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Eesti Terviserajad 2021-2025 strateegia 

Sihtasutuse Eesti Terviserajad (edaspidi: ETR) asutasid 2005. aastal Merko Ehitus, Swedbank ja 

Eesti Energia. Sihtasutus on terviseradade võrgustiku katusoganisatsioon, mille põhitegevusteks on: 

Eestimaa liikumis- ja spordiradade väljaarendamise nõustamine, arendustegevuste koordineerimine, 

finantseerimisele kaasaaitamine, võrgustiku kommunikatsioon ja koostöö liikumisharrastuse 

populariseerimisel ning inimeste tervise edendamisel. Võrgustiku arendamisel on olulisteks 

püsipartneriteks Kultuuriministeerium ja Riigimetsa Majandamise Keskus. 

ETR missioon on kindlustada enamikule Eesti elanikkonnast tasuta kodulähedane terviseradade 

võrgustik aastaringseks liikumisharrastuseks.  

ETR visioon on, et Eesti elanikkond liigub regulaarselt värskes õhus ja see aitab kaasa eestimaalaste 

tervena elatud aastate tõusule Euroopa keskmisele tasemele. 

 

Kus me täna oleme? 

ETR võrgustikus on tänaseks Eesti 122 hooldatud terviserada 1100 kilomeetril, 24 rajal on olemas 

kunstlume tootmise võimekus. Terviseradu hooldab ligi 200-liikmeline rajameistrite meeskond, kes on 

omavalitsuse või tervisespordikeskuse palgal.   

ETRi asutajad on 2020. aasta seisuga terviseradade arendamisse investeerinud kokku 5,1 miljonit 

eurot. Riigi, kohalike omavalitsuste ja Euroopa Liidu fondide kaasamise tulemusena ulatuvad 

investeeringud terviseradade taristusse üle 50 miljoni euro.  

ETR terviseradu on külastanud iga kolmas eestimaalane, selgub Kantar Emori 2020. aastal läbi 

viidud uuringust. Neile lisandub 23% vastajaid, kes külastavad terviseradu, aga ei ole kindlad, kas need 

kuuluvad ETR võrgustikku. Rajameistrite hinnangu ning radade liikumissensorite andmete järgi 

külastati 2020. aastal terviseradasid ligi 6 miljonit korda.  

Kui Eesti naised elavad tervena 57,7 ja mehed 53,9 aastat, siis Euroopa keskmine on vastavalt 65,1 ja 

64,2 aastat (Eurostat: Healthy live years statistics 2019).  

Eestimaalastest liigub regulaarselt praegu iga kolmas inimene, eesmärk on jõuda liikumisaktiivsuses ja 

osalejate arvus Põhjamaade tasemele, mis tähendab, et vähemalt 2/3 elanikkonnast liigub ja teeb sporti 

regulaarselt. Selleks on oluline kujundada eri vanuserühmade vajadustele sobivad tingimused ("Eesti 

spordipoliitika põhialused aastani 2030"). Tervisliku arengu seisukohalt liigub piisavalt vaid 24% Eesti 



õpilastest. Ainult 7–11% kümneaastastest ja vanematest lastest veedab oma vaba aega igapäevaselt 

aktiivselt õues liikudes (“Eesti Spordipoliitika 2030 (Aruanne 2019”).  

ETRi eesmärgid: 

 

Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks:  

1. Arendame radade võrgustikku ja loome kasutusvõimalused kogu perele.  

1.1. Haldame tervikinfot radade üle-eestilise katvuse hetkeseisu ja vajaduste kohta koostöös kohalike 

omavalitsuste, tervisespordikeskuste ning kogukonnaga. 

1.2. Tõstame radade kasutusmugavust ja ohutust (sh inimeste hajutamine). Panustame 

vajaduspõhiselt enimkülastatud ja suurema asustustihedusega piirkondade radade arendamisse ja  

arenduste projekteerimisse ning nende finantseerimiseks vajalike vahendite leidmisesse (ETRilt 

projektlahendus → riigi, omavalitsuse, EL fondi rahastus). 

1.3. Arvestame radade arendamisel erinevate vanusegruppide, huvide ja vajadustega (sh 

erivajadused). Hoiame radade seisukorra vastavuses kvaliteedistandardile ning aitame kaasa 

suuremates keskustes lisateenuste tagamisele.  

1.4.  Jätkame panustamist kunstlume tootmise võimekuse tõstmisse ning kunstlumest radade kvaliteedi 

tagamisse (sh nõustamine ja koolitamine). Projekteerime ning otsime finantseerimisvõimalusi 

prioriteetsete terviseradade kunstlume trasside rajamiseks otse suusarajale (nt Nõmme ja Pirita). 

1.5. Radade arendamisel peame silmas jätkusuutlikkust ja keskkonnahoidu ning viime terviserajad järk-

järgult taastuvenergiale ning nutikatele energialahendustele. 

1.6. Jätkame siseradade rajamist peamiselt laste- ja noorteasutustes, et mõjutada positiivselt sihtrühma 

liikumisharjumusi.  

 

Arendame radade 
võrgustikku ja 
loome 
kasutusvõimalused 
kogu perele 

Suurendame 
võrgustiku 
kasutajate hulka ja 
nende rahulolu 
 

Toetame regulaarset 
liikumisharrastust ja 
rahva tervise 
parandamist 

Panustame 
kompetentsikeskusena 
võrgustiku rajamisel, 
arendamisel ja 
hooldamisel 



Eesmärgi mõõdikud Algtase 2021 Sihttase 2025 

Terviseradade arv 122 130 

Valgustatud radadega terviserajad 80 122 

Kaasatud rahaline maht prioriteetsete 
arenduste rajamiseks 

4 miljonit eurot aastas 8 miljonit eurot aastas 

Terviseradade kvaliteedistandardile 
vastavate radade osakaal (Lisa 1) 

Tervisespordikeskused 14/27  

Terviserajad 62/95 

Tervisespordikeskused 
25/30  

Terviserajad 95/100 

Kunstlume tootmise võimekusega 
radade arv  

24 33 

 

2. Suurendame võrgustiku kasutajate hulka ja nende rahulolu  

2.1. Kasvatame kõigi eestimaalaste teadlikkust kodulähedastest terviseradadest, populariseerime 

igakülgset liikumisharrastust ning kinnistame tervislike eluviiside mõttelaadi, inspireerides eri sihtrühmi 

regulaarselt liikuma, hoolimata aastaajast. 

2.1.1. Arendame terviseradade infokanaleid, et tagada ajakohase info kättesaadavus kasutajale 

sobivas kanalis ja kohas. 

2.1.2. Otsime aktiivselt võimalusi uute kasutajate kaasamiseks ning julgustame ja suuname neid 

kasutama kõiki radade võimalusi. 

2.1.3. Kaasame aktiivselt toetajate ja partnerite kanaleid ja kõneisikuid. 

2.1.4. Viime ellu võrgustiku kommunikatsioonitegevused vastavalt kommunikatsioonistrateegiale ja -

tegevuskavale. 

2.2. Kogume regulaarselt radade kasutusstatistikat, viime iga-aastaselt läbi kasutajate rahulolu- ja 

tagasisideuuringuid. 

2.2.1. Arendame loendurite süsteemi radade kasutusstatistika usaldusväärseks kogumiseks ja 

andmete analüüsiks.  

2.2.2.Korraldame koostöös (uuringu)partneritega radade tagasiside- ja rahulolu-uuringuid. 

2.3.  Kasvatame radade kasutajate arvu koostöös liikujate, kogukonna, omavalitsuste, toetajate ja 

muude organisatsioonide ning ürituskorraldajatega. 

 



Eesmärgi mõõdikud Algtase 2021 Sihttase 2025 

Terviseradasid külastanute osakaal 
(elanikkonna uuring) 

⅓ elanikkonnast ½ elanikkonnast 

Radade külastuste arv aastas 6 mln 8 mln 

 

3. Toetame regulaarset liikumisharrastust ja rahva tervise parandamist 

3.1...Oleme aktiivseks koostööpartneriks liikumisharrastuse populariseerimiseks ja  eestimaalaste 

tervise edendamiseks.   

3.2. Panustame igakülgselt rajapartnerina Tervise Arengu Instituudi, Eesti Olümpiakomitee, 

Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Tervisekassa, Tartu Ülikooli Liikumislabori jt liikumist ja 

tervist edendavatesse tegevustesse. 

3.3. Toetame koostöös partneritega mitmekülgsete liikumisürituste korraldamist kõikides maakondades 

üle Eesti. 

4. Panustame kompetentsikeskusena võrgustiku rajamisel, arendamisel ja hooldamisel.  
4.1. Loome omavalitsustele ja keskustele juhendid ja tehnilised materjalid erinevate rajatiste, radade, 

funktsionaalsuste rajamise etappide kohta: kavandamine, projekteerimine, ehitus, hooldus, 

funktsionaalsus ja märgistus, valgustus, erinevate alade vajaduste ohutuks ja mugavaks kasutamiseks 

sobivad laiused ja mõõdud. 

4.2.  Koolitame ja nõustame regulaarselt rajameistreid, omavalitsuse töötajaid ja partnereid. Räägime 

kaasa terviseradade ja -spordikeskuste arengukavade ja strateegiate koostamisel. 

4.3. Hoiame rajameistrite meeskonda ja ühtset meeskonnatunnet ning nõustame KOV ja rajameistrite 

koostööd.  

4.4. Kaasame sihtasutuse kui kompetentsikeskuse ja võrgustiku arendamisel asutajate ja partnerite 

tuge ning kompetentse. 

 

Eesmärgi mõõdik Algtase 2021 Sihttase 2025 

Juhendmaterjalid 

 

Loomisel 2021 Püsivalt toimivad ja 
ajakohased 

Ressursid: 

Sihtasutuse tegevusi viib igapäevaselt ellu üks juhatuse liige koostöös asutajate turundus- ja 

kommunikatsioonitöötajatega ning ühe kommunikatsioonipartneriga. Sihtasutuse kõrgeimaks 

juhtimisorganiks on asutajate esindajatest koosnev 3-liikmeline nõukogu.  



Asutajate ja Kultuuriministeeriumi panus sihtasutuse tegevusteks on iga-aastaselt kokku 340 000 eurot. 

Sihtasutusel on võrgustiku arendamisel püsiv ja edukas koostöö avaliku, kolmanda ja erasektori 

partneritega. Riigi ja omavalitsuste koostöös on 2019-2022 toimumas “Regionaalsete 

tervisespordikeskuste meede”, mis panustab 23 tervisespordikeskuse kunstlumevõimekuse 

arendamisse igal aastal kokku 1,2 miljonit eurot. Tallinna linnaga koostöös (ETR projekteerib, Tallinn 

ehitab) on rajatud ja rajamisel olulised Tallinna terviserajad ning neid ühendavad kergliiklusteed. Teiste 

prioriteetsete projektide rahastamine toimub erinevate finantseerimisvõimaluste otsimisel 

omavalitsuste ja riigiga. Terviseradade võrgustiku taristu väljaarendamiseks ning ühtlase 

kvaliteedistandardi saavutamiseks on võrgustiku iga-aastane investeeringuvajadusteks vajalik:  

• Regionaalsete tervisespordikeskuste meetme püsiv jätkumine 1,2 milj aastas 

• Lisainvesteeringud võrgustiku arendamiseks (olmehooned, WC-d, rajahooldustehnika jm 

inventar, infrastruktuur, atraktiivsuse tõstmine(lisavõimalused)) 6 milj aastas  

 

 

 

  



Lisa 1   ETR kvaliteedistandard 

 

Tingimused Tervisespordikeskus Terviserada 

Olme- ja teenindushoone (wc, joogivesi, 
pesemisvõimalus) 

+  

WC (arvestada erivajadustega) + + 

Rajamärgistus + + 

Aastaringne rajahooldus + + 

Valgustus + + 

Jõulinnak/venitussein + + 

Kelgumägi + +/- 

Võimalusel eraldi matkaraja olemasolu (või 
suusatajatega koos mahtumine samale rajale) 

+ + 

Parkla + + 

Prügikastid + + 

Spordivahendite laenutus +  

Kunstlume tootmise võimekus +/-  

Rajakaamera +  

Statistika kogumine loenduritega +  

Võimalusel lisad:   

Rullirada +  

Toitlustus +  

Mänguväljak + + 

Rattapark (rattarada, pumptrack, XCO, MTB 
õpperada) 

+ + 

Uisuväljak +  

Madalseiklusrada + + 

MOBO/orienteerumise püsirada + + 

Puhkekohad + + 

Majutus +  

Aktiivsed tegevused (matkad/treeningud) +  

Rattaremondipunkt + + 

Rajakaamera  + 

 

 


