GREEN RAILWAY
Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide
taaselustamine läbi
keskkonnasõbraliku turismimarsruudi.

Hoolas vaatleja märkab Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti metsade ja põldude vahel vanu
raudteetamme, mis on meenutus kunagistest kitsarööpmelistest raudteeliinidest. Kuigi liinid
suleti ammu, on vanad raudteetammid ajale hästi vastu pidanud. Just sellele ajaloolisele
trassile loovad eestlased ja lätlased koos ühise matkatee.
Ühelt poolt on tegu vana ja huvitava kultuuripärandi taaselustamisega. Teisalt on piki
raudteetammi kulgev rada igas vanuses seiklejale ideaalseks marsruudiks, kuna puuduvad
järsud tõusud ja langused. Huvitava looduse keskel kulgev rada sobib hästi nii jalgsi, rattaga
kui suuskadel liikujatele, ning ka ratsa läbimiseks.
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on luua uus ja huvitav turismimarsruut, kasutades ära vanu raudteetamme
Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Korrastatud raudteetammid, mis liidetakse kokku ühtseks
matkateeks, on mõeldud liikumiseks nii kohalikele kui külastajatele.
Matkatee kogupikkuseks planeeritakse umbes 700 kilomeetrit, millest ca 290 km kulgeb
mööda vanu raudtee trasse.
Viljandi maakonna piires hõlmab marsruut Mõisaküla ja Viljandi vahelist ala ja Lõuna-Eestis
(Valgast) Koikkülast Mõnistesse kulgevat liini. Lisaks liidetakse marsruuti ka Kilingi-Nõmme
– Mõisaküla vaheline raudteetamm, mis esialgu rajati kitsarööpmelise raudteena, kuid hiljem
ehitati ümber laiarööpmeliseks. Põhja-Lätis suunatakse marsruut läbima järgmisi asulaid:
Ainaži, Limbaži, Aloja, Rujiena, Valmiera, Melturi, Gulbene. Ära kasutatakse ka töötav
kitsarööpmeline raudteelõik Aluksne ja Gulbene vahel, et külastaja saaks oma teel elamuse
tõelisest suslasõidust.
Projekti tegevused:
! Matkaraja loomine, viitadega tähistamine ja
parendamine läbi väikesemahuliste investeeringute

lähedalasuvate

külastusobjektide

! Green Railway koostöövõrgustiku loomine ning võrgustikuliikmete Greenway´de
arendamisega seotud teadmiste ja oskuste suurendamine
! Turundustegevused Green Railway reklaamimiseks sihtturgudel

Projekti partnerid:
Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis veel Läti
Greenway Assotsiatsioon, Cesise Kultuuri- ja Turismikeskus ning 13 omavalitsust:
Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka, Koceni, Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena, Gulbene,
Limbaži, Valmiera, Vecpiebalga.

Eestist on projektipartneriteks Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Mulgi
Vallavalitsus, Valga Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus ja Mulgimaa Arenduskoda.

Projekti elluviimise periood:
01.03.2017–30.04.2019.

Projekti eelarve:
Projekti kogueelarve on 1 174 938,10 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on
998 697,36 EUR.
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja eelarve on 56 850 EUR, sh Eesti-Läti programmi toetus
48 322,50 EUR.

