
Lisa 1. Puhke- ja kaitsealade analüüsi kokkuvõte ning 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Analüüsi kokkuvõte 

Haanja-Karula puhkeala 

 

Külastaja: 

25-34-aastased 29%, Kõrgharidusega 41%, Eestist 94%, Võru linnast 16%, Valga linnast 

14%, Tallinnast 13% ja Tartu linnast 11%, külastati peamiselt 2-5 inimese seltskonnas 

(65%), peamiselt oma pere liikmetega (50%), päevaseid külastajaid 51%, 40% 

külastusest suvel. Puhkeala oli reisi ainus või kõige tähtsam sihtpunkt 73%. Kõige 

olulisemateks tegevusteks pidasid külastajad metsas olemist, jalgrattasõitu, jalutamist, 

kalastamist ja looduse vaatlemist, järgnesid ujumine ja pikniku pidamine. 

Külastajate rahulolu: 

Haanja- Karula puhkeala külastus vastas üldjoontes külastajate eelnevatele ootustele 

nii looduskeskkonna, puhkekohtade-rajatiste kui ka harrastusvõimaluste osas. 

Külastust potentsiaalselt häirivaid tegureid hinnati võrdsel tasemel madalalt. 

Haanja-Karula puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 4,36 (üleriigiline 

loodusalade külastajarahuloluindeks oli 4,40). 

Koormustaluvus: 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused: 

- Metsanduslik pärankultuur 

- Mitmekesine loodus 

- Võrumaa kultuuriline eripära 

- Külastuskeskus, ajalooline 
taust 

- Esimesed loodusrajad 

- Seotus teiste loodusaladega 
(RP ja LP) 

- Matkatee 

- Piiriülene koostöö 

- Lõunatipp 

- Privaatne metsapuhkus 

- Kõlakojad- rahvusvaheline 
tuntus 

- loodusharidus juured (Kooli 
metskonnad, üks esimesi)  

 

 

Nõrkused: 

- Kaugus Tallinnast 

- Puudlik ühistransport 

- Objektide hajusus 

- Taristu ebaühtlane seisukord 

- Teenusepakkujate vähesus 

 

 

Võimalused: 

- Taristu seisukorra ühtlustamine 

- Külastuskeskuse parem 
turundamine 

- Koostöö kohalike 
ettevõtjatega 

- Piiriülese koostöö arendamine 

- Metsade majandamise 
tutuvustamine 

- Rattaradade arendamise 
võimalus 

- Koostöö KOV 

- Privaatse metsapuhkuse 
propageerimine 

Ohud: 

- Ressursi vähenemine 

- Kohaliku elanikkonna 
vähenemine 

 

 

 



Karula rahvuspark 

 

Külastaja: 

35-44-aastaseid 37%, kõrgharidusega 55%, Eestist 95%, Tallinnast 26%, Tartu linnast 

18%, külastati peamiselt 2-5 inimese seltskonnas (63%), peamiselt oma pere 

liikmetega (52%), ööbib 69%, 50% külastusest suvel. Karula rahvuspark oli reisi ainus või 

kõige tähtsam sihtpunkt 65%.   Kõige olulisemateks tegevusteks pidasid külastajad 

matkamist, metsas olemist, loodus vaatlemist, kalastamist, telkimist. 

Külastajate rahulolu: 

Karula rahvuspargi külastus vastas üldjoontes külastajate eelnevatele ootustele nii 

looduskeskkonna, puhkekohtade-rajatiste kui ka harrastusvõimaluste osas. Külastust 

potentsiaalselt häirivaid tegureid hinnati võrdsel tasemel madalalt. 

Karula rahvuspargi võrreldav külastajarahuloluindeks oli 4,49 (üleriigiline loodusalade 

külastajarahuloluindeks oli 4,40). 

Koormustaluvus: 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused: 

- Rahvuspargi bränd 

- Vaheldusrikas loodus 

- Kompaktne, pisike 

- Vahelduvad pinnavormid 

- Ajalooliste traditsioonidega 
puhkeala 

- Võru keel 

- Suvilate osakaal väike, 
enamus püsielanikud 

- Noorenev elanikkond 

- Range kaitsekord 

- Privaatsus- väikesed objektid; 
palju lõkke- ja telkimiskohti 

- RMK matkatee 

- Kohalikud õppe- ja 
matkarajad 

 

 

Nõrkused: 

-Range kaitsekord 

- Toitlustuse puudumine, 
teenusepakkujate vähesus 

- Tolmuvabade teede 
puudumine 

- Kaugus tõmbekeskustest 

- Taristu ebaühtlane seisukord 

- Ühiskondlik transport puudub 

- Külastukeskuse õueala 
killustataus 

- Majutushoone ei toimi 

 

 

 

Võimalused: 

- Majutushoone opereerimine 
tooks kaasa tegevuste 

mitmekesistamise 

- viidamajanduse 
ühtlustamine/parendamine 

- kohaliku koostöö 
hoogustamine (pärandkultuur, 

turism) 

 

  

 

 

 

Ohud: 

- Eramaade omanike 
muutumine objektidel 

- Kaitsekorra 
muutus/karmistumine 

- Mootorsõidukite (ATV-de) 
mitteotstarbeline kasutamine 

 

 

 



Haanja looduspark 

 

Külastaja: 

25-34-aastased 30%, kõrgharidusega 46%, Eestist 88%, Tallinnast 27%, Võru linnast 13%, 

Tartu linnast 12%, külastati peamiselt 2-5 inimese seltskonnas (57%), seltskond koosnes 

peamiselt sõpradest (41%), päevaseid külastajaid 60%, 29% külastustest suvel. 

Looduspark oli reisi ainus või kõige tähtsam sihtpunkt 59%. Kõige olulisemateks 

tegevusteks pidasid külastajad jalutamist, looduse vaatlemist, metsas olemist, 

matkamist ja kalastamist. 

 

Külastajate rahulolu: 

Haanja looduspargi külastus vastas üldjoontes külastajate eelnevatele ootustele nii 

looduskeskkonna, puhkekohtade-rajatiste kui ka harrastusvõimaluste osas. Külastust 

potentsiaalselt häirivaid tegureid hinnati võrdsel tasemel madalalt. 

Haanja looduspargi võrreldav külastajarahuloluindeks oli 4,33 (üleriigiline loodusalade 

külastajarahuloluindeks oli 4,40).  

Koormustaluvus: 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused: 

- üle-eestiline sihtkoht 

- ka lätlaste sihtkoht 
(Munamägi) 

- aastaringsed 
toitlustusvõimalused 

- Rõuge-Haanja turimivõrgiustik 

- suvilate rohkus 

- Matkatee 

- "mägi-eestlaste eripära" 

- UNESCO kuluuripärand 

- Väärtustataud elukeskkond 

- koormustaluvus kõrge 

 

 

 

Nõrkused: 

- Matkarajad valdavalt 
eramaadel 

- puudub 
teabepunkt/külastuskeskus 

- RMK ei paista 
turismipiirkonnas silma 

- Rõuges pole RMK lõkkekohta 

(Matkateelisel ööbimine 
tasuline) 

-talvine külastaja RMK objektile 
ei jõua 

 

 

 

 

 

Võimalused: 

-Tõmmata ligi talvist külastajat, 
looduses liikujaid on palju  

- Suvine teavitus munamäel 
(Nagu Taevaskojas) 

- Parem teavitus Haanjas ja 
Rõuges 

- Magnetite kaudu teiste 
objektide tutuvustamine 

külastuse hajutamine 

 

  

 

Ohud: 

- Eramaadel paiknemisest 
tulenevad probleemid 

 

 

 



Räpina-Värska puhkeala 

 

Külastaja: 

25-34-aastaseid 38%, kõrgharidusega 52, Eestist 95%, Tartu linnast 23%, Tallinnast 21%, 

Võru linnast 8%, külastati peamiselt 2-5 inimese seltskonnas (54%), peamiselt 

sõpradega (43%), ööbib 61%, 58% külastusest suvel. Räpina-Värska puhkeala oli reisi 

ainus või kõige tähtsam sihtpunkt 66%-le vastanutest. Kõige olulisemateks tegevusteks 

pidasid külastajad looduse vaatlemist, metsas olemist, matkamist ja jalutamist. 

Külastajate rahulolu: 

Räpina-Värska puhkeala külastus vastas üldjoontes külastajate eelnevatele ootustele 

nii looduskeskkonna, puhkekohtade-rajatiste kui ka harrastusvõimaluste osas. 

Külastust potentsiaalselt häirivaid tegureid hinnati võrdsel tasemel madalalt.  

Räpina-Värska puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 4,35 (üleriigiline 

loodusalade külastajarahuloluindeks oli 4,40).  

Koormustaluvus: 

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.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused: 

- Mitmekesine loodus 

- Kultuuriline eripära, Setomaa 

- Militaarne pärandkultuur 

- Asukoht (Kagunurk) 

- Aktiivne väikeettevõtlus 
(turismi toetav) 

- Turismimagnetid 
(Meenikunno, Ootsipalo 
hiiglased, Piusa koopad) 

- Metsamajade rohkus 

- Matkatee ühendab enamus 
objekte 

- Raudtee ühendus 

 

 

 

Nõrkused: 

- Asukoht (Kagunurk) 

- Puudulik bussiliiklus 

- Meenikunno külastuskoormus 

 

 

 

 

Võimalused: 

- Välisturistid (venelased, 
lätlased) 

- Koostöö kohlike 
turismiühendustega 

- Magnetite kaudu teiste 
objektide tutuvustamine 

külastuse hajutamine 

 

Ohud: 

- Ressurss vähenemine 

- Koormustaluvuse ületamine 

- Kahliku elanikkonna 
vähenemine 

 

 



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. 

 

 

 

 

2. Profileerimine 


