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Pähni 



Külastuskorralduse ja loodushariduse 

tegevusvaldkonna eesmärgiks on pakkuda 

looduspuhkuse võimalusi ning 

tutvustada kaitseväärtusi läbi 

igaüheõigusel tugineva looduses 

liikumise süsteemi puhke- ja kaitsealadel. 

Sellega aidatakse kaasa elanikkonna 

loodusteadlikkuse ning -hoidlikkuse 

kasvatamisele ja vähendatakse 

looduskasutusega kaasneda võivaid 

negatiivseid mõjusid. 



KOHT  

taristu 
planeerimine, 

rajamine ja 
majandamine 

TEAVE  

üldsuse 
teavitamine 

loodud 
võimalustest 

SUHTUMINE 
jätkusuutliku 
suhtumise 

kujundamine 







LOODUSES LIIKUMINE  
JA LOODUSHARIDUS 

RMK AASTA 2017 

Külastusi RMK 
puhke- ja  
kaitsealadel  

2,4 mln 

 
Külastajaid  
teabepunktides 

89 000 

 
Külastajaid  
Elistvere  
loomapargis 

56 500 

 
Külastajaid Sagadi  
metsamuuseumis 

31 500 

 
Osalejaid  
loodusharidus-  
programmides 

52 000 

 
Looduspuhkuse  
ja -hariduse  
maksumus 

5,3 mln eurot 



KUNI 2018  
NÄITEID TEOSTATUD TÖÖDEST 



Laskevälja rattarada  

2012  



RMK looduskeskuste 

võrgustiku  infrastruktuuri 

arendamine ERF: 

– Pähni külastuskeskuse ja 

väliõppeklassi rek ning 

sisustamine 

 

 

2013  



SÜNDMUSED 

2013  



MATKATEE 

2013  



    Pähni metsaõpperaja rekonstrueerimine ERF  

 

 

2014  



Meenikunno matkaraja rekonstrueerimine ERF  

2015  



METSA KÕLAKOJAD 

Fotod: www.ruup.ee 

2015  



Paganamaa vaatetorni rekonstrueerimine ERF 

2015  



Tellingumäe ja Liipsaare vaatetornide 

remonttööd vastavalt ekspertiisile.  

2016  



OOTSIPALU HIIGLASED 

2017  



Luhasoo matkaraja rekonstrueerimine ÜF  

2018  



LOODUSVAHTIDE TEHTUD TÖÖD 



LIGIPÄÄSETAVUSE PARANDAMINE 



PROBLEEMID 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



METSAONNID 



METSAMAJAD 



 
AASTA 
2028?  



Haanja-Karula puhkeala- 

Lase metsal end laadida 

  

Maailmakuulsate metsa kõlakodade kodu ja Eesti loodushariduse 

häll, mille keskmes on Pähni. Liigu jalgsi, jalgratta või autoga, teed 

viivad sind mööda ristipuudest legendaarsele Paganamaale, 

kaunite metsajärvede äärde ja Eestimaa lõunatippu. Ja Läti oma 

loodusega on kogu aeg nii lähedal. 

  

Karula rahvuspark – 

Eesti väikseim ja künklikuim rahvuspark 

  

Kuplite ja laiuvate metsade vahel on kümneid metsajärvi, aastatuhandeid 

kujunenud pärandmaastikel paiknevad üksikud talud ja põliselanikud 

kõnelevad murdekeelt. Karulasse toovad käänulised teed, vaheldusrikast 

loodust aitavad avastada siinsed matkarajad. Loodusele enam lähemale 

ei saa!  

Räpina-Värska puhkeala- 

Ühed Eesti ilusamad palumännikud ja rabad teiste looduse 

pärlite keskel. 

  

Eesti kagunurgast voolab läbi Eesti pikim jõgi, kasvab Eestimaa 

kõrgeim harilik kuusk ja maailma kõrgeim harilik mänd, on Setomaa 

oma liivakoobastega, ning militaarse pärandkultuuriga. Kõige 

selleni, vaat, et rappa välja, viib teid mugav rong. 

Haanja looduspark – 

Mägieestlaste kants 

  

Kõrgeimalt tipult kotka pilguga vaatan üle mägieestlaste maa ja lummavate 

ürgorgude: Eesti sügavaimat järve ja kuulsaimat orgu, kõrgeimat liivakivipaljandit, 

rängimat looduslikku tõusu ning suurimat kanjonit.   

  



Haanja-Karula puhkeala Karula rahvuspark Haanja looduspark Räpina-Värska puhkeala 

- Rattaradade arendamine, parem 

teavitamine loodud võimalustest 

- Puhkeala objektidel suunamine 

külastuskeskusesse (nt. Verjärve infopaik) 

- Eesti-Läti koostöö jätkamine ja 

arendamine (Eesti- Läti pärandkultuuri 

rada, Paganama õpperada) 

- Metsade majandamise tutvustamine läbi 

programmide ja Tõrvandu 

metsaõpperadade (metsade 

majandamise info pidev uuendamine) 

- Kulutavate tegevuste suunamine 

valdavalt majandusmetsades 

paiknevatele objektidele 

- Viidastuse/suunamise parandamine 

- Karula rahvuspargile omase ühtse 

taristustiili kujundamine (kohalikku 

ehitusstiili arvestav) 

- Matkavõimaluste arendamine ja 

sellest teavitamine  

- Maastikku kulutavamate tegevuste 

suunamine kaitsealalt välja (Haanja-

Karula puhkealale) 

  

- Parem suunamine ja info jagamine 

looduspargi teiste objektide kohta 

(külastajate suunamine 

loodusradadele) Rõuges, Hinnis ja 

Munamäe parklas 

- Koostöö Munamäe torniga ja kohvik 

„Suur Muna“(info jagamine) 

- Loodusradade arendamine ja erineva 

maaomandiga loodusradade püsimise 

tagamine 

  

  

  

  

- Külastajate suunamine külastuse 

hajutamise eesmärgil Meenikunnost 

Rebastemäele, Ilumetsa, 

Lõunalaagrisse (pärndkultuuri 

eksponeerimine) 

- Alale eripära säilitamine alternatiivse 

metsapuhkuse  võimaluste näol 

(erinevaid võimalusi pakkuvad 

metsamajad ja onnid) 

Pähni külastuskeskus Karula rahvuspargi külastuskeskus   Mäe loodusmaja 

- Läbi keskuse võimalikult täpne ja 

ajakohane info looduses liikumise 

võimaluste kohta 

- Koostöö arendamine kohaliku 

kogukonnaga (ühisüritused, info 

jagamine) 

- Metsade majandamise 

(majandusmetsad ja kaitsealade 

metsad) ja loodushariduse ajaloo (Kooli 

metskonnas loodusõpe, Paganamaa 

rajad, pärandkultuur) tutvustamine 

- Keskuse arendamine (sise- ja 

õueekspositsiooni ajakohastamine 

ning tervikliku lahenduse 

väljatöötamine) 

- Koostöö kohaliku kogukonnaga 

(maaomanikud, turismiettevõtjad - 

ühisüritused, infovahetus) 

- Pärandkultuuri parem eksponeerimine 

(põllutööriistad jm kuuris) 

- Majutushoonele hea rakenduse 

leidmine  

  - Kasutuse intensiivistamine 



 

- Suhtlus ja koostöö kohalike ning väikeettevõtjatega  

- Prügimajandus 

- Ajakohane info – trükised, veebilehed jm. 

- Objektide paiknemine eramaadel 

 

 

 

 

 

KITSASKOHAD? ARENGUVÕIMALUSED 



RMK AASTA 2017 

Tänud kuulamast!  
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 


