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● Sissejuhatus
● Tuletorniturism maailmas
● Soome ja Eesti kogemused
● SWOT-analüüs
● Visioon
● Strateegia
● Tegevuskava (koostöö veeteede ametitega, 

investeeringud, tootearendus, turundus, info)
● Lisad (andmed tuletornide kohta)

Ühine tuletorniturismi 
arengustrateegia 

2008-2013(struktuur)



  

● leidub tuletorniturismi arendamisest huvitatud 
aktiivseid omavalitsusi ja mittetulundus-
ühendusi 

● palju huvitavaid tuletorne
● mõned tuletornid on edukalt turismi heaks 

kasutusele võetud
● tuletornid asuvad atraktiivsetes kohtades
● taustateave tuletornidest on hea
● Soome Veeteede Amet on aktiivne toetaja
● tuletorniturism annab tööd äärealadel

SWOT: tugevused



  

SWOT: nõrkused
● paljude tuletornide tehniline seisund on halb
● ligipääs väikesaarte tuletornidele on raske
● Eesti Veeteede Amet pole veel aktiivselt 

toetama asunud
● tuletornide juures pole piisavalt teenuseid
● turismiinfo tuletornide kohta on turisti jaoks 

raskesti leitav ja suures osas võõrkeeltesse 
tõlkimata 

● mitmed turismiväärtuslikud tuletornid pole 
leidnud huvitatud arendajat



  

SWOT: võimalused
● huvi tuletornide vastu on suur
● tuletornide kasutuselevõtt uutel otstarvetel levib 
● inimestel on rohkem raha reisimiseks
● EL rahastusvõimalused
● vaba liikumine Euroopas kasvab
● turul on uued tuletornidega seotud tooted 

( tähtsündmuste - pulmad jms korraldamine, 
konverentsiteenus, loodusvaatlused, 
eelnevatega seotud toitlustusteenused)

● rahvusvaheline koostöö (sh tuletorniturismi alal) 
laieneb



  

SWOT: ohud
● riik ei investeeri piisavalt tuletornide alalhoidu, 

tornid hävivad
● vastuolud naaberkinnistute omanikega 

takistavad ligipääsu tuletornidega tutvumiseks 
● loodus- ja muinsuskaitse karmistumine takistab 

turismi kasvu rannikul
● tuletornide erastamine viib need avalikust 

kasutusest välja 



  

Visioon
● Aastal 2013 on Eestis vähemalt 7 tuletorni 

külastajaile avatud, Soomes 12 
● turismimarsruutidesse on Eestis haaratud 

vähemalt 12 tuletorni, Soomes 20
● Eesti tuletorne külastab vähemalt 60 tuhat 

inimest aastas, Soomes 60 tuhat



  

Strateegia
● Huvirühmad koonduvad tuletorniseltside 

ümber 
● koostöö veeteede ametitega ja teiste 

riigiasutustega tuletornide säilitamiseks ja 
eksponeerimiseks 

● toetudes nõudluse kasvule  võetakse turismiks 
sobivad tuletornid  selleks võimaluse piires 
kasutusele  

● investeeringute ja uute turismitoodete 
väljaarendamise rahastamiseks taotletakse EL 
struktuurifondide toetusi 

● tooteid arendatakse ja turundatakse 
rahvusvahelises koostöös  



  

Programmid rahastamiseks
www.eas.ee 

● Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
programm (ERF)

● Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
väikeprojektide programm(Eesti riik)

● Piiirkondliku arengu kavandamise programm 
(Eesti riik)

● Interreg A,B,C (ERF)
● LEADER+ jt

http://www.eas.ee/

