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Sissejuhatus 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakonna 

põhiülesandeks on kaitse- ja puhkealadel mitmekülgsete 

rekreatsioonivõimaluste loomine, nendel külastuse suunamine ning metsa- ja 

kaitseväärtuste tutvustamine ja selle kaudu looduskeskkonna kaitsmine ning 

elanikkonna väärtushinnangute kujundamine.  

RMK arengukava  2015-2020  on seadnud RMK külastuskorraldusosakonnale 

eesmärgiks aastaks 2020 2,5 miljonit külastuskorda aastas. Külastuskordade 

suurenemise eelduseks on külastajate vastuvõtmiseks ja loodusväärtuste 

säilitamiseks loodud taristu korrasolek, taristu vastavus külastajate vajadustele 

ja ootustele ning loodushoiuobjektide omavaheline sidusus.  

Seatud eesmärkide täitmiseks on RMK külastuskorraldusosakonnal kolm 

tegevussuunda: puhke- ja kaitsealade külastuskorraldusliku taristu 

kavandamine, rajamine ja majandamine, säästlike looduskasutushoiakute 

kujundamine, külastajate teavitamine ja kasutuse suunamine puhke- ja 

kaitsealadel. 

Eesmärkide täitmiseks koostatakse külastuskorralduskavad, mis on puhke- ja 

kaitsealade olemusest lähtuv ning külastuskorralduslikke arenguid ning 

majandamislahendeid käsitlev, samuti alade väärtuste kaitset korraldav 

dokument. Külastuskorralduskavad koostatakse külastusaladele. RMK 

külastusalana käsitletakse lähestikku asuvaid ja ühtselt majandatavaid RMK 

poolt hallatavaid puhke- ja kaitsealasid. Külastuskorralduskava koostatakse 

tuginedes seiretele, uuringutele ja planeeringutele. Kava koostatakse 

arvestades eelneva perioodi kavade elluviimise käiku, samuti muutusi 

toimimiskeskkonnas.  

Kava koostamise käigus viidi läbi SWOT analüüsid, sõnastati alade tugevustest 

ja võimalustest lähtuvad profiilid, analüüsitakse loodusväärtuste 

eksponeerimist ja vastavaid arengusuundi ning kavandatakse 

arengusuundadest lähtuvad tegevused. Tegevuste kavandamisel 

arvestatakse võimalike muutustega toimimiskeskkonnas, seal hulgas võimaliku 

ressursi muutusega tulenevalt EU rahastuse vähenemisest. 

Selleks, et tagada looduses liikumist suunava teenuse ühtne, kvaliteetne ja 

stabiilne tase, lähtutakse külastuskorralduskavade koostamisel järgmistest 

üldistest põhimõtetest:  

- Lähtuda üldiste arengusuundade määratlemisel analüüsi käigus 

sõnastatud eesmärkidest. 
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- Alade eristumiseks ja identiteedi tugevdamiseks lähtuda tegevuste 

planeerimisel  defineeritud alakesksetest profiilidest.  

- Kaitsealadel tegevuste planeerimisel tagada kaitseväärtuste säilimine. 

Kaitseväärtuste tutvustamine toimub põhimõttel, et esitlemisväärne väärtus 

tuleb esitleda võimalikult vähestes, kuid samas selleks kõige paremini 

sobivates kohtades.    

- Keskenduda taristu analüüsile, analüüsi käigus selgunud prioriteetsete 

loodushoiuobjektide arendamisele, objektide sidususele ja samaaegselt 

jätkata taristu optimeerimisega. Kõrge prioriteediga on loodushoiuobjektid, 

mida seob Eestit läbiv RMK matkatee. 

- Jätkata seirete ja uuringute läbiviimist, saadud teabe analüüsimist ning 

rakendamist külastuskorralduslike tegevuste planeerimisel.  

- Tagada taristu kvaliteedi hoidmiseks, tõstmiseks ja ühtlustamiseks 

kvaliteetne rekonstrueerimine ja rekonstrueerimistöödel püsivamate 

lahenduste kasutamine, süsteemne ja regulaarne hooldustöö ning 

objektidega seotud teede ja parkimisvõimaluste korrashoid.  

- Jätkata erinevate teavituskanalite kaudu süsteemset ja põhjalikku 

teavitustööd külastajate suunamiseks ning nende teadlikkuse tõstmist 

käitumismustrite mõjutamiseks. 

 

Käesolev Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava hõlmab 

endas Haanja- Karula puhkeala, Karula rahvuspargi, Haanja looduspargi ja 

Räpina-Värska puhkeala RMK külastuskorralduslikku tegevust. Tulenevalt 

nimetatud alade geograafiliselt paiknemisest ja erilmelisusest, käsitletakse 

alasid ühes kavas, tagamaks võimalikult mitmekülgsed külastusvõimalused, 

head teavitamislahendid ja ühtne ning ressursisäästlik majandamine.  

Käesolev Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava on 

koostatakse 10 aastaks. Külastuskorralduskava ajakohasust kontrollitakse iga-

aastaselt ja olulisemate muutuste korral toimub kava ajakohastamine.  
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Kasutatavad mõisted 

 

RMK külastuskorraldus – igaüheõigusel põhineva looduses liikumise süsteemi 

loomine ja haldamine puhke- ja kaitsealadel ning elanikkonna 

loodusteadlikkuse ja -hoidlikkuse tõstmine teavitamise ja 

loodusharidustegevuse kaudu. 
 

Külastusala – erinevaid puhke- ja kaitsealasid ühendav RMK 

külastuskorraldusliku majandamise üksus. 
 

Puhkeala – erinevatel kaitsealadel ja RMK majandusmetsas asuvate 

loodushoiuobjektide kogum. 

Kaitseala – kaitsealad on loodud mingi territooriumi looduse- või/ja 

kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja 

tutvustamiseks.  
 

Taristu - maastiku rekreatiivset kasutust hõlbustav, maastikku kaitsev ja kasutust 

suunavate loodushoiuobjektide kogum. 
 

Loodushoiuobjekt - maastiku rekreatiivset kasutust hõlbustav, maastikku 

kaitsev ja kasutust suunav külastuskorralduslike ehitiste ja metsamööbli kogum, 

mis on dokumenteeritud ning vastab kehtestatud nõuetele. 
 

Tsoneerimine – RMK külastuskorraldusosakonna loodushoiuobjektide 

majandamiseks vajalike alade määratlemine teenindus- huvi- ja 

varutsoonideks.  

 

Kõrgendatud avaliku huviga alad- RMK hallatavatel maadel asuvad alad, 

millel tehtavate töödega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (edaspidi KAH). 
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1. Ala kirjeldus 

Haanja ja Põlva-Võru külastusalad paiknevad Lõuna-Eestis Valgamaa, 

Võrumaa ja Põlvamaa territooriumil, hõlmates endas Haanja loodusparki, 

Karula rahvusparki, Haanja-Karula puhkeala ja Räpina-Värska puhkeala 

(Joonis 1).  

 

Joonis 1. Haanja ja Põlva-Võru külastusalad.  

Haanja- ja Põlva-Võru külastusaladele on iseloomulik Lõuna-Eesti 

kuppelmaastik.  

Haanja-Karula puhkeala piirneb lõuna suunas Eesti- Läti piiriga, ida suunas 

Eesti- Vene piiriga. Paljud objektid paiknevad kaitsealadel ja puhkeala 

ümbritseb kahte suuremat kaitseala - Karula rahvusparki ja Haanja 

loodusparki, olles nende puhveralaks ning võimaldades hajutada 

külastuskoormust. Puhkeala koos Pähni külastuskeskusega pakub 

mitmekülgseid võimalusi Lõuna-Eesti kuppelmaastiku ja selle eripäraga  

tutvumiseks. Rohkesti on puhkamisvõimalusi pakkuvaid metsajärvi. Ala väärtusi 

aitavad tutvustada eriilmelised loodusrajad, saab matkata jala või rattaga.  

Haanja looduspark asub Võrumaa südames Eesti kõrgeimas piirkonnas, 

Haanja kõrgustikul. Alale  on iseloomulikud ürgorud ja mäed - Suure 

Munamägi, Vällamägi.  Rõuge ürgorg, mis hõlmab Ööbikuoru ja Rõuge 

järvede aheliku Eesti sügavaimat järve Rõuge Suurjärve. Teine kuulus org, 

Kütiorg, algab Haanja kõrgustiku põhjanõlvalt. Haanja kõrgustik on Eesti kõige 
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järverikkamaid alasid. Looduspark võimaldab tutvuda Haanja 

kuppelmaastiku, imelise looduse ning pärandkultuuri objektidega. 

Haanja looduspargist lääne suunas jääb Eesti rahvusparkidest väikseim – 

Karula rahvuspark. Karula on enim tuntud Kaika kuplistiku, aga ka oma 

metsarohkuse poolest. Karulast saab alguse Kagu-Eesti suurim kaitstav 

metsamassiiv, eriilmelised metsamaastikud laiuvad just peamiselt Karula 

rahvuspargi lõunaosas. Metsade vahel on peidus väikseid järvesilmi ja soid, 

metsa avastama juhatavad jalgsi ja rattaga läbitavad matkarajad. Karula 

rahvuspargi teeb eriliseks ka kultuuripärand – kõneldakse kohalikku murret, au 

sees on suitsusauna traditsioon ja looduslähedane elulaad. Nii Karula 

kultuuripärandi kui loodusega tutvumise hakatuseks on parim võimalus 

rahvuspargi südames asuv külastuskeskus ning selle erinevad ekspositsioonid. 

Räpina-Värska puhkealal asub Eestimaa ilusamate, tervislikult lõhnavate 

männimetsade piirkond Palumaa. Siinsed metsad on marja- ja seenerikkad. 

Vaikseks ja mõnusaks puhkuseks sobivad väikejärved metsade rüpes, uhked ja 

võimsad on liivakivipaljandid Võhandu ja Piusa jõgede kallaste. Puhkeala 

südameks on Meenikunno looduskaitseala ja selle lähiümbrus oma 

metsapuhkuse võimalustega. Atraktiivne on ka Setomaa ja seal asuvad 

militaarpärandkultuuri objektid.  Ala eripäraks on mitmekülgsed 

ööbimisvõimalused metsamajades, -onnides ja laavudes. Puhkeala kandvaks 

ideeks on aktiivne puhkus looduses.  
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Joonis 2. 2015. aasta külastajauuringu andmetel kõige olulisemad tegevused 

seekordse külastuse ajal.  

Haanja ja Põlva-Võru külastusalade puhke- ja kaitsealadest kõige kõrgema 

külastatavusega on ülekaalukalt Haanja-Karula puhkeala (Joonis 3), millele 

järgnevad sarnase külastusmahuga Räpina-Värska puhkeala, Karula 

rahvuspark ja Haanja looduspark.   

Haanja-Karula 
puhkeala  

metsas olemine 

jalgrattasõit 

jalutamine 

kalastamine 

looduse vaatlemine 

ujumine 

Räpina-Värska 
puhkeala 

looduse vaatlemine 

metsas olemine 

matkamine 

jaliutamine 

muud tegevused 

pikniku pidamine 

Haanja looduspark 

jalutamine 

looduse vaatlemine 

 metsas olemine  

matkamine 

kalastamine 

muud tegevused 

Karula rahvuspark 

matkamine 

metsas olemine 

looduse vaatlemine 

kalastamine 

telkimine 

pikniku pidamine 
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Joonis 3. Puhke- ja kaitsealade kolme aastane keskmine külastatavus perioodil 

2015-2017 (sisaldab külastuskeskustes teavitatuid).  

Maastiku rekreatiivse kasutuse hõlbustamiseks, maastiku kaitseks, kasutuse 

suunamiseks ja tutvustamiseks on loodud külastuskorralduslik 

loodushoiuobjektide võrgustik. Haanja- ja Põlva-Võru külastusalade 

loodushoiuobjekte seob RMK Ähijärve-Peraküla matkatee haru.  Alal on kaks 

külastuskeskust - Karula rahvuspargi ja Pähni külastuskeskus, kus jagatakse 

looduses liikumise alast teavet, viiakse läbi loodushariduslikke ja teavitavaid 

programme ning üritusi jm.  

Olemasolevate loodushoiuobjektide nimistu on toodud Tabelis 3 ja 

paiknemine esitatud joonisel 4. Loodushoiuobjektide paiknemisest 

kaitsealadel annab ülevaate tabel 3 ja joonised 5-21. Täpne 

Loodushoiuobjektide paiknemine ja taristu olemi kirjeldus on toodud 

www.loodusegakoos.ee lehel.  

 

 

 

0 40 000 80 000 120 000 160 000

Haanja-Karula puhkeala sh. Pähni

külastuskeskus

Haanja looduspark

Karula rahvuspark sh. Karula

külastuskeskus

Räpina-Värska puhkeala

http://www.loodusegakoos.ee/
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Joonis 4. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade loodushoiuobjektide paiknemine 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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2. Maaomand ja majandamise üldised põhimõtted 

Haanja-Karula puhkeala ja Räpina-Värska puhkeala loodushoiuobjektid 

paiknevad valdavalt riigimetsamaal (Tabel 3). Eramaadel paiknevad mitmed 

objektid Haanja looduspargis, 14-st objektist on era- ja JRO maal 9objekti. 

Matkatee on ka  osaliselt eramaadel. Enamus matkaradasid Karula 

rahvuspargis paiknevad nii era- kui ka RMK maadel. 

Haanja ja Põlva-Võru külastusalade loodushoiuobjektidest paikneb suur osa 

kaitsealadel. Kaitsealade valitsejaks on Keskkonnaamet. Külastuskorralduslikku 

taristut kavandades ja majandades arvestatakse kaitseala kaitse-eeskirja ja 

kaitsekorralduskavaga kehtestatud piirangutega. Kaitsealadel paiknevad 

loodushoiuobjektid on eelkõige rajatud eesmärgiga kaitsta ja tutvustada 

kaitseala kaitseväärtusi.  

Haanja ja Põlva-Võru külastusalade loodushoiuobjektide rajatiste 

paiknemisest kaitsealadel annavad ülevaate joonised 5 – 21. Täpsemalt 

teavet loodushoiuobjektide paiknemisest kaitsealade piirangu- ja 

sihtkaitsevööndites annab tabel 3.  
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Joonis 5.  Loodushoiuobjektide paiknemine Haanja looduspargis (number 

rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

 

Joonis 6.  Loodushoiuobjektide paiknemine Karula rahvuspargis (number 

rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 7. Loodushoiuobjektide paiknemine Mustoja maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

 

Joonis 8. Loodushoiuobjektide paiknemine Meenikunno maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 9. Loodushoiuobjektide paiknemine Kuulmajärve maastikukaitseala 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

 

Joonis 10. Loodushoiuobjektide paiknemine Piusa koobastiku looduskaitseala 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 11. Loodushoiuobjektide paiknemine Piusa jõe ürgoru 

maastikukaitsealal (number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka).  
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Joonis 12. Loodushoiuobjektide paiknemine Kisejärve maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 



Tööversioon 04.03.2019 
 

 

Joonis 13.  Loodushoiuobjektide paiknemine Verijärve maastikukaitsealal  

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

 

Joonis 14. Loodushoiuobjektide paiknemine Kirikumäe maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 15. Loodushoiuobjektide paiknemine Luhasoo maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 16. Loodushoiuobjektide paiknemine Pähni looduskaitsealal (number 

rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

 

Joonis 17. Loodushoiuobjektide paiknemine Paganamaa maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 18. Loodushoiuobjektide paiknemine Mõisamõtsa looduskaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

 

Joonis 19. Loodushoiuobjektide paiknemine Peetri jõe maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Joonis 20. Loodushoiuobjektide paiknemine Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal 

(number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 

Joonis 21. Loodushoiuobjektide paiknemine Karula-Pikkjärve 

maastikukaitsealal (number rohelisel ringil näitab taristuelementide hulka). 
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Rekreatiivsete väärtuste säilitamiseks on vajalik metsamajanduslike tööde 

kavandamisel ja läbiviimisel arvestada vastava rekreatiivse kasutusviisi 

vajadustega. Eriti hoolikalt tuleb jälgida telkimis-, lõkke- ja parkimisplatside 

äärseid ja teede ning matkaradade äärsete metsade majandamisega 

seonduvaid töid, kuna raiumisega võib nende alade rekreatiivne väärtus 

kahaneda. Oskusliku raiete kavandamisega saab aga metsade rekreatiivset 

väärtust oluliselt tõsta.  

Enamus loodushoiuobjekte paiknevad kõrgendatud avaliku huviga (KAH) 

aladel, seeläbi on nende lähiümbruse alade metsamajanduslik tegevus 

reglementeeritud ja tagatud majandamisvõtete sobivus rekreatiivse 

kasutusega. KAH alade protsess on kirjeldatud RMK kõrgendatud avaliku 

huviga alade määramise, majandamise ja seal tehtavatest töödest 

teavitamise juhendis.  

Oluline on tagada objektide juurdepääsuteede hea seisukord. Kõrgendatud 

tähelepanu all on prioriteetsete objektideni viiva teedevõrgu korrasolek ja 

järjepidev hooldus.  

Kuna paljud pikemad matkarajad läbivad lõiguti eramaid, tekib seal aeg-

ajalt lahendamist vajavaid olukordi, kui maa omanik muutub või tekivad uued 

plaanid maa kasutusega. Nende olukordadega on vajalik tegeleda 

individuaalselt ja vastavalt olukorrale leidma lahenduse.  

Keeruline on RMK külastuskorraldusliku tegevuse kokku sobitamine korraldatud 

jäätmeveo hangete järgsete lepingutega. Kuna objektid, ja seega ka 

külastajate poolt sinna jäetud jäätmed, on linnadest eemal, toimub jäätmete 

vedu kord 4 nädala tagant. Esineb olukordasid, kus maastikul asuvad 

konteinerid veetakse päevaga täis erinevat suvilatest ja majapidamistest 

kogutud jäätmeid ja puudub võimalus tellida paari nädala jooksul 

lisatühjendust. 

Üldine koostöö info vahetamisel ning asjaajamisel Keskkonnaametiga, 

Keskkonnainspektsiooniga ja kohalike omavalitsustega on hea. Vajalik oleks 

leida lahendus loodusturismi teenuste pakkujatega igaüheõiguse objektidel ja 

üldiselt väiksema koormustaluvusega aladel tegevuse kaardistamiseks. Hetkel 

pakutakse teenust kõikjal ilma kooskõlastamata ja teenuste kasutustihedusest 

puudub ülevaade. 

 



 

 

3. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

3.1. Külastajauuring 

Külastajauuringud viiakse kõikidel puhke- ja kaitsealadel läbi ühtsetel alustel. Kasutatav andmekogumismeetod on kohapeal 

küsitleja juhendamisel täidetav küsimustik. Külastajauuringu käigus kogutakse informatsiooni külastajate profiili, tegevuste, 

külastuste geograafilise jaotuse, külastuse kestuse ja korduvuse, samuti kulutuste, külastajate rahulolu, motiivide jms kohta. 2015. 

aasta külastajauuringu tulemuste kokkuvõte on külastusalale jäävate puhke- ja kaitsealade lõikes esitatud tabelis 1. 

 
Tabel 1. Puhke- ja kaitsealade külastajauuringu tulemuste kokkuvõte.  

 

Haanja-Karula puhkeala Haanja looduspark Karula rahvuspark Räpina-Värska puhkeala 

Suurim vanusegrupp 25-34 a      29%  25-34 a  30% 35-44 a  37% 25-34a    38% 

Kõrgharidusega 41% 46% 55% 52% 

Eestist 94% 88% 95% 95% 

Tallinnast Võru 16%, Valga14%, 13% 

Tallinn 

27% Tallinn ;Võru 13%, Tartu 

12% 

26% Tallinn, Tartu 18% Tartu23%, 21% Tallinn 

Seltskond 2-5 inimest 65% 

Oma pere 50% 

Sõbrad 38% 

2-5 inimest 57% 

Oma pere 37% 

Sõbrad 41% 

2-5 inimest 63% 

Oma pere 52% 

Sõbrad 32% 

2-5 inimest 54% 

Oma pere 41% 

Sõbrad 43% 

Külastuse korduvus 57% korduvkülastaja 55% korduvkülastaja 48% korduvkülastaja 56% korduvkülastaja 

Sihtpunkti tähtsus Kõige tähtsam 73% Kõige tähtsam 59% Kõige tähtsam 65% Kõige tähtsam 66% 

Hooaeg Suvi 40%, Sügis 21%, Talv 18%, 

Kevad 21% 

Suvi 49%, Sügis 14%, Talv 14%, 

Kevad 23% 

Suvi 50%, Sügis 18%, Talv 13%, 

Kevad 19% 

Suvi  59%, Sügis 14%, Talv 

11%, Kevad 16% 

Ööbimine 49% 40% 69% 61% 

 

 

Kõige olulisemad 

tegevused 

metsas olemine, jalgrattasõit, 

jalutamine, kalastamine, 

looduse vaatlemine, ujumine 

Jalutamine, looduse 

vaatlemine, metsas olemine, 

matkamine, kalastamine, 

muud tegevused 

Matkamine, metsas olemine, 

looduse vaatlemine, 

kalastamine, telkimine, 

pikniku pidamine 

looduse vaatlemine, 

metsas olemine, 

matkamine, jalutamine, 

muud tegevused, pikniku 

pidamine 

Rahulolu indeks  2010  4,29, 2015  4,36 2010  4,31, 2015  4,33 2010  4,39, 2015  4,49 2010  4,31, 2015   4,35 



 

 

3.2. Külastusmahu seire 

RMK poolt hallatavate loodushoiuobjektide külastatavust mõõtvat 

külastusmahu seiret viiakse läbi regulaarselt ja ühtsetel alustel, et saadav 

materjal oleks ajalises vaates võrreldav. Puhke- ja kaitsealadel kasutatakse 

külastusmahu seire läbiviimisel elektroonilisi loendureid. Loendureid 

kalibreeritakse ja loendurinäitu korrigeeritakse kalibreerimisandmetega.  

Terve puhke- või kaitseala külastuskordade arvu saamiseks laiendatakse 

üksikutel kohtadel loendatud külastuskordade arvu külastajauuringust saadud 

külastajavoogude info abil. 

Ülekaalukalt on kõige külatatavam Haanja- Karula puhkeala, millele 

järgnevad sarnase külastatavusega Räpina-Värska puhkeala, Haanja 

looduspark ja Karula rahvuspark (Joonis 22). Külastusalade kõige 

külastatavamad objektid külastusmahu seire andmetel on Oore telkimisala, 

perioodil 2015-2017 keskmiselt 43600 külastust loendusperioodil maist kuni 

novembrini, Kublitsa lõkkekoht, keskmiselt 15400 külastust loendusperioodil 

maist kuni novembrini, Ööbikuoru väike matkarada keskmiselt 19000 külastust 

loendusperioodil maist kuni novembrini, Ähijärve lõkkekoht ja Laste 

loodusrada, keskmiselt 10800 külastust loendusperioodil maist kuni novembrini, 

Meenikunno matkarada, keskmiselt 16600 külastust loendusperioodil maist 

kuni novembrini.  

 
Joonis 22. Puhke- ja kaitsealade külastatavus aastate lõikes. Külastusnumber sisaldab 

külastuskeskuses teavet saanud külastajate arvu. 

 

3.3. Loodushoiuobjektide seisundi seire  

Loodushoiuobjektide seisundi seire käigus hinnatakse loodushoiuobjektide 

pinnase ja alustaimestiku seisundit, taristu seisundit, alale juurdepääsu ning 
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kasutust ja loodushoiuobjektil kasvavate puude kahjustusi. 

Loodushoiuobjektide seisundi seire raames teostatakse mõõtmisi 

telkimisaladel, lõkkekohtades, puhkekohtades, metsaonnide ümbruses ja 

muudel loodushoiuobjektidel, millele loodushoiuobjektide seisundi seire 

metoodika kohaldub. 

Haanja- Karula puhkealal viidi esimene seirering läbi 2008. ning teine 2013. 

aastal.  Kolmas seirering toimus 2017. aastal ja seire viidi läbi 28 seireobjektil.  

Objektidest 79% oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga hea ja hea, 21% 

rahuldav. Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis toimunud 

muutuste alusel moodustavad 71% objektid, millel seisund on stabiilne või 

suhteliselt stabiilne. 29% objektidest on muutus olnud märgatavam – kahel 

objektil on seisund paranenud, kuuel halvenenud.  

Karula rahvuspargi objektidel on seisundi seiret läbi viidud kahel korral – 2010. 

ja 2016. aastal. Kivi metsaonn oli puhkeala koosseisus seires juba 2008. aastal. 

2016. aastal toimus seire 14 objektil. 93% objektidest oli pinnase ja 

alustaimestiku seisund väga hea või hea, ühel objektil (Õdri lõkkekoht) ületas 

peamiselt looduslikest teguritest tulenevalt indeksi väärtus lubatud muutuste 

piiri ning seisund oli mitterahuldav. Võrreldes varasema seireringi andmetega 

oli 2016. aastal pinnase ja alustaimestiku seisund jäänud stabiilseks või 

suhteliselt stabiilseks kokku üheksal, paranenud kahel ning lubatud muutuste 

piires ka halvenenud kahel objektil.  

Haanja looduspargis on seisundi seiret läbi viidud kahel korral – 2010. ja 2016. 

aastal. Vällamäe metsaonn oli puhkeala koosseisus seires juba 2008. aastal. 

2016. aastal toimus seire 7 objektil. Kõigi objektide pinnase ja alustaimestiku 

seisund on stabiilselt väga hea.  

Räpina- Värska puhkealal viidi esimene seirering läbi 2008., teine 2013. aastal. 

Kolmas seirering toimus 2017. aastal ning seires oli 27 objekti. Nendest 78% oli 

pinnase ja alustaimestiku seisund väga hea ja hea, 22% rahuldav. Kordusseires 

olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis toimunud muutuste alusel 

moodustavad 56% objektid, millel seisund on stabiilne või suhteliselt stabiilne. 

44% objektidest on muutus olnud märgatavam, nendest ühel on seisund 

halvenenud ning üheteistkümnel paranenud. Rakendatud maastikukaitseliste 

meetmete tulemusel on Valgjärve lõkkekohal ning Päikeseloojangu 

metsamaja juures seisund stabiilne; teiste hulgas on paranenud Mustjärve, 

Paidra, Tuurapera ja Kaljupealse lõkkekoha ja Liipsaare metsaonni ümbruse 

seisund.   

 



Tööversioon 04.03.2019 
 

3.4. Ressursi seire  

Külastuskorraldusosakonna ressursi seire annab ülevaate puhke- ja 

kaitsealadel kulunud lõkkepuude ja prügi koguse kohta. Seire tulemuste 

analüüs on üheks aluseks loodushoiuobjektide hoolduse sagedusvajaduse 

määramisel ja edasiste säästlike majandamislahendite väljatöötamisel. 

Haanja- Karula puhkealal on lõkkekohti 21, Haanja looduspargis on lõkkekohti 

6, Räpina-Värska puhkealal 22, Karula rahvuspargis 1 telkimisala ning 10 

lõkkekohta. Metsamaju on kokku on 10 ja lisaks  üks loodusmaja. Nii 

metsamajade kui ka loodusmaja juures on lõkkekohad kokku 11. 

Küttekolletega  varustatud metsaonne on 2 Räpina –Värska puhkealal  ja 

Haanja-Karula puhkealal 3.  Ülevaate puhke- ja kaitsealadel kasutatud 

lõkkepuude kogustest annab joonis 23 ja tekkinud prügi kogustest annab 

joonis 24. Prügikonteinerid on kõigi metsamajade ja loodusmaja juures, lisaks 

ka hooajati 10  lõkkekohas 

 

Joonis 23. Puhke- ja kaitsealadel kasutatud lõkkepuude ja tekkinud prügi kogus 

aastate lõikes.  

           

Joonis 24. Puhke- ja kaitsealadel tekkinud prügi kogus aastate lõikes.  
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4.   Eesmärgid ja tegevussuunad  

Üldised eesmärgid: 

Ala loodusväärtused on kaitstud ja külastajatele eksponeeritud, 

külastuskoormus on hajutatud:  

- Puhke- ja kaitsealad on tuntud oma loodusväärtuste, kaunite maastike ja 

külastusvõimaluste poolest.   

- Külastajatele on tagatud mitmekülgsed puhkuse- ja 

rekreatsioonivõimalused looduses, kõrge koormusega objektidel külastus 

hajutatud.  

- Puhke- ja kaitsealad  on omavahel sidusad teavitamise teel.  

- Objektid ja teave on hea kvaliteediga, külastajate rahulolu looduspuhkuse 

võimaluste ja taristu osas on kõrge, arvestatud on erinevate sihtrühmade 

vajadustega.  Koostöös ettevõtjatega on tagatud mitmekülgsete teenuste 

pakkumine ja külastajate alal viibimise pikenemine.  

- Puhke- ja kaitsealade tegevuste planeerimisel lähtutakse puhke- ja 

kaitsealade tugevustest. Joonisel 25 on esitatud profiilid  aitavad 

tugevdada puhke- või kaitsealade identiteeti ja planeerida edasisi 

tegevusi.  

- Külastuskeskused on külastajate hulgas populaarsed (atraktiivsed) objektid, 

kust on võimalik saada erinevaid teenuseid ja veeta kvaliteetaega ning 

saada põhjalikku looduses liikumise alast ja loodushariduslikku teavet. 

Külastuskeskustes ja looduses jagatav teave aitab kaasa kaitseväärtuste 

säilimisele ja keskkonnateadlikumale käitumisele (külastajad väärtustavad 

metsamajandust ning metsa kõrvalkasutust, teavad ja tunnevad 

kaitsealasid ja kaitseväärtusi, teavad kaitsealadel kehtivaid 

käitumisreegleid, suurenenud on keskkonnateadlikkus) 

 

 



 

 

Haanja-Karula puhkeala- 

Lase metsal end laadida 

 
Maailmakuulsate metsa kõlakodade kodu ja Eesti 

loodushariduse häll, mille keskmes on Pähni. Liigu jalgsi, 

jalgratta või autoga, teed viivad sind mööda ristipuudest 

legendaarsele Paganamaale, kaunite metsajärvede äärde 

ja Eestimaa lõunatippu. Ja Läti oma loodusega on kogu aeg 

nii lähedal. 

 

Karula rahvuspark – 

Eesti väikseim ja künklikuim rahvuspark 

 
Loodusmaastikusse on tipitud kümneid metsajärvi, pärandmaastikud 

peidavad endis hajakülasid ja põliselanikud kõnelevad veel murdekeelt. 

Karulasse toovad käänulised teed, vaheldusrikast loodust aitavad 

avastada siinsed matkarajad. Loodusele enam lähemale ei saa! 

 

Räpina-Värska puhkeala- 

Ühed Eesti ilusamad palumännikud ja rabad teiste 

looduse pärlite keskel. 

 
Eesti kagunurgast voolab läbi Eesti pikim jõgi, kasvab Põhja-

Euroopa kõrgeim kuusk.  Setomaa oma haruldaste 

liivakoobastega, militaarse pärandkultuuriga ja Lõuna-Eesti 

kõrgeim paljandiga. Kõige selleni, vaat, et rappa välja, viib 

teid mugav elektrirong. 

Haanja looduspark – 

Mägieestlaste kants 
 

Kõrgeimalt tipult kotka pilguga vaatan üle mägieestlaste maa ja lummavate 

ürgorgude: Eesti sügavaimat järve ja kuulsaimat orgu, kõrgeimat 

liivakivipaljandit, rängimat looduslikku tõusu ning suurimat kanjonit. 

 

 

 

 

Joonis 25. Puhke- ja kaitsealade profiilid 
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Tabel 2. Puhke- ja kaitsealade peamised arengusuunad seatud eesmärkide täitmiseks.  

Haanja-Karula puhkeala Karula rahvuspark Haanja looduspark Räpina-Värska puhkeala 

- Rattaradade arendamine, parem 

teavitamine loodud võimalustest 

- Puhkeala objektidel suunamine 

külastuskeskusesse (nt. Verjärve 

infopaik) 

- Eesti-Läti koostöö jätkamine ja 

arendamine (Eesti- Läti 

pärandkultuuri rada, Paganama 

õpperada) 

- Metsade majandamise tutvustamine 

läbi programmide ja Tõrvandu 

metsaõpperadade (metsade 

majandamise info pidev 

uuendamine) 

- Kulutavate tegevuste suunamine 

valdavalt majandusmetsades 

paiknevatele objektidele 

- Viidastuse/suunamise 

parandamine 

- Karula rahvuspargile omase ühtse 

taristustiili kujundamine (kohalikku 

ehitusstiili arvestav) 

- Matkavõimaluste arendamine ja 

sellest teavitamine  

- Maastikku kulutavamate tegevuste 

suunamine kaitsealalt välja 

(Haanja-Karula puhkealale) 

 

- Parem suunamine ja info jagamine 

looduspargi teiste objektide kohta 

(külastajate suunamine 

loodusradadele) Rõuges, Hinnis ja 

Munamäe parklas 

- Koostöö Munamäe torniga ja kohvik 

„Suur Muna“(info jagamine) 

- Loodusradade arendamine ja 

erineva maaomandiga 

loodusradade püsimise tagamine 

 

 

 

 

- Külastajate suunamine külastuse 

hajutamise eesmärgil 

Meenikunnost Rebastemäele, 

Ilumetsa, Lõunalaagrisse 

(pärndkultuuri eksponeerimine) 

- Alale eripära säilitamine 

alternatiivse metsapuhkuse  

võimaluste näol (erinevaid 

võimalusi pakkuvad metsamajad 

ja onnid) 

Pähni külastuskeskus Karula rahvuspargi 

külastuskeskus 

 Mäe loodusmaja 

- Läbi keskuse võimalikult täpne ja 

ajakohane info looduses liikumise 

võimaluste kohta 

- Koostöö arendamine kohaliku 

kogukonnaga (ühisüritused, info 

jagamine) 

- Metsade majandamise 

(majandusmetsad ja kaitsealade 

metsad) ja loodushariduse ajaloo 

(Kooli metskonnas loodusõpe, 

Paganamaa rajad, pärandkultuur) 

tutvustamine 

- Keskuse arendamine (sise- ja 

õueekspositsiooni ajakohastamine 

ning tervikliku lahenduse 

väljatöötamine) 

- Koostöö kohaliku kogukonnaga 

(maaomanikud, turismiettevõtjad - 

ühisüritused, infovahetus) 

- Pärandkultuuri parem 

eksponeerimine (põllutööriistad jm 

kuuris) 

- Majutushoonele hea rakenduse 

leidmine  

 - Kasutuse intensiivistamine 



 

 

5. Tsoneerimine  

Objektide tsoonide määramisel lähtutakse piirkonna looduslikest eeldustest, 

looduskaitselistest väärtustest ning senisest maakasutusest ja välja kujunenud 

taristust ning külastusest.  

Puhke– ja kaitsealad on jagatud kolme erinevasse tsooni: teenindustsooni, 

huvitsooni ja varutsooni.  

Teenindustsoon - RMK loodushoiuobjektide rajatistele (telkimiskohad, 

lõkkekohad, enamus puhkekohad, metsaonnid, parklad) moodustatakse 

teenindustsoon. Suurem osa loodushoiuobjektidest asuvad teenindustsoonis. 

Teenindustsoon moodustab külastusala raskuskeskme, siia koondatakse 

maastikku kõige enam kulutavad tegevused (teenindustsoonid moodustavad 

KAH alade mittemajandatava ala, teenindustsooniga piirnev ala on 

potentsiaalne teavitamiskohustusega KAH piiranguala). KAH alade 

määramise protsessi käigus ühildatakse teenindustsoonide ja eraldiste piirid.   

Huvitsoon – huvitsoon moodustatakse matkaradadele, õpperadadele, 

jalgrattateedele (radadele), RMK matkateele, vajadusel  loodushoiu-

objektide  juurdepääsuteedele. Huvitsooni kuuluvad ka looduskaitselise ja/või 

kultuuriloolise tähtsusega eksponeeritavad alad, mis omavad ka 

loodushariduslikku väärtust. (huvitsoon, ja vajadusel huvitsooniga piirnev ala, 

on  potentsiaalne KAH alade teavitamiskohustusega piiranguala).  

Varutsoon – varutsoon  moodustatakse aladele, kus hetkel rajatised 

puuduvad, kuid mis on potentsiaalsed kohad edaspidiseks külastusala 

tegevuse laiendamiseks (ei ole KAH alade teavitamiskohustusega 

piiranguala). 
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6. Hooldus ja rekonstrueerimine  

Loodushoiuobjektidel viiakse läbi igapäevast hooldust ja vajadusel taristu 

rekonstrueerimist. Hoolduse planeerimise aluseks on erinevad seired ja 

uuringud. Alates 2005. aastast on käivitatud külastusala objektide korrasoleku 

seire, mille analüüs on üheks aluseks tegeliku hoolduse sagedusvajaduse 

määramisel. Hooldusmahu vajadust aitavad planeerida ka külastusala 

külastajate hulgas perioodiliselt läbiviidavad külastajauuringud.  

Loodushoiuobjektide hooldamiseks on moodustatud objektidest, mis on 

sarnase iseloomuga, asuvad lähestikku ja moodustavad piirkondlikke 

kogumeid, hooldusringid. Puhkeobjektide hooldussagedus on objektiti 

vajadusest tulenevalt erinev. 

RMK  külastuskorraldusosakonna poolt propageeritava säästliku 

looduskasutuse põhimõttel väljatöötatud üldine reegel on, et paigaldatud 

prügikastide hulk on võimalikult väike ja jäätmete tekitaja viib jäätmed kas 

kogumiskohta või kodusesse prügikasti. Hoolduse käigus kogutakse 

loodushoiuobjektidelt prügi ja kui on olemas ka prügikast, siis tühjendatakse 

see ning kogutud prügi transporditakse lähimasse RMK jäätmekogumispunkti.  

Lõkkekohtade lõkkepuudega varustamine toimub reeglina objektide 

hoolduse käigus. Iga konkreetse loodushoiuobjekti aastase vajamineva 

puude koguse hindamise aluseks on hooldajate, loodusvahtide, külastusala 

juhtide ja piirkonna juhatajate poolt läbiviidud looduhoiuobjekti 

seiretulemused. 

Hooldustööde kvaliteetseks teostamiseks teevad hooldajad töid vastavalt 

juhendile, kus lisaks tavapärasele objekti korrasolekule on tähelepanu 

pööratud ka maastiku seisundi jälgimisele ja objekti vastavusele 

loodushoiuobjektide komplektsusele.  



 

 

Tabel 3. Haanja ja Põlva-Võru külastusaladel perioodil 2019-2028 planeeritud tegevused. 

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd 

Tegevuste 

kirjeldus 

  

Hinnanguline maksumus  *    

2019-2021 2022-2028 

Haanja-Karula puhkeala             

RMK Matkatee  Piusa- Pähni 1 RMK, eramaa 
 Haanja LP, Luhasoo MKA, 

Paganamaa MKA 
      

RMK Matkatee Pähni- 

Ähijärve 
1 RMK, eramaa, KOV 

Karula RP; Koiva-Mustjõe 

MKA; Paganamaa MKA 
      

Oore telkimisala 1 RMK 
 

      

Tellingumäe lõkkekoht 2 RMK 
Koiva-Mustjõe MKA, Koiva 

konnu skv 
      

Tellingumäe vaatetorn 1 RMK 
Koiva-Mustjõe MKA, Koiva 

konnu skv 
      

Luhasoo õpperada 2 RMK, eramaa 
Luhasoo LKA, Luhasoo pv, 

Luhasoo skv 
      

Paganamaa õpperajad 2 RMK, eramaa 

Paganamaa MKA, 

Paganamaa pv, 

Paganamaa skv 

      

Pähni metsaonn 2 RMK 
 

      

Pähni loodusõpperada 2 RMK, eramaa Pähni LKA, Pähnimetsa SKV       

Pähni metsaõpperada 2 RMK, eramaa 

Pähni LKA, Pähni pv, 

Pähnimetsa skv, Pähniraba 

skv 

      

Metsa kõlakojad 2 RMK 
 

      

Tõrvandu metsaõpperada 2 RMK 
Pähni LKA, Pähni pv, 

Pähnimetsa skv 
      

Kublitsa lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Kõrgeperve lõkkekoht 2 RMK 

Koiva-Mustjõe MKA, Koiva 

pv, Kõrgeperve skv, 

Parnika skv 
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Karula Pikkjärve lõkkekohad 2 RMK, eramaa 
Karula Pikkjärve MKA, 

Pikkjärve pv 
      

Kirikumäe lõkkekoht 2 RMK, JRO 
Kirikumäe MKA, Kirikumäe 

pv 
      

Kirikumäe matkarada 3 RMK, JRO 
Kirikumäe MKA, Kirikumäe 

pv, Kirikumäe skv 
      

Piusa jõe ürgoru matkarada 2 RMK, eramaa 

Piusa jõe ürgoru MKA, 

Piusa jõe ürgoru pv, Härma 

skv 

      

Rattaradade lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Taheva rattarada 3 RMK, eramaa Koiva-Mustjõe MKA, SKV       

Koiva pärandkultuuri 

jalgrada 
2 RMK Koiva-Mustjõe MKA, SKV       

Karula rattarada 3 RMK, eramaa, KOV Koiva-Mustjõe MKA, SKV       

Eesti-Läti pärandkultuuri 

ühisrada 
2 RMK, eramaa 

Koiva-Mustjõe MKA, Koiva 

pv, Alakonnu skv, Parnika 

skv, Vaitka skv  

      

Koiva pärandkultuuri 

jalgrattarada 
2 RMK, eramaa Koiva-Mustjõe MKA, SKV       

Mõniste rattarada 3 RMK, eramaa 

Koiva-Mustjõe MKA, Koiva 

pv, Parmu skv, Koiva konnu 

skv, Peetri jõe MKA, Peetri 

jõe pv 

      

Alumati lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Metsavenna lõkkekoht 2 eramaa 
 

      

Tamme-Lauri tamme 

puhkekoht 
2 RMK 

 
      

Lõunatipu lõkkekoht 2 RMK 
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Linnajärve lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Pullijärve metsamaja 2 RMK 
 

      

Verijärve lõkkekoht 3 RMK Verijärve MKA, Verijärve pv 
      

Verijärve puhkekoht 3 RMK Verijärve MKA, Verijärve pv 
      

Verijärve matkarada 3 RMK Verijärve MKA, Verijärve pv 
      

Lindora lõkkekoht 3 RMK 
 

      

Kogrejärve lõkkekoht 4 RMK 
 

      

Kautsi metsaonn 4 RMK 
 

      

Mõisamõtsa loodusrada 4 RMK 
Mõisamõtsa LKA, 

Mõisamõtsa skv       

Kubja puhkekoht 5 RMK 
 

      

Kisejärve matkarada 5 RMK 

Kisejärve MKA, Kisejärve 

pv, Pahijärve skv, 

Sõdaaluse skv       

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd 

Tegevuste 

kirjeldus 

  

Hinnanguline maksumus  *    

2019-2021 2022-2028 

Karula rahvuspark             

RMK Matkatee Pähni-

Ähijärve 
1 RMK, eramaa, KOV Karula RP       

Suuremäe telkimisala 2 RMK Karula RP, Ähijärve pv       

Ähijärve lõkkekoht 1 RMK Karula RP, Ähijärve pv       

Laste loodusrada 1 RMK Karula RP, Ähijärve pv       

Ähijärve teerada 1 RMK, eramaa 
Karula RP, Ähijärve pv, 

Saarjärve skv 
      

Ähijärve puhkekoht 3 RMK Karula RP, Ähijärve pv       

Rebasemõisa vaatetorn 1 RMK 
Karula RP, Rebäsemõisa-

Kolski pv, Rebäse skv 
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Rebasemõisa lõkkekoht 3 JRO 
Karula RP, Rebäsemõisa-

Kolski pv, Rebäse skv 
      

Rebäse maastikurada 2 RMK, eramaa, JRO 
Karula RP, Rebäsemõisa-

Kolski pv, Rebäse skv 
      

Õdri lõkkekoht II 2 RMK Karula RP, Õdri skv       

Õdri lõkkekoht I 2 RMK Karula RP, Õdri skv       

Veski lõkkekoht 2 RMK 
Karula RP, Ähijärve pv, 

Saarjärve skv 
      

Alakonnu lõkkekoht 2 RMK 
Karula RP, Ähijärve pv, 

Mähkli pv 
      

Karula pikk jalgrattarada 2 
RMK, eramaa, JRO, 

KOV 
Karula RP, SKV, PV       

Karula pikk jalgsimatkarada 2 
RMK, eramaa, JRO, 

KOV 
Karula RP, SKV, PV       

Karula lühike jalgrattarada 2 
RMK, eramaa, JRO, 

KOV 

Karula RP, Mähkli pv, 

Ähijärve pv, Kaika pv, Õdri 

skv 

      

Kivi metsaonn 2 RMK Karula RP, Apja pv       

Mäekonnu vaatetorn 3 RMK Karula RP, Mähkli pv       

Mäekonnu lõkkekoht 5 RMK Karula RP, Mähkli pv       

Plaagi lõkkekoht 2 RMK 
Karula RP, Ähijärve pv, 

Plaagi skv 
      

Ubajärve lõkkekoht 3 RMK 
Karula RP, Järve pv, 

Ubajärve skv 
      

Perajärve lõkkekoht 4 RMK 
Karula RP,  Kõvõramäe pv, 

Peräjärve skv 
      

Perajärve metsarada 2 RMK, eramaa 

Karula RP,  Kõvõramäe pv, 

Peräjärve skv, Palu-

Labassaarõ skv 
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Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd 

Tegevuste 

kirjeldus 

  

Hinnanguline maksumus  *    

2019-2021 2022-2028 

Karula rahvuspark             

RMK Matkatee Piusa-Pähni 1 RMK, eramaa Haanja LP       

Ööbikuoru väike matkarada 1 eramaa, JRO 
Haanja LP, Keskusala pv, 

Tavaala pv, Ööbikuoru skv 
  

    

Hinni kanjon 1 eramaa Haanja LP Hinni skv       

Vällamäe matkarada 2 RMK 
Haanja LP,Vällamäe skv, 

Keskusala pv, Tavaala pv 
      

Vällamäe metsamaja 2 RMK 
Haanja LP, Vällamäe skv, 

Tavaala pv 
      

Vaskna järve lõkkekoht 2 JRO 
Haanja LP, Vaskna skv, 

Pärandmaastiku pv 
      

Kavadi järve lõkkekoht 2 RMK 

Haanja LP, 

Pärandmaastiku pv, Pargi 

pv 

      

Kavadi järve matkarada 2 RMK 

Haanja LP, Pargi pv, 

Pärandmaastiku pv, 

Tavaala pv 

      

Saunamaa lõkkekoht 2 eramaa Haanja LP, Hoiuküla pv       

Haanja lõkkekoht  2 eramaa Haanja LP, Keskusala pv       

Rõuge ürgoru matkarada  3 eramaa 

Haanja LP, Keskusala pv, 

Tavaala pv, 

Pärandmaastiku pv, Hinni 

skv, Ööbikuoru skv 

      

Suure Munamäe puhkekoht 4 RMK 
Haanja LP, Keskusala pv, 

Munamäe skv 
      

Kütioru matkarada 4 eramaa 

Haanja LP, 

Pärandmaastiku pv, 

Kütioru skv 

      



Tööversioon 04.03.2019 
 

Kütioru väike matkarada 5 eramaa 

Haanja LP, 

Pärandmaastiku pv, 

Kütioru skv 

      

Härämäe matkarada 5 eramaa 
Haanja LP, Hoiuküla pv, 

Tavaala pv 
      

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd 

Tegevuste 

kirjeldus 

  

Hinnanguline maksumus  *    

2019-2021 2022-2028 

Karula rahvuspark             

RMK matkatee Kiidjärve-

Piusa 
1 RMK, eramaa 

Meenikunno LKA, Mustoja 

MKA, Piusa ürgoru MKA 
      

Meenikunno matkarada 1 RMK 
Meenikunno LKA, 

Meenikunno skv 
  

    

Liipsaare vaatetorn 2 RMK 
Meenikunno LKA, 

Meenikunno skv 
      

Liipsaare metsaonn 2 RMK 
Meenikunno LKA, 

Meenikunno skv 
      

Päikseloojangu metsamaja 2 RMK 
Meenikunno LKA, 

Meenikunno skv 
      

Piusa matkarada 2 RMK 
Piusa koobastiku LKA, Piusa 

koobastiku skv 
      

Piusa Muuseumikoopad 2 RMK 
Piusa koobastiku LKA, Piusa 

koobastiku skv 
      

Piusa lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Valgjärve lõkkekoht 2 RMK 
Meenikunno LKA, 

Meenikunno skv 
      

Paidra lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Värska lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Ilumetsa meteoriidikraatrid 

(Ilumetsa puhkekoht) 
2 RMK 

 
      

Lõunalaagri matkarada ja 

lõkkekoht 
2 RMK 
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Rebasmäe metsaonn ja 

allikas 
2 RMK 

 
      

Mustjärve lõkkekoht 2 RMK 

Meenikunno LKA, 

Mustjärve pv, Meenikunno 

skv 

      

Leevi lõkkekoht 2 RMK 
 

      

Poogandi lõkkekoht 2 RMK Mustoja MKA, Mustoja pv       

Praali metsamaja 2 RMK 
 

      

Laskevälja rattarada 2 RMK/eramaa Mustoja MKA       

Kõverajärve metsamaja 2 RMK 
 

      

Ilumetsa metsamaja 2 RMK 
 

      

Nohipalu õpperada 4 RMK 
 

      

Luige metsamaja 2 RMK 
 

      

Värska metsamajad 2 RMK 
 

      

Meelva metsamaja 2 RMK 
 

      

Leevaku lõkkekoht 3 RMK 
 

      

Kaljupealse lõkkekoht 3 RMK 
 

      

Tuurapera lõkkekoht 3 RMK 
 

      

Koolmajärve lõkkekoht 3 RMK 
Kuulmajärve MKA, 

Kuulmajärve skv       

*Tabelis on toodud hinnanguline maksumus arvestades 2019. aasta hindasid.  
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7. Teavitamine ja külastuskeskuste tegevus 
 

Tabel 4. Külastuskeskustes perioodil 2019-2028 planeeritud tegevused.  

Külastuskeskus 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Planeerimine 

Hinnanguline maksumus*  

2019-2021 2022-2028 

Pähni külastuskeskus         

Karula rahvuspargi 

külastuskeskus 
    

    

*Tabelis on toodud hinnanguline maksumus arvestades 2019. aasta hindasid.  

 


