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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 
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• 2012-2013 Kiidjärve looduskeskuse 

rekonstrueerimine summas 427217 

eurot.  

• 2018-2019 püsiekspositsiooni 

arendus.  

• Programmide ja ürituste 

korraldamine, teabe jagamine.  

KIIDJÄRVE KÜLASTUSKESKUS 



• 2012 Uuendustööd Taevaskodade 

matkaradadel (teed, trepid). ERF 

227 387 eurot.  

• Jõksi järve ja Vähkjärve 

lõkkekoha rajamine.  

• 2013 Aegviidu-Ähijärve matkatee 

haru rajamine – Ahja, Peri ja 

Otteni lõkkekohad ja trassi 

viidastus.  

 

KIIDJÄRVE-KOORASTE PUHKEALA 



• 2014-2016 Enamkasutatavates 

lõkkekohtades grillrestide 

asendamine kaetud lõkkealustega ja 

katusega laud-pinkide paigaldus.  

• 2015 Palojärve telkimisala purde-

ujumissilla rekonstrueerimine.  

• 2016 Sangaste metsarajal treppide 

ja käimla uuendus.  

• Soontaga matkaraja silla (32 m) 

rekonstrueerimine.  

KIIDJÄRVE-KOORASTE PUHKEALA 



• 2017 Tilleoru matkaraja rekonstrueerimine 

KKO loodusvahtide ühistööna.  

• 2017–2018 Palojärve telkimisala, lõkkekoha 

ja Soontaga telkimisala rekonstrueerimine.  

• Otteni metsamaja uuendamine. 

• 2018 Matkateele Eesti100 tahvlite paigaldus.  

• Roiupalu õpperaja teabe uuendamine.  

 

 

 

KIIDJÄRVE-KOORASTE PUHKEALA 



• 2017… Valgesoo vaatetorni 

rekonstrueerimine, ÜF 305 000 

eurot. Tööde lõpp 2019.  

KIIDJÄRVE-KOORASTE PUHKEALA 



• 2012 Uuendustööd Pangodi telkimisalal, 

3 uut lõkkekohta koos juurde kuuluva 

taristuga.  

• 2012-2016 Alatskivi matkarajal projekti 

kohaselt uuendatud:  

sillad, infostendid, suunaviidad, Kalevipoja 

sängi trepp, pingid, huvipunktide teave, 

puhkekoht. RMK 38 000 eurot. 

 

 

TARTU-JÕGEVA PUHKEALA 



• 2013 Padakõrve matkaraja teabe 

uuendamine.  

• Aegviidu-Ähijärve matkatee haru 

rajamine – Tähemaa lõkkekoht ja 

trassi viidastus.  

 

TARTU-JÕGEVA PUHKEALA 



• 2014 Pühajärve taristu osaline 

rekonstrueerimine, ERF 32 705 

eurot.  

• 2014-2015 Lõkkekohtade grillrestide 

asendamine kaetud lõkkealustega.  

• 2017-2018 Pühajärve, Pühajärve 

tunnetusraja ja Murrumetsa 

matkaraja taristu rekonstrueerimine 

(sh viidastuse uuendamine). RMK 

52 680 eurot.  

 

OTEPÄÄ LOODUSPARK 



• 2011-2012 Kirna õpperaja 10 silda. 

ERF.  

• 2016-2018 Selli-Sillaotsa õpperaja 

rekonstrueerimine - 1.8 km laudteed 

ja 0.6 km hakkepuidu rada, 2 käimlat 

ja vaatetorni katus. ÜF 98 000 eurot. 

Tööde lõpp 2019.   

• 2018 Kirna õpperaja rippsilla 

puitosade vahetus. Vaadete avamine 

Pedja jõele ja luhtadele (RMK LKO).  

 

ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALA 



• 2012-2016 Emajõe õpperaja 

rekonstrueerimise projekt ja osaline 

teostus (RMK). 

• 2017 EKA „Vari“. 

• 2017-2018 Emajõe õpperaja 

rekonstrueerimise täiendav projekt 

ja teostus – ca 2 km laudteed sh 

700 m 1,2 m laiust. Sild, 3 

lõkkekohta, luhavaatlusplatvorm, 

käimla. ÜF 94 616 eurot. 

 

 

PEIPSIVEERE LOODUSKAITSEALA 



RMK KINGITUS EESTI VABARIIK 100 



 
AASTA 
2028? 
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Alam – Pedja looduskaitseala – 

 
matka maal ja veel!  

  
Rahvusvaheliselt tunnustatud märgala 

oma ulatuslike üleujutustega luhaalade 

ja hõreda inimasustusega soodega 

pakuvad elamusi suurtele ja väikestele, 

kohalikele ja kaugemalt tulijatele.  

Otepää looduspark – 
 

iga künka ja kurvi taga uus lummav 
vaade.  

 
Vaheldusrikas maastik pakub kauneid 

vaateid, erinevaid tegevusi nii suvel kui 

talvel, mille keskmeks on järvede pärl – 

Pühajärv.  

Kiidjärve - Kooraste puhkeala – 
 

kuulsad Taevaskojad ja kaunid 
metsajärved.  

 
Tule naudi aktiivse puhkuse võimalusi ja 

imelist loodust  - sillerdav Ahja jõgi, 

võimsad männimetsad, ilmekad 

rabalaigud, arvukad järved ja 

silmapaistvad ürgorud, liigirikas 

Sangaste metsapark. Siin võid kohata 

vesipappi ja jäälindu, loomi kuklasest 

põdrani. 

Tartu - Jõgeva puhkeala – 
 

linnast välja – metsa ja järve äärde.  
 

Puhkeala pakub traditsioonilise 

linnalähedase ja perepuhkuse võimalusi 

- marja-ja seenerikkad männimetsad, 

kalarikkad järved ja mõisapargid.  

Peipsiveere looduskaitseala – 
 

anna end Emajõe lummusesse.  
 

Tule mööda vee- või matkateed ja 

avasta märgala võlud ning selle 

liigirohkus.  

Puhke- ja 

kaitsealade profiilid 



Kiidjärve-Kooraste puhkeala Otepää looduspark Tartu-Jõgeva puhkeala Alam-Pedja 

looduskaitseala 

Peipsiveere 

looduskaitseala 
Ühistranspordi kasutaja täiendav 
suunamine.  
Objektiteabe ajakohastamine  ja 
uuendamine.  
Külastuse hajutamise eesmärgil 

külastaja teavitamine teistest 

loodushoiuobjektidest (Taevaskoja, 

Palojärv, Sõnajala). Palojärve 

telkimisala taristu kvaliteedi 

parendamine.  Taevaskodade 

liikumisteede parendamine (ka 

inva- ja erilahendused). 

Mitmekülgsemate 

liikumisvõimaluste pakkumine 

koostöös kohalike 
teenusepakkujatega. 

Külastaja suunamise 

uuendamisel vastupidavamate 
materjalide kasutuselevõtt.  
Objekti ja suunava teabe 

parendamine ja   

matkaradade turvalisuse 

parendamine - ohumärgistus. 

Mitmekülgsemate 

liikumisvõimaluste pakkumine 

koostöös kohalike 
teenusepakkujatega.  
  

Tartu lähedase ala 

terviklahenduse väljatöötamine  

- objektide sidumine, 

arendamine, teabe 

uuendamine ja 
mitmekesistamine.  
  

Kaitseväärtuste paremaks 

eksponeerimiseks  teabe 

kvaliteedi parendamine (ka 

teave erinevates keeltes) 

Külastaja täiendav 
suunamine.  
Objektide taristu kvaliteedi 
parendamine.  

Õpperaja parem 

tutvustamine ja kajastamine 
(sotsiaalmeedia jms).  
Õpperaja võimaluste parem 

kasutamine kaitseala 

väärtuste tutvustamiseks 
rajateabe uuendamisel.  
  

Kiidjärve külastuskeskus         

Külastaja efektiivsem suunamine 
keskusesse.  
Ekspositsiooni uuendamine ja 
kaasajastamine.  
Lahtioleku aegade optimeerimine. 
Väliõppepäevade korraldamine.  
Pakutavate looduses liikumise 
võimaluste mitmekesistamine.   
Juhendatavate retkede 
pakkumine. 
Meenete valmistamine koostöös 

SA Maarja külaga ja kohalike 
ettevõtjatega.  

        

                Külastusala peamised arengusuunad seatud eesmärkide täitmiseks 



• Koostöö ettevõtjatega, KOV, Keskkonnaameti ja maaomanikega.  

• Objektide paiknemine eramaadel.  

• Teedevõrgustik, juurdepääs ja hooldus. 

• Prügimajandus ja metsade prahistamine.  

 

 

ARENGUVÕIMALUSED, KITSASKOHAD?  
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www.loodusegakoos.ee 
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