
vaade aastani 2025 



Tulevikuvisioon 

 Loodud on kaasaegne keskkond nii eluks, kui ettevõtluseks. 

 

 Virtsu Tööstuspargis tegutseb hulk ettevõtteid 

 

 Arenenud on turismiettevõtlus ajalooliste ja looduslike vaatamisväärsuste 
baasil 

 

 Virtsu kool on leidnud oma eripära ja pälvinud sellega tunnustuse   

 

 Elanikkonna vähenemine on asendunud kasvuga 

 

 

 



Ettevõtluseks: 

On olemas põhikommunikatsioonid – side, elekter, vesi, kanalisatsioon. 

On toorainet, esmane tööjõuressurss.  

Turismiks: 

Virtsut läbib aastas üle miljoni parvlaevareisija nende hulgas üle 100 tuhande 
turisti, rahvusvahelist jalgrattateed kasutab ca 2 tuhat jalgratturit.  

Jahisadamat külastab kuni 300 alust ca tuhande inimesega. 

Neile läbisõitjatele on vaja leida ja luua Virtsus huvitavat tegevust, et nad 
peatuksid ja kohalikke teenuseid kasutaksid. 

Meretranspordiks: 

Kaubasadamas aastas ca´ 100 kaubalaeva. (dolomiit, turvas, metsamaterjal) 

Eeldused 



Tähtsamad eesmärgid 
Ettevõtlus 
• Töökohtade loomine läbi tööstus- tehnopargi rajamise 
• Kaubandus- ja teeninduskeskuse idee arendamine  raudtee kaubalao ümbruses  
Turism 
• Virtsu vasallilinnuse taastamine 
• Mõisa pargi arendamine ( piirdemüür, haljastus ja väravahoone) 
• Vanaluubi puhkeplatsi ja matkaradade võrgustiku arendamine  
Haridus 
• Süvaarvutiõppe- ja majandusalase kallaku sisseviimine Virtsu kooli  
Sport 
• Virtsu Kooli spordiväljaku arendamine (staadion, palliplatsid ja jalgpalliväljak)  
Teedevõrk 
• Kõikide Virtsu tänavate mustkatte alla viimine ja Virtsu kolme „küla“ ühendamine tänavatevõrguga. 
Heakord 
• Igapäevase heakorra tagamine 
Kogukond 
• Mõisa tallide baasil rahvamaja ning seltsimaja / muuseumihoone ehitamine 
• Ühistöö propageerimine ( talgud, kaasamine ) 



Ettevõtluskeskkonna arendamine 

Soodsa ettevõtluskeskkonna loomiseks on vaja:  

 Tagada asula üldine areng, et tööealised, eriti noored pered, peaksid siinset 
elukeskkonda enesele sobivaks, ega lahkuks mujale. 

 Leida ja soodustada Virtsule sobilike ettevõtlusalade arengut. 

 Leida ettevõtluse arendamiseks sobivad piirkonnad. 

 Soodustada elamuehituse arengut, leida selleks sobivad piirkonnad. 

 Siduda teedevõrguga ühtseks Virtsu senised kolm eraldi piirkonda. 

 Tagada elanikkonnale vajalikud teenused- haridus, kultuur, turvalisus. 

 Algatada kaubandus-, teeniduskeskuse ehituse arutelu. 



Ettevõtluskeskkonna arendamine 

 

Ettevõtluse laienemiseks Virtsu Tööstuspargi loomine. 

 

 On alustatud Virtsusse Tööstuspargi  loomise idee elluviimist 

 

 On selgunud esmane tööstuspargi vastu  huvi omavate ettevõtete ring 

 

 Projekteerija koostab dokumentatsiooni olemasoleva olukorra ja 
arenguvõimaluste selgitamiseks, millega leitakse tööstuspargile sobiv 
asukoht. Valmib 2013 a. III kvartalis. 

 

 



Kala- ja huvisadama ehitus 

Virtsu kala- ja huvisadama ehitusel on jõutud III ehitusetapini, mille lõppedes 
on pool planeeritust valmis. 

 

Sadama baasil arenevad:  

 Rannakalandus, kalapüügivõimaluste õpetamine ja populariseerimine  

 Kala esmase töötlemise võimalused 

 Väikelaevaehitus 

 Mereturism 

 Mitmesugused merega seotud vaba aja veetmise võimalused. 

 Purjetamiskooli plaanitakse 

 

 



   



Vaateplatvorm tuuleelektrijaamal 

 

 On peetud eelläbirääkimisi ja saadud tuulikute valdajalt kinnitus 
nendepoolse huvi olemasolu kohta vaateplatvormi ehituseks.  

 Selliselt platvormilt avaneks suurepärane vaade ümbrusele.  

 Kindlasti leiduks külastada soovijaid, igal aastal 100 tuhande Saaremaa 
turisti ja miljoni muu möödasõitja hulgast. 

 

 



   



Virtsu linnuse taastamine 
 Virtsu linnus, kala- ja huvisadam, Vanasõidukite muuseum ning kõrge vaateplatvorm 

tuuleelektrijaamal moodustaksid koosmõjus atraktiivse turismimagneti.  
 

 Et linnus on praegu väga viletsas seisus, ega ahvatle eriti enesega tutvuma, on vaja 
tõsiselt mõelda tema taastamisele. 
 

 Et peatada edasist lagunemist ja ehitist turistidele paremini eksponeerida on koostatud  
Muinsuskaitse Eritingimusted linnuse varemete konserveerimiseks. Tegeletakse 
rahastusvõimaluste leidmisega. (ca 5 – 10 aastat võtab aega) 
 

 Peale konserveerimist asutakse linnuse täieliku taastamise võimalusi väljas selgitama ja 
hoonele praktilist funktsiooni  otsima. 

 
 
Andri Vatsfeldt on valmistanud linnuseteemalise 3D animatsiooni: 
http://www.youtube.com/watch?v=3YOq3eC3dZM&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3YOq3eC3dZM&feature=related


   
 

Andri Vatsfeldt visioon vaatega planeeritavalt tuuliku vaateplatvormilt  

taastatud linnusele ning kala- ja huvisadamale. 

 

 



Virtsu mõisa pargi korrastamine 

Virtsu mõisa pargi taastamisega on ka varem tegeldud. Eelmise sajandi 
seitsmekümnendatel aastatel tehti uuringuid ja koostati õiend 
restaureerimistööde läbiviimiseks. Kaheksakümnendatel jõuti 
projekteerimiseni ja üheksakümnendatel taastati osaliselt pargi barokne 
väravahoone, ning kooliõpilaste abiga lõunapoolne- ja osa idapoolsest 
müürist.  

 

Virtsu Arenguseltsi eestvedamisel on viimastel aastatel puhastatud park 
talgukorras võsast ja risust ning praegu katab territooriumi muruvaip, mis 
ootab edasisi tegevusi. 

 

 



Virtsu mõisa pargi korrastamine 

Muutmaks parki Virtsu armastatud puhke ja kultuurikeskuseks on plaanis: 

 

 Viia lõpule pargi müüri taastamine. On koostatud uus projekt ja osaliselt 
töid alustatud, otsitakse  edasisi rahastamisvõimalusi 

 Pargi haljastuse, teedevõrgu ja puhkenurgakeste taastamine, mõisa 
peahoone treppide taastamine, pargi kaevu taastamine, korraliku WC 
ehitamine, õppepaviljonide ehitamine, viitade ja infotahvlite paigaldamine. 
2012. aastal koostati  projektdokumentatsioon, tegeletakse 
rahastamisvõimaluste leidmisega. Ehitatud on loodushariduspaviljon. 

 Väravahoone renoveerimise lõpuleviimine ja hoonele praktilise funktsiooni 
leidmine. On idee tasandil. 



   

Andri Vatsfeldt on koostanud 3D animeeritud visiooni Virtsu kunagisest mõisasüdamest. 
http://www.youtube.com/watch?v=6frH3YOu3-U 
Pildil: Väljavõte Andri Vatsfeldt`i 3D animeeritud visioonist “Virtsu mõis aastal 1900“ 

http://www.youtube.com/watch?v=6frH3YOu3-U
http://www.youtube.com/watch?v=6frH3YOu3-U
http://www.youtube.com/watch?v=6frH3YOu3-U


   

Virtsu mõisa pargi “pärl”, barokkstiilis väravahoone. (foto: Aleksander Mihelson) 

 



Mõisahoonete kasutusest 

Säilinud mõisahoonetest võiksid Virtsu kogukonna heaks kasutust leida kaks 
mõisa talli, mis praeguse omaniku käes väga halba seisukorda on sattunud. 
Ostusoovi on Hanila Vallavalitsus avaldanud. 

 Virtsu praegune seltsimaja on kitsas aleviku 600 elaniku jaoks. 
Postihobuste tallist saaks rahvamaja. 

 Vaja oleks ruume Virtsu seltsidele ja Harrastusmuuseumi mahukatele 
kogudele. Tööhobuste tallist saaks muuseumihoone.  

Taastatud kujul oleksid hooned kauniteks turismiobjektideks ja täiendaksid 
kogu mõisa parki tervikuna. 

 

 

 



   

Vanasse tööhobuste talli on Ivika Roometsa visiooni kohaselt võimalik ehitada ruumid Virtsu Harrastusmuuseumile ja 
konverentsiruumile. Teisel korrusel võiksid tegutseda mitmesugused töötoad.  Linnamäe tänavast saaks siis lausa 
muuseumitänav, mis algaks Virtsu linnuse- ja lõpeks mõisa pargi eksponeerimisega, ning mille äärde jääksid Virtsu 
Harrastusmuuseum ja Vanasõidukite Muuseum. 
 
 



   

Postihobuste tallist on Marttin Arro kujundanud Rahvamaja 3D mudeli. Allkorrusele mahuksid saal, 
kunstigalerii ja olmeruumid, ülakorrusele aga ruumid Virtsu seltsidele ja huvialaringidele 
 
 



Puhkus ja vaba aeg 

Aktiivse puhkuse veetmiseks on plaanis rajada:  

 Matkaradade võrgustik  

 Terviseradade võrgustik 

 Rannapromenaad 

 Telkimisplatsid 

 Puhkekohad  Vanaluupi ja Tammialusele (Vanaluubi puhkekoht paadilautri, 
grillimismajade, telkimis-, ja parkimisplatsiga  avati kasutuseks 2013 aasta 
mais.) 

 Paigaldada tornid linnuvaatlejatele 

 Ajaloolise raudteetammi korrastamine ja kasutuselevõtt ühendusteena 
valla lõunapoolsete küladega ning väärtustamine rahvusvahelise 
jalgrattateena. 

 

 

 



   

Matkaradade ja 
puhkealade  paigutuse 
visioon 



   

Vanaluubi puhkekoht  - grillimismaja  
 
 



Spordielu 

 

Tegeldakse rahvaspordi ja tervislike eluviiside populariseerimisega: 

 

 On valminud kooli staadioni, ja jalgpalliväljaku rekonstrueerimisprojekt, 
ning saadud positiivne rahastamisotsus  I ehitusjärgule –staadionile. 
Tööde lõpp 2013 sügisel. 

 

Plaanis on: 

 Matka- ja tervisespordiradade rajamine 

 Suusaraja ja uisuväljaku rajamine 

 Kala- ja huvisadama baasil veespordi võimaluste arendamine 



   

Andri Vatsfeldt on koostanud kunstnikunägemuse Virtsu staadionist ja jalgpalliväljakust. 
http://www.youtube.com/watch?v=YJL6EcHd8FM 
Pildil: Väljavõte Andri Vatsfeldt`i 3D animeeritud visioonist “Virtsu staadion“ 

http://www.youtube.com/watch?v=YJL6EcHd8FM


   

“ 



Heakord ja turvaline elukeskkond 

Jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks  peab Virtsu Arenguselts tähtsaks 
innustada kogukonda ühistööle asula hea väljanägemise, parema, 
turvalisema ja atraktiivsema elukeskkonna nimel.  

 Korraldatakse süstemaatiliselt heakorratalguid 

 Ellu on kutsutud igaaastane heakorrakonkurss „Kaunis Virtsu“, koos 
sümboolika ja reeglistikuga 

 Tegeletakse probleemsete kinnistuomanike korralekutsumisega 

 On korraldatud heakorrateenuste saamist, hangitud tehnikat 

 

 Plaanis on luua Virtsu Reservpäästerühm 

 Plaanis on Naabrivalve projekti algatamine 

 

 



Virtsu Arenguselts MTÜ 

Loetletud visioone on kogunud ja süstematiseerinud Virtsu Arenguselts 
MTÜ, mis on asutatud 2004 aastal, eesmärgiga:  

 Olla Virtsu aleviku arengu eestvedajaks ja seltsitegevuse koordineerijaks.  

 Innustada inimesi osalema ühistöös  parema, turvalisema ja atraktiivsema 
elukeskkonna nimel.  

 Toetada innovaatilisi ideid.  

 Olla kultuuri-, tervise- ja sporditegevuse eestvedajaks.  

 Julgustada ja võimalustpidi toetada ettevõtluse teket ja arengut. 



 Ettevõtluse arengu toetamine, tööstuspargi idee propageerimine. 

Kogukonna ühiselu edendamine: 

 Heakorratalgud mõisapargis ja mujal Virtsus 

 Ürituste korraldamine 

 Seltsimaja renoveerimine 

 Tegutsevad huvialaringid 

 Vaba aja sisustamise võimaluste toetamine (sport, vahendid muusikaga 
tegelemiseks) 

 Pargis kõlakoja ehituse toetamine 

 Kõlakoja istepinkide korjanduse organiseerimine ja paigaldus 

 Vanaluubi puhkeplatsi ehituse korraldamine koostöös vallaga 

 Projektdomentatsioonide koostamine - pargi müür, pargi kujundus, linnus, 
staadion, vanaluubi jm. 

Seltsi senine tegevus 



Tuginedes eelpool kirjeldatud ideedele, kutsub Virtsu Arenguselts MTÜ 
elanikke aktiivselt osalema oma töös.  

 

Tule sinagi ja osale ühises tegevuses! 
 
Ning alustame oma uksetaguse kordategemisest, see ei nõua 
palju, kuid on eeskujuks teistele ja heaks alguseks kõigele 
järgnevale. 
 

Virtsu Arenguseltsi juhatus. 

 

   


