
Kostivere madalseiklusrada 

Kostivere on Jõelähtme valla suuruselt teine keskus, alevikus elab 01.10.2022 seisuga 716 inimest. 

Kostiveres elab palju noori peresid ja ka noorukeid. Huvitegevusi on koolis ja lasteaias mitmeid. Küll 

aga on vaba aja veetmiseks võimaluste veel võimalik lisada.  Üheks head võimaluseks on 

madalseiklusrada, mis katab erinevate vanusegruppide võimalused vaba aja sisustamiseks värskes 

õhus. 

Lapsed armastavad ronida ja uudistada, füüsilist aktiivsust on vaja ka teismelistel ning täiskasvanutel 

– see on oluline igas vanuses. Lõbus ajaviide ja kerge treening nii väiksele kui ka suurele aastaringselt, 

iga ilmaga! Tartu Ülikooli liikumislabori uuringud näitavad, et koolipäevadel liigub 7–13-aastastest 

Eesti õpilastest piisavalt vaid iga neljas. Aga kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid 

aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit, see on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka 

õppimisvõime jaoks. 

Eelarve 

Projekteerimine, ehitus ja vajalikud dokumendid jäävad hinnapiiri sisse – milleks on 10 000 eurot. 

Ehitaja Seiklusring OÜ on käinu Kostiveres ja vaadanud üle võimalikud sobivad alad ja kaardistanud 

kasutusele võetavad puud. Kaasava eelarve ettepanekule on lisatud ka hinnapakkumine, mis sisaldab 

7 harjutust ja spetsialisti selgitust tehtud eeltööst ja planeeritavatest töödest. 

Madalseiklusrada annab sportimiseks läbi mängu täiendava võimaluse ja paremad võimalused 

rekreatsiooniks. 

Asukoha poolest on madalseiklusrada sobilik Kostivere Kooli ette tammepuude alale. Kool on liitunud 

Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, soosib tervislikke eluviise ja loodusõpet. Madalseiklusrada on 

kasulik vaba aja veetmisel, aga tulemuslik koolile kehalise kasvatuse tunde andes või vahetundide 

mitmekesistamiseks, aga ka lasteaias õuesõppe võimalusena kuid pakub ka üldiselt mitmekesisemat 

keskkonda ja vaba aja veetmise võimalusi.  

Kostivere alevik on oma olemuselt roheline keskkond ja toetudes ka valla arengukavale, sobituks 

madalseiklusrada oma olemusel toimiva roheala ja rajatise kooslusena, võimaldab liikuda, rikastab 

elukeskkonda ning loob eeldused värskes õhus vaba aja sisustamiseks. Asukoht on piisava kaugusega 

nii lasteaiast kui ka noortekeskusest. 

Kostivere Kooli madalseiklusraja eripärad: 

Kuna puude valik on piiratud ja puud on juba päris suures kasvu küpsus ja tegemist on ka kuuskedega 

siis ei ehitaks seiklusrada platvormidega, et mitte puid nii palju koormata ja mõjutada. 

Harjutuselt harjutusele saab ikkagi liikuda ilma harjutuselt vahepeal maha tulemata. 

Lisatud on Türi valla Laupa Põhikooli seiklusraja fotod mis on ehitatud muinsuskaitse all olevasse 

parki ja seal oligi soov ehitada ilma platvormideta. Teised fotod kus seiklusrada on  ehitatud kaskede 

vahele on Tartu Hiie Kooli madalseiklusrada. 

Madalseiklusrada vs kõrgseiklusrada 

Erinevalt kõrgseiklusradadest on madalseiklusrada turvalise kõrgusega – kasutamiseks ei ole vaja 

täiendavad turvarakmeid. See tähendab, et on kasutamiseks sobilik ka koolieelikutele kui ka 

eakamatele. Seiklusrada kinnitatakse kas platvormidega või rakistega puu külge selliselt, et puud ei 

saa kahjustatud ning seiklusrajale saab lisada erinevaid takistusradu ja harjutusi. Vajadusel ka 

eemaldada ning ümber tõsta. Maapind peaks olema sobilik, st ei saa esineda üleujutusi või mullast 

kõrgele ulatuvaid puujuuri, mis kukkudes viga võivad teha. Maapinna saab katta sindliga.  



Miks on madalseiklusrada hea mõte? 

Mitmekesistunud vaba aja veetmise võimalused 

✓ Mitmekesine elukeskkond, mis soodustab liikumist erinevate vanusegruppide jaoks. 

Haridus ja noorsootöö 

✓ Võimalik kasutada õuesõppe võimalusena erinevates lasteaia- ja kooliastmetes. 

✓ Kostivere Kool on liitunud programmiga Liikuma Kutsuv Kool. 

✓ Noorsootöö arengut suunab Jõelähtme valla noortevaldkonna arengukava 2017-2022. Valla 

noorsootöö rakendamine toimub Loo ja Kostivere noortekeskuses. Tarvilik on jätkata valla 

noortele uute võimaluste rajamist Lool ja teistes elupaikades, et moodustuks seotud, 

ülevallaline vabaaja, spordi ning huvi- ja formaalharidusekompleksina toimiv võrgustik. 

Huvihariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamine  

✓ Loob uue võimalusena igaühele endale sobival ajal, olenemata aastaajast turvaliselt värskes 

õhus aktiivselt aega veeta. 

Planeeringute eesmärgiks on otstarbeka ruumikasutuse saavutamine 

✓ Kostivere madalseiklusrada on planeeritud kooli, lasteaia ja noortekeskuse vahetusse 

lähedusse. Jalutuskäigu kaugusel on ka Jõelähtme Valla Päevakeskus ning Jõelähtme 

Muusika- ja Kunstikool, samuti eramud ja kortermajad. 

 

Projekt sobitub ka üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ 

• Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu ja 

majanduskeskkonna kujundamine; 

• Rohetaristu strateegia seab eesmärgiks säilitada või taasluua toimivate rohealade ja - 

rajatiste süsteem, mis on erinevatel geograafilistel tasanditel sidusad ja piisavalt kompaktsed, 

võimaldavad liikidel rännata ja kliimamuutustega kohaneda, rikastavad inimese 

elukeskkonda ning toetavad ökosüsteemseid teenuseid ja hüvesid. 

• Vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks on alevikes ja külades küll jõudumööda rajatud 

spordi- ja mänguväljakuid, kuid senine investeeringute maht ei ole olnud piisav. Oluline on 

saavutada olukord, kus valdaval osal valla elanikel on võimalus leida endale valla 

territooriumil vaba aja sisustamiseks meelepärane tegevus. 

 

   

 





 

 


