
Vilsandi rahvuspargi koostöökogu koosolek 

Loonal, 28.märts 2014  

 

Algus kell 12.00, lõpp 14.15 

 

Osalesid: Urmo Heinam, Meelis Kuivjõgi, Raimu Aardam, Tormis Lepik, Rita Peirumaa, Tiina 
Ojala, Jaan Köster, Tarmo Pikner, Kadri Kullapere, Paul-Robert Helk, Aili Küttim, Peedu Saar, 
Toomas Kukk, Ott Luuk, Katrin Trumann, Maarika Toomel, Jaanika Tiitson, Kadri Paomees, 
Marii Aksiim, Allar Liiv, Arvo Kullapere, Maarja Nõmm, Maris Sepp, Krista Kallavus, Gunnar 
Raun, Tõnu Talvi, Kaja Lotman 

Protokollis: Krista Kallavus 

1. Kaja Lotman tutvustab rahvusparkide logosid. Kui toode või teenus 
sobib prahvuspargi väärtustega, siis võivad ettevõtjad seda oma 
sündmuse või toote tutvustamiseks kasutada kooskõlastades 
keskkonnaametiga. Võib saata e-kirja. 

 

2. Maarika Toomel Tutvustas 2014 aasta orhideefestivali sündmusi  

Lisainfot leiab : www.loonamanor.ee  

Ettepanekud:  

1) A. Kullapere „aita orhideel elada!“ teha selle festivali raames ka üks elupaik korda 

2) Kaasata Junior Rangeri noored koostöös Maris Sepaga 

3) kavandada Vilsandil lammastega karjatamine nii, et oleks näha ka orhideesid (teatud 
kohad karjatada hiljem) koostöös Ökokülaga 

4) 27.-28. juuni Eesti saarte kogu rahvas Vilsandi rp-s ja võiksid osaleda festivali sündmustel 

5) kasutada rahvuspargi logo 

3. Tarmo Pikner rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse päev 22. mai on 
pühendatud sel aastal väikesaartele. Teeb ettepaneku koostöökogu sel 
päeval kokku kutsuda. Soovib teha ettepaneku liikide kaitseks ka elupaiga 
alad määratleda rahvuspargis 6-7 ala, kus on tekkinud konflikt 
karjatamisega . 

KA ettepanek liigikaiste päeva kohta – väikesaarte elanikele infotelefoni 
päev, kus saavad esitada küsimusi või teha ettepanekuid. 

http://www.loonamanor.ee/


4. Toomas Kukk teeb ettepaneku laiendada Vilsandi rahvusparki ja nimetada 
ümber Kihelkonna rahvuspargiks. Vilsandi nimi on eksitav, sest see on vaid 
ühe saare nimi. Rahvuspargi piiri taga on väga väärtuslikke alasid. Kõruse 
arendaja golfilinnaku arendussoov on hetkel tagasi võetud. Tagamõisal on 
ka palju väärtuslikke elupaiku ja liike tuleks kaitsta mitte üksiku taime vaid 
pigem biotoobi kaitse kaudu. Esialgu liita lähikonna kaitsealad, pärast 
uuringut ka vahepealsed alad. Ta kavandab KIKi projekti, et uurida 
taimkatet Tagalahest Lümandani. 

 

5. Gunnar Raun annab ülevaate Vilsandi rahvuspargi kaiste-eeskirja 
uuendamise kohta. Planeeritakse lisaks laiendada ulatuslik mereala. 
Liitmise osas on tehtud ettepanek, Leitolt tellitud ekspertiis. KE eelnõu 
avalikustamine planeeritud 2015 algusesse. 

Kihelkonna valla ettepanek- võtta kohalikud tööle metsavahtidena, tagada sotsiaalsed 
garantiid.  

Lümanda valla ettepanek kaitske inimest. Kaitsealade sees ei ole enam inimesel kohta. Las 
nimi jääda Vilsandi RP-ks. 

 

6. Krista Kallavus annab ülevaate rahvusparkide mälumaastike programmile 
Maa-ameti X-GISi kaartidel. On võimalik tutvuda kohapärimusega, kuulata 
intervjuusid ja vaadata fotosid. 

 

7. Kaja Lotman selgitab rahvuspargi valitseja seisukohta ehitamisõiguse 
andmise osas rahvuspargis. Looduskaitseseadus sätestab, et 
rahvuspargis tuleb kaitsta kultuuripärandit. Väljakujunenud asustus on 
osa kultuuripärandist, seetõttu ei anna valitseja praegu nõusolekuid uute 
elamukohtade tekkimiseks. Valitseja kavandab tellida kogu rahvuspargi 
asutuse uuringu ja analüüsida, kuhu võiks kavandada uusi elamuid nii, et 
see ei kahjustaks vana pärandit. Uuringu tulemusi tutvustatakse 
koostöökogule ning küsitakse arvamusi ka sõltumatutelt ekspertidelt. 
Praegu on võimalik taastada ja see on isegi soovitav, vanu talukohti. 

 

 

Arutelu: 

Järgmine kokkusaamine toimub 22. mail 2014. Sooviti arutada ka rahvuspargi teede 
olukorda. 


