtadesse projektiala läheduses 

2015 aasta infomaterjalide hankega tellitud 18 infostendi, millest 1 Vilsandi         

rahvuspargis.

• Koostatud 14 000 voldikut Eesti, Inglise, 

Soome ja Vene keeles.



Loopealse taastamise koolitus

EESMÄRK: koolitada kõik projektis osalevad taastajad ja hooldajad

TEHTUD: toimunud 1 koolitus – koolitatud 70 inimest (eesmärk oli 50!)

EDASI: 2015 toimub 1 koolitus 25.-26. september (registreerunud 40 inimest)

Koolitusi korraldab Pärandkoosluste Kaitse Ühing. 



Suhtlemine maaomanikega

Eesmärgiks korraldada 2 õppereisi maaomanikele ja huvilisetele aastas. 

2015 aastal toimus 1 maaomanike õppereis Hiiumaal Käina- Lahe – Kassari 

projektialal 18 juunil ja 1 maaomanike õppereis Saaremaa ja Muhu 

maaomanikele Muhumaal Koguva- Igaküla ja Lõetsa projektialal  23 mail. 

2016 aastal samuti planeeritud 2 õppereisi maaomanikele. 



Puisniitude taastamise projekt 

WOODMEADOWLIFE

• Projekti taotlus on koostatud- planeeritud esitada sügisel 2016 

• Projekti planeeritud algus positiivse rahastamise otsuse korral sügis 2017

• Kestus 5 aastat, taastatav puisniitude pindala 700 ha 

• Planeeritud eelarve 5,1 milj eurot

• Põhilised tegevused: puisniitude taastamine, 

• Vilsandi rahvuspargis planeeritud puisniitude taastamise projektialad –

Atla- Austla

Tagamõisa



Puisniitude taastamise projekt 

WOODMEADOWLIFE



Küsimusi/ettepanekuid?


