
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Kõrvemaa ja 

Jõgevamaa 

külastusalad 

Külastuskorralduskava 2020-2029                                                       

2021. aasta täitmise aruanne 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

Külastuskorraldusosakond 



Sissejuhatus 
2021. aastat iseloomustavad koroonaolukorraga kohanemine, suve esimeses pooles 

äärmuslik kuumus, mis meelitas valdavalt veekogude äärtes paiknevatele objektidele,  

ja suve teises pooles mõnevõrra jahedam ilm, mis meelitas ka muud tüüpi objektidele. 

2021. aastal saabusid kevadilmad ja algas külastushooaeg võrreldes 2020. aastaga 

veidi hiljem.  

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga 

koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii 

töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.  

Kui 2020. aastal tõusis RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv 

hüppeliselt ulatudes 2,9 miljoni külastuskorrani, siis 2021. aastal suur külastuskoormus 

mõnevõrra leevenes, ulatudes 2,85 miljonini.  

2021. aastal jõudis lõpule algselt 2020. aastaks planeeritud külastajauuring. Sarnaselt 

2015. aastaga on rahulolu pakutavate teenustega püsinud jätkuvalt kõrge ja vähesel 

määral tõusnud. Samuti on tõusnud külastajate hinnang külastusest saadud mõjule 

tervise ja heaolu osas.  

Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. 

Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel,  milleks kasutati nii EL 

kui RMK rahalisi vahendeid. 

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2021. aasta sarnaselt 2020. 

aastale väljakutseid pakkuv. Kohaneda tuli muutlike oludega, mis oli tingitud 

koroonaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangutest. Külastuskeskustes kehtisid erinevad 

piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. 

Rangetest piirangutest tingituna olid külastuskeskused 3. märtsist kuni 2. maini suletud. 

Alates novembrist tuli aga külastuskeskuste külastamiseks esitada COVID tõend. 

Loodusõppeprogrammide läbiviimine kevadperioodil oli lubatud vaid välitingimustes. 

Igapäevaselt koos viibivate lasteaiarühmade või kontaktõppel olevate klasside 

õpilased võisid osaleda ühes rühmas, muudel juhtudel oli lubatud vaid 10-liikmelised 

rühmad. Programme lükati edasi sügisesse või jäeti üldse ära.  

 

Erinevatest piirangutest mõjutatult oli külastuskeskuste külastatavus sarnasel tasemel 

2020. aastaga. Nii nagu 2020. aastal, pöörati 2021. aastal teavitustöös suur rõhk 

veebilehe www.loodusegakoos.ee info ajakohasusele ning täiendamisele. Jätkus 

RMK Loodusega koos mobiilirakenduse suur kasutus. 

 

Külastuskeskuste juurde valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid ning infotahvel 

„Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht“. Prügi liigiti kogumise paremaks 

teadvustamiseks toimus ajavahemikul 18.05.–30.09.2021 veebipõhise mängu „Sordi 

oma prügi“ mängijate vahel loosimäng. 

http://www.loodusegakoos.ee/


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2021. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud Endla 

looduskaitsealal, Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkealal ja Elistvere 

loomapargis. Kokkuvõtted tulemustest on leitavad Kõrvemaa ja Jõgevamaa 

külastusalade külastaja ja külastusseire materjalide lehel veebis: 

https://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid/kulastaja-ja-

kulastusseire 

 

1.2. Külastusmahu seire 

 

 

Joonis 1. Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala ja külastuskeskuse, Endla looduskaitseala ja 

Tartu-Jõgeva puhkeala  põhjaosa ja Elistvere loomapargi ning külastuskeskuse 

külastatavus 2021. aastal.  

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. Tallinna läheduses paiknev häid 

mitmekülgseid matkavõimalusi ja metsaande pakkuv Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala 

oli 2020. aastal külastajate seas tavapärasest populaarsem, siis 2021. aastal olukord 

mõnevõrra leevenes, kuid püsis jätkuvalt kõrgel tasemel.  

Sarnaselt 2020. aastaga püsis Elistvere loomapark populaarne ja külastatavus ka 

tõusis, 80598. 

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid 2021. aasta külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 

Tabel 1. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastusobjektide külastatavus.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Männikjärveraba õpperada 15500 

Võlingi allika matkarada 3400 

Sõõriksoo loodusrada 7200 
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Kakerdaja loodusrada, Kalajärve lõkkekoht, 

Noku lõkkekoht 

22900 

Järvi Pikkjärve, Järvi Pärnjärve, Paukjärve, 

Jussi ja Venemäe telkimisalad, Kulli ja Oru 

lõkkekohad, Kaksiksilla ja Koersilla parklad, 

Paukjärve, Jussi ja Uuejärve loodusrajad 

41300 

Järvi-Aegviidu matkarada  4300 

Paunküla mägede matkarajad 8300 

Jõemõisa lõkkekoht 14800 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Käesolevas peatükis on käsitletud külastusobjektide seisundi seire objektide pinnase ja 

alustaimestiku seisundi andmeid. Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala objektidel toimus 

viimane seirering 2018. a. ning andmeid on käsitletud külastuskorralduskavas. Endla 

looduskaitseala objektidel toimus seire viimati 2020. a sügisel ning andmeid on 

käsitletud külastuskorralduskava 2020. aasta aruandes. Järgmine seirering Aegviidu-

Kõrvemaa puhkeala objektidel toimub 2022. a ning Endla looduskatiseala objektidel 

eeldatavalt 2024. a. 

Tartu-Jõgeva puhkealale jäävatel objektidel on Külastusobjektide seisundi seire 

toimunud neljal korral – 2008., 2012., 2017-2018. ning 2021. aastal. Käesoleva 

külastuskorralduskavas käsitletakse puhkeala põhjaosale jäävaid objekte. 2021. a oli 

seiresse oli kaastatud 24 seireobjekti. Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi1 

(edaspidi ka PAI) klassifikatsiooni2 alusel oli seisund väga hea või hea 16 objektil (joonis 

2) ning kaheksal objektil rahuldav; mitterahuldavas või väga halvas seisundis objekte 

ei olnud. PAI väärtus ületas 2017.-2018. a seire andmetel lubatud muutuste piiri Sihi 

lõkkekohal. 2021. a oli seisundi muutuse tõttu siia lisandunud  kolm objekti: Papi 

lõkkekoha seireobjekt I, Kõrgekalda ja Kukeseene lõkkekoht.  

 

Joonis 2. Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosa seireobjektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2021. aastal. 

                                                 
1 Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeks (lüh. PAI) arvutatakse alalistel seiretransektidel hinnatavatel 

prooviruutudel esinenud kahjustusastmete kaalutud keskmisena. PAI võimalik väärust on 1…6. Objektidel, 

millel taimestiku katteväärtus rekreatiivse kasutuse mõjul ei ole vähenenud (nt tallamiskindlad kõrrelistega 

kaetud alad) on PAI väärtus kokkuleppeliselt „üks“. PAI väljendab ala pinnase ning alustaimestiku 

seisundit – mida suurem on indeksi väärtus, seda halvem on pinnase ning alustaimestiku seisund. 
2 Seisundiklass määratakse PAI väärtuse alusel järgmiselt: väga hea (PAI väärtus 1…2); hea (2,1…3); 

rahuldav (3,1…4); mitterahuldav (4,1…5); väga halb (5,1…6). 
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2017.-2018. ja 2021. a. andmete võrdlusel (24 objekti) oli 11 objekti (45,8%) pinnase ja 

alustaimestiku seisund stabiilne3 või suhteliselt stabiilne (joonis 3). Muutus oli 

märgatavam 13 objektil, kus seisund oli halvenenud: Papi lõkkekoht (3 seireobjekti), 

Jõemõisa, Uuetee, Kalamehe, Mütsiga männi, Kaiu järve, Kukeseene, Tammeluha ja 

Kõrgekalda lõkkekohal ning Särgjärve tee ja Kaiu rattaraja Tuha puhkekohal. 

Objektidest kümnel toimuvad muutused lubatud piirides, kolmel on PAI väärtus 

suurem-võrdne lubatud muutuste piiriga.  

 

Joonis 3. Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosa objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine PAI väärtuse muutuse alusel 2017.-2018. ja 2021. a. võrdlusel. 

Sihi lõkkekohal ületas PAI väärtus lubatud muutuste piiri nii 2017. kui ka 2021. a.; seisund 

on praeguse külastusmahu ja külastustaristu paiknemise juures stabiilne. Sihi 

lõkkekohas on jätkuvaks probleemiks sõidukitega alale sisenemine (paatide 

veekogusse viimine) ning tallamistunnustega ala külastustaristu ümbruses on üsna suur. 

Suurema koormusega alal on pinnas tihenenud, puujuured paljandunud ning 

kahjustunud. Seire andmetele tuginedes on maastiku seisundi parandamiseks antud 

esmane majandamissoovitus objektile sissesõidu keelumärgi või tõkkepuu 

paigaldamiseks.  

Kõige suurem on muutus olnud Kõrgekalda lõkkekohas (PAI>3,3, muutus +1), kus 

suurem tallamiskoormus on väiksel alal ning kontsentreerunud külastustaristu 

vahetusse lähedusse. 2008. ja 2012. a seirete vahelisel ajal toimus objektil seisundi 

paranemine (PAI muutus -0,9), 2021. a jääb PAI väärtuse alusel seisund 2008. ja 2012. 

a olnu vahele.  

Kukeseene lõkkekohas pinnase ja alustaimestiku seisund paranes 2008. kuni 2017. 

aastani, 2021. a oli PAI väärtus suurem, kui esimesel seirekorral 2008. a. Kui 2017. a seire 

järgselt jäi maastikukaitseliste tööde vajaduse selgitamine järgmise seire ootele, siis 

2021. a andmed näitasid Kukeseene (PAI>3,3, muutus +0,9) lõkkekohas vajadust 

parkimisala piirete paigaldamise jt. maastikukaitseliste tööde planeerimiseks. Objekti 

paiknemisest ning väikestest mõõtmetest tulenevalt ei pruugi senise kasutuskoormuse 

juures rakendatavad meetmed siiski head tulemust anda, kaitsemeetmena telkimise 

keelustamine suurendaks aga ala teiste külastusobjektide koormust. Kalamehe 

lõkkekohas (PAI<3,3, muutus +0,5) ei ületa muutused hetkel veel lubatud piire. Nii Sihi, 

                                                 
3 Objekti pinnase ja alustaimestiku seisundi muutus arvestatakse kahe seirekorra PAI väärtuse erinevuse 

alusel; muutuse suurust eristatakse järgmiselt: PAI väärtuse erinevus 0,0 – stabiilsed; PAI väärtuse erinevus 

≤0,2 – suhteliselt stabiilsed; PAI väärtuse erinevus ≥0,3 – muutus märgatavam. 

10; 41,7% 1; 4,2% 13; 54,2%
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Papi (osaliselt), Kõrgekalda, Kalamehe kui ka Kukeseene lõkkekohas ei ole 

tallamiskoormusest tingituna metsataimed võimelised objektil tugevama 

tallamiskoormusega alal kasvama, ning ei ole toimunud ka looduslikku 

tallamiskindlamate liikide (kõrrelised) asumist külastustaristuga piirnevale alale. 

 

1.4. Ressursi seire 

Võrreldes 2020 aastaga langes üle-eestiliselt 2021. aastal RMK külastusaladel kogutud 

jäätmete hulk 11% ja kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See võis olla osaliselt tingitud 

tavapärasest kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket 

ja veedeti rohkem aega mere- ja järve rannaalade külastusobjektidel. 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal koguti 2021.aastal jäätmeid 136 m³. Endla LKA ja Tartu-

Jõgeva puhkeala põhjaosa külastusobjektidele ei ole paigaldatud prügikaste, maha 

visatud prügikogused olid vastavalt 8 m3 ja 10 m3. Elistvere loomapargis koguti 24 m³ 

jäätmeid.  

Ülevaate külastusaladel kasutatud lõkkepuude ja tekkinud jäätmete kogusest 

annavad joonis 4 ja joonis 5. 

 
Joonis 4.  Puhke - ja kaitsealadel kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid  kasutati Aegviidu – Kõrvemaa puhkealal 2021. aastal 184 m³, Tartu - 

Jõgeva puhkeala põhjaosas 61 m³ ja Endla looduskaitsealal 18 m³ 
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Joonis 5.  Puhke - ja kaitsealadel kasutatud lõkkepuud. 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi 

kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate 

nutimängude mängimiseks. Aegviidu külastuskeskus pakkus 6 erinevat mängu (üks 

neist lisaks ka vene keelde tõlgitud); Elistvere loomapargi külastuskeskus pakkus 

loomapargis kaks erinevat mängu ja ühe Saare järve õpperajal.  

Aegviidu külastuskeskusest sai teavet 2259 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 6761 inimest.  

Elistvere loomapargi külastuskeskuses sai teavet 881 inimest ja erinevatest 

loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 

2475 inimest. Elistvere loomapargis käis 2021. aastal 80598 külastajat. 

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 

2021. aastal otsekuludena kokku 730 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati 

külastustaristu majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, 

muudatuste elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi 

säilitamiseks, külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes 

läbiviidavate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu 

korrashoiule kasutati ligi 428 tuhat eurot (sellest 239 tuhat eurot oli Kõrvemaa 

külastusala teede hoolduseks), külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 58 

tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 151 tuhat eurot, sellest 

külastuskeskuste korrashoiule 85 tuhat eurot. Elistvere loomapargi kulu oli 92 tuhat 

eurot.  
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Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusaladel kasutati 2021. aastal külastustaristu 

rekonstrueerimiseks (koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka 

Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel valmis 2021 aastal Simisalu vaatetorn, 

kogumaksumus 117360 eurot, millest 2021 aastal maksti 58594 (ehitus + OJV) eurot. 

Loodusteadlikkuse edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel 

3. Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. 

Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2. 

2021. aasta rekonstrueerimistööd Kõrvemaa külastusalal olid järgmised – Kõnnu 

Suursoo vaatetorni kapitaalremont, Krani lõkkekoha laavu katuse vahetus, Nikerjärve 

telkimisala Matkatee silla käiguosa katmine, Venemäe ja Hiieveski telkimisalade 

parkla piirete uuendamine, Jussi loodusrajal uue jalakäijate silla ehitamine Soodla jõel. 

ÜF rahastuse toel valmis Simisalu vaatetorn, mille ehitusega alustati 2020 aastal. Väga 

oluline ja suuremahuline töö oli Põhja-Kõrvemaa LKA ja Kõrvemaa MKA teede 

taastusremont. 

Endla looduskaitsealal uuendati Endla järve matkaraja laudtee lõik ja Valtri kaevu 

puhkekoha platvorm. Väiksemad objektide rekonstrueerimised toimusid peamiselt 

erinevate väikevormide väljavahetamise kaudu. 

Elistvere loomapargi suuremad investeeringud olid põdra-, põhjapõdra- ja 

piisoniaedade lattide vahetamine ning söödamajade katuste uuendamine. 

Klienditeenindamise kvaliteedi tõstmiseks parendati parkla katendit pindamisega s.t 

parkla sai tolmuvabaks. 

Loomapargis rakendati jäätmete sorteerimise süsteemi. Parki paigaldati liigiti 

sorteerimise prügikastid, soetati lisa kiirkompostrid, rakendati segapakendi kogumine 

ja äravedu. 

 

 

 

 



Tabel 2. Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021. 

Külastusobjekt 

  

Kaitseala, vöönd 

  

Arengusuunad 

  

Tegevus 

  

Tegevuse kirjeldus 

  

Töö teostamise 

planeeritud 

periood 
2021. aastal teostatud tööde 

kirjeldus 
2020-

2022 

2023-

2029 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala 

Matkatee 

Aegviidu-Oandu 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      

Taristu rajamine Uue rajalõigu rajamine 

seoses KVKP ohuala 

laienemisega 

x    

      
Teavitamine Infotahvlid, rajakaardid 

koostamine, valmistamine x x 
Alternatiivraja info koostamine, 

trükk, paigaldus 

Paukjärve 

telkimisala 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv. 

Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine, 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine, taristu 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
  x  

      
Taristu rajamine Maastikukaitseks  piirete 

paigaldamine 
x    

Paukjärve 

loodusrada 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv., 

Tagavälja skv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, teiste 

objektidega sidumine, 

taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      

  Vaadete avamine Paukjärve 

oosil ja torni juures x    

      
Taristu rajamine Jäätme kogumispunkt 

parklasse 
x   



      
Teavitamine Teabematerjalide 

koostamine, valmistamine 
x x  

Jussi loodusrada 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv., 

Tagavälja skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

loodusharidusliku suuna 

arendamine ja 

teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh. Koersilla kap. 

remont 

      Taristu rajamine 
Jäätme kogumispunkt 

parklasse 
x   

      Teavitamine 
Teabetahvlite ja –materjalide 

uuendamine 
x x  

Jussi telkimisala 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv., 

Tagavälja skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine. 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
 x  

Kaksiksilla parkla 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv., 

Tagavälja skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine, 

teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

      Taristu rajamine 
Jäätme kogumispunkt 

parklasse 
x   

      Teavitamine 
Teabematerjalide 

koostamine, valmistamine  
x   

Järvi Pikkjärve 

telkimisala 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Uurita pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine, 

teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
x x  

        Jäätmete kogumispunkt  x  

      Teavitamine Teabetahvli uuendamine x   

Järvi Pärnjärve 

telkimisala 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Uurita pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine, 

teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine, tegevuse 

mitmekesistamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
x x  

      Taristu rajamine 
Ringikujulise loodusraja 

rajamine  
 x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Jäätme kogumispunkt  x  

      Teavitamine Teabetahvli uuendamine x   

Järvi-Aegviidu 

matkarada 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Uurita pv, Jussi 

skv, Ämmakääpa 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Kõnnu Suursoo vaatetorni 

remonditööd 
 x 

Kõnnu Suursoo vaatetorni 

remonditööd 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Koonukõrve silla Harakajärve 

laudtee rekonstrueerimine 
x x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Kõnnu-Suursoo laudtee, 

Pikkjärve laudtee 

rekonstrueerimine  

x x  

      Teavitamine 
Teabetahvli koostamine, 

valmistamine 
 x  



Kulli lõkkekoht 
Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Koitjärve pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Teabetahvli uuendamine  x  

Venemäe 

telkimisala 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv. 

Tegevuse 

mitmekesistamine, 

taristu kvaliteedi 

tõstmine,  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x Parkla piirde vahetus 75 jm 

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine x   

      Teavitamine 
Teabematerjalide 

koostamine 
x   

Matkatee 

Aegviidu-Ähijärve 

Rava MKA, 

Kõrvemaa MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x   

Simisalu-

Matsimäe 

loodusrada 

Kõrvemaa MKA, Seli 

skv., Kõrvemaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine   x  

Matsimäe karjääri 

lõkkekoht 

Kõrvemaa MKA, Seli 

skv., Kõrvemaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
x   

Tammsaare-

Järva-Madise 

loodusrada 

Kõrvemaa MKA, 

Kodru skv., 

Kõrvemaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine   x  

Kurisoo lõkkekoht 
Kurisoo metsa LKA, 

Kurisoo metsa skv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, taristu 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x   

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x   

Rava lõkkekoht 
Rava MKA, Rava 

skv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine, taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine Teabe uuendamine   x  

Tamme lõkkekoht  Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
x  x   

Matkatee 

Aegviidu-Kauksi 
Kõrvemaa MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

 

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Rutka jalakäijate silla remont 

Valgejõel 
  

Rutka jalakäijate silla remont 

Valgejõel 

      Teavitamine 
Teabetahvlite koostamine, 

valmistamine 
x    

Tõõrakõrve 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Ööbimist 

võimaldava taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x  x  

      Teavitamine Teabetahvli uuendamine x    

Matkatee 

Aegviidu-Ikla 
Kõrvemaa MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite koostamine, 

valmistamine 
x    

Nikerjärve 

telkimisala 

Kõrvemaa MKA, 

Kõrvemaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
x   

Matkatee Silla käiguosa katmine 

ilmastiku ja libisemise kindla 

materjaliga 

      Teavitamine Teabe uuendamine x x  

Mägede 

lõkkekohad 
 Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x    

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x    

Noku lõkkekoht 

Kõrvemaa MKA, 

Kakerdaja skv., 

Kõrvemaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu täisrekonstrueerimine   x  

      Teavitamine Teabe uuendamine x    



Kakerdaja 

loodusrada 

Kõrvemaa MKA, 

Kakerdaja skv., 

Kõrvemaa pv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, 

Parkimisvõimaluste 

parandamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Projekteerimine 
Parkimistaskute 

projekteerimine 
x   

 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Parkimistaskute rajamine   x 

 

      Teavitamine Teabe uuendamine   x 

Uute raja huvipunktide 

infotahvlite paigaldamine 

looduses 

Kalajärve 

lõkkekoht 

Kõrvemaa MKA, 

Kakerdaja skv.,  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine    x 

 

Napu lõkkekoht  Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x  

Hiieveski 

telkimisala 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Parkla piirde vahetus 75 jm 

      Teavitamine Teabe uuendamine   x  

Matkatee 

Aegviidu-

Peraküla 

Kõrvemaa MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Krani lõkkekoht 
Kõrvemaa MKA, 

Kõrvemaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   Laavu katuse vahetus 



Matkatee 

Aegviidu-Penijõe 

Kõrvemaa MKA,  

Paunküla MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x  

Paunküla 

lõkkekoht 

Paunküla MKA, 

Paunküla pv., 

Paunküla skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine, 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x    

      Teavitamine Teabe uuendamine  x    

Paunküla 

mägede 

matkarajad 

Paunküla MKA, 

Paunküla pv., 

Paunküla skv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine   x  

Voose lõkkekoht Kõrvemaa MKA, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rajamine Laavu ehitus x    

      Teavitamine Teabe uuendamine  x    

Sõõriksoo 

loodusrada 

Kõrvemaa MKA, 

Kõrvemaa pv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, 

loodusharidusliku suuna 

arendamine, 

erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, ala 

laiendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rajamine 
Erivajadustega külastajale 

puhkekoha rajamine 
x   

 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

 



      

Teavitamine 

Teabe uuendamine, 

erinevaid külastajagruppe 

arvestavad teavitusviisid 

x   

 

Koersilla parkla 
Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Jussi skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x x  

      
Taristu rajamine 

Jäätme kogumispunkti 

rajamine 
x   

 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Uuejärve 

loodusrada 

Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Koitjärve pv., 

Jussi skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rajamine Rajalaiendite rajamine   x  

      
Teavitamine 

Teabe uuendamine, 

erinevad teavitusviisid 
x   

 

Oru lõkkekoht 
Põhja-Kõrvemaa 

LKA, Koitjärve pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
  x 

 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Matsimäe 

Pühajärve 

telkimisala 

Kõrvemaa MKA, 

Kõrvemaa pv., Seli 

skv. 

Ala planeeringu 

uuendamine, taristu 

kvaliteedi säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x   

 

      
  

Maaomandi küsimus, 

koostöö KOV-iga 
x   

 

Mustjõe 

maastikusõiduala 
 Objekti üle andmine Teavitamine Rendile andmine huvilistele x   



Kaitsealade 

infotahvlid 
 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 
Teavitamine  x  

Põhja-Kõrvemaa LKA infotahvlite 

koostamine ja kujundamine, 

trükkimine ja paigaldamine 6 tk 

Tartu-Jõgeva puhkeala 

Matkatee haru 

Aegviidu-Ähijärve 

Vooremaa MKA,  

Saarjärve LP  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Jõemõisa 

lõkkekoht 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine,  

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine, 

juurdepääsu 

parandamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x   

 

Jõemõisa 

matkarada 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Teabe uuendamine x    

 

Kukeseene 

lõkkekoht 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh katusega 

laudpingi katuse uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine ja 

maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

x   

 

Tammeluha 

matkarada 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv., 

Pedassaare skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x  

Kaiu järve 

lõkkekoht 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine. x x  



Tammeluha 

lõkkekoht 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

loodusharidusliku suuna 

arendamine, 

matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rajamine Laavu ehitus  x    

Kalamehe 

lõkkekoht 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

 

Kaiu rattarada 
Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Uuetee lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Teabe 

uuendamine 
x x 

 

Saare järve 

õpperajad 

Saarjärve LP, 

Saarjärve pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh. pinkide 

asendamine 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x  

Papi lõkkekoht 
Saarjärve LP, 

Saarjärve pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x x 

 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x  

Sihi lõkkekoht 

Saarjärve LP, 

Saarjärve pv., 

Kabelimäe skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine ja 

maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

x x 

 



Siimusti lõkkekoht 
Siimusti-Kurista MKA, 

Siimusti-Kurista pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

 

Hundissaare 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

 

Elistvere 

lõkkekoht 

Vooremaa MKA, 

Vooremaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x 

Lõkkekolude asendamine 

Raigastvere 

vaatetorn 

Vooremaa MKA, 

Vooremaa pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh laud-pingi 

asendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x 

 

      Teavitamine Teabe uuendamine  x    

Kõrgekalda 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

 

Määrumäe 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh katusega laud-

pingi katuse vahetus 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x 

 

Koseveski 

rattarada 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Mütsiga männi 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teiste 

objektidega sidumine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh püstkoja 

likvideerimine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Lõkkekolu asendamine 



Särgjärve tee 

puhkekoht 

Kääpa MKA, 

Tammeluha pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Priistani 

puhkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Prossa järve 

puhkekoht 

Vooremaa MKA, 

Vooremaa pv. 
Objekti likvideerimine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Matkatee lõik 

Aegviidu-Ähijärve 
Endla LKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine  Teabe tahvlite uuendamine x x  

Männikjärve raba 

õpperada 

Endla LKA, 

Männikjärve skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
  x 

 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine  x x  

Männikjärve 

matkarada 

Endla LKA, 

Männikjärve skv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine. x x  

Tooma lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x   

 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Linajärve 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh laud-pingi 

asendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x 

 

Endla järve 

matkarada 

Endla LKA, Endla 

järve ja Sinijärve 

skv., Kaasikjärve-

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Teosaare skv., 

Järvealuse pv. 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

440 m laudtee lõigu 

rekonstrueerimine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite ja teabe 

uuendamine  
x x 

 

Endla paadisild 
Endla LKA, Endla 

järve ja Sinijärve skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine, 

Taristu kvaliteedi säilitamine. 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine  Teabe uuendamine x x  

Endla metsamaja 

Endla LKA, Endla 

järve ja Sinijärve 

skv., Kaasikjärve-

Teosaare skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. terrassi 

uuendamise eeltööd 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

Vana 

paadisadama 

lõkkekoht 

Endla LKA, Endla 

järve ja Sinijärve 

skv., Kaasikjärve-

Teosaare skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Käimla uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Põltsamaa jõe 

veerada Endlas 
 Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

       Teavitamine 

Alguse- ja lõpp- punkti 

vormistamine, rajakirjeldus, 

teabe uuendamine 

x   

 

Sinijärve 

lõkkekoht 

Endla LKA, Nava-

Kaerasaare skv., 

Toodiksaare skv., 

Endla järve ja 

Sinijärve skv. 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x 

 

      Taristu rajamine Sildumiskoha rajamine  x    

      Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x  



Tammemäe 

künka lõkkekoht 

Endla LKA, Nava-

Kaerasaare skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu rajamine 
Sildumiskoha rajamine, laavu 

ehitamine 
x x 

 

Räägu lõkkekoht 
Endla LKA, 

Toodiksaare skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Võlingi allika 

õpperada 

Endla LKA, Oostriku 

pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

 

Sopa allika 

õpperada 

Endla LKA, Sopa 

skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine 
Raja tervikrekonstrueerimine   x 

 

Oostriku jõe 

lõkkekoht 

Endla LKA, Oostriku 

pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine,  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

 

Kirikumäe 

lõkkekoht 

Endla LKA, Oostriku 

pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

 

Purskava allika 

lõkkekoht 

Endla LKA, Oostriku 

pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  Parklapiirde uuendamine 

Valtri kaevu 

puhkekoht 

Endla LKA, Oostriku 

pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine  



      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   Platvormi uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine x    

Metsanurga 

puhkekoht 

Endla LKA, Oostriku 

pv. 
Objekti likvideerimine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x   

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

        kavandatud likvideerida x    

Norra mõisa 

matkarada 
 Objekti likvideerimine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x   

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

        kavandatud likvideerida x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Külastuskeskustes, Simisalu loodusmajas ja Elistvere loomapargis planeeritud tegevused ja täitmine 2021. aastal. 

 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg  2021. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

Aegviidu 

külastuskeskus 
Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine x x Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine 

 
Õueala arendamine, õueekspositsioon    x Õueala näituse „Põhja- Kõrvemaa enne ja nüüd“ ettevalmistustööd 

 
Kõrvalhoonesse pesemisvõimaluste loomine 

matkajatele 
x    

 
Kaks katusega laud-pinki  x    

Simisalu 

loodusmaja 
Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine x x Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine 

 
Hoonetekompleksi hoonete teenuste ja tegevuste 

analüüs  
x    

 
Lõkkekoha rekonstrueerimine x    

 
Matkateelisele suunatud peatuskoha rajamine 

saun-aiamaja asemele.  
x    

 
Uue vaatetorni ehitamine x   

Uue torni püstitamine, katuse , piirete, platvormide ehitus,   sh. infotahvli 

koostamine, trükk ja paigaldus 

Elistvere 

loomapark 
Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine x x Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine 

 
Õueala arendamine, õueekspo  

x x Põdra, põhjapõdra, piisoni aedade rekonstrueerimine, Elistvere parkla 

pindamine, Karuaia projekteerimine,  

Sorteeritud prügisüsteemi loomine (prügikastid, kompostrid) 

 
Elistvere õpperaja rekonstrueerimine    x  

 
Elistvere vaatetorn   x  

Elistvere 

loomapargi 

külastuskeskus 

Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine 

 
Külastuskeskuse teise korruse arendamine   x  


