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Oandu külastuskeskus 



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 



 

Euroopa Regionaalarengu Fondi 

projekt „RMK looduskeskuste 

võrgustiku infrastruktuuri 

arendamine“ (2010-2015) 

• Oandu käbitare 

rekonstrueerimise 

projekteerimine 

• Oandu looduskeskuse 

väliõppeklassi projekteerimine 

 

 

 

 

 

2011 



• Kaberneeme parkla 

rekontsrueerimine  

• Vainupea parkla rekonstrueerimine  

 

 

 

 

 

 

2011 



• Kaberneeme karjäärijärve kalastiku 

uuringud ja soovitused kalapüügi 

korrastamiseks RMK 

• Laudrada ja trepid Kaberneeme 

rannametsa kaitseks RMK 

 

 

 

 

 

 

2011 



• Altja rippsilla projekteerimine- RMK 

• Oandu käbitare rekonstrueerimine- 
ERF 

 

 

2012  



  

• Viru raba õpperaja ja vaatetorni 

rekonstrueerimine  

• Nõmmeveski-Liiapeksi matkaraja 

rekonstrueerimine 

• Kalmeoja lõkkekoha 

rekonstrueerimine 

• Võsu telkimisala rekonstrueerimine 

• Nõmmeveski lõkkekoha 

rekonstrueerimine ERF 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 



  

• Majakivi õpperaja 

rekonstrueerimine 

• Juminda telkimisala 

rekonstrueerimine  

• Purekkari telkimisala 

rekonstrueerimine 

• Kopraraja rekonstrueerimine 

• Tsitre telkimisala rekonstrueerimine 
ERF 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 



   

 

• Oandu looduskeskuse väliõppeklassi 

rajamine ja aida rekonstrueerimine ERF 

• Taimetarga rada Oandu taimekoosluste ja 

taimede esitluseks (RMK) ja Dragonlife 

projekti raames paigaldati rajale infotahvlid 

kahepaiksetest ja kiilidest 

 

 

2014 



   

 

Oandu-Ikla matkatee Lahemaa piirkonna 

lõkkekohtade uuendamine laavudega RMK 

 

 

2014 



 ERF: 

• Oandu telkimisala rekonstrueerimine 

• Oandu loodusmetsa õpperaja  

    rekonstrueerimine  

• Oandu-Võsu matkaraja, Käsmu objektide     

huvipunktide ja infotahvlite 

rekonstrueerimine 

• Altja õpperaja rippsilla rekonstrueerimine  

• Mustoja lõkkekoha katusealuste 

rekonstrueerimine 

• Tsitre vaatlustorni rekonstrueerimine  

• Välikäimlate rekonstrueerimine Lahemaa 

rahvuspargis 

 

2015 



• Külastust suunava taristu rekonstrueerimine 

Viitna maastikukaitsealal ERF 

• Oandu loodusmetsaraja näituse esitamine 

käbitares- jätk külastajatele loodusradade 

tutvustamisel läbi ekspositsioonide RMK 

 

2015 



• Mohni saare loodusrada ÜF (Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvus Fond) 

 

• Neeruti muinaslinnuse külastustaristu 

rekonstrueerimise projekteerimine Kesk-

Läänemere programmi projekti „Lights On!“ raames.  

 

 

 

2016 



Neeruti Eesjärve telkimisala ja Tissipuu 

lõkkekoha uuendamine RMK 

 

 

 

 

 

2017 



• Majakivi-Pikanõmme õpperada II 

etapp  

• Majakivi vaatetorni 

rekonstrueerimine 

• Ojaäärse metsaraja 

rekonstrueerimine ÜF (Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvus Fond) 

 

• Lõppes Neeruti maastikukaitseala 

radade, treppide, parklate 

rekonstrueerimine Kesk-Läänemere 

programmi projekti „Lights On!“ raames 

 

 

2018 



Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee valmimine. 

Roela, Raketibaasi, Mardihansu, Ohepalu 

lõkkekohtade valmimine, Neeruti Leivaahjumäe 

lõkkekoha rekonstrueerimine 

 

2018 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



 
AASTA 
2028? 



 

 

 
Lahemaa rahvuspark- 

lahtede ja metsade kivine maa 

Lahemaa kutsub oma hästi välja arendatud radade 

võrgustikuga, et tutvustada Eesti vanima rahvuspargi 

loodust. Põhja-Eesti klint, kivikülvid ja rändrahnud ning 

metsamassiivid, mis on läbi põimunud kultuuripärandiga. 

Põhja-Eesti puhkeala- 

matkates jääaja jälgedes 

Jääaja kujundatud maastikud ja neid läbivad 

matkateed. 

  



 

Lahemaa rahvuspark          Põhja-Eesti puhkeala 

 - Rahvuspargi väljaarendatud külastuskorraldusliku 
struktuuri hoidmine ja parandamine. 

 - Külastajatele kaitseväärtuste tutvustamine ja 
mitmekülgne looduses liikumise teabe jagamine  

 - Aastaringsete kasutusvõimaluste suurendamine 
 - Pärandkultuuri jätkuv väärtustamine ja 

eksponeerimine  
 - Jalgsi- ja jalgrattamarsruutide loomine, sidumaks 

külastusobjekte, vaatamisväärsusi ja 
külastuskeskusi  
 

 - Põhja-Eesti loodusväärtuste tutvustamine ja 
looduses liikumise võimaluste tutvustamine, 
looduses viibimiseks ja liikumiseks võimaluste 
loomine 

 - Vähendamaks koormust Lahemaa rahvuspargis ja 
Kõrvemaa maastikukaitsealal külastajatele, kes 
niivõrd ei huvitu kaitsealade kaitseväärsustest, kuid 
soovivad viibida ja puhata looduse keskel, selleks 
vastavate võimaluste loomine 

 - Aktiivse puhkuse võimaluste jätkuv edasi-
arendamine, selleks loodud külastusala läbivate 
RMK matkateede ja loodusradade teenindava 
taristu pidev korrashoid ja arendamine 

 - RMK matkateedele jäävate kaitsealade 
kaitseväärtuste sisukam ja kvaliteetsem 
tutvustamine 
 

    
 

 

Peamised arengusuunad 



Peamised arengusuunad 

 Oandu külastuskeskus 

- Oandu külastuskeskuse ekspositsioonide ja õueala tihedam sidumine piirkonna matka- ning loodusradadega  
- Lahemaa ja selle lähiümbruse kaitsealade kaitseväärtuste, kaitsealuste liikide ning nende elupaikade tutvustamine  

külastuskeskuses ning selleks ekspositsiooni rajamine keskuse kompleksis tühjalt seisvasse hoonesse 
- Õueala kompleksne viidastamine  
- Erinevatele sihtgruppidele looduses liikumise võimaluste mitmekesistamine külastuskeskuse ümbruses,  

invavõimaluste parandamine 
 

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus  

- Keskuse külastajatele Lahemaa rahvuspargi kaitseväärtuste tutvustamine ja looduses liikumise võimaluste kohta 
igakülgse ja kvaliteetse info edastamine  

- Suurte turismigruppide vastuvõtmiseks ning ekspositsiooni ja auditooriumis näidatava slaidiprogrammi abil neile kiire 
ja kvaliteetse Lahemaa rahvuspargi tutvustuse tagamise võimaluste säilitamine.  Eesmärgiks on, et grupituristis tekiks 
soov tulla tagasi üksi, sõprade või perege 

- Madalhooajal säästlike looduskasutushoiakute kujundamiseks sündmuste läbiviimise jätkamine: loodusõhtud, 
muuseumiöö jmt. 

- Infomaterjalide piisava hulga, kvaliteedi, valiku ja võimalusel erinevate keelte (inglise, saksa, soome, vene, prantsuse, 
hispaania) tagamine 

 

Ojaäärse loodusmaja 

- Ojaäärse loodusmaja parem sidumine Ojaäärse metsarajaga looduses, infomaterjalides ja kodulehel. Ojaäärse 
loodusrada jääb suures osas väljapoole rahvusparki ja läbib majandatavaid metsi, samuti metsandusega seotud 
kultuuripärandit. See annab hea võimaluse vastavate programmide läbiviimisel Ojaäärse loodusmaja kasutamiseks. 
Ojaäärse loodusmaja on vajalik ka erinevatele sihtgruppidele võimaluste loomisel mitmekesiseks looduses viibimiseks 
ja  metsaga seotud tegevusteks 

- Ojaäärselt algavate ühendusmarsruutide arendamine Viitna  loodusraja, matkatee ja rahvuspargi radadega, samuti 
Palmses asuva Lahemaa külastuskeskusega ühenduse loomiseks 

- Pärandkultuuri eksponeerimise ja Ojaäärse loodusmaja tegevusega sidumise jätkamine 
 

 



 
- Prügimajandus  
- Prügiveo sagedus, avalikud prügikastid 

 
- Koostöö ettevõtjatega, KOV, Keskkonnaameti ja maaomanikega 
- Eramaadel paiknevad vaatamisväärsused, KOV parklad, jt. külastusrajatised 
- RMK objektide kasutus ettevõtjate poolt, RMK teabepunktid 

 

- Konfliktid külastajagruppide vahel, suurüritused 
- Suurürituste kooskõlastused, nõuded ürituste korraldamiseks 

 
- Teedevõrgustik, juurdepääs, parkimisprobleemid 
- Sotsiaalmeedia, trükised 
- ….. 
 
 

Kitsaskohad? Arenguvõimalused 



RMK AASTA 2017 

Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 


