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Ebavere  tervisespordi- ja puhkekeskuse
arendamine

Väike-Maarja vald paikneb Pandivere kõrgustiku võlvi lõunaosas ning siin asub üks 
kõrgustiku  kolmest  kõrgemast  tipust  -  Ebavere  mägi  (absoluutne  kõrgus  146  m, 
suhteline 44 m). Ebavere mägi asub maastikukaitsealal, kus kehtivad mitmed reeglid 
ja  piirangud  ning  looduse  suhtes  tuleb  siin  olla  tähelepanelikum ja  hoolivam kui 
paljudes teistes kohtades.   

Ebavere mäest on kujunenud ümbruskonna tervisespordi- ja puhkekeskus. Kui Põhja-
Eesti  on üsna mägedevaene,  siis Ebavere suhteliselt  järskude kallakutega suusa- ja 
jooksurajad pakuvad häid matkamis- ja treeninguvõimalusi. Lund on siin rohkem ja 
see püsib kevadeti  kauem kui suuremal osal Eestimaal.  Kui ei ole lund ja maa on 
tahenenud,  kutsub Ebavere  oma nõlvadele  kõndijaid  ja  jooksjaid.  Võib  ka lihtsalt 
jalutada ning kännu või kivi peal istuda ja loodust imetleda. 

Ebavere on rahvale oluline, meelitades eelkõige tervisesportlasi. Siinseid radu kasutab 
üle poole tuhande õpilase, siia tulevad meelsasti kohalikud täiskasvanud ning matkajad 
ja tervisesportlased kaugemaltki. 

Ebaverre tullakse ka kui kunagisele hiiemäele, millel on oma minevik, oma lugu ja oma 
legendid.  Ebavere  mäes  peituvat  võlujõudugi.  Siin  paiknevad  maa  tugevad 
energiaväljad, kus muinasajal asusid puidust jumalakujud (neid mainitakse ka Liivimaa 
kroonikas). On kindlaks tehtud, et Ebavere mäe tipu läheduses on kaks energiasammast. 
Ühte neist on kavas tähistada hiiekiviga ja varustada infoga. Sinna saaks tulla jõudu ja 
hingerahu koguma ning mitmetele hädadele avitust saama. 

2005. aastal valmis täies ulatuses kõnni- ja jalgrattatee Väike-Maarjast Ebavereni. See 
hõlbustab Ebaverre jõudmist. 2006. aasta sügisel pikendati valgustatud suusarada 1,5-lt 
km  4  km-ni.  2008.  aasta  sügisel  valmis  Ebavere  radade  kasutajaid  teenindav 
olmehoone, kus lisaks pesemis- ja sporditarvete laenutusruumidele on konverentsisaal, 
kohtunikeruum ning ruumid rajahooldustehnika hoidmiseks. Ebavere mäelt 2008. aastal 
langetatud amortiseerunud metalltorn on plaanis asendada vaatetorniga -  siis  avaneb 
Ebavere mäelt kaunis vaade kogu Pandiveremaale.

Ebavere kompleks praegu:
1. Mäele on rajatud 1-, 1,5-, 3- ja 5-kilomeetrised saepuruga kaetud, märgistatud 
ja infotahvlitega varustatud rajad, 4 km rajast on valgustatud. 
2. Ebavere mäe läheduses paikneb radade kasutajaid teenindav olmehoone. 
3. Olmehoone taha on rajatud väikesemõõtmeline stardi- ja finišiplats, mille ühes 
servas asuv suhteliselt kõrge nõlv on soodsaks tuulevarjuks ja mida võistluste ajal saab 
kasutada publik. 
4. Olmehoone juurde on rajatud parkimisplats.
5. Väike-Maarjast viib Ebaverre 3,7 km pikkune kergliiklustee.

Ebavere tervisespordi- ja puhkekompleksi arendamise eesmärk:
- Muuta Ebavere atraktiivseks külastus- ja puhkepaigaks (kõrge miljööväärtus ning 
säilinud loodus- ja kultuuripärand) nii kohalikule rahvale kui mujalt tulijatele.  
- Luua võimalikult soodsad tingimused liikumisharrastajatele ning tervisesportlastele.
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- Pakkuda kõrgekvaliteedilist teenust ning mitmekesiseid aktiivse puhkuse ja vaba aja 
veetmise võimalusi. 
- Teha Ebavere laiemalt tuntuks.
- Soodsatest looduslikest oludest tulenevalt pakkuda aastaringselt võimalusi erinevate 
võistluste ja treeningtegevuse korraldamiseks.
 
Ebavere kompleksi  väljaarendamine on vastavuses valla  arengukava eesmärkide  ja 
tegevuskavadega:
valla  huviväärsuste  tutvustamine;  nende  pidev  korrashoid;  olulisemate  objektide 
juures info ja teeninduse väljaarendamine (giiditeenused, telkimis- ja ööbimiskohad, 
tahvlid,  viidad  jne);  kohaliku  loodus-  ja  kultuuripärandi  kaitse  ja  väärtustamine 
(kohalike loodus-kultuuriobjektide heakorrastamine,  eksponeerimine ja säilitamine), 
Ebavere  arendamine  vaba  aja  veetmise  ning  tervisespordi  ja  puhkepiirkonnana. 
Ebavere  arendamine  on  mõeldud  toetama  ka  Pandivere  koostööpiirkonna  turismi 
arengukava. 
 
Ebavere tervisespordi- ja puhkekompleksi arendamine

I. Valla poolt plaanitavad tegevused:

Kaitsealal
1. Rajada  tehislume  tootmise  süsteem  valgustatud  rajalõigu  lumega 

varustamiseks: 
• ehitada välja veetrassid, (sihtkaitsevööndi piirile olemasolevate radade 

alla, vesi saadakse ~2 km kaugusel paiknevast päästekooli polügooni 
tiigist),

• soetada  lumekahur  (lumekahurit  liigutatakse  mööda  olemasolevaid 
suusaradu  ja  lund  toodetakse  erinevates  kohtades.  Suuremat  lume 
laialivedu radadel ei toimu.)   

2. Paigaldada  suusa-  ja  matkaraja  äärde  puhkamiseks  6 istepinki.  (Lääne-
Virumaa KKT kooskõlastus 25.10.2007 nr 36-12-2/48731-4)    

3. Püstitada Ebavere mäele 2008. aastal  langetatud amortiseerunud metalltorni 
asemele madalam puidust (metalltoestusega) vaatetorn.   

4. Tähistada mäe tipust kümmekond meetrit  allpool paiknev energiasammas ja 
varustada see põhjaliku infoga.

5. Kohandada kepikõndijaile ja matkajaile talvel eraldi rajad (osaliselt kaitsealal, 
osaliselt  kaitsealaga  piirneval  alal),  mis  ei  ühtiks  suusaradadega.  See 
võimaldaks suusaradu säästa ja hoida suusahooajal suusaradade kvaliteeti.

Kaitsealaga piirneval maa-alal
6. Arendada edasi olmehoone taga paiknevat suusastaadioni: 

• kohandada olemasolev nõlv tribüüniks,
• rajada korvpalli- ja sportimisväljak, 
• ehitada kõlakoda,
• asendada olemasolevad Eesti Energia õhuliinid maakaabliga, 
• rajada sadevete ärajuhtimiseks drenaaž.

7. Suusastaadioni vastas paikneva oru nõlvadele rajada kelgumägi.
8. Rajada tehislume tootmiseks vajaliku vee hoidmiseks nn vahetiik.   
9. Viia  jalgratta-  ja pikemad klassikasuusarajad Ebaverest  Äntu järvede poole 

jäävale maa-alale. 
10. Laiendada olmehoone juures asuvat parklat.
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II. OÜ Joosand poolt plaanitavad tegevused kaitsealaga piirnevale maa-alale:

11. Tenniseväljaku rajamine.
12. Kämpingu ja haagiselamute väljaku rajamine.
13. Seikluspargi rajamine.
14. Ööbimiskohtade väljaehitamine ~45 inimesele.
15. Liuvälja rajamine.  


