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Sissejuhatus 

RMK külastusalade jaoks oli 2020. aasta tavapäratu. Seoses koroonaviiruse levikust 

tingitud eriolukorra kehtestamisega 12.03. - 17.05.2020 algas külastusperiood 

tavapärasest ca 2 kuud varem. Inimestele soovitati eriolukorra ajal linnadest väljas 

loodusradadel liikumist ja vabas õhus olekut. RMK hallatavate külastusobjektide 

külastuskordade arv üle Eesti tõusis võrreldes  2019. aastaga 300 000 võrra, ulatudes 

2,9 miljoni külastuskorrani. Pakutavate võimaluste vajalikkust näitab Turu-uuringute AS-

i 2020. aasta oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise 

uuring, mille käigus selgus, et kui 2012. aastal pidas RMK loodud puhkamise ja liikumise 

võimalusi vajalikuks 85%, siis 2020. aastal 97% vastanutest. 

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2020. aasta väljakutseid 

pakkuv aasta. Eriolukorra tõttu olid külastuskeskused 16. märtsist kuni 15. maini suletud. 

Loodusõppeprogrammide tegemine kevadperioodil oli täielikult peatatud, osa 

programme lükkus edasi sügisesse või jäi üldse ära. Külastuskeskuste avamise järel jäid 

kehtima erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse 

leviku tõkestamiseks.  

Erinevatest piirangutest tulenevalt vähenes külastuskeskuste külastatavus ja 

intensiivistus www.loodusegakoos.ee veebilehe külastatavus. Sellest tulenevalt pandi 

teavitustöös suur rõhk kodulehe info ajakohasusele ja täiendamisele erinevate 

juhistega. Kodulehel loodi alamleht „Juhised targaks looduskülastuseks“. Külastuse 

hajutamiseks pakuti välja lisaks väga tuntud külastusobjektidele alternatiivseid 

võimalusi looduspuhkuseks. Loodi videoklipp „Lähen metsa, järgin juhiseid“. Samuti 

valmis prügi liigiti kogumise teadvustamiseks veebipõhine mäng „Sordi oma prügi“ ja 

kodulehele loodi alateema „Prügivabalt looduses“. 

Külastustaristu hoolduse osas tihendati igapäevast hooldussagedust. Varasemaga 

võrreldes kasutati märgatavalt enam puhastus- ja desovahendeid. Hoolduse käigus 

teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide 

rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel. Rekonstrueerimisel 

kasutati nii RMK kui ka EU rahalisi vahendeid. 

 

 

 

 



1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2020. aastal oli kavas läbi viia külastajauuring Haanja-Karula puhkealal, Karula 

rahvuspargis, Haanja looduspargis ja Räpina-Värska puhkealal. Koroonaolukorrast 

tingituna lükkus kevadesse planeeritud uuringu algus edasi 2020. aasta juuli kuusse ja 

uuring kestab kuni 2021. aasta juuli kuuni.  

1.2. Külastusmahu seire 

2020. aastal algas loendusperiood tavapärasest varem, seda tingituna 

koroonapiirangutest tulenevalt varem alanud külastushooajast ja loendusperioodi 

varem alustamist võimaldasid ka ilmastikuolud.  

Joonis 1. Haanja-Karula puhkeala ja Pähni külastuskeskuse, Räpina-Värska puhkeala, 

Haanja looduspargi, Karula rahvuspargi ja külastuskeskuse külastatavaus 2020. aastal.  

Kõige külastatavam oli Haanja-Karula puhkeala, järgnevad Räpina-Värska puhkeala, 

Haanja looduspark ja Karula rahvuspark. Haanja looduspargi ja Karula rahvuspargi 

külastatavus püsis võrdlemis stabiilne võrreldes eelneva aastaga, külastatavus 

suurenes Haanja-Karula puhkealal ja Räpina-Värska puhkealal.  

Külastusobjektidest olid kõige külastavamad Meenikunno matkarada Räpina-Värska 

puhkealal, Oore telkimisala ja Kublitsa lõkkekoht Haanja-Karula puhkealal. Võrreldes 

varasemaga olid külastajate seas populaarsemad Hinni kanjon Haanja looduspargis, 

Kublitsa lõkkekoht ja Luhasoo õpperada Haanja-Karula puhkealal, samuti tõusis 

Räpina-Värska puhkealal paikneva Meenikunno matkaraja külastusmaht võrreldes 

eelneva aastaga. Hooaja alguses suundus külastuse raskuskese eelkõige radadele, 

külastushooaja jooksul see ühtlustus erinevat tüüpi objektide vahel. 

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 
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Tabel 1. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastusobjektide külastatavus.  

Külastusobjekt Külastatavus 2020 

Kublitsa lõkkekoht  31 700 

Luhasoo õpperada   14 800 

Oore telkimisala  27 700 

Tellingumäe vaatetorn  11 900 

Meenikunno matkarada  35 300 

Ilumetsa puhkekoht  3 800 

Ööbikuoru väike matkarada 19 000 

Hinni kanjon 15 000 

Ähijärve lõkkekoht ja Laste loodusrada  12 800 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Käesolevas peatükis on käsitletud külastusobjektide seisundi seire objektide pinnase ja 

alustaimestiku seisundi andmeid. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on 

leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis (ptk. 3.3.). Räpina-Värska ja 

Haanja-Karula puhkeala objektidel toimus Külastusobjektide seisudi seire viimane 

seirering 2017. aastal ning andmeid on käsitletud külastuskorralduskavas; järgmine 

seirering toimub 2021. aastal. 

Karula rahvuspargi objektidel on seisundi seire toimunud kolmel korral – 2010., 2016. ja 

viimati 2020. aastal. Kivi metsaonn oli puhkeala koosseisus seires juba 2008. aastal. 

2020. aastal toimus seire 13 seireobjektil. Ülevaate objektide jagunemisest pinnase ja 

alustaimestiku seisundi indeksi1 (edaspidi ka PAI) väärtuse alusel seisundiklassidesse2 

annab joonis 2. Viimase seireringi andmetel oli 92,3% objektidest seisund väga hea või 

hea, ühe objekti, Õdri lõkkekoht II, seisund oli mitterahuldav. Rahuldavas ning väga 

halvas seisundis objekte ei esinenud. 

 

Joonis 2. Karula rahvuspargi seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal.  

 

                                                 
1 Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeks (lüh. PAI) arvutatakse alalistel seiretransektidel hinnatavatel 

prooviruutudel esinenud kahjustusastmete kaalutud keskmisena. PAI võimalik väärust on 1…6. Objektidel, 

millel taimestiku katteväärtus rekreatiivse kasutuse mõjul ei ole vähenenud (nt tallamiskindlad kõrrelistega 

kaetud alad) on PAI väärtus kokkuleppeliselt „üks“. PAI väljendab ala pinnase ning alustaimestiku 

seisundit – mida suurem on indeksi väärtus, seda halvem on pinnase ning alustaimestiku seisund. 
2 Seisundiklass määratakse PAI väärtuse alusel järgmiselt: väga hea (PAI väärtus 1…2); hea (2,1…3); 

rahuldav (3,1…4); mitterahuldav (4,1…5); väga halb (5,1…6). 
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2016. ja 2020. aasta võrdlusel moodustasid 84,6% objektid, mille pinnase ja 

alustaimestiku seisund oli stabiilne3 või suhteliselt stabiilne. Kahel objektil, Alakonnu 

lõkkekohal ja Õdri lõkkekohal I, oli seisundi muutus suurem. Ülevaate objektide pinnase 

ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutustest annab joonis 3.  

 

Joonis 3. Karula rahvuspargi objektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine pinnase 

ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2016. ja 2020. aasta 

võrdlusel.  

Alakonnu lõkkekohal oli seisund halvenenud (PAI muutus4 +0,5; PAI<3,3). Tugevamate 

tallamistunnustega ala paikneb vahetult objekti keskmes ning objekti serva 

paigaldatud madalpiirdeid sõidukitega alale sisenemise piiramiseks toimivad. Ka Õdri 

lõkkekohal I oli pinnase ja alustaimestiku seisund halvenenud (PAI muutus +0,3; PAI 

<3,3). Seisundi muutus on tulenev taimkatte taandumisest tugevama 

tallamiskoormusea alal. Objekt on kasutatav tuletõrje veevõtukohana.   

Õdri lõkkekohal II ületab PAI väärtus lubatud muutuste piiri ning seisund on 

mitterahuldav. Pinnase ja alustaimestiku seisund oli suhteliselt stabiilne (PAI muutus -

0,2). Objekt asub madala koormustaluvusega liivasel pinnasel; samas on ala 

ökoloogilise mitmekesisuse seisukohast paljandunud liivapinnase olemasolu nõlvadel 

ka positiivne ilming. Veekogu äärsed nõlvad on kalde tõttu vee-erosiooni altid; trepi 

kõrval on märgata tallamise tunnuseid. Objektil on üksikutel puudel juured 

paljandunud ning kalda äärne suurema tallamiskoormusega osa paljandunud ja 

struktuuri kaotanud liivapinnasega. Järve äärsele teele on juurdepääs sissesõidu 

keelumärgiga lubatud vaid hooldussõidukitel; meede toimib osaliselt. 

Veski lõkkekohal on seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,1; PAI <3,3). Objektil ei 

ole tugevdatud pinnasega parkimisala, mistõttu on sõidetaval alal mineraalpinnas 

osalt paljandunud ja kohati kaotanud struktuuri. Looduslikest tingimustest tulenevalt 

(mahutavus) ei pruugi piiretega parkimisala rajamine olla siiski teostatav.  

Haanja looduspargi objektidel on seire toimunud kolmel korral – 2010. 2016. ja 2020. 

aastal. Vällamäe metsaonn oli puhkeala koosseisus seires juba 2008. aastal. 2020. 

aastal oli seiresse kaasatud 6 seireobjekti; pinnase ja alustaimestiku seisund 

olemasoleva metoodika alusel hinnati viiel. Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi 

klassifikatsiooni alusel oli seisund väga hea neljal seireobjektil (joonis 4); ühel objektil, 

                                                 
3 Objekti pinnase ja alustaimestiku seisundi muutus arvestatakse kahe seirekorra PAI väärtuse erinevuse 

alusel; muutuse suurust eristatakse järgmiselt: PAI väärtuse erinevus 0,0 – stabiilsed; PAI väärtuse erinevus 

≤0,2 – suhteliselt stabiilsed; PAI väärtuse erinevus ≥0,3 – muutus märgatavam. 
4 PAI väärtuse muutus: negatiivne arv tähistab seisundi paranemist, positiivne seisundi halvenemist. 
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Vällamäe metsaonn, oli 2020. aasta seire ajal märgata suuremat tallamise mõju; 

seisund rahuldav (PAI <3,3). Paisu ääres on tugevamate tallamistunnustega ala – 

mineraalpinnas ja puujuured on paljandunud.  

 

Joonis 4. Haanja looduspargi seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal.  

 

2020. aastal kaasati seiresse ka Hinni kanjon. Hinnang pinnase ja alustaimestiku 

seisundile anti visuaalse vaatluse tulemusel. Raja servades ja osalt paljanditel esineb 

vee-erosiooni mõjusid, mis on osalt ka osa loodulikust protsessist. Kohati liigutakse 

väljaspool ettevalmistatud radasid – laudraja väliselt on märgata tallamistunnustega 

radu ja taimkatte taandumist. Rajal on kohati puujuured paljandunud. Liivakivile on 

aegade jooksul kraabitud nimesid, daatumeid. Olemasolevad maastikukaitselised 

taristu elemendid üldiselt toimivad; oluline roll on külastajate suunamisel, teavitamisel.  

1.4. Ressursi seire 

RMK külastusaladel tõusis üle-eestiliselt 2020. aastal kogutud jäätmete hulk 35%, 

kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud külastusperioodi pikenemisest ja 

külastuse suurenemisest ning osadel aladel ka uute külastusobjektide või 

lõkkeasemete lisandumisest. 

Haanja-Karula puhkealal koguti jäätmeid 109 m³, Haanja LP 9 m³ Karula RP 52 m³, 

Räpina-Värska puhkealal 78 m³.  Metsamajades tekkis jäätmeid 96 m³.  

Ülevaate tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest annavad 

joonis 5 ja joonis 6. 
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Joonis 5. Puhke - ja kaitsealadel kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid  kasutati Haanja-Karula puhkealal 2020.a. 145 m³, Haanja LP 46 m³, Karula 

RP 72 m³, Räpina-Värska puhkealal 161 m³. Metsamajades kasutati lõkkepuid 373 m³.  

Joonis 6.  Puhke - ja kaitsealadel kasutatud lõkkepuud. 

 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks tuli leida uusi kontaktivabu lahendusi. Aprillis võeti 

kasutusele Loquizi tarkvara platvorm, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK 

külastusobjektidel harivate nutimängude mängimiseks. Karula rahvuspargi 

külastuskeskus pakkus 1 ja Pähni külastuskeskus 3 erinevat mängu.  

Alustati erinevate õppe- ja teavitavate videote tegemist külastuskeskuste kodulehe 

tarbeks. Karula rahvuspargi külastuskeskusel valmis video pealkirjaga „Lastelt laenatud 

maastikud“ ja Pähni külastuskeskusel valmis video „Metsajooga“.  

Looduskaitse 110. sünnipäeva tähistamiseks kutsus RMK koostöös geopeituse 

kogukonnaga (sh MTÜ Geopeitus) alates 1. augustist inimesi rahvusparkidesse 

(Alutaguse, Karula, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Vilsandi) geopeitust mängima, 

mille tarbeks loodi vastav aarete seeria LK110, kus tutvustati põnevaid lugusid ja 

huvitavaid fakte vastava rahvuspargi ajaloost ning loodusväärtustest jms. Karula RP 

sai selleks puhul peidetud 9 aaret, mida käidi aktiivselt avastamas.  

Karula rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 3449 inimest ja erinevatest 

loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 

819 inimest.  

Pähni külastuskeskusest sai teavet 1544 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 6009 inimest.  
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3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Haanja ja Põlva-Võru külastusalade ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2020. 

aastal otsekuludena kokku 403 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati 

külastustaristu majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, 

muudatuste elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi 

säilitamiseks, külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes 

läbiviidavate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu 

korrashoiule kasutati 345 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse 

suunamisele 29 tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 29 tuhat 

eurot, sellest külastuskeskuste korrashoiule 23 tuhat eurot. Loodusteadlikkuse 

edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel 3. Kogutud 

jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. Suuremahulisemad 

tööd on esitatud tabelis 2.  

Haanja ja Põlva-Võru külastusalal kasutati 2020. aastal külastustaristu 

rekonstrueerimiseks (koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka 

Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel rekonstrueeriti Karula rahvuspargi taristut 

(perioodil 2019-2020 10 objekti; kogumaksumus 43500 eurot). 2020. aastal teostati tõid 

Plaagi lõkkekohas, Õdri I lõkkekohas, Õdri II lõkkekohas, Suuremäe telkimisalal, valmis 

Rebasemõisa vaatetorni projekt.  

Lisaks tavapärasele hooldusele algas 2020 kevad eriolukorra tõttu tavapärasest 

varasema koormuse kasvuga, mis tõi täiendavalt töömahtu ning uue väljakutse nii 

töötajate kui ka külastajate tervise kaitsmisel ning suurenes pidev teavitustöö vajadus. 

2020. aastal valmis Tellingumäe vaatetorni rekonstrueerimise eelprojekt. Suurema 

uuenduskuuri sai Oore telkimisala, kus vahetati välja kahe metsavahi talukompleksi 

hoone laastukatused, remonditi hooneid, likvideeriti ohtlikke puid ning paigaldati 

suures osas uus taristu. Tõrvandu metsaõpperajal, Pähni külastuskeskuse juures on 

sellest aastast võimalik läbida terve rajaring lapsevankri või ratastooliga. Selleks tehti 

üle oja minevale rajalõigule lai purre ning kruusaga kaetud rajalõigud. 

Teostati erinevaid metsamajade parendustöid - Ilumetsa metsamaja juures oleva tiigi 

puhastus, Kõverajärve metsamaja vundamendi remont, Luige metsamaja akende 

vahetus, Praali metsamaja remonttööd, Värska metsamaja katuse vahetus.  

Lõunalaagri lõkkekohas väikejärve tammi kindlustamine. Uued väikevormid 

lõkkekohtadesse, katusega laud-pingid ja laud-pingid (Liipsaare metsaonn, 

Rebasmäe metsaonn, Leevi lõkkekoht, Paganamaa õpperajad, jne.). Ning mahutiga 

DC -d suurema külastusega objektidele (Mustjärve LK, Värska LK, Verijärve PK).   

Haanja looduspargis  rekonstrueeriti Rõuge ööbikuoru matkaraja treppe ja piirdeid, 

Vällamäe matkarajale uued infotahvlid, Vaskna järve lõkkekohta paigaldati 

mahutiga DC. Karula rahvuspargis lisaks ÜF-i meetmele uuendati väikevorme: 

Suuremäe telkimisala laud-pingid varjualusega, Veski ja Ähijärve lõkkekoht said uued 

laud-pingid Ähijärve puhkekohta laud-pingid. 

 



Tabel 2. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020. 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde teostamise 

aeg    2020. aastal teostatud 

tööde kirjeldus 

          
2020-

2022 

2023-

2029 

Haanja-Karula puhkeala 

RMK Matkatee  

Piusa- Pähni 

 Haanja LP, 

Luhasoo MKA, 

Paganamaa 

MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu  jooksev hooldus, 

remont, uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

RMK Matkatee 

Pähni- Ähijärve 

Karula RP; 

Koiva-Mustjõe 

MKA; 

Paganamaa 

MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu  jooksev hooldus, 

remont, uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Oore telkimisala  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine, 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, 

sh. hoonete kompleksi remonttööd  

      Projekteerimine  Ala projekt   x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x x 

DC rekonstrueerimine, laud-pinkide välja 

vahetamine, aidahoone ja lauda katuse 

vahetus   

      Teavitamine 
Teabe ja teabetahvlite 

uuendamine  
x  Infotahvel 

Tellingumäe 

lõkkekoht 

Koiva-Mustjõe 

MKA, Koiva 

konnu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. katusega laud-pingi 

väljavahetamine, pinkide vahetus  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   



Tellingumäe 

vaatetorn 

Koiva-Mustjõe 

MKA, Koiva 

konnu skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Projekteerimine 
Torni rekonstrueerimise 

projekti koostamine 
x  Torni projekteerimine, eelprojekt 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Torni rajamine  x  

Luhasoo 

õpperada 

Luhasoo LKA, 

Luhasoo pv, 

Luhasoo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
 x  

Paganamaa 

õpperajad 

Paganamaa 

MKA, 

Paganamaa 

pv, 

Paganamaa 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu uuendamine ja 

jooksev hooldus,  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x Laud-pink 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

valmistamine 
x  Suur infotahvel (kaitseala, objektid) 

Paganamaa 

vaatetorn 

Paganamaa 

MKA, 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Pähni metsaonn  Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

Pähni 

loodusõpperada 

Pähni LKA, 

Pähnimetsa SKV 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  



Pähni 

metsaõpperada 

Pähni LKA, 

Pähni pv, 

Pähnimetsa skv, 

Pähniraba skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

Metsa kõlakojad  Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Kõlakodade 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x  

Tõrvandu 

metsaõpperada 

Pähni LKA, 

Pähni pv, 

Pähnimetsa skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  

Raja 1,2 m laiuse purde 

rekonstrueerimine, raja lõigu katmine 

kruusaga (ligipääs erivajadusega 

külastajale) 

Kublitsa lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine, Ala 

laiendamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

Kõrgeperve 

lõkkekoht 

Koiva-Mustjõe 

MKA, Koiva pv, 

Kõrgeperve skv, 

Parnika skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x DC rekonstrueerimine 

Karula Pikkjärve 

lõkkekohad 

Karula Pikkjärve 

MKA, Pikkjärve 

pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kirikumäe 

lõkkekoht 

Kirikumäe MKA, 

Kirikumäe pv 
Taristu üleandmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



      Maaomandi muutus  Taristu üleandmine x   

Kirikumäe 

matkarada 

Kirikumäe MKA, 

Kirikumäe pv, 

Kirikumäe skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

Piusa jõe ürgoru 

matkarada 

Piusa jõe ürgoru 

MKA, Piusa jõe 

ürgoru pv, 

Härma skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Rattaradade 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Koiva rattarada 
Koiva-Mustjõe 

MKA, SKV 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Koiva 

pärandkultuuri 

jalgrada 

Koiva-Mustjõe 

MKA, SKV 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh viitade uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

koostamine 
x   

Karula rattarada 
Koiva-Mustjõe 

MKA, SKV 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Eesti-Läti 

pärandkultuuri 

ühisrada 

Koiva-Mustjõe 

MKA, Koiva pv, 

Alakonnu skv, 

Parnika skv, 

Vaitka skv  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Mõniste rattarada 

Koiva-Mustjõe 

MKA, Koiva pv, 

Parmu skv, 

Koiva konnu 

skv, Peetri jõe 

MKA, Peetri jõe 

pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Alumati lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x x  

Metsavenna 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

     Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Tamme-Lauri 

tamme puhkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
 x  

Lõunatipu 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x x  

Linnajärve 

lõkkekoht 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x x  

Pullijärve 

metsamaja 
 Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



Verijärve 

lõkkekoht 

Verijärve MKA, 

Verijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine,  

      Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x  Laud-pink 

Verijärve 

puhkekoht 

Verijärve MKA, 

Verijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine,  

   Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x  

DC rekonstrueerimine, katusega laud-

pink 

      
Teavitamine 

Teabetahvlite 

uuendamine 

 x Infotahvlid 

Verijärve 

matkarada 

Verijärve MKA, 

Verijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Teavitamine 

Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Lindora lõkkekoht  Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kogrejärve 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Kautsi metsaonn  Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
 x  

Mõisamõtsa 

loodusrada 

Mõisamõtsa 

LKA, 

Mõisamõtsa skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x  Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu lammutamine 

Laudtee 

amortiseerumisel raja 

likvideerimine.  

x  Likvideeritud 



Kubja puhkekoht  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine Teabe täiendamine x   

Kisejärve 

matkarada 

Kisejärve MKA, 

Kisejärve pv, 

Pahijärve skv, 

Sõdaaluse skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 

 x  

Härma lõkkekoht  
Piusa jõe ürgoru 

MKA, Härma skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x  Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x  Katusega laud-pink 

      Taristu rajamine Laavu ehitus 
 x  

Make lõkkekoht 

 

Piusa jõe ürgoru 

MKA, Härma skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Räpina-Värska puhkeala 

RMK matkatee 

Kiidjärve-Piusa 

Meenikunno 

LKA, Mustoja 

MKA, Piusa 

ürgoru MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Meenikunno 

matkarada 

Meenikunno 

LKA, 

Meenikunno skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, külastuse 

hajutamine/suunamin

e 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Treppide 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine 

 x Uued kaitseala infotahvlid 

Liipsaare 

vaatetorn 

Meenikunno 

LKA, 

Meenikunno skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine, Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



      Projekteerimine 
Torni rekonstrueerimise 

projekteerimine 
 x  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Torni rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine 

Teabetahvli 

koostamine, 

valmistamine 

 x  

Liipsaare 

metsaonn 

Meenikunno 

LKA, 

Meenikunno skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine,  

   
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  Katusega laud-pink 

Päikseloojangu 

metsamaja 

Meenikunno 

LKA, 

Meenikunno skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Piusa matkarada 

Piusa 

koobastiku LKA, 

Piusa 

koobastiku skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Piusa 

Muuseumikoopad 

Piusa 

koobastiku LKA, 

Piusa 

koobastiku skv 

Väärtuste säilimise 

tagamine, Külastajate 

ohutuse tagamine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont  
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

        Rendileping (koobas)    

Piusa lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine,  Ööbimist 

võimaldava taristu 

rajamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

       Taristu ehitus Laavu ehitus x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine   x  

Valgjärve 

lõkkekoht 

Meenikunno 

LKA, 

Meenikunno skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x Uus kaitseala infotahvel 



Paidra lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

     
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

Värska lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine,  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x DC 

Ilumetsa 

meteoriidikraatrid 

(Ilumetsa 

puhkekoht) 

 
Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine 

(laudtee asemel 

killustikurada) 

x x  

Lõunalaagri 

matkarada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  Tammi ehitus 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
 x  

Lõunalaagri 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Rebasmäe 

metsaonn ja 

allikas 

 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine, 

Muu (atraktiivsuse 

tõstmine) 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x Laud-pink 

    
Raja võimaluse 

analüüsimine 
   

      Teavitamine 
Teabetahvli 

paigaldamine 
x   

Mustjärve 

lõkkekoht 

Meenikunno 

LKA, Mustjärve 

pv, Meenikunno 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x DC ja kaetud lõkkealuse uuendamine 

   Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x  Uus kaitseala infotahvel 



Leevi lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine  

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x Katusega laud-pink 

Poogandi 

lõkkekoht 

Mustoja MKA, 

Mustoja pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine. 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Praali metsamaja  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. metsamaja remonttööd 

Laskevälja 

rattarada 
Mustoja MKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Kõverajärve 

metsamaja 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. maja remonttööd 

Ilumetsa 

metsamaja 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. tiigi hooldustööd 

Nohipalu 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Luige metsamaja  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. akende vahetus 

Värska 

metsamajad 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine sh. katuse vahetus 

Meelva 

metsamaja 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Leevaku lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x   

Kaljupealse 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x   



Tuurapera 

lõkkekoht 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine,  

      
Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x  Kaetud lõkkekoht 

Koolmajärve 

lõkkekoht 

Kuulmajärve 

MKA, 

Kuulmajärve skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
 Taristu 

rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x   

Ootsipalu 

hiiglased 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

uuendamine 

x  
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   
Taristu 

rekonstrueerimine 

Platvormide ja treppide 

uuendamine 
 x  

Karula rahvuspark 

RMK Matkatee 

Pähni-Ähijärve 
Karula RP 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Suuremäe 

telkimisala 

Karula RP, 

Ähijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine 
x x Katusega laud-pink, DC 

Ähijärve lõkkekoht 
Karula RP, 

Ähijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x x  

Laste loodusrada 
Karula RP, 

Ähijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Projekteerimine 

Keskuse koduraja 

terviklahenduse (koos 

telkimisala ja 

lõkkekohaga) 

projekteerimine  

x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Projekti järgi 

rekonstrueerimine  
x x  

Ähijärve teerada 

Karula RP, 

Ähijärve pv, 

Saarjärve skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x Laud-pink 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine  
x   

Ähijärve 

puhkekoht 

Karula RP, 

Ähijärve pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  Katusega laud-pink 

Rebasemõisa 

vaatetorn 

Karula RP, 

Rebäsemõisa-

Kolski pv, 

Rebäse skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Vaatetorni 

rekonstrueerimine 
x  Torni projekteerimine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Rebasemõisa 

lõkkekoht 

Karula RP, 

Rebäsemõisa-

Kolski pv, 

Rebäse skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      Teavitamine 
Teabetahvlid/ 

infoväljak 
x   

Rebäse 

maastikurada 

Karula RP, 

Rebäsemõisa-

Kolski pv, 

Rebäse skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x   

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
 x  

Õdri lõkkekoht II 
Karula RP, Õdri 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Projekteerimine 

Taristu projekteerimine 

(sh tõkkepuude vms 

maastikukaitseliste 

meetmete 

planeerimine, kohalikku 

ehitusstiili järgiva taristu 

kujundamine) 

x   



      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  Trepp ja piirded 

Õdri lõkkekoht I 
Karula RP, Õdri 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Maastikukaitseliste 

meetmete 

rakendamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x  

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   Projekteerimine 

Koos Õdri II 

lõkkekohaga 

projekteerimine 

x   

      
Taristu 

rekonstrueerimine 

Taristu rekonstrueerimine 

(sh uus puukuur 

ööbimisvõimalusega) 

x x Laud-pink, DC 

Veski lõkkekoht 

Karula RP, 

Ähijärve pv, 

Saarjärve skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x  

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  Laud-pink 

Alakonnu 

lõkkekoht 

Karula RP, 

Ähijärve pv, 

Mähkli pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x  

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Karula pikk 

jalgrattarada 

Karula RP, SKV, 

PV 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Karula pikk 

jalgsimatkarada 

Karula RP, SKV, 

PV 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Karula lühike 

jalgrattarada 

Karula RP, 

Mähkli pv, 

Ähijärve pv, 

Kaika pv, Õdri 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Kivi metsaonn 
Karula RP, Apja 

pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Mäekonnu 

vaatetorn 

Karula RP, 

Mähkli pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu lammutamine 
Amortiseerunud torni 

lammutamine 
x   

      Projekteerimine 
Vaatetorni 

projekteerimine  
 x  

   Taristu ehitus Vaatetorni ehitus  x  



Mäekonnu 

lõkkekoht 

Karula RP, 

Mähkli pv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont, uuendamine 

sõltub vaatetorni 

rekonstrueerimisest 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Plaagi lõkkekoht 

Karula RP, 

Ähijärve pv, 

Plaagi skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  Laud-pink 

Ubajärve 

lõkkekoht 

Karula RP, Järve 

pv, Ubajärve 

skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

Perajärve 

lõkkekoht 

Karula RP,  

Kõvõramäe pv, 

Peräjärve skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x x  

Perajärve 

metsarada 

Karula RP,  

Kõvõramäe pv, 

Peräjärve skv, 

Palu-

Labassaarõ skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

uuendamine, 

teabematerjalid 

x x  

Lüllemäe külarada  Objekti likvideerimine   Likvideerimisel x  

 

Likvideeritud 

 

Haanja looduspark 

RMK Matkatee 

Piusa-Pähni 
Haanja LP 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Ööbikuoru väike 

matkarada 

Haanja LP, 

Keskusala pv, 

Tavaala pv, 

Ööbikuoru skv 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine, sh raja ja treppide 

uuendamine 

Hinni kanjon 
Haanja LP Hinni 

skv 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  



      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vällamäe 

matkarada 

Haanja 

LP,Vällamäe 

skv, Keskusala 

pv, Tavaala pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

   

Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Teabematerjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

x  Uued rajatahvlid 

Vällamäe 

metsamaja 

Haanja LP, 

Vällamäe skv, 

Tavaala pv 

 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Vaskna järve 

lõkkekoht 

Haanja LP, 

Vaskna skv, 

Pärandmaastik

u pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x  Mahutiga DC 

Kavadi järve 

lõkkekoht 

Haanja LP, 

Pärandmaastik

u pv, Pargi pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine x   

Kavadi järve 

matkarada 

Haanja LP, Pargi 

pv, 

Pärandmaastik

u pv, Tavaala 

pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      

Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

Teabematerjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

 x  

Saunamaa 

lõkkekoht 

Haanja LP, 

Hoiuküla pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Haanja lõkkekoht  
Haanja LP, 

Keskusala pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

Rõuge ürgoru 

matkarada  

Haanja LP, 

Keskusala pv, 

Tavaaala pv, 

Pärandmaastik

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 



u pv, Hinni skv, 

Ööbikuoru skv 

Suure Munamäe 

puhkekoht 

Haanja LP, 

Keskusala pv, 

Munamäe skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      Teavitamine 

Infomaterjalide 

koostamine ja 

trükkimine 

 x  

Kütioru 

matkarada 

Haanja LP, 

Pärandmaastik

u pv, Kütioru skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine 

ja hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont ja 

uuendamine 

      
Taristu 

rekonstrueerimine 
Taristu rekonstrueerimine  x  

Kütioru väike 

matkarada 

Haanja LP, 

Pärandmaastik

u pv, Kütioru skv 

Objekti likvideerimine Taristu lammutamine 
Likvideeritakse, asub 

eramaal 
x  Likvideeritud 

Härämäe 

matkarada 

Haanja LP, 

Hoiuküla pv, 

Tavaala pv 

Objekti likvideerimine Taristu lammutamine 
Likvideeritakse, asub 

eramaal  
x  Likvideeritud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Külastuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine 2020. 

 

 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Tööde 

teostamise 

aeg  2020. aastal teostatud töö kirjeldus 

2020-

2022 

2023-

2029 

Pähni külastuskeskus 
Hoonete jooksev hooldus ja remont x x 

Hoonete jooksev hooldus ja remont sh. 

kõrvalhoonete remont 

 
Õueala atraktiivsuse suurendamine sündmuste ja tegelusrajatistega  x x  

 
Tõrvandu metsaõpperaja ligipääsu parandamine  x  Teostatud, kirjeldatud tabel 2 

 
Külastaja parem suunamine keskusesse  x  Parkimine korraldamine keskuse vastas 

Karula rahvuspargi 

keskus 
Hoonete jooksev hooldus ja remont x x Hoonete jooksev hooldus ja remont 

 
 x  

Projekteerimise ettevalmistustööd (hoone, 

õueala) 

 
Suuremäe kinnistu õueala (väliekspo, laste loodusrada, telkimisala, lõkkekoht jm 

külastustaristu) ühtse kontseptsiooni väljatöötamine, õueala planeering ja rek. x 

 
 

 Siseekspositsiooni uuendamine  x  


