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Sissejuhatus 
RMK külastusalade jaoks oli 2020. aasta tavapäratu. Seoses koroonaviiruse levikust 

tingitud eriolukorra kehtestamisega 12.03. - 17.05.2020 algas külastusperiood 

tavapärasest ca 2 kuud varem. Inimestele soovitati eriolukorra ajal linnadest väljas 

loodusradadel liikumist ja vabas õhus olekut. RMK hallatavate külastusobjektide 

külastuskordade arv üle  Eesti tõusis võrreldes 2019. aastaga 300 000 võrra, ulatudes 

2,9 miljoni külastuskorrani. Pakutavate võimaluste vajalikkust näitab Turu-uuringute AS-

i 2020. aasta oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise 

uuring, mille käigus selgus, et kui 2012. aastal pidas RMK loodud puhkamise ja liikumise 

võimalusi vajalikuks 85%, siis 2020. aastal 97% vastanutest. 

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2020. aasta väljakutseid 

pakkuv aasta. Eriolukorra tõttu olid külastuskeskused 16. märtsist kuni 15. maini suletud. 

Loodusõppeprogrammide tegemine kevadperioodil oli täielikult peatatud, osa 

programme lükkus edasi sügisesse või jäi üldse ära. Külastuskeskuste avamise järel jäid 

kehtima erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse 

leviku tõkestamiseks.  

Erinevatest piirangutest tulenevalt vähenes külastuskeskuste külastatavus ja 

intensiivistus www.loodusegakoos.ee veebilehe külastatavus ja RMK Loodusega Koos 

mobiilirakenduse kasutus. Sellest tulenevalt pandi teavitustöös suur rõhk kodulehe info 

ajakohasusele ja täiendamisele erinevate juhistega. Kodulehel loodi alamleht 

„Juhised targaks looduskülastuseks“. Külastuse hajutamiseks pakuti välja lisaks väga 

tuntud külastusobjektidele alternatiivseid võimalusi looduspuhkuseks. Loodi videoklipp 

„Lähen metsa, järgin juhiseid“. Samuti valmis prügi liigiti kogumise teadvustamiseks 

veebipõhine mäng „Sordi oma prügi“ ja kodulehele loodi alateema „Prügivabalt 

looduses“. 

Külastustaristu hoolduse osas tihendati igapäevast hooldussagedust. Varasemaga 

võrreldes kasutati märgatavalt enam puhastus- ja desovahendeid. Hoolduse käigus 

teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide 

rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel. Rekonstrueerimisel 

kasutati nii RMK kui ka EU rahalisi vahendeid. 

 

 

 



 

1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2020. aastal oli kavas läbi viia külastajauuring Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal, Endla 

looduskaitsealal, Tartu-Jõgeva puhkealal. Koroonaolukorrast tingituna lükkus 

kevadesse planeeritud uuringu algus edasi 2020. aasta juuli kuusse ja uuring kestab 

kuni 2021. aasta juuli kuuni.  

1.2. Külastusmahu seire 

2020. aastal algas loendusperiood tavapärasest varem, seda tingituna 

koroonapiirangutest tulenevalt varem alanud külastushooajast ja loendusperioodi 

varem alustamist võimaldasid ka ilmastikuolud.  

 

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

Tartu-Jõgeva puhkeala  põhjaosa ja Elistvere loomapargi ning külastuskeskuse 

külastatavus 2020. aastal.  

Tallinna läheduses paiknev häid mitmekülgseid matkavõimalusi ja metsaande pakkuv 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala oli 2020. aastal külastajate seas tavapärasest 

populaarsem. Külastajaid oli tavapärasest rohkem nii Kakerdaja piirkonnas (Kakerdaja 

loodusrada, Kalajärve lõkkekoht, Noku lõkkekoht), 2020. aasta loendusperioodil 30200 

külastust, kui ka Põhja-Kõrvema külastusobjektidel, 53600 külastust loendusperioodil.  

Endla looduskaitsealal on külastuse raskuskese kaitseala idaküljel, kus paikneval 

Männikjärve õpperajal käis loendusperioodil 16800 külastajat. Lääneküljel,  paiknevat 

Võlingi allika matkarada külastas loendusperioodil 4400 külastajat.  

Elistvere loomapargi külastuskeskus (sh. Elistvere loomapargi siseruumid) oli küll 

kevadperioodil suletud, kuid loomapargi õueala oli külastajatele avatud. Õueala 

pakkus häid võimalusi kontaktivabalt aega veeta ja samuti saabus loomaparki uus 

elanik- hundipoiss Koroonius. 2020. aastal külastas Elistvere loomaparki rekordarv 

külastajaid- 79363. 

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 
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Tabel 1. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastusobjektide külastatavus.  

Külastusobjekt Külastatavus 2020 

Männikjärveraba õpperada 16 800 

Võlingi allika matkarada 4 400 

Sõõriksoo loodusrada 8 200 

Kakerdaja loodusrada, Kalajärve lõkkekoht, 

Noku lõkkekoht 

30 200 

Järvi Pikkjärve, Järvi Pärnjärve, Paukjärve, 

Jussi ja Venemäe telkimisalad, Kulli ja Oru 

lõkkekohad, Kaksiksilla ja Koersilla parklad, 

Paukjärve, Jussi ja Uuejärve loodusrajad 

53600 

Järvi-Aegviidu matkarada  3 700 

Jõemõisa lõkkekoht 14400 

 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Käesolevas peatükis on käsitletud külastusobjektide seisundi seire objektide pinnase ja 

alustaimestiku seisundi andmeid. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on 

leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis (ptk. 3.3). Aegviidu-Kõrvemaa 

puhkeala objektidel toimus viimane seirering 2018. ning Tartu-Jõgeva puhkealal 2017.-

2018. aastal; andmeid on käsitletud külastuskorralduskavas. Järgmine seirering toimub 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala objektidel eeldatavalt 2022. ning Tartu-Jõgeva 

puhkealal 2021. aasta sügisel. 

Endla looduskaitseala objektidel on seire toimunud kolmel korral – 2010.-2011., 2016. 

ning viimati 2020. aasta sügisel, mil seiresse oli kaasatud 14 objekti. Pinnase ja 

alustaimestiku seisund olemasoleva metoodika alusel hinnati 13 objektil. Hinnatud 

seireobjektidest oli pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi1 (edaspidi ka PAI) 

klassifikatsiooni2 alusel seisund väga hea või hea 12 objektil (92,3%) (joonis 2). 

Mitterahuldavas ja väga halvas seisundis objekte ei olnud. 

 

                                                 
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). 

 



 

Joonis 2. Endla looduskaitseala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal. 

2016. ja 2020. aasta andmete võrdlusel (kordusseires 11 objekti) moodustasid 81,8% 

objektid, mille pinnase ja alustaimestiku seisund oli stabiilne3 või suhteliselt stabiilne 

(joonis 3).  

 

Joonis 3. Endla looduskaitseala kordusseire objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2016. 

ja 2020. aasta võrdlusel. 

Kahel objektil, Purskava allika lõkkekohal ning Linajärve lõkkekohal, oli muutus 

märgatavam (seisund oli halvenenud; PAI muutus4 vastavalt +0,3 ja +0,5). Purskava 

allika lõkkekohal oli pinnase ja alustaimestiku seisund rahuldav, kuid  PAI väärtus ületas 

lubatud muutuste piiri5. Lõkkekoht on väikesemõõtmeline ning tallamise mõju  

lokaalne – koondunud külastustaristu elementide vahetusse lähedusse ja allika 

ümbrusesse. Seisundi muutus on tulenev taimkatte taandumisest suurema 

tallamiskoorusega alal; osalt on pinnas tihenenud ning puujuured paljandunud. 

Linajärve lõkkekohal toimuvad muutused lubatud piirides; osaliselt on objektil pinnas 

tihenenud ja puujuured paljandunud. Nii Purskava allika kui ka Linajärve lõkkekoha 

pinnase ja alustaimestiku seisundi parandamiseks ei ole head lahendust, mis objekti 

looduslikku ilmet ei muudaks. Purskava allika lõkkekohal on oluline tagada 

                                                 
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. 
4 PAI väärtuse muutus: negatiivne arv tähistab seisundi paranemist, positiivne seisundi halvenemist. 
5 Lubatud muutuste piir – kokkuleppeline pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtus (PAI=3,3), mille 

ületamisel võib vastavalt objekti suurusele või kasvukohatüübile olla vajalik erinevate maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine. 
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madalpiirde olemasolu parkimisala ja allika vahel, et sõidukitega pinnast ei 

kahjustataks. 

Kirikumäe lõkkekohal liigeldakse sõidukitega vahetult veekogu ääres (ka paatide 

vette laskmiseks) – objektil on ametlik sõidukitee, mille lõpus sõidukite ringi keeramiseks 

väike ringtee (silmus), mida kasutatakse ka sõidukite parkimiseks. Hea lahendus liiklus- 

ja parkimiskorralduse parandamiseks puudub. Objekti vahetus läheduses paikneb 

RMK külastustaristu elementide hulka mitte kuuluv käsipuuga varustatud kitsas purre, 

mida on kasutatud üle jõe liikumiseks; kalda teisel poolel on märgata 

tallamistunnustega liikumisradu. Nii purde paiknemine kui ka liikumisrajad on Maa-

ameti aluskaardil punktiirjoonega tähistatud ja ilmselt pikemaajalise traditsioonilise 

kasutusega. Kirjeldatud rajatis jääb väljapoole RMK külastuskorralduse tsooni.  

Endla looduskaitseala külastusobjektil on kohati märgata inimtekkelise kahjustusega 

puid. Objektide varustamine lõkkepuudega on ala iseloomust tulenevalt raskendatud 

ja ilmastikust (peamiselt lumikatte ja külmunud pinnasega talvede olemasolust) sõltuv, 

mis võimaldaks transporti maastikku kahjustamata. Probleemist lähtudes on oluline 

külastajate metsa- ja loodusteadlikkuse jätkuv tõstmine. 

1.4. Ressursi seire 

RMK külastusaladel tõusis üle-eestiliselt 2020. aastal kogutud jäätmete hulk 35%, 

kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud külastusperioodi pikenemisest ja 

külastuse suurenemisest ning osadel aladel ka uute külastusobjektide või 

lõkkeasemete lisandumisest. 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal koguti jäätmeid 139 m³. Endla LKA ja Tartu-Jõgeva 

puhkeala põhjaosa külastusobjektidele ei ole paigaldatud prügikaste, maha visatud 

prügikoguse kasv oli väga väike. Elistvere loomapargi külastajate poolt tekitati 20 m³ 

jäätmeid. 

Ülevaate külastusaladel kasutatud lõkkepuude ja tekkinud jäätmete kogusest 

annavad joonis 4 ja joonis 5. 

 

Joonis 4.  Puhke - ja kaitsealadel kogutud jäätmed. 
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Lõkkepuid  kasutati Aegviidu – Kõrvemaa puhkealal 2020. aastal 190m³. Tartu - Jõgeva 

puhkealal kasutati 62 m³. 

Joonis 5.  Puhke - ja kaitsealadel kasutatud lõkkepuud. 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks tuli leida uusi kontaktivabu lahendusi. Aprillis võeti 

kasutusele Loquizi tarkvara platvorm, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK 

külastusobjektidel harivate nutimängude mängimiseks. Aegviidu külastuskeskus 

pakkus 4 erinevat mängu ja Elistvere loomapargi külastuskeskus loomapargis 2, Saare 

järve õpperajal 1 erinevat mängu.  

Aegviidu külastuskeskusest sai teavet 2820 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 4609 inimest.  

Elistvere loomapargi külastuskeskuses sai teavet 1181 inimest ja erinevatest 

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

2658 inimest. Elistvere loomapargis käis 2020. aastal 79363 külastajat. 

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 

2020. aastal otsekuludena kokku 598 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 319 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse 

suunamisele 59 tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 123 tuhat 

eurot, sellest külastuskeskuste korrashoiule 67 tuhat eurot. Elistvere loomaprgi kulu oli 

96 tuhat eurot.  

Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusaladel kasutati 2020. aastal külastustaristu 

rekonstrueerimiseks (koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka 

Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel rekonstrueeriti Paunküla lõkkekoht 
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(kogumaksumus  19500 eurot) ja Tammsaare- Järva-Madise õpperaja II 

etapp (kogumaksumus 37000 eurot).  

Kaitseministeerium rahastas Venemäe vaatetorni (92300 eurot) ja Oandu-Ikla 

matkatee haru uue rajaosa ehitust (33500 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. 

Aktiivne külastushooaeg oli koroona ajastu saabumisest tingituna pikem. Lisaks 

tavapärasele hooldusele tuli koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata 

külastusobjektide puutepindade desinfitseerimisele, millest tulenevalt suurenes 

hoolduse maht külastusobjektil. Samas suurenes vajadus külastajate hajutamiseks, 

suunamiseks ning teavitamiseks, et külastajad avastaksid lisaks populaarsetele 

külastusala objektidele ka vähemkülastatavaid objekte.  

Rekonstrueerimistöödest oli Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal mahukaimad 

Kaitseministeeriumi rahastatud Venemäe vaatetorni ja Oandu-Ikla matkatee haru 

uue rajaosa ehitus, mis tingitud Kaitseväe Keskpolügooni ohuala laiendamisega 

Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal. ÜF-i rahastuse toel teostati Tammsaare-Järva-

Madise loodusraja rekonstrueerimise II etapi tööd ning uuendati täies mahus Paunküla 

lõkkekoha taristu. Algasid ka Simisalu vaatetorni ehitustööd, mis jätkuvad 2021. aastal.  

Elistvere loomapark saavutas suvekuudel suhteliselt maksimaalse külastustaseme ning 

külastuse rekordaasta, suurimad 2020. aasta investeeringud Elistvere loomapargis olid 

ilveseaia ja välispiirde uuendamine. 

Tartu-Jõgeva puhkealal ja Endla looduskaitsealal olid suuremateks töödeks 

parklapiirete või DC-de rekonstrueerimine objektidel: Männikjärve raba ja Saare järve 

õpperajal, Võlingi allika ja Tammeluha matkarajal. RMK Maaparandusosakond 

parendas Jõemõisa lõkkekoha juurdepääsuteed.    

Männikjärve raba õpperaja juurdepääsu tee, mis on kulgenud Tooma hobusetallide 

vahelt, tuli viirusolukorrast tulenevalt ümber suunata. Uueks trassiks on parklast algav, 

külast läbi minev ning Männikjärve matkarada mööda Männikjärve raba õpperajale 

kulgev tee. Uus trass jääb ligipääsuks Männikjärve raba õpperajale ja Endla 

matkarajale.   

Väiksemad objektide rekonstrueerimised toimusid peamiselt erinevate väikevormide 

väljavahetamise kaudu. 

 

 

 



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

Külastusobjekt 

  

Kaitseala, vöönd 

  

Arengusuunad 

  

Tegevus 

  

Tegevuse kirjeldus 

  

Töö teostamise 

planeeritud 

periood 
2020. 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   Laudtee (528 m), suunaviidad 

      
Teavitamine Infotahvlid, rajakaardid 

koostamine, valmistamine x x  

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 

      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, sh valvurimaja 

likvideerimine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x Uue DC rajamine 

      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, 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



matkaspetsiifilise taristu 

rajamine 

      
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 

Laud-pinkide komplektide 

paigaldamine 

      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 

Koonukõrve silla Harakajärve 

laudtee rekonstrueerimine 
x x 

Harakajärve laudtee ehitus (255 

m) 

      
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  

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine x  Vaatetorni ehitamine 

      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 sh.  

trepi likvideerimine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine  
x  DC 



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  

Laudtee (400 m), 3 purret, raja 

katmine puiduhakkega 

      
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  Laud-pink 

      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 Laavu  

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 

      Teavitamine 
Teabetahvlite koostamine, 

valmistamine 
x    



Tõõrakõrve 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Ööbimist 

võimaldava taristu 

rajamine 

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  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   Laavu 

      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   

Käimla-puukuur, katusega laud-

pingid 

      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 DC-puukuur, katusega laud-pink 

      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 
Raja huvipunktide uuendamine ja 

trükk 

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 Laud-pink 

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   

 

      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   DC-puukuur 



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   

Lõkkekoha täielik 

rekonstrueerimine 

      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 DC 

      
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   

Kattega lõkkealus 

      
  

Maaomandi küsimus, 

koostöö KOV-iga 
x   

 

Mustjõe 

maastikusõiduala 
 Objekti üle andmine Teavitamine Rendile andmine huvilistele x  Rendileping 



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, sh. juurdepääsutee 

parendamine (RMK 

Maaparandus) 

      
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 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  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 

Parkla piirete rekonstrueerimine 

      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 sh. ujuvsilla 

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 sh. kaetud lõkkealus 

      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. parklapiirde 

uuendamine 

      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 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 

 

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 

      
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 

      
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 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

 

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 



Endla looduskaitseala 

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   

Laudtee uuendamine (50 m + 150 

m) 

       

1 kohaline DC 200 matkaraja 

laudtee alguses, vana DC 

lammutamine   

      
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   

2-kohaline DC 

kogumismahutiga 

      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 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x 

 

Endla järve 

matkarada 

Endla LKA, Endla 

järve ja Sinijärve 

skv., Kaasikjärve-

Teosaare skv., 

Järvealuse 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 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 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x 1-kohaline DC 

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   

 

      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   

Parkla piirde uuendamine 

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 sh. platvormi 

remonttööd 

      
 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    

      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 2020. aastal. 

 

 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde 

teostamise aeg  
2020. 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  

 
Kõrvalhoonesse pesemisvõimaluste loomine 

matkajatele 
x   Teostatud, RMK Kinnisvaraosakond 

 
Kaks laud-pingid katusealust  x   Teostatud kava koostamise perioodil 

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   Ei teostata 

 
Uue vaatetorni ehitamine x   Tehtud 2020 osaliselt, lõpetamine 2021 

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

 
   Ilveseaia ja välispiirde uuendamine 

 
Õueala arendamine, õueekspo  x x  

 
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  


