
Koosoleku memo 

Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava töörühma kohtumine 

Elistvere loomapargi külastuskeskus      05.04.2019 

 

 

Juhatas: Lagle Heinmaa 

Protokollis: Kerli Karoles-Viia 

Osalejad: Rein Säinas, Taimi Eesmäe, Triin Pärsim, Toomas Tammik, Jaak Tammik, Mari 

Reiljan-Torm, Elle Mäerand, Avo Jürissaar, Andrus Kevvai,  Andri Plato, Tarmo 

Raudsepp, Einar Hinno, Monika Laurits-Arro, Riivo Noor, Toomas Haas, Tiina Paltser, 

Jaanus Käärma, Tiina Selart, Lagle Heinmaa, Kerli Karoles-Viia 

 

 

Päevakord:  

1. Sissejuhatus, kava tutvustus 

Lagle Heinmaa tutvustas RMK  külastuskorralduse tegevusvaldkonda,  

loodushoiuobjektide külastustrende ja külastuskorralduskava (edaspidi KüKa) 

uuendamise protsessi. 

2. Eelmise kavaperioodi täitmine 

Jaanus Käärma ja Andri Plato tutvustasid eelmisel kavaperioodil kavandatud ja 

tehtud suuremaid ehitus- ja rekonstrueerimistöid ning rahastamisallikaid.  

Igal aastal on külastusala objektide parendamiseks kasutada RMK eelarvelisi 

vahendeid. Aastatel 2012 – 2018 oli võimalus kasutada ka ERF ja ÜF programmi 

rahastusi. Suuremahulisemad rekonstrueerimistööd: Aegviidu külastuskeskus (ERF), 

Simisalu loodusmaja (ERF), Venemäe telkimisala, Jussi loodusrada ja telkimisala, 

Sõõriksoo loodusrada, Kõnnu Suursoo vaatetorn, Simisalu- Matsimäe loodusrada, 

Tammssaare-Järve-Madise loodusrada, Kakerdaja loodusrada. Elistvere väliõppeklass 

ja õueala elemendid, Elistvere loomapargi kärplaste maja ja hundiaed,  Elistvere 

õpperaja vaatetorn, Männikjärve õpperada. Elistvere loomapargis on paljud tööd 

tehtud koostööna (talgud, malev). Hundiaed on sobilike sotsialiseeritud huntide 

ootel. 2018. aastal toimus üle-eestiline ühismatk, mille lõpp-punkt oli kõikide matkatee 

harude ristumiskohas - Nikerjärve telkimisalal.   

 

 



 

3. Järgmiseks kavaperioodiks üldiste eesmärkide tutvustus, täiendamine. 

Koostöövõimalused kohalike omavalitsuste, Keskkonnaameti jt huvipooltega, 

arutelu.  

 

Lagle Heinmaa tutvustas järgnevaks perioodiks planeeritud arengusuundasid:  

- Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala läbivad kõik matkatee harud.  Taristu 

kujundamine kasutuse eripärast tulenevalt, matkajale vajaliku spetsiifilise info 

koondamine ja jagamine, päevamatka võimaluste arendamine ja 

tutvustamine, koostöö ettevõtjatega ja tegevuste mitmekesistamine koostöö 

tulemusena (rattarent, giiditeenused jne). Aegviidu külastuskeskuse külastuse 

suurendamine lähtuvalt puhkeala profiilist. Õueala ja kõrvalhoonete 

arendamine lähtuvalt puhkeala profiilist. 

- Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosa objektide sidumine, tutvustamine ja 

mitmekesistamine, rattaraja arendamine (majandusmets, päevamatka 

teema), Kaiu järve piirkonna külastaja teadlikkuse tõstmine ja info arendamine 

(kaitsealast ja kaitseväärtustest teavitamine), tegevuste mitmekesistamine 

(päevamatkad), hooaja pikendamine mitmekülgsemate tegevustega. 

Elistvere loomapargi külastuse ühtlustamine läbi aasta ja väliskülastajate 

osakaalu suurendamine. 

- Endla looduskaitseala identiteedi loomine ja tugevdamine, kaitsealade, 

kaitseväärtuste ja taristu analüüs, mitmekülgne ja kvaliteetne kaitseväärtuste 

eksponeerimine, piisava teabematerjali tagamine ja info ajakohastamine 

maastikul (teadustöö, seirejaam, raba ja vesi, allikad, karstiala, 

taastamistööd), veerajad ja - matkad. 

 

Eesti terviserajad hakkavad kaardistama looduses käijaid, kas RMK tegeleb 

matkateel liikujate loendamisega? RMK viib läbi külastajaseiret, objektidele 

paigaldatud loendurite ja külastajauuringu abil saadakse infot looduses liikujate arvu 

kohta.  

RMK – Aegviidu keskuses pesemisvõimalus, teabe jagamine ja külastajate 

suunamine.  

KOV arendab vanasse raudteejaama depoosse keskust, kus võimalik rentide rattaid 

ja suuski, käia pesus. See on heaks koostöö punktiks ja lisavõimaluste pakkumiseks 

matkateel liikujatele ja muudele külastajatele. Toodi välja vajadust talvisel perioodil 

osa radasid jalgsi liikujatele saaniga sisse sõita, vähendamaks suusaradade rikkumist. 

Teavitada sellistest radadest ka külastajaid. Päevamatka ringide arendamine hea 

idee. Aegviidu on matkakeskus, RMK ja KOV tegevus on üksteist toetav. 

Elistvere loomapargis madalhooaja külastuse soodustamine - erinevad üritused, 

programmid. Võõrkeelse giidi ja juhendmaterjali vajadus, et parandada võimekust 



vastu võtta ka välismaiseid külastajaid. Elistvere ümbruses on erinevaid tõmbepunkte 

(nt. Jääajakeskus, Vudila), mille vahel on võimalik tulevikus teha tihedamat koostööd, 

hetkel Elistvere loomapark ühes ühispaketis. Aidahoone omavalitsusel, oleks valmidus 

see anda üle RMK-le.  

Avaldati arvamust, et Endla allikate piirkond on võrreldes ülejäänud piirkonna 

objektidega kehvemas olukorras. Ettepanek, et Võlingi allika juures võiks olla laiem 

laudrada. Hetkel käib taristu uuendamine. Laiema laudtee rajamine oli arutlusel, kuid 

liigikaitse seisukohast polnud see võimalik.  

Püstitati allikate piirkonna teehoolduse teemat, kus KOV ja RMK vastutus vaheldumisi, 

mis raskendab hoolduse korraldamist. Jalgsi liikujate tarbeks pole KKO näinud 

vajadust talviseks teehoolduseks selles piirkonnas, talvise hooldusega objektide kohta 

on ajakohane info üleval www.loodusegakoos.ee lehel.   

Avaldati arvamust,  et RMK matkatee infot võiks rohkem olla inglise keeles, kohalikud 

on täheldanud suurt välismaalase osakaalu. 

 

Otsustati:  

RMK lisab töörühma kohtumise materjalid www.rmk.ee Kõrvemaa ja Jõgevamaa 

külastusalade külastuskorralduskava lehele. RMK uuendab kava materjale ja 

olenevalt tagasidest ning erinevate osapoolte huvist otsustakse järgnevate 

kohtumiste vajadus.  Koosolekul mitteviibinud töörühma liikmetel palutakse 

omapoolsed ettepanekud ja probleemkohad ettepanekute edastamise vormi 

kasutades esitada kirjalikult külastusalajuhile: andri.plato@rmk.ee   
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