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Külastuskorralduse ja loodushariduse 

tegevusvaldkonna eesmärgiks on pakkuda 

looduspuhkuse võimalusi ning 

tutvustada kaitseväärtusi läbi 

igaüheõigusel tugineva looduses 

liikumise süsteemi puhke- ja kaitsealadel. 

Sellega aidatakse kaasa elanikkonna 

loodusteadlikkuse ning -hoidlikkuse 

kasvatamisele ja vähendatakse 

looduskasutusega kaasneda võivaid 

negatiivseid mõjusid. 



KOHT  

taristu 
planeerimine, 

rajamine ja 
majandamine 

TEAVE  

üldsuse 
teavitamine 

loodud 
võimalustest 

SUHTUMINE 
jätkusuutliku 
suhtumise 

kujundamine 





LOODUSES LIIKUMINE  
JA LOODUSHARIDUS 

RMK AASTA 2017 

Külastusi RMK 
puhke- ja  
kaitsealadel  

2,4 mln 

 
Külastajaid  
teabepunktides 

89 000 

 
Külastajaid  
Elistvere  
loomapargis 

56 500 

 
Külastajaid Sagadi  
metsamuuseumis 

31 500 

 
Osalejaid  
loodusharidus-  
programmides 

52 000 

 
Looduspuhkuse  
ja -hariduse  
maksumus 

5,3 mln eurot 





KUNI 2018  
NÄITEID TEOSTATUD TÖÖDEST 



• Soomaa taristu rek ERF  

Hüpassaare õpperada 93000 eur 

Kuuraniidu õpperada 21000 eur 

Soomaa 6 parklat 76000 eur 

 

 

2012  



RMK looduskeskuste 

võrgustiku  infrastruktuuri 

arendamine ERF: 

– Kabli külastuskeskuse rek ja 

sisustamine 

 

 

2012  



• RMK Oandu-Ikla matkatee  

Tillniidu, Kellissaare, Pertlimetsa, 

Kilingi-Nõmme lõkkekohad 

 

• Soomaa külastuskeskuse õueala 

aiad, kätepesu võimalus ja 

katusealune 

 

• Õisu õpperada rek (koostöös 

Halliste vallaga) 

 

• Parika järve rada ja torn 

 

 

2012  



 Soomaa ERF:  

• Riisa invarada 70000 eur 

• Koprarada invataristu 65000 eur 

• Ruunaraipe lõkkekoha trepp ja 

piirded,  

• Saarisoo kaldatrepp 7000 eur 

• Ingatsi vaatetorni ja Läti 

vaatetorni rek 65 000 eur 

 

• Sakala tee matkaraja purded 

• Rannametsa vaatetorni platvorm 

 

 

 

 

2013 



  

reformi ja projekteerimiste aasta  

 

• Öördi õpperada 

• Pikla linnuvaatlusplatvormid 

• Oksa küüni põrand 

 

 

 

2014 



 ERF: 

• Koprarada 52400 eur 

• Soomaa käimlad 10 tk 24000 eur 

• Mukri loodusrada 48000 eur 

• Nigula looduse õpperada 96000 eur 

• Kabli külastuskeskuse õueala 28500 eur 

 

 

2015 



• Matsiranna telkimisala, Laiksaare 

õpperaja, Kopra tare metsaonni, 

Rannametsa õpperaja käimlad  

2015 



• Rae järve matkaraja sild 

• Soontagana telkimisala metsaonni ja 

puhkekohtade katused ja kaevud 

• Öördi õpperaja hakkepuidu kate ja 

metsaonni katus 

• Kilingi-Nõmme metsaraja hakkepuidu 

kate 

• Loodi lõkkekoha sild 

• Nigula paviljoni katus 

 

• 2016-2017 taristu teede korrastamine 

(Riisa parkla mustkate, Pikla, Sinialliku, 

Loodi põrgu, Koorküla-Valgjärve jne) 

 

 

 

 

2016 



 ÜF: 

• Ingatsi õpperada 94000 eur 

• Mukri vaatetorn 39000 eur 

• Riisa õpperada 150000 eur 

 

 

 

 

 

2017 



• Hüpassaare õpperaja rabalava 

• Kabli linnuvaatlustorni trepid ja 

katuslagi 

• Pärna taluhoone taastamine 

• Krapi ja Matsiranna telkimisalade 

taristu 

 

 

 

2017 



• Lõhavere linnus - Lights On! Saagu valgus! 

ÜF: 

• Teringi õpperaja ehitushange lõppenud 

• Kabli looduse õpperaja ehitustööd alustatud 

 

 

 

2018 



2018 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



 
AASTA 
2028? 



Soomaa rahvuspark- 

Maa täis vett 
 

Suured rabamassiivid, looduslikus sängis looklevad jõed 
ja ,,viies aastaaeg“ ning inimene selle keskel  -  need on 

väärtused, mis kutsuvad avastama ja on tuntud nii 
Eestis kui väljaspool. 

 

Pärnumaa puhkeala – 

Üle luite rappa ja metsa  
 

Mereäärsed telkimisalad pakuvad 
võimalust rannapuhkuseks nii 

perega kui ka suurema 
seltskonnaga. Matkarajad, mis 
looklevad luidetel, rabades ja 
metsades, tutvustavad siinset 
mitmekesist floorat ja faunat, 

ajaloo- ja kultuuripärandit.  

 

Sakala puhkeala - 

Rahu ja vaikust pakkuv metsapuhkus kesk 

Eestimaad 
  

Matkamine üksi või väikese seltskonnaga 
paksudes metsalaantes ja rabateedel, väikeste 
järvede ja jõgede ääres, ööbimine metsaonnis 

või lõkke ääres – see on mõnus vaheldus ja 
põgenemisvõimalus argipäeva rutiinist.  

 

 

 

 



Pärnumaa puhkeala Soomaa rahvuspark Sakala puhkeala 

- olemasoleva taristu kvaliteedi tõstmine 

kasutades pikemaealisemaid lahendusi 

- parem (kvaliteetsem, sisukam) suunamine, 

teavitamine nii looduses, külastuskeskuses 

kui ka kodulehel  

- olemasolevate loodusväärtuste parem 

(sisukam, eesmärgipärasem, väärtusi 

kaitsev) tutvustamine 

loodushoiuobjektidel  
 

- koormuse hajutamiseks ja 

korduvkülastajatele uute võimaluste 

loomiseks pärandkultuuriliste lisaradade 

(marsruutide) tähistamine ja teabega 

varustamine  

- parem (kvaliteetsem, sisukam) 

suunamine, teavitamine nii looduses, 

külastuskeskuses kui ka kodulehel  
 

- olemasoleva taristu kvaliteedi 

tõstmine kasutades 

pikemaealisemaid ja ühtse 

stiiliga lahendusi,  

- parem (kvaliteetsem, sisukam) 

suunamine ja  teavitamine 

looduses ning kodulehel (sh 

rattamarsruudid) 

- loodusväärtuste läbimõeldud 

tutvustamine läbi infotahvlite, 

kodulehe jm võimaluste  
 

Kabli külastuskeskus Soomaa rahvuspargi külastuskeskus  

- külastuse suurendamiseks külastuskeskuse 

profiilist lähtuvate uute ürituste, 

programmide, ekspositsioonielementide 

jms väljatöötamine ja arendamine, 

suunatuna nii koolilastele kui ka 

täiskasvanutele  

- õueala atraktiivsuse tõstmiseks tegevuste 

planeerimine ja arendamine 

- traditsiooniliste ürituste ja programmide 

jätkamine 

 

 

 

-    külastuskeskuse hoone kapitaalremont 

- külastuse suurendamiseks, teavitamise 

kvaliteedi tõstmiseks külastuskeskuse 

ekspositsiooni ja teabematerjalide 

väljatöötamine ja teostamine 

- profiilist lähtuvate uute ürituste, 

programmide jms väljatöötamine ja 

arendamine, suunatuna nii koolilastele 

kui ka täiskasvanutele  

- õueala planeerimine ja arendamine  

- rahvuspargile omaste traditsiooniliste 

ürituste jätkamine 

 

 



 

- Prügimajandus,  

- Koostöö ettevõtjatega, KOV, Keskkonnaameti ja maaomanikega 

- Konfliktid külastajagruppide vahel, suurüritused 

- Külastajate hooletus, ükskõiksus, teadmatus 

- Teedevõrgustik, juurdepääs 

- Sotsiaalmeedia, trükised 

- ….. 

 

 

KITSASKOHAD? ARENGUVÕIMALUSED 



RMK AASTA 2017 

Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 


