Lisa 1. Puhke- ja kaitsealade analüüsi kokkuvõte ja profileerimine
RMK sisemise töörühma tööna koondati taustinfot ja analüüsiti edasiste
arengusuundade planeerimiseks külastusala koosseisus olevate puhke- ja
kaitsealade tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid. Samuti valmisid puhke- ja
kaitsealade profiilide mustandversioonid, mis aitavad selgemini esile tuua iga
puhke- ja kaitseala erisusi ning on aluseks edasiste arengute planeerimisel ja
külastajatele alade eripärade tutvustamisel. Käesolev materjal on kokku
koondatud kokkuvõte töörühma tööst.
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1. Analüüsi kokkuvõte
Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala:
Ala iseloomustab eriilmeline ja vahelduv maastik ning kogu Eestit läbivate
matkateede ristumispunkt.
Külastaja:
25-34 aastane (36%), kõrgharidusega (53%), Eestist (92%), Tallinna elanik (53%),
külastab 2-5 inimese seltskonnas (69%) sõpradega ja oma perega (mõlemad 44%),
75%-le ainus või kõige tähtsam sihtpunkt, 53% suvel, 65% korduvkülastaja, ööbib 52%.
Kõige olulisemad tegevused: jalutamine, looduse vaatlemine, metsas olemine,
pikniku pidamine, matkamine, ujumine ja looduse pildistamine.
Külastajate rahulolu:
Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,34,
2015.aastal 4,43 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 4,40).
Külastajate rahulolu hinnang on tõusnud või jäänud 2010 aastaga võrreldes samale
tasemele kõikide osategurite vallas – teenused, keskkond, ootused ja häirivad
tegurid.
Koormustaluvus:

Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal viidi esimene seirering läbi 2010.aastal, teine
2016.a., seires oli 17 loodushoiuobjekti, neist 71 % oli pinnase ja alustaimestiku
seisund väga hea ja hea, 29% rahuldav. 2017.a lisandus seiresse 5 objekti,
nende seisund oli väga hea. Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku
seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 71% objektid, millel seisund
on jäänud samaks või muutus väike ning mille pinnase seisundit võib pidada
samuti stabiilseks. 29 % objektidest on muutus olnud märgatavam, 3 seisund
on paranenud, 2 mõnevõrra halvenenud. Toimuvad seisundi muutused on
lubatud muutuste piirides.
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Tugevused:
- mitmekesine loodus
(pinnavormide rohkus,
rabad, mäed, jõed, järved)

Nõrkused:

- hea asukoht (pealinna
lähedus)

- metsateede kvaliteet
paiguti ebaühtlane

- palju korduvaid külastusi

- polügooni lähedusega
kaasnevad mürareostus ja
piirangud

- hea ligipääs (raudtee,
maanteed)
- Külastuskeskus
raudteejaama vahetus
läheduses

- looduskaitselised piirangud
- huvigruppe paljusus

- matkateede ristumispunkt

Võimalused:

Ohud:

- koostöö kohlike
ettevõtjatega

- liiga suur külastatavus

- külastuskeskuse pidev
arendamine ja täiendamine
korduvkülastajatele
- tihedam koostöö teiste
külastuskeskustega

- maastiku liigne kuluvus
- keeruline planeering
- huvigruppide rohkus ja
sellest tulenevad konfliktid
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Endla looduskaitseala:
Ala iseloomustavad eriilmelised sisemaa veekogud: laukad, jõed, järved ja
allikad.

Külastaja:
35-44 aastane (24%), kõrgharidusega (34%) ja keskharidusega (32%), Eestist
(98%), Jõgeva valla elanik(18%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (64%), oma
perega (53%), 75% kõige tähtsam sihtpunkt, 40% suvel, ööbib13%. Kõige
olulisemad tegevused: jalutamine, metsas olemine, looduse vaatlemine.

Külastajate rahulolu:
Endla looduskaitseala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 4,51 (üleriigiline
keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 4,40).
Teenuste ja rajatiste hulgaga tervikuna oli rahul 97% vastajatest. Kõige
madalama hinnangu andsid külastajad ettevõtjate pakutavate teenuste
hulgale.

Koormustaluvus:

Endla looduskaitsealal viidi esimene seirering läbi 2010. ja 2011.aastal, teine
2016.a., seires oli 10 loodushoiuobjekti, neist 90 % oli pinnase ja alustaimestiku
seisund väga hea ja hea, 10% rahuldav. Seires olnud objektidel on pinnase ja
alustaimestiku seisund jäänud samaks või on muutus nii väike, et pinnase
seisundit võib pidada stabiilseks.
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Tugevused:
- teadlik külastaja
- suhteliselt pikk
külastushooaeg (kevadine
ja sügisene linnuvaatlus)
- puutumata ja asustamata
piirkond
- palju puhast vett - allikad
ja rabad

Nõrkused:
- looduskaitselised piirangud
- objektid läbivad erinevate
omanike eramaid
- hooldamise keerukus ja
kulukus
- suurvee perioodid

- hea ligipääs
- Endla metsamaja

Võimalused:

Ohud:

- rajalõikude
ümbertegemine

- liiga palju kalastajaid ja
sellest tulenevalt risustamist

- ettevõtjate teenuste
arendamine

- obkjektide eramaadel
paiknemise tõttu ebaselgus
tuleviku osas

- vesimatkamine
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Tartu-Jõgeva puhkeala:
Linnast välja – metsa, parki, järve äärde!
Puhkeala pakub traditsioonilise linnalähedase ja perepuhkuse võimalusi:
marja-ja seenerikkad männimetsad, kalarikkad järved ja mõisapargid.
Külastaja:
25−34-aastane (37%), kõrgharidusega (34%) ja keskharidusega 31%, Eestist
(97%), Tartu linna elanik (40%), 2-5 inimese seltskonnas (60%), oma perega
(48%), kõige tähtsam sihtpunkt (64%), 39% suvel, 71% korduvkülastaja, ööbib
29%. Kõige olulisemad tegevused: metsas olemine, jalutamine, marjade ja
seente korjamine, kalastamine.
Külastajate rahulolu:
Tartu-Jõgeva puhkeala (arvutatud puhkealal kogutud ankeetide põhjal, välja
on jäetud Elistvere loomapark) võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.
aastal 4,26, 2015.aastal 4,30 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015.
aastal oli 4,40).
Külastajate rahulolu hinnang on üldiselt püsinud stabiilne võrreldes 2010.
aastaga, mõningad näitajad on vähesel määral tõusnud või langenud.
Teenuste ja keskkonna vallas on tõusnud käimlate, telkimisalade ja –kohtade,
metsaonnide, radade ja rajatiste turvalisuse ning üldise turvalisuse hinnang.
Langenud on looduskeskuse ja selle teenuste hinnang. Rahulolu teenuste
hulgaga tervikuna on veidi langenud.
Koormustaluvus:

Tartu-Jõgevamaa puhkeala põhjaosas viidi esimene seirering läbi 2008.a.,
teine 2012.a. ja kolmas 2017.aastal. Seires oli 18 loodushoiu objekti, neist 90 %
oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga hea ja hea, 10% rahuldav. Seires
olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis toimunud muutuste alusel
moodustavad 56% objektid, millel seisund on jäänud samaks või muutus väike
ning mille pinnase seisundit võib pidada samuti stabiilseks. 39 % objektidest on
muutus olnud märgatavam, 4 seisund on paranenud, 3 mõnevõrra
halvenenud. Ühe objekti pinnase seisund on tugevasti paranenud. Toimuvad
seisundi muutused on lubatud muutuste piirides.
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Tugevused:
- head marja- ja
seenemetsad
- kalarikkad järved
- paljud objektid seotud
matkateega
- Tartu linna lähedus
- palju korduvkülastusi
- vahelduv ja ilus maastik
- taristu ühtne stiil
- taristu rahuldav seisukord

Nõrkused:
- mõne objekti külastus ja
hooldus on ilmastikust väga
mõjutatav
- külastajagrupid kelle
tedlikkus looduses liikumise
heade tavade suhtes on
madal

- hea teedevõrk
- objektide seotus
loodusõppeprogrammidega
- kompaktsed objektid

Võimalused:
- taristu kvaliteedi
säilitamine ja tõstmine
- rattaraja reklaamimine

Ohud:
- maastiku ja taristu
koormustaluvuse ületamine

- info parem levitamine
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Elistvere loomapark:
Külastaja:
25-34-aastane
ja
35-44-aastane
(mõlemat
vanusegruppi
34%),
kõrgharidusega (46%), Eestist (88%), Tartu elanik (26%), 2-5 inimese seltskonnas
(87%), oma perega (72%), 57% suvel, 62% korduvkülastaja. Kõige olulisemad
tegevused: jalutamine, looduse vaatlemine, looduse pildistamine,
loodusrajaga tutvumine.
Külastajate rahulolu:
Tartu-Jõgeva puhkeala külastajauuringu käigus Elistvere loomapargi kogutud
ankeetide põhjal arvutatud võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2015.aastal
4,61 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 4,40).
Külastajate rahulolu hinnang on üldiselt tõusnud võrreldes 2010. aastaga.
Madala hinnangu said nii 2010 kui ka 2015 ettevõtjate pakutavad teenused.
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Tugevused:
- hea asukoht (Tartu
lähedus)
- teostatud investeeringud
taristusse

Nõrkused:
- ait ei kuulu RMK-le
- parkimine ja parkla

- karu Karoliina, ilvesed,
põdrad: elavad
eksponaadid

- söödahoidla kehvad
tingimused

- üritused

- ümber loomapargi ei ole
täispiiret

- turismiobjektide kett
- ajaloohõngulisus
- erivajadustega
juurdepääs
- lemmiklooma hoidla

- pole kõiki Eesti imetajaid
- kehv ühistranspordi
ühendus
- piirangud ala ja hoonete
majandamisel

- nutimäng

Võimalused:
- söödahoidla tingimuste
parandamine
- külaseltsi avatav kohvik
- kõikide Eesti imetajate
eksponeerimine
- lindude ala

Ohud:

-üritustega jätkamine

- karu Karoliina kadumine

-tugev kommunikatsioon
väljapoole

- haigused loomadel

- sponsorite leidmine
- ühistranspordi
läbirääkimised

- vee kadumine (tulenevalt
omandist)
- ressursi vähenemine
- oskustööjõu vähenemine

- nutivõimaluste
arendamine
- talvine külastatavus ja
sündmused
- koostöö ettevõtjatega
- piknik pargis
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2. Profileerimise kokkuvõte:

Aegviidu-Kõrvemaa puhkealaTule autoga, rongiga, rattaga või jalgsi ja
vali suund ning asu Matkateele.
Võimalus matkata eriilmelisel ja vahelduval
maastikul ning puhata-telkida ilusate
veesilmade veeres. Valida saad tunniajasest
retkest ja piknikust kuni kolmenädalase matkani
Eestimaa teise otsa.

Elistvere loomaparkkõige huvitavamad, erilisemad ja ajas
muutuvamad eksponaadid.
Tule avasta, kes on vahetanud välja oma
karvkatte vastavalt hooajale, kasvatanud
suuremad sarved, on peidust välja ilmunud
või peitu pugenud, leidnud uue kaaslase või
saanud pojad.

Endla looduskaitseala–
Laukad, jõed, järved, allikad sisemaa veekogude saladused
peidavad end siin.
Endla looduskaitseala ootab oma
kahesuguse vee maailmaga. Kaitseala
ühes servas ilutsevad ürgsed ja
omanäolised rabad ning teises servas
toretsevad rohked eriilmelised allikad.

Tartu-Jõgeva puhkeala –
linnast välja – metsa, parki, järve
äärde!
Puhkeala pakub traditsioonilise
linnalähedase ja perepuhkuse
võimalusi: marja-ja seenerikkad
männimetsad, kalarikkad järved ja
mõisapargid.

10
Tööversioon 1.03.2019

