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Kauksis 



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 



• Konsu telkimisala taristu rajamine  

    5000 € 

• Oru pargi teeradade rekonstrueerimine   

36 000 € 

 

2012  



• RMK Kauksi külastuskeskuse 

püsiekspositsiooni rajamine, 

ruumide remont. 

    65 000 € 

 

2012  



• Oru pargi balustraadi ja parkla 

rekonstrueerimine  

    134 000 € 

 

 

2013 



• RMK Kauksi külastuskeskuse 

parkla rekonstrueerimine 

    73 000 € 

 

 

 

2013 



Seeneperepäev ja näitus on keskuse 

igasügisene traditsiooniline üritus  

• Seeneperepäev 2013  

2013 



 

 

 

   LÄHTEÜLESANDED, PROJEKTEERIMISHANKED, PROJEKTEERIMINE,  

   PROJEKTIEKSPERTIISID, 

   KOOSKÕLASTUSED,  

   LOAD,  

   EHITUSHANKED,  

   EHITUSJÄRELVALVE LEIDMINE 

   VAIDED … 

2014 



• Kotka matkaraja ja taristu  rekonstrueerimine            

81 000 € 

 

2015 



•   Taimeperepäev                     

„Taimede lummuses“ 

Koostöös  ELKS, Alutaguse MK 

2015 



• Oru pargi valgustus I etapp            

22 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 kevadine lõhkumine 

 

 

 

 

 

2016 



• Iisaku vaatetorni ehitus                          

67 000 € 

• Varessaare metsaonni renoveerimine   

33 000 € 

 

 

 

 

2017 



• Kurtna matkaraja, Liivjärve, 

Rääkjärve, Martiska ja Nõmmjärve 

lõkkekohtade rekonstrueerimine 

    82 000 € 

 

 

2018 



• Selisoo  matkaraja rekonstrueerimine 

     60 000 € 

 

2018 



• Seljamäe loodusraja 

rekonstrueerimine                  

66 000 € 

 

 

2018 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



• RMK Matkatee  

Penijõe – Aegviidu – Kauksi   

Virumaa lõik 396 km. 

2018 



 
AASTA 

 
2028? 



 

 

 

Oru park  looduse ja inimese imeline looming, 

pärl Eestimaa ajas ja loos. 

•  Oru park ühe suurima historitsistliku 

maastikupargina on unikaalne objekt  

terves Baltikumis. Ta on üks Eesti kuulsamaid parke 

oma liigirikkuse, värvika ajaloo ja kauni 

maastikuga. Lummavad vaated, haaravad 

legendid, mõnusad jalutusrajad – kõik see on kui 

loodud looduse nautijale 
  

Peipsi põhjarannik     Järvedemaa (Järvede maa) 

Alutaguse rahvuspargi metsade süles.        

• Peipsi järv oma „laulva liiva“ ,  rannamännikute ja 

telkimisaladega,  Alutaguse laaned oma saagirikka 

põlismetsa ja loomadega, Kurtna järvestik- Eesti 

järvederikkaim piirkond, jõgederohkus, kõige selle 

kontrastiks tööstusmaastik -  matkarajad kõiki neid 

väärtusi sidumas, see on avastamist väärt  kõigile 

huvilistele 
  



Peipsi põhjaranniku puhkeala Oru park 

- 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 Alutaguse rahvuspargis. 

  

- 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  

- säilitada pargi elustiku mitmekesisus ja maastikuilme  

- hoida alles ajalooline miljöö, unustamata ajastutruud 

hooldust 

 

 Kauksi külastuskeskus 

  

- külastuse suurendamiseks külastuskeskuse profiilist lähtuvate 

uute ürituste, programmide, ekspositsioonielementide jms 

väljatöötamine ja arendamine, suunatuna nii koolilastele kui 

ka täiskasvanutele  

  

- õueala ja kõrvalhoone atraktiivsuse tõstmiseks tegevuste 

planeerimine ja arendamine 

- traditsiooniliste ürituste ja programmide jätkamine 

- Teabe jagamine liikumis- ja puhkamisvõimalustest 

riigimetsas ja kaitsealadel    

- Alutaguse rahvuspargi külastuse teabe süsteemne 

edastamine 

 

 



 

- Koostöö ettevõtjatega, KOV, Keskkonnaametiga 

- Konfliktid külastajagruppide vahel, suurüritused 

- Külastajate hooletus, ükskõiksus, teadmatus 

- Teedevõrgustik, juurdepääs 

- Sotsiaalmeedia, trükised 

- Prügimajandus 

 

 

ARENGUVÕIMALUSED   KITSASKOHAD 



Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 

                                                    Tänud kuulamast! 

                                                         www.rmk.ee 

                                                         www.loodusegakoos.ee 


