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1. Arengukava koostamise taust ja eesmärk 
 

Anija valla turismi arengukava 2014-2020 koostati tulenevalt vajadusest hinnata valla tasandil olemasoleva 

turismiressursi potentsiaali ja selgitada välja arenguvõimalused, toetamaks läbi arendustegevuste Anija valla 

turismimajanduse potentsiaali realiseerimist. 

Arengukava on kokkuleppeline raamistik ühise visiooni realiseerumiseks vajalike strateegiliste 

tegevussuundade määratlemisena ja neist lähtuvale konkreetseid arendustegevusi ja tegevuste elluviimise 

vastutust ja partnerlust sisaldavale tegevuskavale 2014-2016. 

Turismi arengukava ja tegevuskava koostamine on kooskõlas Anija valla arengusuundumustega. 

Juba valla arengukava aastateks 2007-2013
1
 määratles ühe võtmevaldkonnana kohaliku arengupotentsiaali 

tugevdamise, sh Anija valla turismi- ja puhkevõimaluste arendamise ja mitmekesistamise. Arengukava 

eesmärk E 2.3 määratles soovitava olukorrana järgmist: Mitmekesised ja atraktiivsed puhke- ja 

turismivõimalused, väärtustatud looduskeskkond ning kultuuri- ja ajaloopärand. 

Anija valla arengukava 2014-2020
2
 toob välja nõrkusena vähese turismiettevõtluse, arvestades looduslikke 

võimalusi, linnalähedust jm. Samas nähakse võimalusena loodusliku potentsiaali paremat kasutamist, valla 

kuvandi paranemist, väärtusliku elu- ja looduskeskkonna tähtsuse suurenemist ning ettevõtjate 

arendustegevusi. Valla arengukava toob samuti välja vajaduse teha koostööd teiste omavalitsustega elu- ja 

puhkepiirkonna arengupotentsiaali realiseerimiseks. Kõrvemaa ühtse turismipiirkonna arendamise kontekstis 

tuleks teha koostööd eelkõige Albu, Anija, Aegviidu, Tapa valdadega. 

Ettevõtluse ja tööhõive valdkonnas on sihiks arengueelduste kasutuselevõtmine valla konkurentsivõime 

suurendamiseks ja eesmärgiks on mh seatud valla kui potentsiaalse ettevõtlus-piirkonna tutvustamine ja 

koolitustegevuse korraldamine väikeettevõtluse arendamiseks. Turismivaldkonna arengule avaldavad 

positiivset mõju ka mitmed teised seatud arengueesmärgid, mis käsitlevad kultuuri- ja spordivaldkonda, 

kogukonda ning infrastruktuuri ja elukeskkonda laiemalt. 

Turismivaldkonna areng mõjutab omakorda positiivselt vallaelanike töö- ja sissetulekute võimalusi, tugevdab 

piirkondlikku identiteeti ning infrastruktuuri ja vaba aja veetmise võimaluste lisandumisest võidavad nii 

külastajad, kui paraneb kohalike elanike elukeskkond. 

Käesolev turismi arengukava ja tegevuskava on jätkuks eelmisele valdkondlikku arengut käsitlevale 

raamdokumendile „Anija valla turismi- ja puhkemajanduse arengukava 2005-2010“. 

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025
3
 kohaselt kasutab Tallinn, kui Eesti turismimagnet Harjumaa 

turundamisel väljendit Tallinna lähipiirkond. Harjumaa on sihtkohana seni olnud suunatud vaid siseturule, 

kusjuures peamine sihtrühm on Tallinna elanik. Tallinnast väljasõidukohana konkureerib Anija vald 

Kõrvemaa puhkepiirkonna koosseisus nii teiste suundadega kui ka teiste piirkondadega, nt Lahemaa. Edukaks 

konkureerimiseks nii Tallinnas, siseturul kui ka välisturistide piirkonda meelitamiseks on vajalik ühtse, tugeva 

ja tervikliku puhkepiirkonna kuvandi loomine, mis hõlmab endas tervikut toetavat, kuid samas erinevatele 

sihtgruppidele sobivate kvaliteetsete toodete pakkumist ja ühisturundamist. 

Anija vallas on turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks head eeldused loodusliku ja ajaloo- ning 

kultuuripärandi näol, samuti on välja kujunenud tugevad teenusepakkujad ja turismiasjaliste koostöövõrgustik. 

Eeldused realiseeruvad positiivsete arengutena tõhusa tootearenduse ja ühisturunduse tulemusel. 

Anija valla võimalus on kasutada piirkonna arengu huvides positiivses mõttes ära Kõrvemaa head, tugevat ja 

tuntud kuvandit puhkepiirkonnana. Kõrvemaa ühtse ja atraktiivse kuvandi kui katuse all saavad edukalt 

                                                           
1
 https://www.riigiteataja.ee/akt/13226098/htmllisa/13230858 

 
2
 http://anija.kovtp.ee/documents/48937/72115/Anija+valla+arengukava+2014+-+2020.pdf/0ea6f981-9895-4823-afd2-

51d5c7f86805 
3
 

http://www.heak.ee/WWW_files/files/user_files/failidVanaltKodulehelt/documents/KOV/Tegevus%202011/turismistra
teegia.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13226098/htmllisa/13230858
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areneda alampiirkonnad, sealhulgas Anija vald, selle erinevad piirkonnad ning üksikud atraktsioonid, 

külastusobjektid ja toote pakkujad. 

Harju maakonna turismi arengustrateegia visioon 2025 kohaselt on Harjumaa külalislahke ja kvaliteetne 

turismisihtkoht sise- ja rahvusvahelisel turul, moodustades koos Tallinnaga atraktiivse ühtse koosluse. 

Eduka arengu võtmeteguritena määratleb maakondlik turismistrateegia ettevõtjate omavahelise koostöö, 

Tallinna teenusepakkujatega ning avaliku sektoriga, samuti tootearendus ja kvaliteetse teenuse tagamise 

Harjumaa peamistes turismivaldkondades – kultuuri- ja loodusturism ning perepuhkus. 

Anija valla ja Kõrvemaa puhke- ja turismipiirkonna visioon, arengusuundumused ning planeeritavad 

tegevused on kooskõlas strateegiliste raamdokumentidega nii maakondlikul kui riiklikul tasandil. 

 

2. Arengukava koostamise protsess 
 

Anija valla turismiarengukava koostamise protsessi initsieeris ja käivitas Anija Vallavalitsus heas partnerluses 

piirkonnas tegutsevate ettevõtetega, kelle hulgas aktiivse partneri rolli etendas MTÜ Kõrvemaa Turism. 

Kohe protsessi alguses kujunes asjaosaliste ühtne seisukoht, et Anija valla turismiressurssi ja arendustegevusi 

ning erinevate külapiirkondade võimalusi käsitledes on mõistlik ära kasutada Kõrvemaa puhkepiirkonna kui 

ühtse reisisihi kuvandit ja tuntust ning see on Anija vallale ja siinsetele turismiettevõtjatele ja 

külastusobjektide arendajatele kasulik. Seetõttu osalesid Anija valla turismi arengukava koostamise aruteludes 

ka teised piirkonna omavalitsused, ettevõtjad ja külastusobjektide arendajad. 

Piirkonnas tegutsevad turismiettevõtjad soovitavad kasutada Anija valla ja Kõrvemaa puhkepiirkonna 

kuvandina ühtset kaubamärki. Samas jääb igal turismiobjektil ja ettevõttel vaba võimalus kasutada oma 

väljakujunenud turundusmeetodeid ja sümboolikat. 

Osalejad tõid protsessi olulise väärtusena välja ühtsete arusaamade kujunemise, partnerluse tugevnemise, 

piirkondlikust ressursist ja tootepakkumisest informeerituse ja asjaosaliste vahelise infovahetuse paranemise, 

teenuste taseme tõusmise ja ühtlustamise ning kokkulepete sõlmimise ühise arendus- ja turundustegevuse osas: 

„Saame ise aru, millest räägime, saavutame tunde, et me kõik oleme Kõrvemaalt ja ajame ühist asja.“ 

Piirkonna turismivaldkonna asjaosalised said ühtsete arusaamade kujundamiseks ja arenguplaanide 

väljatöötamiseks kokku kolme arenguseminari raames: 01. aprillil 2014 Sportland Kõrvemaa Matka- ja 

Suusakeskuses, 15. aprillil Anija mõisas ja 6. mail Raudoja kõrtsitalus. Lisaks toimus 21. aprillil ringsõit 

tutvumaks Anija valla turismitoodete ja arendajate plaanidega. Arengueesmärke ja tegevusi sisaldava 

tegevuskava projekt saadeti kõigile osalejatele tutvumiseks ning paranduste ja täienduste esitamiseks. Kokku 

laekus parandusettepanekuid viielt inimeselt ning nendega on käesolevas dokumendis ka arvestatud. 

Arenguseminaridest osa võtnute nimekirjad on leitavad arengukava lisast. 

Anija valla ning piirkonna turismiarendajate ja turismiettevõtjate ootus on, et turismi arengukava ning 

tegevuskava koostamine ja elluviimine toetavad piirkonna, külade ning kogukondade arengut ka laiemas 

kontekstis, pakkudes lisavõimalusi teistelegi piirkonna ettevõtjatele, kultuuri- ja mittetulundussektori 

organisatsioonidele jne. 

Turismi arengukava raamistik loob eeldused olukorra saavutamiseks, kus Anija vallas ja lähipiirkonnas 

tegutsevad ettevõtted ja turismiorganisatsioonid on üksteisele koostööpartnerid ning täiendavad üksteist, iga 

ettevõte ja külastusobjekt ning teenuse pakkuja positsioneerib end vastavalt oma tugevustele vastavalt ning 

täiendab Kõrvemaa piirkonna kui tervikliku sihtkoha väärtuspakkumist. 

Anija valla turismi arengukava on koostatud perioodiks 2014 – 2020 ja selles raamistikus on välja töötatud 

tegevuskava aastateks 2014-2016. Tegevuskava vaadatakse üle ja täiendatakse kord aastas. 

Tegevuskava ja arengukava väljatöötamise protsessis osalenute nimekiri on käesoleva dokumendi lisad. 
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Anija valla turismi arendustegevusi toetava visuaalse kuvandina on soovitav võtta kasutusele „Anija eit“, mis 

registreeritakse kaubamärgina ja kus kajastuvad ka Anija valla vapil kujutatud kolm hane.  

Arenguseminaridel kõlama jäänud märksõnadest moodustus Anija valla jaoks üks täiendav tunnuslause, mida 

soovi korral nii valla kui puhkepiirkonna tasandil edaspidises turundustegevuses lähtematerjalina kasutada:  

„Anija - mõnus linnalähedane koht kvaliteetaja veetmiseks. Anijal ja Kõrvemaal veedetud aeg pole viidetud“. 

 

3. Anija valla puhkepiirkonna arengueeldused 
 

Anija vald ja kogu Kõrvemaa puhkepiirkond tervikuna on rikkad loodusliku ja kultuurilise ressursi poolest, 

millele tuginedes ja mida tootestades ning valitud sihtgruppidele kommunikeerides on võimalus luua eeldused 

potentsiaalsete külastajate reisimotivatsiooni tekkeks. Oluline on siinjuures tootearenduses ja 

väärtuspakkumises orienteeruda võimalikult täpselt valitud sihtgruppidele. 

Turismiressursi ja võimaluste esiletoomine turunduses ei ole sageli piisav külastusmotivatsiooni tekkeks, 

mistõttu on piirkonnas vajalik senisest enam tegelda tootearendusega, milles on kandev roll ettevõtjatel ja 

külastusobjektide ning atraktsioonide omanikel-arendajatel. 

Piirkonna turismivaldkonna asjaosaliste hinnangul on Anija valla olulisim turismiressurss ja tugevused 

kokkuvõtlikult kirjeldatavad järgmiselt: 

 Loodus – mitmekesine ja vahelduv maastik, sh oosid, orud, rabad, marja- ja seenemetsad, veesilmad, 

järved, Jägala jõgi, mitmekesine loomastik ja taimestik. Erineva eesmärgiga looduses liikuda soovivatel 

sihtgruppidel on võimalus liikuda nii mugavamalt kui suuremaid väljakutseid esitavatel radadel ja 

maastikel. Suuresti kuulub loodusmaastik RMK looduskatise ja maastikukaitse ala alla. Olemas on mitmed 

RMK matkarajad, loodusõpperajad ja matkateed. Anija valla territooriumil asuvad RMK Uuejärve 

matkarada, Jussi Järvede matkarada, RMK Eestit läbiv matkatee. Matkaradade ääres on olemas RMK 

poolt hooldatavad lõkkeplatsid ja telkimiskohad. Võimalus on nautida privaatset ruumi. Puhas ja kohati 

metsik loodus on suures osas põllumajanduse ja suurtööstuse vaba.
4
 

 

 Tallinnale lähedal ja hästi ligipääsetav - vähem kui tunnise auto- või rongisõidu kaugusel on linlasele 

või linna külalisele kättesaadav mitmekesine maastik, ehe looduslik keskkond. Üha enam leiab turistide, 

jalgrattamatkajate ning puhkajate seas kasutust Piibe maantee kui alternatiiv liiklemiseks Tartust Tallinna 

või vastupidi. 

 

 Ajalooline traditsioon – Kõrvemaa on kaubamärgina tuntud ja positiivse kuvandiga – turvaline, hästi 

välja arendatud infrastruktuuriga, mitmekesist ja kvaliteetset teenust pakkuv ning hästi kättesaadav 

puhkepiirkond. Ajalooliselt Aegviidu olnud nr 1 väljasõidu- ja puhkepiirkond tallinlasele, mis omab 

taasavastamise potentsiaali. 

 

 Kultuurilugu ja tänapäevased paeluvad lood  – piirkonnas on rikkalikult eesti küla (aja)lugu, ja 

kirjanike loomingu aines, ajalooliselt ja kultuurilooliselt olulisi paiku, sh vargamäe, samuti praegu 

tegutsevaid loomeinimesi, käsitöötegijaid ning säilinud traditsioonilist elulaadi ja oskuseid. 

 

 Aastaringselt puhkamiseks sobiv - aastaringselt meelelisi elamusi ja tegevusvõimalusi pakkuv 

külastuspiirkond. Talispordi- ja talvepuhkuse piirkonnana tunnustatud ning lähedal (vs nt Otepää 

kolmetunnise sõidutee kaugusel). 

 

 Me oleme kõik Kõrvemaalt! Kokkuhoidmine, ühtsus, sh ettevõtjate ja valdade koostöö. 

 

                                                           
4
 Vt ka http://www.puhkaeestis.ee/et/sihtkohad/rahvuspargid/korvemaa 

 

http://www.puhkaeestis.ee/et/sihtkohad/rahvuspargid/korvemaa
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 „Anija eit“ („Meie küla eide“ edasiarendus) – loomulikul moel piirkonna sümboliks kujunenud 

ning siseturul juba laialt tuntud ja erinevat tüüpi toodete turunduses kasutatav, kohaliku kunstniku 

poolt loodud värvikas ja positiivselt eristuv karakter, mis aitab jutustada piirkonna lugusid eristuvalt ja 

humoorikalt. 

 

Anija vallas pakutavad turismiteenused ja külastusobjektid on detailselt kirjeldatud arengukava lisas 3 Anija 

valla turismiteenuste ja –ressursi ülevaade. Ressursi ülevaate põhjal võib väita, et olemasoleva loodusliku, 

kultuurilise ja ajaloolise ressursi kasutuselevõtmisel ja tootearenduses, aga ka vallale ja selle piirkondadele 

iseloomulike tunnusürituste väljaarendamisel on veel märkimisväärselt potentsiaali. Seda nii 

külastusmotivatsiooni tekitavate toodete arendamisel (nt toode, mis põhineb paberitootmise ajalool Kehras 

koos kaasaegsete interaktiivsete haridusprogrammidega, jalgrattamatkade jm aktiivse puhkuse tooted, 

sündmused) kui turismi baasteenuste pakkumise mitmekesistamisel ja kättesaadavuse parandamisel 

(majutusteenus ja toitlustusteenus). 

 

4. Anija valla puhkepiirkonna sihtgrupid ja sihtturud 
 

Anija vald osana Kõrvemaast on eelkõige reisisiht loodust  ja looduses puhkamist väärtustavale inimestele, kes 

jaotuvad erinevate huvide ja vajadustega sihtgruppideks. 

Anija piirkonna turismiteenuste pakkujate peamisteks sihtgruppideks on: 

 Harrastussportlane, aktiivtegevuste nautija üksikkülastajana ja seltskonnana, meeskonnana; 

 Haridusasutused, koolinoored spordiürituste, laagrite ja klassiekskursioonide toodete osas; 

 Pere ja seltskond Eestist ja lähivälismaalt, sh Peterburi, Soome, Läti; 

 Asutused, ettevõtted, organisatsioonid koolitus-,seminari- ja firmaürituste teenuse klientidena; 

 Vanemas keskeas ja seeniorklient grupituristina Eestist ja välismaalt, sh kruiisiturist. 

Anija valla turismipiirkonna olulisimaks ja kasvupotentsiaali omavaks turuks on siseturg, eelkõige Tallinn, 

kuid kasvupotentsiaal on ka lähivälismaa turgudel, sh Soome, Venemaa. Turundusalast koostööd kattuvate 

sihtgruppide ja sarnase tootepakkumise osas saab ja tuleb teha teiste võrgustike ja katusorganisatsioonidega, 

eelkõige Piibe maantee arendajate, Harjumaa, Tallinna, Põhja-Eesti Turism jt turismivaldkonna võrgustike 

ning koostööorganisatsioonidega. 

Märkimisväärset kasvupotentsiaali omab samuti spetsiifiliste vajadustega välisturist mujalt Euroopast ja 

kaugturgudelt, kes on saabunud Tallinnasse kruiisituristina. Turismi kasvupotentsiaali saab siiski positiivsena 

hinnata vaid tuginedes piirkonnas säiluvale majandus-poliitilisele stabiilsusele. 

 

5. Turismivaldkonna arenguvisioon 2020 
 

 Anija valla turismitooted ja teenused on sidustatud ja väärtuslik osa Kõrvemaast kui terviklikust 

turismisihtkohast ning vaba aja veetmise piirkonnast ning toimib vastastikku kasulik koostöö. 

 

 Kõrvemaa kui puhke- ja turismipiirkond on siseturul tugev kaubamärk, kus Anija valla põhisel 

tootepakkumisel on etendada oluline roll. Piirkonna kuvandi olulisteks elementideks on: 

 

o meeleline keskkond ajalooliste traditsioonidega puhkepiirkonnas; 

o eriilmelise ja vaheldusrikka loodusmaastikul põhinev suurepärane aktiivse ja looduspuhkuse 

võimaluste ja tootevalik; 

o Kõrvemaa on tuntud kui Eesti matkakeskus ja Aegviidu kui matkapealinn; 

o väga hea kättesaadavus ja linnalähedus; 
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o mitmekesist kultuuripärandit väärtustav, interpreteeriv ja tootestav sihtkoht. 

 

 Külastatavus nii siseturistide, ühepäevakülastajate kui välisturistide poolt on kasvutrendis. 

 

 Anija vald koos Kõrvemaaga on aastaringselt väärtust pakkuv ja külastajaid teenindav sihtkoht. 

 

 Kõrvemaa on Tallinna elanike ja Tallinna külastajate esmaeelistus aktiivse ja looduspuhkuse 

väljasõidupiirkonnana tunnise sõiduaja ulatuses (nn Tallinna puhketuba). 

 

6. Arendustegevuse valdkonnad ja strateegilised eesmärgid 2020 
 

Arenguvisiooni saavutamiseks on määratletud neli strateegilist tegevussuunda: 

 Taristu ja tegevuskeskkonna arendus 

 Tootearendus 

 Mainekujundus, turundus ja müük 

 Koostöö ja koordinatsioon 

Strateegilised eesmärgid kokkuleppelistes tegevussuundades on alljärgnevad: 

Taristu ja tegevuskeskkond 

Anija valla külastusobjektid ja turismiteenused nagu ka Kõrvemaa puhke- ja turismipiirkond on hästi 

ligipääsetavad ning tagatud on piirkonnaülene ühtsetel alustel ning külastaja võimalikku teekonda ja 

lähtepunkte arvestav viidastus, liikumise ohutus ja mugavus on paranenud (nt lisandunud kergliiklusteede 

abil). 

Kõrvemaa puhke- ja turismipiirkonda läbiva raudteeühenduse potentsiaal on teadvustatud ja rakendatud läbi 

koostöö partneritega ning erinevate liikumisvahendite kombineerimist võimaldavate lahenduste väljatöötamise 

(nt rong + jalgrattalaenutus + kergliiklusteed; rong + transfeer; broneerimissüsteem jalgrataste 

transportimiseks rongis jne). 

Piirkonna teenusepakkujate juurde on tagatud aastaringne ligipääsetavus, külastusobjektidel on tagatud 

heakord ja turvalisus. 

Anija mõisas nagu ka teistes Kõrvemaa puhke- ja turismipiirkonna olulisimates keskustes, nt Aegviidus on 

avatud infopunkt külastajatele, mida toetab infotahvlite, viitade ja „Anija eide“ kuvandi elementidest koosnev 

piirkonnaülene teabevõrgustik. 

Anija mõisakompleksi arendustegevused on ellu viidud vastavalt arenguplaanidele. Kehra raudteejaam on 

kaasajastatud elanikele ja külastajatele teenuste pakkumiseks ning täidab erinevaid elanikele ja külastajatele 

vajalikke funktsioone. 

 

Tootearendus 

Anija piirkonnas on suurenenud ja mitmekesistunud turismitoodete ja –teenuste pakkumine ning tänu sellele 

ka külastatavus, teenuste tarbimine ning turismisektori mõju piirkonna arengule. Anija mõis ja Kehra on 

saavutanud tuntuse omanäoliste turismiteenuste pakkujana, väärtustades ja arendades olemasolevat pärandit, nt 

Anija mõis, Kehra raudteejaam ja paberivabrik jm. Anija valla külade piirkonnad on välja arendanud 

paikkondlikule ressursile põhineva tootepakkumise, mida on võimalik pakkuda eraldi tootena või põimituna 

piirkondlikesse turismipakettidesse. 

Anija vallas ja Kõrvemaa puhke- ja turismipiirkonnas olemasolevad ja loodavad tooted toetavad piirkonna 

ühtset kuvandit, on piirkonna väärtustel, sh loodus, kultuur, elulaad, aktiivne puhkus jm põhinevad, 

kvaliteetsed, sihtgruppide vajadustest lähtuvad ja mitmekesised.  
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Ettevõtted ja teenuse pakkujad täiendavad Kõrvemaa puhke- ja turismipiirkonna väärtuspakkumist, üksteise 

tooteid, pakette ja marsruute. 

 

Mainekujundus, turundus ja müük 

Kõrvemaa turismipiirkonna kuvand on atraktiivne, ühtne ja sihtgruppidele kommunikeeritud ning Anija 

piirkonna turismiteenused on selle kaudu hästi tutvustatud ja turundatud. Anija vallal on nähtav koht ja oluline 

roll tervikliku turismipiirkonna kuvandis ja tootepakkumises. 

Võrgustiku liikmetel ja partneritel on ühine arusaam ja lähenemisviis turunduses. Piirkonna teenusepakkujad 

tegutsevad ühtse kuvandi hoidmisest ja arendamisest lähtuvalt ning rakendavad ristturundust. Iga teenuse 

pakkuja juures on olemas piirkonna visuaalsed elemendid ja infomaterjalid. 

Piirkondlikud info- ja turundusmaterjalid on välja töötatud ja levitatud kõigis asjakohastes kanalites ning 

sihtturgudel. 

„Anija eit“ kaitstud kaubamärgina ja erinevaid turismitooteid, külastusobjekte ning turismiteenuseid 

visualiseerivad „Anija eided“ on piirkondliku turundussõnumi kandjatena liikvel (virtuaalselt, füüsiliselt 

piirkonnas, sissesõiduteedel, objektide juures ja teatud turunduslikult olulistes paikades, nt messid, sadam, 

Tallinna vanalinn jm) ning „Anija eide“ humoorikad ütlemised on piirkondliku turunduse 

kommunikatsioonikeele aluseks, kus „Anija eit“ kiidab ja müüb erinevaid piirkondlikke tooteid (nt „Anija eit 

rassib räätsadega rabas“, „Anija eit paitab kõrvu kaunil kontserdil“, „Anija eit karjatab Anija meeste 

hästisöönud hanesid“, „Anija eit käib Soodla poest präänikut ostmas“ vms). 

 

Koostöö/koordinatsioon 

Anija valla turismivaldkonna asjaosalised ja turismiteenuste pakkujad kuuluvad suures osas Kõrvemaa puhke- 

ja turismipiirkonnas toimivasse turismiasjaliste vabatahtlikku partnervõrgustikku, mis tegutseb võrgustiku ja 

selle liikmete huvides ning ühtse arenguvisiooni ja eesmärkide saavutamise nimel. Anija vald, valla 

turismiettevõtjad ja teenusepakkujad osalevad võrgustiku tegevuseesmärkide seadmises ja tegevuste 

elluviimises ning piirkonna ja teenusepakkujate huvide realiseerimises. 

Koostöövõrgustiku tegevus ja partnerlus võrgustikus on reguleeritud partnerluslepingutega. 

Koostöövõrgustiku igapäevase tegevuse ja asjaosaliste kaasatuse korraldamiseks on loodud ametikoht - 

turismikoordinaator, kelle tegevusvaldkondadeks on mh teabevahetus võrgustikus, võrgustiku tootearenduse, 

turunduse, kvaliteedikontrolli ja koolitustegevuste koordineerimine. Võrgustiku liikmete hulka võivad kuuluda 

Anija valla ettevõtjad ja külastusobjektide arendajad, KOV, kõik piirnevad ja piirkonna tootearenduse ning 

turunduskontseptsiooniga haakuvad kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, ühendused ja teised huvitatud 

osapooled. 

Eeltoodud strateegilistest tegevussuundadest lähtuvalt töötati turismivaldkonna asjaosaliste ühistööna välja 

praktiline tegevuskava lähiaastateks, mis on käesoleva arengukava lahutamatu osa ja rakenduskava, millest 

lähtuvalt tegutsevad Anija valla turismi- ja puhkemajanduse valdkonna arengust huvitatud ja seda toetavad 

osapooled. 

Tegevuskava määratleb prioriteetsed tegevused, tegevuste elluviijad ja partnerid ning indikatiivse ajakava. 

Tegevuskava elluviimiseks rakendatakse kohalike omavalitsuste vahendeid, ettevõtjate ja 

turismiarendusorganisatsioonide vahendeid ning kaasatakse maksimaalselt täiendavaid rahastusallikaid, sh EL 

2014-2020 rahastuse perioodil turismisektori ja piirkondliku arengu edendamisele suunatud vahendeid jt 

fonde. 

Käesoleval hetkel pole meetmete rakendamise mehhanismid lõplikult fikseeritud, kuid 03.juulil 2014 valitsuse 

poolt kinnitatud tabel on leitav struktuurivahendite veebilehel www.struktuurifondid.ee.
5
  

                                                           
5
 http://www.struktuurifondid.ee/public/meetmete_nimekiri_VV_korraldus_03.07.2014_VV_istungile.pdf 

 

http://www.struktuurifondid.ee/public/meetmete_nimekiri_VV_korraldus_03.07.2014_VV_istungile.pdf
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7. Arengukava kinnitamine ja muutmine 

 

7.1. Arengukava ja selle muudatused valmistab ette Anija vallavalitsus koostöös Anija valla turismivaldkonna 

ettevõtjatega. 

7.2 Arengukava koos tegevuskavaga vaadatakse üle üks kord aastas. 

7.3. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Anija Vallavolikogu. 

 

Lisa 1 Anija valla turismiarengukava ja tegevuskava koostamise protsessis osalenud inimesed. 

Lisa 2 Turismivaldkonna arendamise tegevuskava Anija vallas 2014-2016 

Anija valla turismivaldkonna tegevuskava aastateks 2014- 2016 lähtub strateegilistest eesmärkidest 

kokkuleppelistes tegevussuundades, vt ptk 5.  

Tegevuskava on lisatud eraldi failina. Tegevuskava kuulub üle vaatamisele iga-aastaselt. 

Lisa 3 Anija valla turismiteenuste ja –ressursi ülevaade. 

Anija valla turismiteenuste ressurss on esitatud kaardistusena seisuga juuni 2014 ja on lisatud eraldi failina. 

Anija valla territooriumil pakutavad turismiteenused, külastusobjekt jm ressurss on tähistatud eristuva värviga. 

 

 

 


