
Lisa 3. Tartu-Valga külastusala väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud 
 

RMK külastusobjektide väärtuste olemasolu, väärtuste eksponeerimise hetkeolukorra kaardistatud teave on sisendiks edasiste teavitamisalaste plaanide tegemisel ja edasiste arengusuundade määramisel. Eesmärgiks on, 

et objektil oleks esitatud koha eripära arvestades kõige asjakohasem teave, vältides infoga üle küllastumist, samas tagades kaitseväärtuste säilimine ja kvaliteetne tutvustamine. 

Kaardistatud on üldteemadena, millist teavet olemasolevate väärtuste kohta külastusobjektil, RMK kodulehel või muudel RMK teabekandjatel hetkel jagatakse, millised väärtused on objektil, aga neid hetkel ei tutvustata 

ja potentsiaalsed arengusuunad, millist teavet planeeritakse kajastada kava perioodil. 

Ettepanekute ja potentsiaalsete arengusuundade lahtris on toodud Keskkonnaameti poolne sisend. Ettepanekutena oli oodatud nii looduskaitselist eripära arvestades tutvustamise alane sisend kui ka sisend 

kaitseväärtuste säilimise tagamiseks (nt. mõnda kaitseväärtust on mõistlik tutvustada mujal, kui sama väärtust tutvustatakse kahel lähestikku paiknevalt objektil, kaitseväärtuse tutvustamine võib kahjustada kaitseväärtuse 

säilimist, täiendava teabe jagamine kaitseväärtuse säilimiseks võib osutuda kriitiliseks jms).     

 väärtus on olemas, kuid ei ole kajastatud 
 väärtus on kajastatud 
 väärtus plaanitakse kajastada kava perioodil  

 

1. Kiidjärve-Kooraste puhkeala 

Külastusobjekt 
Prioriteetsu

s 

Prioriteetsuse 

hinnangu seletus 

Maaomand (RMK, 

eramaa, JRO, KOV) 

Kaitseala , 

vöönd 

Loodus-

kaitselised 

väärtused 

Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Ettepanekud ja 

potentsiaalsed 

arengusuunad 

teavitamise kvaliteedi 

parandamiseks ja 

kaitseväärtuste 

säilimiseks.  

Peraküla-

Aegviidu-

Ähijärve  

matkatee 

(Kantsi-Peri 

lõik) 

1 1. Üle-eestilise 

tähtsusega - 

matkatee seob 

olemasolevaid 

loodushoiuobjekte. 

2. Tutvustab 

Eestimaa 

pärandkultuuri, 

loodus- ja 

kaitseväärtusi. 

    

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel ja 

E100 tahvlitel 

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel   

---------------------- 

Palojärve 

telkimisala 

1 1.Üle-eestilise 

tähtsusega objekt, 

kuna paikneb 

ajaloolise Postitee 

ääres ja 

traditsiooniline 

Ökofestivali 

osalejate laagripaik 

2. ülipopulaarne 

rannapuhkuse koht 

3. Kõrge 

külastatavus. 4. 

Postitee ääres. 

RMK 
Palojärve 

hoiuala 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil     

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

KKK näeb ette 

Infotahvli (A4 ) 

paigaldamise ning 

sisuks üldinfo järve ja 

hoiuala kohta. 

Infotahvlile tuleb 

lisada ka tähtsamad 

piirangud nagu 

sisepõlemismootoriga 

ujuvvahendi 

kasutamise keeld. 

2016 tekstid 

koostatud. Infotahvli 

kahjustumisel 

asendada ASAP. 

Palojärve 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas 

majandusmetsas 

paiknev järve-äärne 

puhkekoht, marja-ja 

seenerikkad 

metsad. 2. 

Võimaldab 

hajutada Palojärve 

telkimisala suurt 

koormust. 3. Jääb 

Postitee äärde.  

RMK 
Palojärve 

hoiuala 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil     

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Taevaskodad

e matkarada 

1 1.Rahvusvahelise ja 

üle-eestilise 

tähtsusega objekt - 

kuulsad 

Taevaskojad, kõrge 

külastatavus. 2. 

Looduskaitseliste ja 

pärandkultuuriliste 

väärtuste 

tutvustamine ja 

säilitamine - taristu 

olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse 

kohtadesse. 3. 

Valitud 

RMK 

Ahja jõe 

ürgoru 

MKA, Ahja 

jõe pv. 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel     

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

(Ahja jõgi) 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel   

Loodusväärtuste 

(elupaigatüübid, 

kaitse-eesmärgiks 

olevad liigid) ja nende 

kaitsmise tähtsuse 

tutvustamine 

infomaterjalides. - 

Kõikide alal asuvate 

matkaradade kohta 

täiendava infovoldiku 

koostamine. 



tähtsündmuste 

korraldamise 

kohaks. 4. Piirnevatel 

aladel-objektidel 

ettevõtjate aktiivne 

turismiteenuste 

pakkumine. 

Taevaskodad

e (Saesaare) 

parkla 

1 1. Tugifunktsioon 

Taevaskodade 

matkarajale - 

hooajal väga kõrge 

külastuskoormus. 

RMK 

Ahja jõe 

ürgoru 

MKA, 

Taevaskoja 

skv. 

                  

Infostendide (Sõnajala 

parklas, Kiidjärve 

parklas, 

Taevaskodade 

parklas, Hatiku 

lõkkekoha juures) 

täiendamine on 

vajalik Ahja loodusala 

ja Ahja jõe ürgoru 

MKA loodusväärtuste 

osas. Külastajatele 

tuleb lisada 

informatsiooni selle 

kohta, kuidas käituda 

matkarajal, miks on 

loodusväärtused alal 

olulised ning kuidas 

loodusväärtusi hoida 

ja säilitada. 

Taevaskoja-

Otteni-

Taevaskoja 

matkarada 

2 1. Üle-eestiline ja 

looduskaitseline 

tähtsus 2. 

Lisavõimalus 

Taevaskodade 

külastajale - 

võimaldab tutvuda 

maalilise Ahja jõega 

mõlemalt kaldalt. 3. 

Emotsionaalne 

väärtus - kaunis 

maastik ja vaated 

jõele ning 

paljanditele. 4. Eesti 

kultusfilmi võttepaik 

5. Lisaväärtus Otteni 

metsamaja 

külastajale. 6. 

Metsavendade 

punkrikoht. 

RMK/eramaa 

Ahja jõe 

ürgoru 

MKA, Ahja 

jõe pv. 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel   

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel     

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

(Ahja jõgi) 

info kajastub 

kavandatud 

objekti 

infotahvlil   

Loodusväärtuste 

(elupaigatüübid, 

kaitse-eesmärgiks 

olevad liigid) ja nende 

kaitsmise tähtsuse 

tutvustamine 

infomaterjalides. - 

Kõikide alal asuvate 

matkaradade kohta 

täiendava infovoldiku 

koostamine.  

Otteni 

lõkkekoht 

2 1. Matkatee 

peatuskoht. 2. 

Lisaväärtus Otteni 

metsamaja 

külastajale - 

telkimise võimalus. 3. 

Kanuumatkade 

peatuskoht.  

RMK   
plaanis viidata 

ümbruskonnas 

olevale 

teabele   

plaanis viidata 

ümbruskonnas 

olevale 

teabele   plaanis   

plaanis (Ahja 

jõgi)  

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Infostendidel peab 

kajastuma info Ahja 

jõe ürgoru 

loodusväärtuste ning 

kõikide olemasolevate 

matkaradade kohta.  

Otteni 

metsamaja 

2 1. Metsapuhkuse 

lisaväärtus tasulise 

ööbimisvõimalusena 

(ka matkateelisel). 2. 

Läheduses 

Taevaskojad ja 

"Viimse reliikvia" 

võttekohad. 3. 

Kanuumatkajate 

peatuskoht. 

RMK   

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas   

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas   

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas 

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas 

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas 

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas     

Kiidjärve-

Taevaskoja-

Kiidjärve 

matkarada 

2 1. Võimaldab 

tutvuda maalilise 

Ahja jõega ja 

paljanditega 

mõlemalt kaldalt. 2. 

Looduskaitseliste 

väärtuste 

tutvustamine ja 

säilitamine - taristu 

olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse 

kohtadesse. 3. 

Emotsionaalne 

väärtus - kaunis 

maastik ja vaated 

RMK/eramaa 

Ahja jõe 

ürgoru 

MKA, 

Taevaskoja 

skv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil     

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Loodusväärtuste 

(elupaigatüübid, 

kaitse-eesmärgiks 

olevad liigid) ja nende 

kaitsmise tähtsuse 

tutvustamine 

infomaterjalides. - 

Kõikide alal asuvate 

matkaradade kohta 

täiendava infovoldiku 

koostamine. 



jõele ja paljanditele. 

4. Külastuskeskuse 

lisväärtus. 5. Osaliselt 

kattub matkateega. 

Sõnajala 

lõkkekoht 

2 1. Matkatee 

peatuskoht (ka 

Kiidjärve-

Taevaskoja-Kiidjärve 

rajal). 2. 

Looduskaitseliste 

väärtuste säilitamine 

- taristu olemasolu 

suunab kaitsealal 

külastust sobivatesse 

kohtadesse. 

RMK 

Ahja jõe 

ürgoru 

MKA, Ahja 

skv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil     

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil (Ahja 

jõgi) 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Infostendidel peab 

kajastuma info Ahja 

jõe ürgoru 

loodusväärtuste ning 

kõikide olemasolevate 

matkaradade kohta.  

Roiupalu 

õpperada 

(koos Hatiku 

lõkkekohaga) 

2 1. Kiidjärve 

külastuskeskuse 

,,kodurada", 

kasutatakse 

loodushariduslike 

programmide 

läbiviimisel. 2. 

Looduskaitseliste ja 

pärandkultuuriliste 

väärtuste 

tutvustamine ja 

säilitamine. 

RMK/eramaa 

Ahja jõe 

ürgoru 

MKA, Ahja 

skv. info kajastub 

objekti 

infotahvlil ning 

huvipunktide 

tahvlitel 

teemakohane 

huvipunkti 

tahvel 

teemakohane 

huvipunkti 

tahvel 

teemakohane 

huvipunkti 

tahvel 

teemakohane 

huvipunkti 

tahvel 

info kajastub 

mitmetel 

infotahvlitel 

teemakohane 

huvipunkti 

tahvel 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Infostendidel peab 

kajastuma info Ahja 

jõe ürgoru 

loodusväärtuste ning 

kõikide olemasolevate 

matkaradade kohta.  

Valgesoo 

õpperada 

1 1. Looduskaitseliste 

ja pärandkultuuriliste 

väärtuste 

tutvustamine ja 

säilitamine - taristu 

olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse 

kohtadesse. 2. 

Kiidjärve 

külastuskeskuse 

,,kodurada", 

kasutatakse 

loodushariduslike 

programmide 

läbiviimisel. 3. Võib 

läbida ka 

matkateeline. 4. 

Osaliselt läbitav 

ratastooli ja 

lapsevankriga (kuni 

National 

Geographicu 

aknani).    

RMK 

Valgesoo 

LKA, 

Valgesoo 

skv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil   

objekti 

infotahvlil    

Külastuskoormuse 

piiramine (Külastajate 

arv ei tohi kaitsealal 

olla enam kui 16 000 

inimest aastas 

tingimusel, et 

võetakse tarvitusele 

kaitsekorraldukavaga 

ette nähtud 

meetmed, mis 

võimaldavad raja 

kasutamist selliselt, et 

tallamiskoormus ei 

suurene) 

Rajatahvlite 

teemadele lisada 

laanekuklasi, metssigu 

(kelle tegevusele on 

võimalik rajal liikudes 

hästi tähelepanu 

juhtida) ning  raba 

geoloogilist teket 

tutvustavad tahvlid. 

Raba seisundit 

mõjutava 

kuivenduskraavi 

sulgemine 

Valgesoo 

vaatetorn 

1 1. Üle-eestiline 

tähtsus - lisavõimalus 

Matkatee, õpperaja 

ja lõkkekoha 

kasutajale. 2. 

Emotsionaalne 

väärtus - 

omapärase 

väljanägemisega 

metall-torn, kaunis 

vaade rabale ja 

metsarikkale Lõuna-

Eesti maastikule. 

RMK 

Valgesoo 

LKA, 

Valgesoo 

skv. 

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil 

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil   

Valgesoo 

lõkkekoht 

2 1. Matkatee 

peatuskoht. 2. 

Looduskaitseliste 

väärtuste säilitamine 

- taristu olemasolu 

suunab kaitsealal 

külastust sobivatesse 

kohtadesse. 3. 

Programmide 

lõpetamise koht.  

RMK 

Valgesoo 

LKA, 

Valgesoo 

skv. 

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil 

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil   

kajastub uuel 

tahvlil   



Kiidjärve 

kuklasterada 

3 1. Kiidjärve 

külastuskeskuse 

,,kodurada", 

kasutatakse 

loodushariduslike 

programmide 

läbiviimisel. 2. 

Looduskaitseline 

tähtsus - taristu 

olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse 

kohtadesse ja 

kaitseb ning 

tutvustab kaitsealust 

liiki - laanekuklast. 3. 

Koormustundlik ala 

RMK   

olemasolevatel 

tahvlitel, kavas 

uuendada 

kavas 

uuendatud 

teabes   

olemasolevatel 

tahvlitel, kavas 

uuendada       

olemasolevatel 

tahvlitel, kavas 

uuendada   

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta 

Laari 

metsanduslik 

õpperada 

4 1. Loodushariduslik 

tähtsus - Kiidjärve 

külastuskeskuse 

,,kodurada" 

majandusmetsas, 

kasutatakse 

metsanduslike 

loodushariduslike 

programmide 

läbiviimisel. 2. Hea 

ligipääsetavus nii 

auto, bussi kui ka 

rongiga. 3. Läbitav 

jalgsi kui rattaga 

(vajadusel autoga).  

RMK   

geenireservi 

metsa, kuklaste 

info   

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel       

objekti 

infotahvel 

uuendamisel   

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta  

Laari 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas seene-ja 

marjarikkas 

majandusmetsas 

paiknev puhkekoht. 

RMK   

      

kavandataval 

objektiinfotahvl

il       

objekti 

infotahvlil    

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta  

Peri lõkkekoht 3 1. Matkatee 

peatuskoht (trassilt 

veidi eemal). 
RMK   

    

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il     

objekti 

infotahvlil    

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta  

Laho 

metsaonn 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas 

majandusmetsas 

paiknev soojärve-

äärne rahulik puhke- 

ja ööbimiskoht  2. 

Marja-ja 

seenerikkad 

metsad. 

RMK 
Laho 

hoiuala 

kavandataval 

tahvlil hoiuala 

info 

kavandataval 

tahvlil   

kavandataval 

tahvlil     

kavandataval 

tahvlil 

objekti 

infotahvlil    

Kuna hoiuala on 

sealse puhkeala näol 

külastajatele hästi 

avatud, on vajalik 

loodushariduse 

eesmärgil kohapealne 

info hoiualast ja selle 

kaitseväärtustest.  

Infotahvli formaadiks 

on A4 ning sisuks 

üldinfo Lahojärve 

hoiuala kohta  

Ahja lõkkekoht 3 1. Matkatee 

peatuskoht. 
RMK   

    

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il     

objekti 

infotahvlil    

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta  

Erastvere 

pargi 

telkimisala 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

hea 

ligipääsetavusega 

järve-äärne puhke- 

ja supluskoht 2. 

võimalik korraldada 

väiksemaid üritusi. 3. 

Looduskaitseliste 

väärtuste (Erastvere 

mõisa park) 

säilitamine. 4. 

Kooraste rattaraja 

peatuskoht. 

RMK 
Erastvere 

mõisa park 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il   

kavandataval 

objektiinfotahvl

il       

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

objekti 

infotahvlil  

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

saab jagada infot 

pargi kaitseväärtuste 

kohta  

Kooraste 

rattarada 

(koos Pikkjärve 

lõkkekohaga) 

4 1. Piirkondlik tähtsus - 

suurtest teedest 

eemal, metsade 

vahel kulgev 

tähistatud rada 

päevaseks 

rattaretkeks, näha 

paljusid Kooraste 

järvi, trassil 

metsamaja ja 

enamus 

RMK+üldkasutatava

d teed+eraomand 

Kooraste 

Pikkjärve 

hoiuala 

kavandataval 

tahvlil   

kavandataval 

tahvlil 

võiks kusagil 

metsamaja 

lähistel olla 

metsanduslik 

teave   

kavandataval 

tahvlil 

kavandataval 

tahvlil 

kavandataval 

tahvlil   

Infotahvli 

paigaldamine 

lõkkekoha 

külastajatele 

loodushariduse 

eesmärgil. Infotahvli 

formaadiks on A3 ning 

sisuks üldinfo järvede 

ja hoiuala kohta. 

Soovitav on 



lõkkekohad.  infotahvlile koondada 

ülevaatlik info 

kõikidest Kooraste 

järvedest ja nende 

järvede hoiualadest, 

sh järvestiku kaart.  

Kooraste 

metsamaja 

2 1. Tasuline 

ööbimisvõimalus 

rahulikuks 

metsapuhkuseks. 2. 

Läheduses marja-ja 

seenerikkad 

majandusmetsad. 3. 

Järve ääres 4. 

Kooraste rattaraja 

ääres.  

RMK   

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas   

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas 

võiks kusagil 

metsamaja 

lähistel olla 

metsanduslik 

teave     

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas 

viidatakse 

hoones olevas 

kaustas   

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta  

Kooraste 

Suurjärve 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

hea 

ligipääsetavusega 

avar järve-äärne 

suplus- ja puhkekoht 

2. Võimalik 

korraldada 

suurüritusi. 3. 

Kooraste rattaraja 

peatuskoht. 

RMK   

            

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

objekti 

infotahvlil    

infotahvlile info III 

kategooria kaitsealuse 

liigi Cobitis taenia 

(hink) kohta  

Kooraste 

Kõverjärve 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas 

majandusmetsas 

paiknev järve-äärne 

puhkekoht. 2. 

Kooraste rattaraja 

peatuskoht.  

RMK 

Kooraste 

Kõvvõrjärv

e hoiuala 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il           

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

objekti 

infotahvlil    

Infotahvli 

paigaldamine RMK 

lõkkekoha 

külastajatele 

loodushariduse 

eesmärgil. Infotahvli 

formaadiks on A4 ning 

sisuks üldinfo järve ja 

hoiuala kohta.  

Jõksijärve 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas 

majandusmetsas 

paiknev järve-äärne 

puhkekoht, marja-ja 

seenerikkad 

metsad. 

RMK 
Jõksijärve 

hoiuala 

kavandataval 

objektiinfotahvl

il           

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

objekti 

infotahvlil    

Infotahvli 

paigaldamine RMK 

lõkkekoha 

külastajatele 

loodushariduse 

eesmärgil. Infotahvli 

formaadiks on A4 ning 

sisuks üldinfo hoiuala 

kohta. Infotahvlile 

tuleb lisada ka 

tähtsamad piirangud 

nagu 

sisepõlemismootoriga 

ujuvvahendi 

kasutamise keeld.  

Vähkjärve 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas 

majandusmetsas 

paiknev järve-äärne 

puhkekoht, marja-ja 

seenerikkad 

metsad. 2. Kooraste 

rattaraja 

peatuskoht. 

RMK   

            

kavandataval 

objektiinfotahvl

il 

objekti 

infotahvlil    

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta 

(Jõksi ja Piigandi 

järvede hoiualad)  

Tilleoru 

matkarada 

2 1. Looduskaitseliste 

ja pärandkultuuriliste 

väärtuste 

tutvustamine ja 

säilitamine. 2. 

Loodushariduslik 

tähtsus - 

huvipunktides 

tutvustatakse 

kaitseväärtusi ja 

elustikku. 3. 

Merioone allikas- 

Eesti veerikkaim. 4. 

Tugevuseks 

Maantemuuseumi 

lähedus. 5. Postitee 

ääres. 

RMK/eramaa 
Tilleoru 

MKA 

objekti 

infotahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel   

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel 

objekti 

infotahvlil    

Paigaldada 

matkarada tutvustav 

infotahvel 

Maanteemuuseumi 

juurde  



Voorepalu 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik tähtsus - 

ilusas seene-ja 

marjarikkas 

majandusmetsas 

paiknev puhkekoht. 

2. Lisavõimalus 

lühimatkajale. 3. 

Postitee ääres 

RMK   

      

objekti 

infotahvlil        

objekti 

infotahvlil    

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta 

Voorepalu 

põrgurada 

3 1. Tugifunktsioon 

Voorepalu 

lõkkekoha 

kasutajale - 

teabega varustatud 

väga vahelduva 

reljeefiga  

meeleolukas rada 

puhkuse 

mitmekesistamiseks. 

2. Postitee ääres. 

RMK   

    

huvipunktide 

tahvlitel     

huvipunktide 

tahvlitel   

objekti 

infotahvlil    

ei jää kaitsealale aga 

saab jagada infot 

piirkonna 

kaitseväärtuste kohta 

Soontaga 

telkimisala 

2 1. Piirkondlik tähtsus - 

avar paisjärve-

äärne puhkekoht, 

võimalik korraldada 

üritusi 2. Soontaga 

matkaraja 

alguskoht. 3. 

Lisaväärtus 

Soontaga 

metsamaja 

külastajale - 

telkimise võimalus. 

RMK 

Soontaga 

LKA, 

Soontaga 

pv. 

kaitseala 

infotahvlil    

kaitseala 

infotahvlil  

kaitseala 

infotahvlil      

kaitseala 

infotahvlil  

kaitseala 

infotahvlil    

Vajalik on hooldada 

ja uuendada 

kaitseala infotahvleid. 

Kaitseala väärtuste 

tutvustamiseks tuleb 

kaitsekorraldusperiood

i jooksul koostada 

infovoldik (võimalusel 

ka paberkandjal) 

kaitseala väärtuste ja 

puhkevõimaluste 

tutvustamiseks.  

Soontaga 

matkarada 

4 1. Tugifunktsioon 

Soontaga 

telkimisala ja 

metsamaja 

kasutajale - 

jalutusrada puhkuse 

mitmekesistamiseks. 

2. Looduskaitseliste 

ja pärandkultuuriliste 

väärtuste 

tutvustamine ja 

säilitamine. 

RMK 

Soontaga 

LKA, 

Soontaga 

pv. 

kaitseala 

infotahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel   

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel   

huvipunktide 

tahvlitel 

huvipunktide 

tahvlitel 

kaitseala 

infotahvlil    

Soontaga 

metsamaja 

2 1. Metsapuhkuse 

lisaväärtus tasulise 

ööbimisvõimalusena

. 2. Läheduses 

telkimisala ja 

matkarada. 3. 

Paisjärve ääres. 

RMK 

Soontaga 

LKA, 

Soontaga 

pv. 

                  

Sangaste 

metsapargi 

õpperada  

3 1. Looduskaitseline 

ja loodushariduslik 

tähtsus - kuulsa 

Sangaste lossi 

läheduses liigirikkas 

pargis kulgev 

väärtusi tutvustav 

vaheldusrikas rada. 

RMK 
Sangaste 

mõisa park 

huvipunktide 

tahvlitel 

kavas teabe 

uuendamisel 

huvipunktide 

tahvlitel 

võiks olla 

kajastatud 

pargi raiete ja 

uuendamise 

seisukohast   

huvipunktide 

tahvlitel   

vajalik uus 

pargi ja objekti 

info tahvel 

vajalik uus 

pargi ja objekti 

info tahvel   

Sangaste 

metsapargi 

lõkkekoht 

3 1. Piirkondlik ja 

looduskaitseline 

tähtsus - kaitsealuses 

metsapargis 

paiknev  puhkekoht 

Sangaste õpperajal 

kulgejale või lossi 

külastajale,  taristu 

olemasolu suunab 

külastust sobivatesse 

kohtadesse. 

RMK 
Sangaste 

mõisa park 

objekti 

infotahvlil    

objekti 

infotahvlil          

objekti 

infotahvlil  

objekti 

infotahvlil  

saab jagada infot 

pargi kaitseväärtuste 

kohta 

 

 

Objektide kirjeldused ja täpne paiknemine on leitavad: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala 

 

 

 

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala


2. Tartu-Jõgeva puhkeala 
 

Külastusobjekt Prioriteetsus 
Prioriteetsuse hinnangu 

seletus 

Maaomand 

(RMK, 

eramaa, 

JRO, KOV) 

Kaitseala , 

vöönd 

Loodus-

kaitselised 

väärtused 

Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Laekunud 

ettepanekud ja 

potentsiaalsed 

arengusuunad 

teavitamise kvaliteedi 

parandamiseks ja 

kaitseväärtuste 

säilimiseks. 

Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve  matkatee 

Kukemetsa-Kantsi 

lõik  

1 1. Üle-eestilise tähtsusega 

matkatee, seob 

olemasolevaid 

loodushoiuobjekte. 2. 

Tutvustab Eestimaa 

loodust. 

RMK, 

avalikud 

teed, 

eramaad 

  
info kajastub 

objektide 

infotahvlitel      

info kajastub 

objektide 

infotahvlit       

info kajastub 

objektide 

infotahvlitel   

Info puudub, ei oska 

soovitusi anda.  

Pangodi telkimisala 1 1. Üle-eestiline tähtsus - 

pika traditsiooniga 

puhkekoht kauni järve 

kaldal, ka Tartu elanike 

rannapuhkuse kohaks. 2. 

Kalastamise võimalus. 3. 

Looduskaitseline tähtsus - 

taristu olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse kohtadesse. 

4. Suurürituste 

korraldamise võimalus.                                                                                                                                   

RMK 
Pangodi MKA, 

Pangodi pv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

puhkeala ja 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

Uued infotahvlid on 

töös. 

Pangodi lõkkekoht 2 1. Piirkondlik tähtsus - 

tugialaks suure 

külastustatavusega 

Pangodi telkimisalale, 

hajutab selle 

külastuskoormust. 2. 

Looduskaitseline tähtsus - 

taristu olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse kohtadesse. 

3. Emotsionaalne väärtus 

- kaunis maastik, 

kalastamise võimalus. 

RMK 
Pangodi MKA, 

Pangodi pv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil       

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Uued infotahvlid on 

töös.  

Pikksaare 

matkarada 

3 1. Tugifunktsioon Pangodi 

telkimisala ja lõkkekoha 

kasutajale - 

lühijalutusrada puhkuse 

mitmekesistamiseks. 2. 

Looduskaitseline tähtsus - 

taristu olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse kohtadesse. 

3. Rajal Vabadussõja 

mälestusmärk. 

RMK 
Pangodi MKA, 

Pangodi pv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil         

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Uued infotahvlid on 

töös.  

Palumägede 

lõkkekoht 

3 1. Looduskaitseline ja 

piirkondlik tähtsus - taristu 

olemasolu suunab 

kaitsealal külastust 

sobivatesse kohtadesse. 

2. On tugialaks suure 

külastustatavusega 

Pangodi telkimisalale, 

võimaldab hajutada selle 

külastuskoormust. 3. 

Emotsionaalne väärtus - 

kaunis järv ja maastik, 

supluse, kalastamise 

võimalus, ümbruses 

marja-ja seenemetsad. 4. 

Palumägede matkaraja 

algus. 

RMK 
Pangodi MKA, 

Pangodi pv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Uued infotahvlid on 

töös.  

Palumägede 

matkarada 

3 1. Tugifunktsioon 

Palumägede lõkkekoha 

kasutajale - 

lühijalutusrada puhkuse 

mitmekesistamiseks. 2. 

Looduskaitseline tähtsus - 

taristu olemasolu suunab 

kaitsealal 

külastuskoormust 

sobivatesse kohtadesse. 

RMK 

Pangodi MKA, 

Palumägede 

skv. 

info kajastub 

objekti 

infotahvlil         

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Uued infotahvlid on 

töös.  



Tiksoja lõkkekoht 1 1. Piirkondlik tähtsus, aga 

väga suur 

külastuskoormus 2. Hea  

asukoht Tallinn-Tartu-

Luhamaa maantee 

ääres, ligipääsetavus nii 

jalgsi kui ka rattaga Tartu 

linna elanikele. 2. 

Emotsionaalne väärtus - 

ümbruses marja-ja 

seenerikas mets, 

jalutamise, tervisespordi 

ja lemmikloomaga 

tegelemise võimalus. 

RMK   

      

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel       

info kajastub 

puhkeala ja 

objekti 

infotahvlil   

Info puudub, ei oska 

soovitusi anda.  

Tiksoja matkarajad 1 1. Linnalähipuhkuse 

funktsioon - hea 

ligipääsetavus ka jalgsi ja 

rattaga. 2. Tugifunktsioon 

Tiksoja lõkkekohale - 

puhkuse 

mitmekesistamise 

võimalus. 3. 

Loodushariduslik tähtsus - 

rada võimaldab läbi viia 

loodusprogramme ja 

õuesõpet - Tartu koolid ja 

loodushariduskeskused. 4. 

Marja- ja seenerikkad 

majandusmetsad.   

RMK, 

eramaa 
  

      

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel       

info kajastub 

puhkeala ja 

objekti 

infotahvlil   

Info puudub, ei oska 

soovitusi anda.  

Linnutee 

matkarada 

2 1. Piirkondlik tähtsus - 

suhteliselt Tartu lähedal, 

hea ligipääsetavus, 

jalutamise, tervisespordi 

ja kalastamise võimalus. 

2. Rahvusvahelise ja üle-

eestilise tähtsusega 

linnuvaatlustorn (KOV 

bilansis, eramaal). 3. 

Loodushariduslik tähtsus - 

raja teave ("nn "Roheline 

klass") võimaldab läbi viia 

loodusprogramme ja 

õuesõpet - Ilmatsalu kool. 

4. Paikneb osaliselt 

eramaadel.    

RMK 
Kärevere LKA, 

Tähtvere pv. 

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel 

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel 

info kajastub 

huvipunktide 

infotahvlitel 

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel     

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel 

info kajastub 

puhkeala ja 

objekti 

infotahvlil   

Mingil hetkel muutub 

Raja-Kärevere 

looduskaitseala osaks, 

siis ehk oleks vaja üle 

vaadata, mis infot 

juurde või välja 

vahetada tuleb.  

Lagle lõkkekoht 4 1. Kohaliku tähtsusega - 

Ilmatsalu jõe äärne koht 

kalastajale või peatuseks 

matkajale (Linnuteest 

veidi eemal). 

RMK   

  

läheduses 

"rohelise klassi 

soo-tahvel   

elustik - 

läheduses 

"rohelise klassi 

soo-tahvel x   x x   

Mingil hetkel muutub 

Raja-Kärevere 

looduskaitseala osaks, 

siis ehk oleks vaja üle 

vaadata, mis infot 

juurde või välja 

vahetada tuleb.  

Tenno lõkkekoht 3 1. Piirkondlik tähtsus - 

suhteliselt Tartu lähedal, 

hea ligipääsetavus 2. 

Ilmatsalu ja Tüki 

rattaradade alguse-lõpu 

kohaks. 3. 

Loodushariduslik tähtsus -  

"nn "Roheline klassi" 

väliklassi kohaks, võimalus 

läbi viia 

loodusprogramme ja 

õuesõpet (Ilmatsalu kool).  

RMK   

    

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel         

info kajastub 

puhkeala, 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel   

Mingil hetkel muutub 

Raja-Kärevere 

looduskaitseala osaks, 

siis ehk oleks vaja üle 

vaadata, mis infot 

juurde või välja 

vahetada tuleb.  

Ilmatsalu rattarada 3 1. Piirkondlik tähtsus - 

looduslikes oludes kulgev 

tähistatud rada 

tervisespordiks. 2. 

Tugifunktsioon Tenno 

lõkkekoha kasutajale. 3. 

Kattub osaliselt Linnutee 

matkarajaga 4. Tartu 

lähedus. 

RMK, 

eramaa 

Kärevere LKA, 

Tähtvere pv. 

  

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel 

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel 

info kajastub 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel       

info kajastub 

puhkeala, 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel   

Mingil hetkel muutub 

Raja-Kärevere 

looduskaitseala osaks, 

siis ehk oleks vaja üle 

vaadata, mis infot 

juurde või välja 

vahetada tuleb.  

Tüki rattarada 4 1. Piirkondlik tähtsus - 

kohalikel teedel kulgev 

tähistatud rada. 2. 

Tugifunktsioon Tenno 

lõkkekoha kasutajale. 

RMK, 

avalikud 

teed 

  

              

info kajastub 

puhkeala, 

objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel   

Mingil hetkel muutub 

Raja-Kärevere 

looduskaitseala osaks, 

siis ehk oleks vaja üle 

vaadata, mis infot 

juurde või välja 

vahetada tuleb.  



Padakõrve 

matkarada 

3 1. Looduskaitseline 

tähtsus - taristu kaitseb ja 

säilitab kaitseväärtusi - 

laanekuklaste asurkond. 

2. Loodushariduslik 

tähtsus - rada võimaldab 

läbi viia 

loodusprogramme ja 

õuesõpet - tutvustab 

sipelgate imepärast 

maailma. 3. Rada kulgeb 

üldkasutataval teel, 

infotahvlid tee ääres 

(läbitav ka sõidukiga).    

RMK 

Padakõrve 

LKA, 

Padakõrve 

skv. 

kajastatud 

LKA, objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel     

kajastatud 

LKA ja 

huvipunktide 

tahvlitel       

info kajastub 

LKA, objekti ja 

huvipunktide 

infotahvlitel   

Varasem info oli 

sipelgate kohta ja 

väga hea. Hetkel 

ettepanekud 

puuduvad.  

Kukemetsa 

metsaonn 

2 1. Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve matkatee 

peatus- ja ööbimiskoht. 2. 

Piirkondlik tähtsus - Selgise 

rattaraja algus. 3. 

Emotsionaalne väärtus - 

ümbruses marja -ja 

seenerikkad 

majandusmetsad. 

RMK   

      x       

info kajastub 

puhkeala ja 

objekti 

infotahvlil   

Hetkel ettepanekud 

puuduvad.  

Selgise rattarada 4 1. Piirkondlik tähtsus - 

suurtest teedest eemal, 

metsade vahel (valdavalt 

majandusmetsas) kulgev 

tähistatud rada 

meeleolukaks 

rattaretkeks. 2. 

Tugifunktsioon Kukemetsa 

metsaonni kasutajale. 3. 

Osaliselt kattub 

matkateega.  

RMK, 

avalikud 

teed 

Padakõrve 

LKA, Kärgandi 

pv ;  Välgi 

LKA, Välgi skv, 

Alajõe skv 

              

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Hetkel ettepanekud 

puuduvad.  

Kärgandi lõkkekoht 3 1. Piirkondlik tähtsus - 

suhteliselt eraldatud 

looduspuhkuse võimalus 

majandusmetsas. 2. 

Emotsionaalne väärtus - 

ümbruses mitmekesised 

marja ja seenemetsad. 

RMK   

      x   x   

info kajastub 

puhkeala ja 

objekti 

infotahvlil   

Hetkel ettepanekud 

puuduvad.  

Tähemaa 

lõkkekoht 

3 1. Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve matkatee 

peatuskoht (trassilt veidi 

kõrval). 

RMK   

              

info kajastub 

objekti 

infotahvlil   

Hetkel ettepanekud 

puuduvad.  

Viti vaatetorn 3 1. Piirkondlik tähtsus - 

kaunis vaade Lõuna-Eesti 

maastikule ja Tartu 

maratoni rajale. 2. 

Paikneb Elva 

maastikukaitsealal. 

RMK 

Elva MKA, 

Illupalu-

Vitipalu skv. 

x     x   x   x     

Tamme paljandi 

matkarada 

4 1. Looduskaitseline ja 

piirkondlik tähtsus - 

Võrtsjärve kaldal Devoni 

liivakivi paljandite 

lähikonnas kulgev rada. 

2. Osaliselt eramaal. 

RMK, 

eramaa 

Tamme 

paljand 

x 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel     

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel     

Ei tea viimast infot, 

kuid kui paljandi  

ümbrus korda saab, 

siis oleks kindlasti uusi 

infotahvleid vaja. 

 

 

Objektide kirjeldused ja täpne paiknemine on leitavad: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/tartu-jogeva-puhkeala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Otepää looduspark 
 

Külastusobjekt Prioriteetsus 
Prioriteetsuse 

hinnangu seletus 

Maaomand 

(RMK, 

eramaa, 

JRO, KOV) 

Kaitseala , 

vöönd 

Looduskaitselis

ed väärtused 
Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Laekunud 

ettepanekud ja 

potentsiaalsed 

arengusuunad 

teavitamise kvaliteedi 

parandamiseks ja 

kaitseväärtuste 

säilimiseks.    

Pühajärve 

matkarada 

1 1. Üle-eestiline tähtsus 

- kõrge 

külastatavusega 

rada - erinevad 

looduses liikumise 

võimalused, mitmed 

lõkkekohad, kattub 

suures osas 

spordiradadega. 2. 

Looduskaitseline ja 

loodushariduslik 

tähtsus - rada 

tutvustab 

looduspargi 

kaitseväärtusi - 

Otepää kõrgustikule 

iseloomulike loodus- 

ja pärandmaastike 

ning looduse 

mitmekesisust, on 

KeA Otepää 

looduskeskuse 

"kodurajaks". 3. 

Suviste kui talviste 

suurürituste 

korraldamise koht 

(peaaegu kõik 

piirkonnas 

korraldatavad 

üritused kasutavad 

suuremal või 

vähemal määral  

Pühajärve-äärseid 

puhkevõimalusi), 4. 

Emontsionaalne-

esteetiline väärtus - 

kaunid järve- ja 

maastikuvaated, 

erinevad 

looduskooslused. 

RMK, 

eramaa 

Otepää 

LP, 

Pühajärve 

skv.  

LKA tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

LKA tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

LKA tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

elustik LKA 

tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel   

LKA tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Pühajärv - 

kajastatud LKA 

tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

LKA tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

LKA tahvlil ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Pühajärve Sõjatamm: 

Otepää LP KKK - Puu 

on külastajatele 

ohtlik, kuna kuivanud 

oksad kukuvad alla. 

Meede: puu 

ümbritsemine 

piirdega ja 

infotahvlile vastava 

hoiatuse lisamine. 

  

Kiigemäe 

lõkkekoht 

2 1. Pikaajalise 

traditsiooniga 

piirkondliku 

tähtsusega 

ööbimisvõimalusega 

puhkuse ja ürituste 

korraldamise koht 2. 

on peatuskohaks 

Pühajärve 

matkarajal. 

eramaa 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv. 

x x x x   x x 

kajastub 

objektiinfos   

Kiigemäel suur 

Pühajärve matkaraja 

infotahvel, kus on 

märgitud nii 

objektiinfo kui 

kaitseala info. Ja see 

on olemasoleval 

tahvlil juba olemas 

ning nüüd 

uuendamisele 

mineval versioonil 

samuti  

 Kooliranna 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku 

tähtsusega 

ööbimisvõimalusega 

puhkuse ja 

kalastuskoht 2. 

Peatuskohaks 

Pühajärve ja 

Pühajärve 

tunnetusraja 

matkarajal. 

KOV 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv.  

x x x x   x x 

kajastub 

objektiinfos   

Millist tahvlit siin 

mõeldakse? Kas RMK 

väikest tahvlit A4? 

Muidu on Koolirannas 

sissesõidutee ääres 

suur Pühajärve 

matkaraja infotahvel, 

kus on märgitud nii 

objektiinfo kui 

kaitseala info. Ja see 

on  olemasoleval 

tahvlil juba olemas 

ning nüüd 

uuendamisele 

mineval versioonil 

samuti   



Pühajärve 

tunnetusrada 

3 1. Looduskaitseline ja 

loodushariduslik 

tähtsus - piirkondlikele 

haridusasutustele 

loodus- ja õuesõppe 

läbiviimise kohaks. 2. 

Tugifunktsioon 

Kooliranna 

lõkkekohale.  

KOV, 

eramaa 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv. 

x x x x   x x x   

Pühajärve 

tunnetusraja vajab 

uut kontseptsiooni, 

kuidas lastepäraselt, 

mänguliselt ja 

tunnetades infot 

edastada.    
Angunina 2 

lõkkekoht 

(Pühajärve rajal) 

3 1. Tugifunktsioon - 

peatuskohaks 

(lõkketegemise 

võimalus) Pühajärve 

matkaraja 

külastajale. 2. 

Esteetiline väärtus - 

asukoht kauni 

Pühajärve kaldal. 

RMK 

Otepää 

LP, 

Pühajärve 

skv. 

x x x x   x x x       
Murrumetsa 

matkarada 

1 1. Üle-eestiline 

tähtsus, kuna saab 

alguse Pühajärve 

puhkekeskuse (SPA) 

parklast ja on selle 

külastaja 

"kodurajaks", palju 

väliskülastajaid. 2. 

Kattub osaliselt 

spordiradadega. 3. 

Looduskaitseline ja 

loodushariduslik 

tähtsus - rada 

tutvustab 

looduspargi 

kaitseväärtusi. 4. 

Rajal puhkamise ja 

lõkke tegemise 

võimalus (Angunina).  

RMK, 

eramaa 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv.  

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel 

elustik - 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel     

Pühajärv - 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel 

kajastatud 

huvipunktide 

tahvlitel   

Lisada geoloogiline 

omapära    
Angunina 1 

lõkkekoht 

(Murrumetsa rajal) 

3 1. Tugifunktsioon - 

lõkketegemise ja 

telkimise võimalus 

Pühajärve ja 

Murrumetsa 

matkaraja 

külastajale. 2. 

Esteetiline väärtus - 

asukoht kauni 

Pühajärve kaldal. 

RMK 

Otepää 

LP, 

Pühajärve 

skv. 

x x x x   x x x       
Harimäe 

vaatetorn 

1 1. Üle-eestiline tähtsus 

- kõrge külastatavus, 

asub Tartu Maratoni 

ja Käärikult alguse 

saaval tuntud 

Kekkose rajal. 2. 

Emotsionaalne-

esteetiline väärtus - 

suurepärane vaade 

metsarikkale Lõuna-

Eesti maastikule. 

RMK 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv. 

kajastatud 

kõrvalasetseval 

üldtahvlil 

Näiteid 

linnustikust 

olemasoleval 

tahvlil 

kajastatud   

kajastatud 

kõrvalasetseval 

üldtahvlil   

kajastatud 

kõrvalasetseval 

üldtahvlil   

kajastatud 

kõrvalasetseval 

üldtahvlil   

Harimäe vaatetorni 

suur infotahvel (1) 

vajab uuendamist ja 

väljavahetamist. 

Lisada 

looduskaitseline info 

kaitseala ja selle 

eesmärgi kohta 

  
Harimäe lõkkekoht 2 1. Tugifunktsioon - 

lõkketegemise ja 

telkimise võimalus 

kõrge 

külastatavusega 

Harimäe 

vaatetornile, 

peatuskohaks 

mööduva Tartu 

Maratoni ja Kekkose 

matkaraja 

külastajale. 

RMK 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv. 

olemasoleval 

tahvlil 

Näiteid 

linnustikust 

olemasoleval 

tahvlil 

kajastatud   

elustik - 

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil     

Pilkuse lõkkekoht 2 1. Pikaajalise 

traditsiooniga 

piirkondliku 

tähtsusega 

ööbimisvõimalusega 

puhkuse-, suplus-  ja 

kalastuskoht. 

RMK 

Otepää 

LP, Pilkuse 

skv. 

olemasoleval 

tahvlil     

elustik - 

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil 

Pilkuse järv - 

olemasoleval 

tahvlil 

olemasoleval 

tahvlil   

Pilkuse lõkkekoha 

infotahvel vajab 

uuendamist ja 

väljavahetamist. 

Infotahvel on halvas 

seisukorras. Samuti on 

vaja lisada 

looduskaitseline info 

sarnaselt Pühajärve 

ümbruse   



lõkkekohtades 

olevatele 

infotahvlitele  

Apteekrimäe 

metsarada 

3 1. Piirkondliku 

tähtsusega rada 

(Otepää linna 

rekreatsiooniala) - 

kasutatakse 

jalutamiseks ja 

tervisespordi 

harrastamiseks, 

kattub mitmete 

spordiradadega. 

RMK 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv. 

olemasoleval 

tahvlil 

Näiteid 

linnustikust 

olemasoleval 

tahvlil 

kajastatud   

elustik - 

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil   

Apteekrimäe 

metsaraja tahvlid (4) 

vajavad uuendamist 

ja väljavahetamist. 

Lisada 

looduskaitseline info, 

sh väärtuste kohta    

Väike Munamäe 

allikas ja 

Kalevipoja kivi 

4 1. Looduskaitseline ja 

pärandkultuuriline 

tähtsus - Emajõe läte 

(ka Väikse Munamäe 

allikas) ja Munamäe 

kivi (ka Kalevipoja ja 

Eesti lipp 100 

mälestuskivi). 

eramaa 

Otepää 

LP, 

Otepää 

pv. 

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil 

olemasoleval 

tahvlil   

olemasoleval 

tahvlil 

olemasoleval 

tahvlil (Emajõe 

läte) x   

Otepää LP 

kaitsekorralduskava: 

+/- Kivi juures asub 

rahnu tutvustav 

infotahvel, 

mis vajab uuendamist 

või likvideerimist. 

Meede: kaitsealuseid 

üksikobjekte 

tutvustavate 

infotahvlite rajamine / 

vana infotahvli 

likvideerimine. 

- Kivi on 

nõuetekohaselt 

tähistamata. 

Meede: kaitsealuse 

üksikobjekti 

tähistamine. 

- Kivi juurde viiva trepi 

olukord on halb. 

Meede: vajadusel 

uue Munamäe kivi 

juurde viiva trepi 

rajamine. - Väike-

Emajõe allika 

infotahvel on 

vananenud. 

Meede: infotahvli 

uuendamine.   

 

Objektide kirjeldused ja täpne paiknemine on leitavad: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/otepaa-looduspark 
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4. Alam-Pedja looduskaitseala 
 

Külastusobjekt Prioriteetsus 
Prioriteetsuse 

hinnangu seletus 

Maaomand 

(RMK, eramaa, 

JRO, KOV) 

Kaitseala , vöönd 
Looduskaitselis

ed väärtused 
Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Laekunud 

ettepanekud ja 

potentsiaalsed 

arengusuunad 

teavitamise 

kvaliteedi 

parandamiseks ja 

kaitseväärtuste 

säilimiseks.  

Selli-Sillaotsa 

õpperada 

1 1. Looduskaitseline 

ja loodushariduslik 

tähtsus -  kõrge 

külastatavusega 

rada, tutvustab ja 

kaitseb 

looduskaitselisi 

väärtusi, 

rabaelustikku ja 

kohalikku 

pärandkultuuri. 2. 

Palupõhja 

looduskooli 

lähedus, on 

programmide-

koolituste-turismi 

sihtkohaks. 3. 

Rada Tartu linna 

lähedal. 

RMK 
Alam-Pedja LKA, 

Laeva soo skv. 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel elustik   

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel   

Kajastatud LK 

ja objektiinfo 

tahvlitel   

Ootab Piret Valge'lt 

sulest uusi tekste. 

Soov Alam-Pedja 

koostöökogu käest 

üle küsida, mida 

arvavad, millest rajal 

lisaks soo 

arenguastmetele ja 

liigikirjeldustele võiks 

veel juttu olla. 

Otsitakse, kust ajaloo 

ja pärandkultuuri 

kohta infot saaks.  

Kirna õpperada 2 1. Looduskaitseline 

tähtsus -  

tutvustab 

looduskaitselisi 

väärtusi - 

omapärane Pedja 

jõe lammiala.  2. 

Loodushariduslik 

tähtsus - rada 

tutvustab loodus- 

ja kaitseväärtusi, 

vee-elustikku ja 

kohalikku 

pärandkultuuri, on 

KeA Kirna 

looduskeskuse 

kodurajaks. 

RMK/eramaa 
Alam-Pedja LKA, 

Jüriküla skv.  

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel elustik   

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objektiinfo 

tahvlitel   

Vajab suurte tahvlite 

uuendamist, 

nendega 

tegeletakse. Väiksed 

tahvlid võivad 

mõnda aega veel 

samad olla.  

Pedja jõe lõkkekoht 3 1. Tugifunktsioon - 

peatuskohaks 

Kirna õpperajal 2. 

Veematkajate, 

kalastajate 

peatuskoht - 

lõkketegemise ja 

telkimise võimalus. 

RMK 
Alam-Pedja LKA, 

Jüriküla skv. 

kajastatud 

lähedalasuvas 

parklas 

kajastatud 

lähedalasuvas 

parklas 

kajastatud 

lähedalasuvas 

parklas elustik     

kajastatud 

lähedalasuvas 

parklas 

kajastatud 

lähedalasuvas 

parklas, kavas 

lisaks 

objektiinfo 

tahvel   

Lõkkekoht vajab ise 

pisut remonti. 

Infotahvlil peaks 

kajastuma 

mootorsõidukitega 

liikumise piirangud 

(nii maismaad kuji 

veeteed pidi).  

Altmetsa lõkkekoht 3 1. Tugifunktsioon - 

peatuskohaks 

Kirna õpperajal. 2. 

Lõkke tegemise ja 

telkimise võimalus. 

3. Vaatetornist 

suurepärane 

vaade looklevale 

Pedja jõele ja 

luhaaladele. 

RMK 
Alam-Pedja LKA, 

Kunila skv. 

Kajastatud LK 

tahvlil 

Kajastatud LK 

tahvlil 

Kajastatud LK 

tahvlil elustik       

Kajastatud LK 

tahvlil, kavas 

lisada 

objektiinfo 

tahvel   

Altmetsa vahitorni 

juurde võiks tekitada 

kohaliku ajalooga 

infotahvli. Lisaks 

võimalusel ka teised 

suured infotahvlid 

(kaitseala + 

matkaraja omad). 

Rasti lõkkekoht 4 1. Peatuskoht 

Pede jõel 

kulgejale, 

kalastajatele - 

lõkketegemise ja 

ööbimise 

võimalus. 
RMK 

Alam-Pedja LKA, 

Taressaare skv. 

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil           

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil 

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil   

Kuna mõeldud 

veeteed pidi liikujale, 

siis olulisem info, mis 

puudutab veel 

liikujate piiranguid 

ning ka kaitseala 

olulisemate 

väärtuste 

esiletoomist. 

Võimalusel võiks olla 

Kamari-Kärevere 

veemarsruudi ja 



sellega piirneva 

kaitseala kaart.   

Naela lõkkekoht 4 1. Peatuskoht 

Pede jõel 

kulgejale, 

kalastajatele - 

lõkketegemise ja 

ööbimise 

võimalus. 
eramaa 

Alam-Pedja LKA, 

Taressaare skv. 

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil           

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil 

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil   

Kuna mõeldud 

veeteed pidi liikujale, 

siis olulisem info, mis 

puudutab veel 

liikujate piiranguid 

ning ka kaitseala 

olulisemate 

väärtuste 

esiletoomist. 

Võimalusel võiks olla 

Kamari-Kärevere 

veemarsruudi ja 

sellega piirneva 

kaitseala kaart.   

Kamari-Kärevere 

veemarsruut 

5 1. Veematkade 

korraldamise 

võimalus 

(viitamata veeteel 

liikumise võimalus 

2 peatuskohaga). 

(mõelda läbi kas 

edaspidi rada või 

marsruut) 

Põltsamaa, 

Pede ja 

Emajõgi 

Alam-Pedja 

looduskaitseala 

x x x       x x   

Kuna mõeldud 

veeteed pidi liikujale, 

siis olulisem info, mis 

puudutab veel 

liikujate piiranguid 

ning ka kaitseala 

olulisemate 

väärtuste 

esiletoomist. 

Võimalusel võiks olla 

Kamari-Kärevere 

veemarsruudi ja 

sellega piirneva 

kaitseala kaart.   

Objektide kirjeldused ja täpne paiknemine on leitavad: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/alam-pedja-looduskaitseala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Peipsiveere looduskaitseala 

Külastusobjekt Prioriteetsus 
Prioriteetsuse 

hinnangu seletus 

Maaomand 

(RMK, 

eramaa, JRO, 

KOV) 

Kaitseala , 

vöönd 

Looduskaitselis

ed väärtused 
Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Laekunud 

ettepanekud ja 

potentsiaalsed 

arengusuunad 

teavitamise 

kvaliteedi 

parandamiseks ja 

kaitseväärtuste 

säilimiseks.  

Emajõe õpperada 1 1. Looduskaitseline ja 

loodushariduslik 

tähtsus - ainus avalik 

rada Eesti suurimal 

LKA-l, raja alguses 

LKA üldtahvel, rada 

tutvustab loodus- ja 

kaitseväärtusi, luha- 

ja madalsooelustikku. 

2. On Tartule lähimaks 

õpperajaks, 

programmide-

matkade läbiviimise 

kohaks. 3. Lisaväärtus 

- kõrvalpõikena 

Matkateelt (ca 2 km) 

telkimise võimalus 

raja kahes lõkkekohas 

või EKA tudengite 

püstitatud rajatises 

VARI. 4. Esteetiline 

väärtus - kaunid 

vaated, rada kulgeb 

suures osas Emajõe 

kaldal. 5. Rada 

osaliselt ligipääsetav 

ratastooli ja 

lapsevankriga. 6. 

Populaarne 

kalastajate seas. 

RMK 

Peipsiveere 

LKA, Kantsi 

pv. 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

tahvlil elustik 

Kajastatud LK 

tahvlil 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objekti ja 

huvipunktide 

tahvlitel 

Kajastatud LK 

ja objektiinfo 

tahvlitel   

Uued infotahvlid on 

töös.  

Koosa lõkkekoht 3 

1. Puhkekoht ainult 

veeteel liikujale - 

võimalus lõket teha, 

ööbida laavus, 

telkida. 2. Populaarne 

kalastajate seas. 3. 

Emotsionaalne 

väärtus - eraldatud 

looduskeskkonnas 

viibimine. 

RMK 

Peipsiveere 

LKA, Koosa 

skv. 

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil           

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil 

Kajastatud 

objektiinfo 

tahvlil   

Kindlasti peaks olema 

seal tahvel, kus info, 

mis oluline 

kalameestele - kus 

mis aegadel tohib/ei 

tohi liikuda, mis 

aegadel on mingite 

liikide 

püüdmispiirangud. 

Tegelikkuses oleks 

hea, kui seal oleks ka 

suurem Peipsiveere 

LK ala kaart, millel 

vööndid ja piirangud 

ning 

piktogrammidega 

muu vajalik info 

olemas. Emajõe 

veetee Tartust 

allavoolu kaart võiks 

samuti võimalusel  

olla.  

Objektide kirjeldused ja täpne paiknemine on leitavad: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/peipsiveere-looduskaitseala 


