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Elistveres 



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 



  

AEGVIIDU-KÕRVEMAA 2012-2018 



 

 

2012  

Aegviidu 

looduskeskuse/külastuskeskuse 

rekonstrueerimine 457200 eurot 

 
ERF projekt „RMK looduskeskuste võrgustiku 

infrastruktuuri arendamine“ 



 

 

LOODUSHARIDUS JA TEAVITAMINE 

Aegviidu külastuskeskus: 

Koolilaste loodusfoto konkurss ja näitus; 

Lastaialaste konkurss ja näitus 

„Meisterdusi metsast“; 

Rändnäitused „Metsaputukad“ ja 

„Röövlinnud“; 

Ekspositsioon „Soode kujunemine ja 

turbatööstuse ajalugu“ 

  

Simisalu loodusmaja: 

ekspositsioon „Simisalu kandi 

pärandkultuur“ 

näitus “Kivimid ja kivistised“ aidas  

 



2012 

RMK külastustaristu 

rekonstrueerimise projektid – Jussi 

loodusrada, Paukjärve loodusrada, 

Uuejärve loodusrada, Venemäe 

telkimisala, Simisalu-Matsimäe 

loodusrada, Sõõriksoo loodusrada, 

Tammsaare-Järva-Madise 

loodusrada, Paunküla mägede 

matkarajad 4800 eurot 

(RMK vahendid) 



  

 

 

 

2013 

Simisalu loodusmaja 

rekonstrueerimine 

373900 eurot 

 
ERF projekt „RMK 

looduskeskuste võrgustiku 

infrastruktuuri arendamine“ 



 

 

2013  

Simisalu loodusmaja parkla, sissesõidutee 

ja õueala valgustus 121700 eurot 
 

ERF projekt „RMK looduskeskuste võrgustiku 

infrastruktuuri arendamine“ 
 



 

 

2013  

Aegviidu 

looduskeskuse/külastuskeskuse 

parkla 17100 eurot 
 

ERF projekt „RMK looduskeskuste 

võrgustiku infrastruktuuri arendamine“ 

 
 

 



 

 

2013  

Venemäe telkimisala 

15000 eurot 



 

 

2013  

Uuejärve loodusrada 5800 eurot 

Paukjärve loodusrada 3400 eurot 

 



 

 

2013  

Jussi loodusrada ja telkimisala 22000 eurot 



 

 

2013  

Kõnnu Suursoo vaatetorn 29400 eurot 

 

Sõõriksoo loodusrada 78000 eurot 

 



 

 

2013  

Simisalu-Matsimäe loodusraja I etapp 37700 eurot 

 

Tammsaare-Järva-Madise loodusraja I etapp 49400 eurot 

 

 

 

 



2013 
Matkatee Tamme lõkkekoht 3600 eurot 

Paunküla mägede matkarajad 3500 eurot 

Hiieveski telkimisala 8000 eurot 

 

 



  

 
Simisalu kuivati rekonstrueerimine 

40900 eurot 

 

ERF projekt „RMK looduskeskuste 

võrgustiku infrastruktuuri arendamine“ 

 

 

 

2014 

Kakerdaja loodusraja rekonstrueerimisprojekt 

1700 eurot (ERF) 

 

Koonukõrve jalakäijate silla projekteerimine 

2000 eurot 

(RMK vahendid) 
 



  

2015 

Kakerdaja loodusraja I etapp 

46446 eurot 

 

Koonukõrve sild 5900 eurot 



Simisalu-Matsimäe loodusraja (II 

etapp) rekonstrueerimisprojekt 2000 

eurot 

 

Simisalu vaatetorni projekteerimine 

7400 eurot 

(ÜF rahastus) 

2016 



 

 

2018 

Simisalu-Matsimäe loodusraja II etapp 

88300 eurot 

 

Kakerdaja loodusraja (II etapp) 

rekonstrueerimisprojekt 3000 eurot 

 

Paunküla mägede matkaraja (II etapp) 

rekonstrueerimisprojekt 2500 eurot 

(ÜF rahastus) 

 



2018 

Matkatee Voose lõkkekoht 5700eurot 



 

 

2018  

Matkatee Tõõrakõrve 

lõkkekoht 5700 eurot 

 

Matkatee sild 

Nikerjärvel  

15100 eurot 



TARTU-JÕGEVA  2012-2018 



Elistvere väliõppeklass ja õueala elemendid 71800 eurot 

2012 



Elistvere loomapargi külastuskeskus 

 

Sündmused: munadepühad, lastekaitsepäev, Elistvere loomapargi sünnipäev, 

suveööd loomapargis, kohvikutepäev, jalgrattamatk, jõulud 

Talgud – koolid, pangad, ettevõtted 

Malev – 16 õpilast, 2 nädalat 

 

LOODUSHARIDUS JA TEAVITAMINE 



Elistvere õpperaja vaatetorn, 

platvormid 45100 eurot 

2012 



Kõrgekalda lõkkekoha piirded ja sild 3500 eurot 

2012 



2013 - Elistvere piirdeaiad 4100 eurot 

2014 - Elistvere inva-laudtee 4300 eurot 

2014 - Raigastvere vaatetorn 3800 eurot 

2015 - Kaiu järve paadisillad 10100 eurot 

 

2013-2015 



Saare järve õpperada 5700 eurot 

2016-2017 



Elistvere loomapargi kärplaste maja 

72500 eurot 

2017 



Elistvere loomapargi hundiaed 68300 

eurot 

2018 



ENDLA 2012-2018 



  

 

 

 

 

2012-2016 

Tooma, Tammemäe künka, Vana 

paadisadama, Purskava allika, Võlingi, 

Endla metsamaja lõkkekohtade 

parendamine 14500 eurot 



 

 

 

2014-2015 

2014 - Endla paadisild 

10800 eurot 

 

2015 - Männikjärve raba 

õpperada  

90700 eurot 

 

ERF 

Foto: puhkaeestis.ee  



 

 

 

2017 

Endla järve matkaraja purded 3500 eurot 



 

 

 

2017 

Endla metsamaja pontoonsild 5000 eurot 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



 
AASTA 
2028?  



Endla looduskaitseala– 

 

 

 

Elistvere loomapark- 

kõige huvitavamad, erilisemad ja ajas 

muutuvamad eksponaadid. 

Tule avasta, kes on vahetanud välja oma 

karvkatte vastavalt hooajale, kasvatanud 

suuremad sarved, on peidust välja ilmunud 

või peitu pugenud, leidnud uue kaaslase või 

saanud pojad. 

  

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala- 
Tule autoga, rongiga, rattaga või jalgsi ja 

vali suund ning asu Matkateele.  
  

Võimalus matkata eriilmelisel ja vahelduval 

maastikul ning puhata-telkida ilusate veesilmade 

veeres. Valida saad tunniajasest retkest ja 

piknikust kuni kolmenädalase matkani Eestimaa 

teise otsa. 
Endla looduskaitseala– 

Laukad, jõed, järved, allikad - 

sisemaa veekogude saladused 

peidavad end siin. 

Endla looduskaitseala ootab oma 

kahesuguse vee maailmaga. Kaitseala 

ühes servas ilutsevad ürgsed ja 

omanäolised rabad ning teises servas 

toretsevad rohked eriilmelised allikad. 

  

Tartu-Jõgeva puhkeala – 

linnast välja – metsa, parki, järve 
äärde! 

  
Puhkeala pakub traditsioonilise 

linnalähedase ja perepuhkuse võimalusi: 

marja-ja seenerikkad männimetsad, 

kalarikkad järved ja mõisapargid. 



Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosa Endla looduskaitseala 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal matkapiirkonna identiteedi 

loomine ja tugevdamine. Taristu kujundamine matkajale. 

- taristu kujundamine spetsiaalselt matkajale 

matkajale vajaliku spetsiifilise info koondamine ja jagamine   

- päevamatka võimaluste arendamine ja tutvustamine 

- koostöö ettevõtjatega 

- tegevuste mitmekesistamine koostöö tulemusena (rattarent, 

giiditeenused jne) 

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, päevamatkad) 

- tegevuste mitmekesistamine koostöö tulemusena 

(giiditeenused jne) 

- hooaja pikendamine mitmekülgsemate tegevustega 

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) 

- veerajad ja -matkad 

 

Aegviidu külastuskeskus Elistvere loomapark ja loomapargi 

külastuskeskus 

Simisalu loodusmaja 

Aegviidu külastuskeskuse külastuse suurendamine lähtuvalt 

puhkeala profiilist  

- külastuskeskuse ja ekspositsioonide uuendamine ja kaasajastamine  

- õueala edasiarendamine pakkumaks üheaegset tegevust-vaatamist 

erinevatele sihtgruppidele ja 

vanuserühmadele 

- külastuskeskuse atraktiivsuse tõstmine erinevatele sihtgruppidele 

pakutavate tegevuste mitmekesistamise abil koostöös kohalike 

ettevõtjatega 

- iseseisvate programmide arendamine (iseseisvad programmid 

ja nutiprogrammid)  

- teavitamise kvaliteedi tõstmine, uute teavitamislahendite 

kasutuselevõtmine jms.   

- matkajate pakutavate teenuste parandamine (pesemisvõimaluste 

loomine külastuskeskuse kõrvalhoonesse). 

- Elistvere loomapargi külastuse ühtlustamine 

läbi aasta ja väliskülastajate osakaalu 

suurendamine 

- sündmused (traditsiooniliste sündmuste jätkamine ja 

madalhooaja elavdamine) 

- nutilahendused (mobiiligiid) 

- parem valmisolek väliskülastaja vastuvõtuks 

(võõrkeelete infomaterjalide arendamine) 

- koostöö teenuste arendamiseks, laiendamiseks ja 

teabe jagamiseks 

- Eestimaiste imetajate esindatuse suurendamine 

- koostööpartnerite kaasamine loomapargi 

arendamisel 

 

Õueala ja kõrvalhoonete arendamine 

lähtuvalt puhkeala profiilist  

- aida ekspositsiooni aktiivsem kasutuselevõtt 

(suvisel ajal kõikidele külastajatele avatud, 

matkateelise huvipunkt, aktiivsem kasutamine 

loodusõppeprogrammidel) 

- õueala arendamine lähtuvalt kohaliku 

looduse eripärast ja matkateest 

- uute teavitamislahendite pakkumine  ja 

teavitamise kvaliteedi tõstmine arvestades 

koha eripäraga 



 

- Suhtlus ja koostöö kohalike väikeettevõtjatega  

- Suhtlus ja koostöö ametkondadega, KOV-ga 

- Prügimajandus 

- Ajakohane info – trükised, veebilehed jm. 

 

 

 

 

KITSASKOHAD? ARENGUVÕIMALUSED 



Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 


