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AEGNA LOODUSMAJA ..

.. avati 2008. aastal Tallinna linna poolt keskkonnahariduslike tegevuste 

ja koolituste korraldamiseks ning läbiviimiseks

.. õppeklassid on avatud alates 2009. aastast, koos õppe läbiviimiseks vajalike 

vahenditega. Loodusmajas on kolm õppeklassi – Loodusklass, Metsaklass ja 

Mereklass. Loodusmaja on kujundatud saarepõhiselt

.. täieneb pidevalt saarepõhiste õppematerjalidega – herbaariumid, 

eksponaadid, teemapõhised töölehed ja -õppevahendid jpm

.. võimaldab läbi viia koolitusi erinevatel õppekava toetavatel loodus- ja 

keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel, mida on tänaseks 12
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AEGNA LOODUSMAJA

Aegna Loodusmajale on välja antud Keskkonnatunnustus

kategoorias „Aasta Keskkonnateoke 2010“
Väljaandja: Keskkonnaministeerium

Aegna Loodusmaja õppeprogrammidele on välja antud keskkonnaharidusliku 

õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav tunnustus Muraka märgis, 2020: 

Märgis „Läbimõeldud programm“ 
Väljaandja: Eesti Keskkonnahariduse Ühing MTÜ

Aegna saarel on 24. õppepunktiga tähistatud saart tutvustav looduse 

õpperada, mis valmis projektis „Linnalähedased ökosaared – targa 

linnaturismi sihtkohad“ 2021
Aegna e-teatmik: https://www.tallinn.ee/est/aegna/uldine-9



 Aegna saare 24. õppepunktiga 

loodust tutvustav matkarada valmis 

projektis „Linnalähedased ökosaared –

targa turismi sihtkohad“ 2021
Link: https://www.sei.org/centres/tallinn-et/

 Projekti eesmärk on linnalähedase

loodus- ja kultuuriturismi

keskkonnahoidlik arendamine kahel

Helsingi ja Tallinna väikesaarel: 

Vasikkasaaril ja Aegna saarel

 Stockholm Environment Institute -

SEI Tallinn projektipartnerid: 

Helsingi linn, Tallinna kesklinna 

valitsus, Forum Virium Helsinki

AEGNA ÕPPERADA

Aegna e-teatmik: 

https://www.tallinn.ee/est/aegna/uldine-9



AEGNA MAASTIKUKAITSEALA

Aegna saare maastikukaitseala loodi 1991.a Tallinna Linnavalitsuse määrusega 

nr. 83. Aegna maastikukaitseala kaitse-eeskiri võeti vastu 2010.a. nr. 64

Aegna maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta saare metsa- ja 

rannikukooslusi, haruldasi ja kaitsealuseid liike ning nende elupaiku

Aegna maastikukaitseala kuulub 2009.a. loodusalana Euroopa Liidu Natura 

2000 võrgustikku. Kaitsealast üle poole on kaetud Natura 2000 võrgustiku 

elupaigatüüpidega: 
rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited 

(liikuvad rannikuluited – 2120), metsastunud luited (2180), kuivad nõmmed (4030), 

vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) 

Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse 

piiramise astmele kaheks sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks

Kaitsealal tuleb arvestada „Looduskaitseseaduses“ sätestatud 

piiranguid koos määruses kehtestatud erisustega

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet





 Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit: Kurikneeme sihtkaitsevöönd ja Aegna 

sihtkaitsevöönd ning kolm piiranguvööndit

 Kurikneeme sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on looduslike koosluste ning kaitsealuste liikide 

ja nende elupaikade arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina

 Aegna sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme

säilitamine

 Alal on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituse (sh laste õppepäevade) korraldamine, rohkem

kui 20 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul

 Kaitseala Kurikneeme sihtkaitsevöönd on suletud külastajatele alates 15. veebruarist 

kuni 31. juulini, kaitse tagamise eesmärgil

 Kaitseala kolm piiranguvööndit on: Kalavälja-, Eerikneeme- ja Lemmikneeme

piiranguvöönd

 Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on rannakoosluste seisundi ning looduse mitmekesisuse 

säilitamine

 Alal on lubatud kuni 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata

kohas. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse

korraldamine selleks ettevalmistamata kohas.

Loodus- ja keskkonnaharidus kaitsealal



 Aegna Loodusmaja giid-metoodik tutvustab Aegna saare loodust viies läbi loodus-

ja keskkonnahariduslikke õppeprogramme

 “Mets ja meri” ülevaatlikule saarepõhisele programmile ning „Matkatarkuse“ ja 

„Orienteerumine Aegna saare loodusmaastikul“ programmile lisaks on 

valminud programmid Rahvusvahelise koostöö “Ühtne suhtlev Baltikum –

COBWEB” ja “Linnalähedased ökosaared – targa linnaturismi sihtkohad“ raames

 Õppeprogrammid lasteaialastele:

 Läänemeri. “Läänemere saar Aegna”. I osa. Saart ja merd tutvustav programm

 Läänemeri. “Elurikkus Aegna saarel”. II osa. Seikluslik piraadiprogramm

 Läänemeri. “Kalur Kalle”. Saare kalurielust ja elamisest jutustav programm

 Õppeprogrammid põhikoolile, I-II kooliaste:

 Ökosüsteem ja ühiskond. “Orienteerumine Aegna saarel loodusmaastikul”

 Ökosüsteem ja ühiskond. “Kunst ja mängud looduses“. Loominguline 

programm

Aegna loodusmaja õppeprogrammid 2022



AEGNA METS



LÄÄNEMERI



METS JA MERI

Õppeprogrammid



Elurikkus Aegna 
saarel





 Õppeprogrammid põhikoolile, II-III kooliaste:

 Ökosüsteem ja ühiskond. “Kotkana Aegnal”. Uurimuslik õpe 

 Ökosüsteem ja ühiskond. “Aegna mets”. Uurimuslik õpe 

 Õppeprogrammid gümnaasiumile: 

 Ökosüsteem ja ühiskond. „Sild Tallinnast Aegnale“. Rollimäng

 Ökosüsteem ja ühiskond. „Laevaliiklus muudab Aegna rannajoont?“

Uurimuslik õpe 

 Ökosüsteem ja ühiskond. „Mereprügi olemus ja päritolu“. Uurimuslik õpe

Lisaks on võimalus projektipõhistel mitmepäevastel õppepäevadel läbi viia

erinevatel teemadel loodusvaatlusi, tutvudes saare: rannikukooslustega ja 

rannatüüpidega, Läänemere elustikuga ja keskkonnaprobleemidega, mere-

ja metsalinnustikuga, ökosüsteemidega, metsakooslustega, erinevate 

metsatüüpidega, niitude elustikuga, loodusliku mitmekesisusega ja 

kaitsealuste liikidega, ning samuti saada osa matkatarkustest ja 

keskkonnahoidlikust e säästvast eluviisist, lähtuvalt säästva arengu 

printsiipidest

Aegna loodusmaja õppeprogrammid 2022



Kotkana Aegnal

Matkatarkus



Laevaliiklus muudab 

Aegna rannajoont?

Mereprügi olemus 

ja päritolu



• Loodusmajas on lisaks erinevatele õppekava toetavatele loodus- ja 

keskkonnahariduslikele programmidele võimalus läbi viia loodus- ja 

keskkonnaalaseid õppepäevi

• Loodusmajas läbiviidavad loodus- ja keskkonnaalased õppepäevad on 

projektipõhised

• Loodus- ja keskkonnahariduslikel õppepäevadel on võimalik õppida 

looduses toimetulekut ja hakkamasaamist ka äärmuslikes tingimustes 

• Loodusmajas on võimalik läbi viia loodus- ja keskkonnahariduslikke 

õppeseminare, õppekoolitusi sh õpetajate koolitusi

• Loodusmajas on võimalus vaadata loodus- ja keskkonnateemalisi 

õppefilme, seotult käsitletava teemaga, õppeprogrammiga

Aegna loodusmaja 2022
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Ischnodemus sabuleti

Töötoad



Õppepäevad



MIKS AEGNA SAAREL?

 Aegna saar on hea näide õppida loodust tundma kaitstud ja hoitud territooriumil

 Aegna saarel on mitmekesine loodusmaastik väikesel 3 km² maa-alal

 Aegna saar on liigirikas – ta on tuntud oma 150 -samblikuliigi, 100 -samblaliigi ja 

350 -soontaimega, sh kaitsealuste taimedega

 Aegna saar annab hea võimaluse keskkonnahoiu ja -kaitse kujundamiseks 

loodust avastavale lapsele

 Aegna saarel on huvitav loodus ning kultuuri- ja ajalugu 

 Aegna saar on hea võimalus eemal olemiseks tavapärasest keskkonnast

 Aegna saar on loodusesõbra meelispaik iseolemiseks ja mõtisklemiseks

 Aegna saare loodusmaja on mõnus ja kodune paik igale 

looduslapsele – suurele ja väikesele !





















Fotod: E. Petser



Eelnev registreerimine toimub Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis:
Link: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Aegna-loodusmaja-broneerimine

Info: stella.shaumyan@tallinnlv.ee

Õppepäevade nõustamine, planeerimine ja päevakava koostamine:                           
Link: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppeprogrammid

Info: eliko.aegna@gmail.com; eliko.petser@botaanikaaed.ee

Linnast: liinilaevaga

Reisilaev “Vegtind” väljub Tallinnas Patareisadamast, 
Link: https://veeteed.com/#/et/

Eraldi sõidavad linnast saarele veel Meretakso OÜ Vt lisa: https://www.tallinn.ee/et/aegna/laevaliiklus

Rohuneemest: kiirkaatriga või laevaga

RIB kaater või laev „Liisa“ väljub Rohuneeme väikesadamast,
Aadress: Tallinna Veespordi Klubi MTÜ, Sadama tee 11, Rohuneeme küla, Viimsi vald

Link: http://www.watersport.ee/

AEGNALE
ÕPPIMA !



Aegna Loodusmajas

Kohtumiseni


