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04. juuni 2019 

Raplas 

 

06. juunil 2019 

Viimsis 



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  
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KUNI 2018  
NÄITEID TEOSTATUD TÖÖDEST 



• Matkatee Ikla-Oandu haru 

    Hirvelaane, Loosalu lõkkekohad 

2012 



• RMK Viimsi külastuskeskuse 

püsiekspositsiooni rajamine, 

ruumide remont. 

    ligi 650 000€ (ERF) 

 

2013 



• Keila-Joa pargi rippsildade rekonstrueerimine 

    225 000€ (ERF) 

 

2013 



•  Matkatee Peraküla-Aegviidu haru 

     Padise, Ohtu, Metsanurme, Saarte raba, Saula, Alavere lõkkekohad 

 

2014 



•  Naissaare looduspargi Saunakari lõkkekoha rajamine 

 

2014 



• Keila-Joa park Mati Karmini 

skulptuur „Kaks südant“ 

    73 000 € 

 

 

 

2015 



• Tabasalu loodusõpperaja lõkkekohtade rekonstrueerimine 

      

2016 



• Sütiste metsa puhkekoha rajamine 

2017 



• Valge ÖÖ Keila-Joal - Lights On! 

2018 



• Keila-Joa pargi rekonstrueerimine  

    261 000€ (ERF) 

     

 

2018 



2018 



2018 
• Varbola linnuse rekonstrueerimine - Lights On!  
• 80 000€ (ERF) 



Matkatee Penijõe – Aegviidu - Kauksi haru 

Susla, Kõrvetaguse, Rabivere, Järlepa, 

Naisteraba lõkkekohad 

2018 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 
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2028? 



 

 

 

Tallinna ümbruse puhkeala - 

Linnastressi maha raputamiseks seljakott selga ja 

loodusesse liikuma. 

  

Tallinna ümbruse puhkeala pakub huvitavaid 

metsaelamusi nii linnas sees kui ka linnast väljas 

oma loodusradade, telkimisalade ja 

lõkkekohtadega. Puhkeala pärliks on Keila-Joa 

mõisa park, mis on üheks Eesti esinduspargiks.   

  

Naissaare looduspark - 

Kontrastide saar – elamus esimesest sammust paadile 

  

Ajahambast puretud teid ja radu mööda kulgevad 

matkarajad, mis tutvustavad saare loodusväärtusi, militaar- 

ja kultuuripärandit. Tee lõket ja telgi ning naudi pealinna 

peopesal.  



Tallinna ümbruse puhkeala       Naissaare looduspark 
• objektide taristu tase ja objektide planeeringute vastavusse 

viimine külastuskoormuse ja kasutajagruppide vajadustega 

• kõrge koormusega ja mahutavuse piiril olevate objektide 
juurde külastuse suunamiseks ning külastuskoormuse 

hajutamiseks lisavõimaluste loomine, objektide tsoneerimine ja 
külastaja suunamine ning teavitamine asjakohaste juhiste abil 

• telkimisalade ja lõkkekohtade külastuse mitmekesistamine 
(radadega sidumine), teabe jagamine lähiümbruse radadest 
ja matkavõimalustest  skeemide ja lühitutvustuse näol 

• aastaringseks kasutuseks looduses liikumise võimaluste 
laiendamine ja neist teavitamine 

• erinevatele sihtgruppidele looduses liikumise võimaluste 
mitmekesistamine ja mõtestamine 

• RMK matkateedele jäävate kaitsealade kaitseväärtuste, 
muinsuskaitsealade ja pärandkultuuriväärtuste  sisukam ja 
kvaliteetsem tutvustamine matkatee lõkkekohtades 

• kaitseväärtuste tutvustamiseks ja külastustaristu paremaks 

kasutamiseks ka   muukeelsetele külastajatele, info tõlkimine ja 
kättesaadavaks tegemine maastikul QR koodide abil. Samuti 
tagatakse info kättesaadavus kodulehel eesti, inglise ja vene 
keeltes. 

 

• teabe jagamine lähiümbruse radadest ja     
matkavõimalustest  skeemide ja lühitutvustuse näol 

• rikkaliku metsandusliku pärandkultuuri ja saarelise eripära 
tutvustamine saare loodushoiuobjektidel  

• koostöö teiste organisatsioonide ja ettevõtjatega 
pakkumaks mitmekesisemaid teavitamise ja ajaveetmise 
võimalusi erinevatele sihtgruppidele. 

• kaitseväärtuste tutvustamiseks ja külastustaristu paremaks 
kasutamiseks ka muukeelsetele külastajatele, info tõlkimine 
ja kättesaadavaks tegemine maastikul QR koodide abil. 
Samuti tagatakse info kättesaadavus kodulehel eesti, 
inglise ja vene keeltes 



      Viimsi külastuskeskus 
• Tallinna külastusala loodusväärtuste ja looduses liikumise        

võimaluste tutvustamine erinevate teavitamislahendite   
kaudu  

• külastuskeskuse õueala edasiarendamine pakkumaks 
üheaegset tegevust-vaatamist erinevatele sihtgruppidele/ 
vanuse- rühmadele 

• külastuskeskuse atraktiivsuse tõstmine erinevatele 
sihtgruppidele pakutavate tegevuste mitmekesistamise abil 
koostöös kohalike ettevõtjatega 

 

      Tallinna teabepunkt 

• teavitamine, näitused 



 

- Prügimajandus,  

- Külastajate hooletus, ükskõiksus, teadmatus 

- Konfliktid külastajagruppide vahel, suurüritused 

- Koostöö ettevõtjatega, KOV, Keskkonnaametiga 

- Teedevõrgustik, juurdepääs 

- Sotsiaalmeedia, trükised 

 

 

 

KITSASKOHAD? ARENGUVÕIMALUSED 



Tänud kuulamast! 
www.rmk.ee 

www.loodusegakoos.ee 

                                                    Tänud kuulamast! 

                                                         www.rmk.ee 

                                                www.loodusegakoos.ee 


