
Puhtaan veden teemapuiston yhteistyökumppanit ja sijainti

Puhtaan veden teemapuiston kehittämisen yhteistyökumppaneita ovat: Järva-Jaani Auto AS,  

Nordkalk AS, Eesti Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Eesti Omastehooldus, Eesti Maaülikool,  

Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Kõrgkool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Puhtaan veden teemapuisto  
sijaitsee kahdessa maakunnassa:  
Järva maakunnassa sekä Lääne-Viru maakunnassa. Metsamõisa 
tilan mailla, Järsin kylässä Tamsalun kunnassa, Pikaveren kylässä 
Väike-Maarjan kunnassa ja Ramman kylässä. 

Yhteystiedot: +372 513 2149 

info@metsamoisa.ee tai okokratt@okokratt.ee,  
www.metsamoisa.ee, www.okokratt.ee  
https://www.facebook.com/metsamoisa

Osoite: Metsamõisa talu, Järsi küla, Tamsalu vald,  
Lääne Virumaa 46007

Puhtaan veden teemapuisto on puhtaalle vedelle keskittyvä 
tiedepuisto, mistä saa vastaukset kysymyksiin: miten saadaan 
puhdasta pohjavettä? Miten elämä riippuu puhtaasta vedestä? 
Mikä muuttaa veden laatua? Teemapuisto ja sen keskus sijaitsevat 
Pandivere kõrgustikulla, Pandivere ja Adavere-Põltsamaan 
nitraattiherkällä alueella, Metsamõisa tilalla, Järsi kylässä, Tamsalu 
kunnassa. 

Teemapuisto jakaa psykologi Tõnu Otsan mietettä: „Luoja piilotti 
koko maailman viisaudet luontoon-meidän viisautemme on löytää 
ne.“

Tarjoamme palveluja, joiden tavoite on esitellä ihmisille luonnon 

antimia, sekä opettaa heille niiden käyttöä ja suojelua.

Esittelemme luonnon tarjoamia mahdollisuuksia edistää terveyttä. 

Tarjoamme mahdollisuuden liikkua ja tutustua luontoon sekä oppia 

luonnosta – myös liikuntavammaisille ihmisille.

Teknologiasta kiinnostuneille on mahdollista 

tutustua uusiutuvaan energiaan kuten aurinko- 

ja tuulienergia. Opastauluista on mahdollisuus 

saada lisätietoa älypuhelinsovellusten avulla 

( QR-Code). Teemapuistossa sijaitsee myös 

terapeuttinen Aistien puutarha , missä on 

mahdollisuus käyttää kaikkia viittä aistia – 

näköaistia, kuuloaistia, hajuaistia, tuntoaistia ja 

makuaistia sekä parantaa omaa terveyttä.

Lisätietoa Teemapuistosta löydät osoitteesta: 

www.metsamoisa.ee
https://www.facebook.com/metsamoisa

Aistien puutarha

Puhtaan veden 
teemapuisto

Lapset spiraali puutarhassa



Luonnosta ja matkustamisesta kiinnostuneille
 16. vuosisadalta peräisin oleva metsäpuisto on monipuolinen puu- ja kasvilajien puolesta. Metsäpuistossa on 
mahdollista liikkua myös pyörätuolissa. Puistosta löytyy erilaisia kukkakasveja, pähkinäpuita, pihlaja, halkaisijaltaan 50 
cm, harvinainen lehmus, 150 vuotiaita koivuja, sekä voit kokea merkkejä entisestä kartanonajasta.

 Luonnonpolku on varustettu tietotaulukoilla ja ratapisteet (QR) ruutukoodeilla. Luonnonrajalla 
löytyy informaatiota paikallisesta kulttuurihistoriallisistä legendoista sekä pohjavettä koskevista 
kysymyksistä. Haasteellisiä kysymyksiä ovat myös käytännölliset tehtävät. Luontopolkujen pituus 
on yhteensä n. 45 km.

 Metsämökit ovat luonnon nauttimiseksi,  
kuuntelemiseksi sekä yöpymiseksi.

Aktiiviopiskeluohjelmat opiskelijoille
 Puhtaan veden teemapuiston säästävän kehityksen aktiiviopiskelu - 
ohjelmat seuraavat yleissivistyskouluille tarkoitettuja luonnontieteiden  
opiskeluohjelmia. 

Tutustu tarkemmin ohjelmiin kotisivullamme www.metsamoisa.ee/programmid

Ihmiset, joilla on erityistarpeita

 Teraapinen kokemus Mielten puutarhassa sekä siellä 
sijaitsevat 6 aistien pihaa, jotka kehittävät ihmisen 
kaikkia viittä aistia: näköaistia, kuuloaistia, hajuaistia, 
tuntoaistia ja makuaistia.

 Pyörätuolilla luontokohteissa vierailu, mikä, mikä 
sijaitsee 16 vuosisadalla perustetussa metsäpuistossa. 
Metsäpuistossa sijaitsevat harvinaiset luonnonkohteet.

Opetuskeskus

 Koulutukset opiskelukeskuksessa – opiskelu-
huoneeseen pääsevät hyvin myös henkilöt,  
joilla on erityistarpeita.

 Opiskelutilojen vuokraus.

PS! Kotisivumme on (www.metsamoisa.ee) on paikannettu näkövammaisille.

Teknologiasta kiinnostuneille luonnonystäville

 Uusiututvan energian käytännöllisten ratkaisujen (aurinko +tuuli) tutustuminen, 
workshop – tuulimyllyn ja aurinkopaneelin rakentaminen sekä höyrymoottorin 
rakentaminen.

 M-opiskelu älypuhelimia ja tabletteja käyttäen.

 Puhtaan veden teemapuiston julkinen luonnon tietokanta – mahdollistaa syöttää ja 
seurata vierailijoiden talteenotettuja erilaisten luonnonnätävyyksien muutoksia ajassa 
ja tilassa.
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