
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMK Tartu-Valga 

külastusala 

Külastuskorralduskava 2020-2029                                                       

2021. aasta täitmise aruanne 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

Külastuskorraldusosakond 



Sissejuhatus 
2021. aastat iseloomustavad koroonaolukorraga kohanemine, suve esimeses pooles 

äärmuslik kuumus, mis meelitas valdavalt veekogude äärtes paiknevatele objektidele,  

ja suve teises pooles mõnevõrra jahedam ilm, mis meelitas ka muud tüüpi objektidele. 

2021. aastal saabusid kevadilmad ja algas külastushooaeg võrreldes 2020. aastaga 

veidi hiljem.  

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga 

koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii 

töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.  

Kui 2020. aastal tõusis RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv 

hüppeliselt ulatudes 2,9 miljoni külastuskorrani, siis 2021. aastal suur külastuskoormus 

mõnevõrra leevenes, ulatudes 2,85 miljonini.  

2021. aastal jõudis lõpule algselt 2020. aastaks planeeritud külastajauuring. Sarnaselt 

2015. aastaga on rahulolu pakutavate teenustega püsinud jätkuvalt kõrge ja vähesel 

määral tõusnud. Samuti on tõusnud külastajate hinnang külastusest saadud mõjule 

tervise ja heaolu osas.  

Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. 

Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel,  milleks kasutati nii EL 

kui RMK rahalisi vahendeid. 

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2021. aasta sarnaselt 2020. 

aastale väljakutseid pakkuv. Kohaneda tuli muutlike oludega, mis oli tingitud 

koroonaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangutest. Külastuskeskustes kehtisid erinevad 

piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. 

Rangetest piirangutest tingituna olid külastuskeskused 3. märtsist kuni 2. maini suletud. 

Alates novembrist tuli aga külastuskeskuste külastamiseks esitada COVID tõend. 

Loodusõppeprogrammide läbiviimine kevadperioodil oli lubatud vaid välitingimustes. 

Igapäevaselt koos viibivate lasteaiarühmade või kontaktõppel olevate klasside 

õpilased võisid osaleda ühes rühmas, muudel juhtudel oli lubatud vaid 10-liikmelised 

rühmad. Programme lükati edasi sügisesse või jäeti üldse ära.  

 

Erinevatest piirangutest mõjutatult oli külastuskeskuste külastatavus sarnasel tasemel 

2020. aastaga. Nii nagu 2020. aastal, pöörati 2021. aastal teavitustöös suur rõhk 

veebilehe www.loodusegakoos.ee info ajakohasusele ning täiendamisele. Jätkus 

RMK Loodusega koos mobiilirakenduse suur kasutus. 

 

Külastuskeskuste juurde valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid ning infotahvel 

„Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht“. Prügi liigiti kogumise paremaks 

teadvustamiseks toimus ajavahemikul 18.05.–30.09.2021 veebipõhise mängu „Sordi 

oma prügi“ mängijate vahel loosimäng. 

 

http://www.loodusegakoos.ee/


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2021. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud Kiidjärve-

Kooraste puhkealal, Tartu-Jõgeva puhkealal, Otepää looduspargis, Alam-Pedja 

looduskaitsealal ja Peipsiveere looduskaitsealal. Kokkuvõtted tulemustest on leitavad 

Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastaja ja külastusseire materjalide lehel veebis: 

https://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid/kulastaja-ja-

kulastusseire 

 

1.2. Külastusmahu seire 

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. 

 

Joonis 1. Kiidjärve-Kooraste puhkeala ja külastuskeskuse, Tartu-Jõgeva puhkeala 

lõunaosa, Otepää looduspargi, Alam-Pedja looduskaitseala ja Peipsiveere 

looduskaitseala külastatavaus 2021. aastal.  

Kõige külastatavam on Kiidjärve-Kooraste puhkeala, kus 2020. aastal suurenenud 

külastusintensiivsus on püsinud sarnasel tasemel ka 2021. aastal. Sarnaselt 2020. 

aastaga on kõige külastatavam Taevakodade matkarada, kuid 2020. aastal 

hüppeline külastusmahu kasv on stabiliseerunud.  

Tartu-Jõgeva puhkeala külastusmahu tõus on tingitud mitmete objektide lisandumisest 

puhkeala koosseisu Elva piirkonnas ja samuti meelitas varasemast enam külastajaid 

Tiksoja lõkkekoht ja matkarajad, seda tõenäoliselt tingituna külastusobjekti 

rekonstrueerimisest.  

Alam-Pedja looduskaitsealal, Peipsiveere looduskaitsealal ja Otepää looduspargis on 

külastatavus püsinud varasemaga võrreldes võrdlemisi stabiilne.  
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Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 

Tabel 1. Tartu-Valga külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2021 

Tiksoja matkarajad ja lõkkekoht  32800 

Pangodi telkimisala  32500 

Harimäe vaatetorn  7300 

Murrumetsa matkarada  5700 

Palojärve telkimisala  52500 

Taevaskodade matkarada  85200 

Valgesoo õpperada  14500 

Selli-Sillaotsa õpperada  21300 

Emajõe õpperada  8200 

 

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 ning selle 2020. aasta täitmise aruande samanimelises 

peatükis. 

Otepää looduspargi ning Alam-Pedja looduskaitseala objektidel toimus 

külastusobjektide seisundi seire viimane seirering 2020. aastal. Järgmine seirering 

nimetatud aladel toimub eeldatavalt 2024. aasta sügisel.  

Kiidjärve-Kooraste puhkeala objektidel on külastusobjektide seisundi seire toimunud 

neljal korral – 2008.-2009., 2013., 2017. ning 2021. aastal.  Seiresse oli kaastatud 26 

objekti. Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi1 (edaspidi ka PAI) klassifikatsiooni2 

alusel oli seisund väga hea või hea 19 objektil (joonis 2), 7 objektil rahuldav ning 

mitterahuldavas või väga halvas seisundis objekte ei olnud. PAI väärtus ületas lubatud 

muutuste piiri3 viiel seireobjektil – Laho metsaonnil, Kooraste metsamajal ning Sõnajala, 

Valgesoo lõkkekohal. Kolmel viimasel ületas PAI väärtus lubatud muutuste piiri ka 

eelmisel seirekorral.  

                                                 
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). 
3 Lubatud muutuste piir – kokkuleppeline pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtus (PAI=3,3), 

mille ületamisel võib vastavalt objekti suurusele või kasvukohatüübile olla vajalik erinevate 

maastikukaitseliste meetmete rakendamine. 



 

Joonis 2. Kiidjärve-Kooraste puhkeala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2021. aastal. 

 

2017. ja 2021. a. andmete võrdlusel (23 objekti) oli 14 objekti (60,9%) pinnase ja 

alustaimestiku seisund stabiilne4 või suhteliselt stabiilne (joonis 3). Muutus oli 

märgatavam 9 objektil (39,1%) – seisund oli paranenud viiel objektil: Voorepalu ja 

Vähkjärve lõkkekohal, Kooraste Kõverjärve lõkkekohal I, Palojärve telkimisalal III ning 

Soontaga metsamaja juures. Seisund oli halvenenud Laari, Sõnajala ja Valgesoo 

lõkkekohal ning Laho metsaonni juures.  

 

Joonis 3. Kiidjärve-Kooraste puhkeala objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine PAI väärtuse muutuse alusel 2017. ja 2021. a. võrdlusel. 

Palojärve lõkkekohal ja telkimisalal aastatel 2011.-2012. läbi viidud maastikukaitseliste 

tööde (rajati parkimistaskud ning piirded, osaliselt pinnase tugevdamine) järgselt on 

pinnase ja alustaimestiku seisund paranenud. 2021. aasta seire seisuga ei ületa PAI 

väärtus enam lubatud muutuste piiri. Samuti on seisund jätkuvalt paranenud 

Soontaga metsamaja juures (sõidukitega juurdepääsu reguleerimine tõkkepuuga).  

Lubatud muutuste piiri ületava indeksi väärtusega objektidest on Kooraste metsamaja 

juures pinnase ja alustaimestiku seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus -0,2, seisund 

paranenud). Pinnase ja alustaimestiku seisundi parandamiseks ning erosiooniohu 

vähendamiseks on antud majandamissoovitus taritu rekonstrueerimisel piiritleda 

objektil parkimiseks sobiv ala ning teisaldada lõkkease nõlval ülespoole (vajadusel 

killustikupadja vms rajamine). 2013. ja 2017. a seire võrdlusel oli Sõnajala lõkkekoha 

                                                 
4 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. 
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pinnase ja alustaimestiku seisund indeksi alusel stabiilne,  2021. a näitab indeksi väärtus 

seisundi kerget halvenemist (PAI muutus +0,3). Objektil oli pinnase katvus varisega osalt 

siiski paranenud ning vahetult lõkkeaseme ümbruses pinderosiooni oht vähesel 

määral vähenenud. Nõlvast alla jõe äärde liikumise ning looduslike tingimuste mõjul 

tekkinud erosioon on süvenenud; samuti kasvab nõlval puu, mis võib tormiga variseda. 

Seire raames on antud majandamissoovitus objekti rekonstrueerimisel külastustaristu 

ümberpaigutamiseks nõlva servast eemale (sh. olemasoleva piirde; vajadusel ka 

killustikupadja vms rajamine uude asukohta, et kaitsta pinnast ning puude juuri 

tallamiskoormuse eest vahetult laud-pingid-katusealuse ning lõkkeaseme juures), 

vajadusel tõkkepuu paigaldamine (keelumärk toimib osaliselt) ning piirde 

pikendamine, et vähendada nõlvast alla jõe äärde liikumist.  

Nii Laho metsaonni juures kui ka Laari lõkkekohal on seisund halvenenud (PAI muutus 

+0,4). Laari lõkkekohal on tallamise mõju lokaalne ning peamiselt külastustaristu 

vahetus läheduses. Maastikukaitse meetmete rakendamine ei ole otseselt vajalik. 

Laho metsonni juurde ning ümbritsevale metsamaale sõidetakse autodega, tekitades 

sellega kahjustusi nii pinnasele, taimkattele kui ka puude juurtele. Ala seisundi 

parandamiseks on antud soovitus, võimalusel kaaluda sõidukitega alale sisenemise 

piiramiseks (parkla/parkimistasku, piirded). 2017. a seire järgset otsust, Valgesoo 

lõkkekoht rekonstrueerimistööde raames ümber paigutada – likvideerida lõkkekoht 

kaitseala territooriumilt ning rajada uus teisele poole parklat, majandusmetsa, toetab 

2021. aastal PAI väärtuse suurenemine 0,5 võrra. Objekti ümberpaigutamine toimub 

Valgesoo õpperaja rekonstrueerimistööde raames.  

Tartu-Jõgeva puhkeala objektidel on seire toimunud neljal korral -  2008., 2012., 2017-

2018. ning viimati 2021. aastal. Puhkeala lõunaosas toimus seire 18 seireobjektil. 2021. 

aastal lisandusid Tartu-Jõgeva puhkeala koosseisus seiresse varasemalt Vapramäe-

Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt koostöölepingu alusel rajatud ja hallatud 

külastusobjektid (5 seireobjekti). Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi5 (edaspidi ka 

PAI) klassifikatsiooni6 alusel oli seisund väga hea või hea 14 objektil (joonis 2) ning 

mitterahuldavas või väga halvas seisundis objekte ei olnud. Seireobjektide PAI väärtus 

oli suurem-võrdne lubatud muutuste piiriga7 kolmel objektil – Tiksoja, Tähemaa ja 

Ürgoru lõkkekohal.  

                                                 
5 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. 
6 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). 
7 Lubatud muutuste piir – kokkuleppeline pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtus (PAI=3,3), 

mille ületamisel võib vastavalt objekti suurusele või kasvukohatüübile olla vajalik erinevate 

maastikukaitseliste meetmete rakendamine. 



 

Joonis 2. Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosa seireobjektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2021. aastal. 

2017.-2018. ja 2021. a. andmete võrdlusel (13 seireobjekti) oli 10 objekti (76,9%) pinnase 

ja alustaimestiku seisund stabiilne8 või suhteliselt stabiilne (joonis 3). Muutus oli 

märgatavam kolmel objektil – Tiksoja ja Tähemaa lõkkekohal ning Kukemetsa 

metsaonni juures, kus indeksi väärtus oli suurenenud. Nii Tiksoja kui ka Tähemaa 

lõkkekohal on muutus tingitud pinnase tugevdamisest, mis tagab tulevikus objekti 

suurema tallamiskindluse. Tiksoja lõkkekohal tugevdati pinnast lõkkeasemete 

ümbruses matkaraja ning lõkkekoha rekonstrueerimistööde raames 2021. a., Tähemaa 

lõkkekohal metsasihil. Kukemetsa lõkkekohal on seisundi muutus tulev taimkatte 

taandumisest tugevama tallamiskoormusega alal; taimkatteta alal on pinnase 

varisega kattuvus 2012. aasta seisuga võrreldes paranenud ning tallamistunnustega 

ala ei ole laienenud.  

 

Joonis 3. Tartu-Jõgeva puhkeala objektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine PAI 

väärtuse muutuse alusel 2017.-2018. ja 2021. a. võrdlusel. 

 

Pangodi ja Palumägede lõkkekohal on seisund suhteliselt stabiilne (PAI muutus +0,2), 

Pangodi telkimisalal stabiilne. Palumägede lõkkekohal on varasemate seirete raames 

probleemkohana välja toodud sõidukitega nõlvast alla järve äärde liikumine, mistõttu 

on ka seire majandamissoovitustes märgitud tõkkepuu paigaldamise vajadus nõlval 

asuvale sõiduteele (vahetult objekti parklast; varasema seire ajal oli lisaks 

sõidukiradadele märgata ka hobuste jälgi) ning parklapiirde pikendamine, et 

takistada sõitmist nõlvast alla metsamaal. Metsamaal asuval nõlval on seisund 

                                                 
8 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. 
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paranenud, samas näitas hindamine, et taimkate on osalt hõrenenud järve äärsel 

alal. Paaris kohas on järve äärde liikumise kohtades kujunemas uhteorud.  

Peipsiveere looduskaitsealal on seire toimunud kahel korral – 2018. ja 2021. aastal. 

Seiresse oli kaasatud 5 seireobjekti. Hinnatud objektidest neljal oli seisund väga hea 

ning ühel, Emajõe lõkkekohal II, hea (joonis 4). Lõkkekohtadel on kallas randumise 

kohas pehme ja alustaimestik osaliselt taandunud või taandumas, kohati esineb 

vähest erosiooni. Maastikukaitseliste meetmete rakendamine randumiskohtadel ei ole 

siiski vajalik. Kõigi kordusseire objektide (4 objekti) pinnase ja alustaimestiku seisund 

2018. ja 2021. aasta võrdlusena stabiilne või suhteliselt stabiilne.  

 

Joonis 4. Peipsiveere looduskaitseala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2021. aastal.  

 

Joonis 5. Peipsiveere looduskaitseala objektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

PAI väärtuse muutuse alusel 2018. ja 2021. a. võrdlusel. 

 

1.4. Ressursi seire 

Võrreldes 2020 aastaga langes üle-eestiliselt 2021. aastal RMK külastusaladel kogutud 

jäätmete hulk 11% ja kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud tavapärasest 

kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket ja veedeti 

rohkem aega mere- ja järve rannaalade külastusobjektidel. 

Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosa objektidel 83 m³, Kiidjärve - Kooraste puhkealal 

koguti jäätmeid 75 m³, Otepää looduspargis 45 m3, Peipsiveere looduskaitsealal 14 m³ 

ja Alam-Pedja looduskaitsealal 2 m3 ning metsamajades 16 m³.  

Ülevaate tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest annavad 

joonis 6 ja joonis 7. 
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Joonis 6.  Puhke - ja kaitsealadel kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid  kasutati 2021. aastal Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosal 106 m³, Kiidjärve-

Kooraste puhkealal 127 m³, Otepää looduspargis 59 m3, Peipsiveere looduskaitsealal 

21 m³ , Alam-Pedja looduskaitsealal 28 m3 ja metsamajades  100 m³.   

Joonis 7.  Puhke - ja kaitsealadel kasutatud lõkkepuud. 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi 

kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate 

nutimängude mängimiseks. Kiidjärve külastuskeskus pakkus 6 erinevat Loquizi mängu.  

Kiidjärve külastuskeskusest sai teavet 3084 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 7487 inimest.  
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3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Tartu-Valga külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2021. aastal 

otsekuludena kokku 434 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 

351 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 34 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 49 tuhat eurot, sellest külastuskeskuse 

korrashoiule 31 tuhat eurot. Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutati Tartu-Valga 

külastusalal 2021. aastal Alam-Pedja ja Peipsiveere looduskaitsealadel 

teabematerjalide koostamiseks  5900 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.  

Alam-Pedja looduskaitsealal, Kirna õpperajal uuendati Pikknurme jõe sild – tagatud 

raja turvalisus (eelkõige ka hooldustehnikale). Aasta lõpus viidi läbi hange Peipsiveere 

LKA Emajõel liikujate/kalastajate peatusvõimaluste parandamiseks  (ÜF) Otisaare 

lõkkekohas lisalaavu ja grillikoht, Otisaarel ja Koosal grillikolude väljavahetamine ning 

5 uue lõkkekoha rajamine – grillikoht, pingid, teabetahvel, paadikinnitusvaiad. Samuti 

viidi läbi hange Valgesoo õpperaja ja lõkkekohta rekonstrueerimiseks, tööd lõpevad 

eeldatavasti 2022 sügiseks. 

 

Tartu-Jõgeva puhkealal lõppes Tiksoja lõkkekoha ja matkaradade rekonstrueerimine 

– loodi paremad puhkevõimalused Tartu lähiümbruses – uuendatud lõkkekohad, 

mahutiga invakäimla, lapsevankri ja ratastooliga läbitav rada, aktiivpuhkeelemendid 

(tegelusalad). Tartu läheduses uuendati samuti Tenno lõkkekoha taristut. 

 

Kiidjärve-Kooraste puhkealal lõppes Taevaskoja matkarajal asuva Suure Taevaskoja 

silla rekonstrueerimine – ülipopulaarses külastuskohas taastusid kõik radadel liikumise 

võimalused, uus metallkonstruktsiooniga sild on visuaalselt sarnane eelmisega ja 

sobitub keskkonda, lisaks rajati ratastooli ja lapsevankriga Suurde Taevaskotta 

pääsemiseks kruusatee. 

 

Palojärve telkimisala paigaldati ujuvsild – ülipopulaarne külastuskoht sai ajakohase 

kvaliteetse taristu. Uuendati Tilleoru matkaraja trepp - turvalisem, pikaajalisema 

kestusega taristu. Uuendati Otteni matkaonn, mis on hea lisavõimalus Matkateel 

kulgejatele. 

 

Samuti on oluline taristu pidev ajakohastamine, seda näiteks Soontaga telkimisalal, 

Umbjärve lõkkekohas ja mitmetel teistel objektidel ning parklate seisukorra 

parandamine, näiteks parkimisvõimaluste laiendamine Pangodi telkimisalal. 

 

Teavitamise osas sai uuendatud kogu Tiksoja lõkkekoha ja matkaradade teave, 

Soonataga objektide kogu teave – parklasse objektitahvel (telkimisala ja matkarada, 



viide ka metsamajale), matkaraja huvipunktide teave, Erastvere pargi telkimisala 

objektitahvel ja pargis kulgeva jalutusraja tahvlid, uuendati Haljarajal oleva seiklusraja 

juhendid ja Elva piirkonna radade viitasid. 

 

ÜF kuludest kujundati-paigaldati käitumisjuhiste tahvlid Peipsiveere, Alam-Pedja ja 

Kärevere LKA-le (viimane RMK kuludest) ning jetisõidu keelumärgid Alam-Pedja LKA-

le. Samuti tehti valmis objektiteabed Otisaare, Koosa ja 5 uuel lõkkekoha tarvis, mis 

paigaldatakse rekonstrueerimistööde lõppedes 2022 hooaja alguses. Töös on mitmete 

Otepää looduspargi infotahvlite uuendamine, Soontaga looduskaitseala infotahvli 

uuendamine on kaitse-eeskirja muutuse kinnitamise ootel. 

 

Suurenenud radade kasutusintensiivsus on tekitanud probleeme mitmetel rajalõikudel, 

mis läbivad eramaid. Näiteks tuli ümber suunata Roiupalu õpperaja algus, seda küll 

esialgu kokkuleppe alusel naabereraomaniku maale, kuna raja alguses puuduvad 

RMK maad. Roiupalu raja toimimiseks oleks vajalik silla ehitamine Ahja jõele RMK 

maadele, kuid selle rajamise võimalikkus vajab täiendavaid analüüse.  

 

Samuti likvideeriti eramaad läbimist paiknemist tingitud probleemide tõttu Linnutee 

matkarada ja Ilmatsalu rattarada. Juurdepääs Ilmatsalu jõe äärsetele lõkkekohtadele 

on võimalik põhja suunast – mööda Kotka lõkkekoha juurest algavat sihti. 

 

 

 



Tabel 2. Tartu-Valga külastusalal perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021. 

Külastusobjekt 

  

Kaitseala, 

vöönd 

  

Arengusuunad 

  

Tegevus 

  

Tegevuse kirjeldus 

  

Planeeritud 

tööde 

teostamise 

aeg    

2021. aastal teostatud 

tööde kirjeldus 

2020-

2022 

2023-

2029 

Kiidjärve-Kooraste 

puhkeala 
      

 

Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve  matkatee 

(Kantsi-Peri lõik) 

 
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 x  

Palojärve telkimisala 
Palojärve 

hoiuala 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine Purde rekonstrueerimine   x 
uue ujuvpurde paigaldus 

Palojärve lõkkekoht 
Palojärve 

hoiuala 

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  

Taevaskodade 

matkarada 

Ahja jõe ürgoru 

MKA, Ahja jõe 

pv. 

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 projekteerimine 

Sildade 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

x   
 

      Taristu rekonstrueerimine 
Suure-Taevaskoja silla 

rekonstrueerimine 
x   

Suure Taevaskoja silla 

rekonstrueerimistööde 

lõpetamine 

      Taristu rekonstrueerimine 

Suure Taevaskoja 

ligipääsetavuse 

parandamine erinevate 

vajadustega 

külastajatele, piirete 

rekonstrueerimine 

x x 

Ratastooli ja lapsevankriga  

juurdepääsu tagamine  

Suure Taevaskoja juurde 



      Taristu rekonstrueerimine 
Emalätte silla 

rekonstrueerimine 
  x 

Emalätte trepi remondi 

projektlahendus 

   Teavitamine 

Teabetahvlite ja 

hoiatavate siltide 

koostamine ning 

paigaldamine 

x  
 

Taevaskoja-Otteni-

Taevaskoja matkarada 

Ahja jõe ürgoru 

MKA, Ahja jõe 

pv. 

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 

Otteni 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    

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
 x    

Otteni metsamaja  

Väärtuste säilitamine 

(muinsuskaitsealune 

vundament), 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   
 

 

Otteni matkaonn   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

   

Taristu rekonstrueerimine 

21-hoone 

uuendamisega luuakse 

täiendav peatuskoht 

matkateelisele  

x  
Amortiseerunud hoone ja 

parkla rekonstrueerimine 

Kiidjärve-Taevaskoja-

Kiidjärve matkarada 

Ahja jõe ürgoru 

MKA, 

Taevaskoja 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    

   Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x 

 

Sõnajala lõkkekoht 
Ahja jõe ürgoru 

MKA, Ahja 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 

      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
  x 

 



Roiupalu õpperada 
Ahja jõe ürgoru 

MKA, Ahja 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   

 

 

 

   Taristu lammutamine  x  

rajal olev Hatiku lõkkekoht 

likvideeritud (eramaa 

naabrus) 

   Teavitamine  x  

raja ümbersuunamine - 

eramaa lõik suletud, 

kokkuleppe alusel 

suunatud teisele eramaale 

Valgesoo õpperada 
Valgesoo LKA, 

Valgesoo skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Külastuse suunamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Projekteerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimise 

projekteerimine (sh 

erinevate vajadustega 

külastajate ligipääsu 

parandamise 

võimaluste analüüs, 

külastuse parem 

suunamine) 

x   
 

   Rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x  

Valgesoo vaatetorn 
Valgesoo LKA, 

Valgesoo skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Valgesoo lõkkekoht 
Valgesoo LKA, 

Valgesoo 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 

Ala planeeringu 

muutmine, taristu 

projekteerimine (sh 

x    



lõkkekoha asukoht 

muutmine, skv asemel 

majandusmetsas) 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rajamine   x  

Kiidjärve kuklasterada  

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Külastuse suunamine 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
EKA tudengite inforajatis 

raiete tutvustamiseks 
x    

Laari metsanduslik 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Parkimisvõimaluste 

parandamine 

Tegevuse 

mitmekesistamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Projekteerimine 

Vajadusel uue kuklaste 

elu tutvustava õpperaja 

projekteerimine 

x x   

      Taristu rajamine 
Projektipõhine taristu 

rajamine 
  x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x 

Illustratsioonid teabele 

Laari lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

     Projekteerimine 
Taristu 

rekonstrueerimisprojekt 
  x  

     Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
  x  

Peri lõkkekoht  

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 
Teabetahvli 

uuendamine 
x x  

Laho metsaonn Laho hoiuala 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



   Taristu rekonstrueerimine  x  
 

Ahja lõkkekoht  

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 
Teabetahvli 

uuendamine 
x     

Erastvere pargi telkimisala 
Erastvere mõisa 

park 

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   

Telkimisala ja jalutusraja 

teabetahvlid 

Kooraste rattarada (koos 

Pikkjärve puhkekohaga) 

Kooraste 

Pikkjärve 

hoiuala 

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  

 

Kooraste metsamaja  
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 

Teabematerjalide 

koostamine, 

valmistamine 

x    

Kooraste Suurjärve 

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  

Kooraste Kõverjärve 

lõkkekoht 

Kooraste 

Kõvvõrjärve 

hoiuala 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Projekteerimine 

Taristuid ühendava ala - 

ja 

rekonstrueerimisprojekti 

koostamine 

x    



      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu ehitus ja 

rekonstrueerimine 
 x x 

Lõkkekoha laud-pink 

katusega ja DC 

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine 

  x  

Jõksijärve lõkkekoht 
Jõksijärve 

hoiuala 

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 

koostamine, 

valmistamine 

x  
 

Vähkjärve 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 

tervikrekonstrueerimine 
  x  

   Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine 

x  
 

Tilleoru matkarada Tilleoru MKA 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Metalltrepi 

rekonstrueerimine 
x   

Trepp rekonstrueeritud 

(metallastmed) 

Voorepalu lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x    

Voorepalu põrgurada  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Projekteerimine 

Taristu rekonstrueerimis- 

projekt 

(vaatetorn/platvorm, 

raja laiendus) 

  x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x  



      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
  x  

Soontaga telkimisala 
Soontaga LKA, 

Soontaga 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 osaline 

rekonstrueerimine 
x   

Parkla remont ja ujuvpurre 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x 

Objekti teabe 

illustratsioonid 

Soontaga matkarada 
Soontaga LKA, 

Soontaga pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine Tegevuse 

mitmekesistamine 

Teiste objektidega 

sidumine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Huvipunktide teabed 

      Taristu rajamine 

V-Emajõe veetee 

arendusel alguspunkti 

väljaehitamine  

 x  

Soontaga metsamaja 
Soontaga LKA, 

Soontaga 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 
 

Sangaste metsapargi 

rada  

Sangaste mõisa 

park 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Projekteerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimise 

projekteerimine 

x    

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x x 
 

      
Teavitamine 

 

 

Teabetahvlite 

uuendamine 

 

x x  

Tartu-Jõgeva puhkeala        

Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve  matkatee 

Kukemetsa-Kantsi lõik  

 
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



Pangodi telkimisala 
Pangodi MKA, 

Pangodi 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  

Parkla laiendamine 

haagissuvilate parkimise 

võimaldamiseks 

Pangodi lõkkekoht 
Pangodi MKA, 

Pangodi 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  

Pikksaare matkarada 
Pangodi MKA, 

Pangodi pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Palumägede lõkkekoht 
Pangodi MKA, 

Pangodi 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  

Palumägede matkarada 

Pangodi MKA, 

Palumägede 

skv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Tiksoja lõkkekoht  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Tegevuse 

mitmekesistamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

 

      Projekteerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimise 

projekteerimine 

x   
 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

Lõkkekoha ja 

matkaradade 

rekonstrueerimisetööde 

valmimine 

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x   

Objekti infotahvel 

Tiksoja matkarajad  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine Tegevuse 

mitmekesistamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Projekteerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimise 

projekteerimine 

x   
 



      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x   

Lõkkekoha ja 

matkaradade 

rekonstrueerimisetööde 

valmimine 

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine 

x   
Huvipunktide infotahvlid 

Linnutee matkarada 
Kärevere LKA, 

Tähtvere pv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Osaliselt eramaal 

paiknemisest tingitud 

probleemide tõttu suletud  

      Taristu rekonstrueerimine 

Taristu 

rekonstrueerimine, 

vajadusel maaomandist 

tulenevalt raja 

muutmine ja ligipääsu 

võimaldamine 

x x Ei teosta 

      Projekteerimine 
Luharaja 

projekteerimine 
  x Ei teosta 

      Taristu rajamine Taristu rajamine   x Ei teosta 

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine, 

maaomandist 

tulenevalt ligipääsu 

suunamine 

  x Ei teosta 

Lagle 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  

Tenno 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 

Uuendatud DC, lisatud 

puukuur, laud-pink 

katusega, kaetud lõkkease 



Ilmatsalu rattarada 
Kärevere LKA, 

Tähtvere pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Osaliselt eramaal 

paiknemisest tingitud 

probleemide tõttu suletud 

Tüki rattarada  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Alatskivi matkarada 
Alatskivi MKA, 

Alatskivi pv. 
Objekti üle andmine  

2019 üle antud 

Peipsiääre VV 
     

Padakõrve matkarada 
Padakõrve LKA, 

Padakõrve 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 
x x  

Kukemetsa metsaonn  
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   

Selgise rattarada 

Padakõrve LKA, 

Kärgandi pv ;  

Välgi LKA, Välgi 

skv, Alajõe skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Kärgandi 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   

Tähemaa lõkkekoht 
Tähemaa LKA, 

Tähemaa 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   

Tamme paljandi 

matkarada 

Tamme 

paljand, 

Võrtsjärve HA 

(Tartu) 

Objekti üle andmine  
Maarendileping 

sõlmimisel 
     

Viti vaatetorn 

Elva MKA, 

Illupalu-Vitipalu 

skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



      Projekteerimine 
Vaatetorni 

rekonstrueerimisprojekt 
x    

      Taristu rekonstrueerimine 
Vaatetorni 

rekonstrueerimine 
  x  

    Vaatetorni audit  x  
 

Elva jõe ürgoru 

matkarada 

Elva MKA, Elva 

pv, Illupalu-

Vitipalu skv. 

 

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 

Koha- ja suunaviidad x  
Viitade uuendamine 

Illi telkimisala Elva MKA, Elva 

pv. 
 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

 
  

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine 
x  

Lahtiste lõkkeaseme 

asendus kaetud 

lõkkeasemetega  

   
Teavitamine 

Koha- ja suunaviidad x  
 

Umbjärve lõkkekoht 
Elva MKA, 

Illupalu-Vitipalu 

skv. 

 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

 
  Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  

Ujuvplatvorm, DC ja 

kaetud lõkkease 

Viti järve matkarada 
Elva MKA, Elva 

pv, Illupalu-

Vitipalu skv. 

 

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  Koha- ja suunaviidad x  

Viitade uuendamine 

Ürgoru lõkkekoht 
Elva MKA, 

Illupalu-Vitipalu 

skv. 

 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

 
  Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  

 

Viti  lõkkekoht 
Elva MKA, 

Illupalu-Vitipalu 

skv. 

 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



 
  Taristu rekonstrueerimine  Taristu rekonstrueerimine x  

Lahtise lõkkeaseme asemel 

kaetud lõkkease 

Haldjarada 
Elva MKA, 

Illupalu-Vitipalu 

skv. 

 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

 
  Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   

DC raja ja Jõeharu 

telkimisala kasutajale 

 
  Teavitamine  

Infomaterjalide 

uuendamine 
x  

Seiklusraja külastaja info 

uuendamine 

Jõeharu telkimisala 
Elva MKA, 

Illupalu-Vitipalu 

skv. 

 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Viti metsanduslik 

õpperada 

Elva MKA, Elva 

pv, Illupalu-

Vitipalu skv. 

 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

Otepää looduspark 
       

Pühajärve matkarada 
Otepää LP, 

Pühajärve skv. 

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 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x  

Kiigemäe lõkkekoht 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x    

Kooliranna lõkkekoht 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 

   Taristu rekonstrueerimine  x  
 



      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x   

 

Pühajärve tunnetusrada 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

Loodusharidusliku 

suuna arendamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x    

Angunina 2 lõkkekoht 

(Pühajärve rajal) 

Otepää LP, 

Pühajärve skv.  

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 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  
Trepi uuendamine oma 

jõududega 

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x   

 

Murrumetsa matkarada 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x    

Angunina 1 lõkkekoht 

(Murrumetsa rajal) 

Otepää LP, 

Pühajärve 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 
Trepi uuendamine  

Harimäe vaatetorn 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 

Taristu 

tervikrekonstrueerimise 

projekti koostamine 

x    

      Taristu rekonstrueerimine 
Vaatetorni ja lõkkekoha 

rekonstrueerimine 
  x  

   Taristu rekonstrueerimine Torni ekspertiis x  
 



      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
  x  

Harimäe lõkkekoht 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 

Pilkuse lõkkekoht 
Otepää LP, 

Pilkuse 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 
Teabetahvli 

uuendamine 
 x    

Apteekrimäe metsarada 
Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x    

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x 
 

Väike Munamäe allikas ja 

Kalevipoja kivi 

Otepää LP, 

Otepää pv.  

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 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x    

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x  

Alam-Pedja 

looduskaitseala 
       

Selli-Sillaotsa õpperada 

Alam-Pedja 

LKA, Laeva soo 

skv. 

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 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Kirna õpperada 

Alam-Pedja 

LKA, Jüriküla 

skv.  

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 

      Taristu rekonstrueerimine 
Sildade 

rekonstrueerimine 
x x 

Sildade rekonstrueerimise 

jätkuprojekt; Pikknurme jõel 



asuva silla 

rekonstrueerimine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x 

 

Pedja jõe lõkkekoht 

Alam-Pedja 

LKA, Jüriküla 

skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Altmetsa lõkkekoht 
Alam-Pedja 

LKA, Kunila skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x   

      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
 x  

Rasti lõkkekoht 

Alam-Pedja 

LKA, Taressaare 

skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  
Taristu rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   

Naela lõkkekoht 

Alam-Pedja 

LKA, Taressaare 

skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  
Taristu rekonstrueerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x   



 

 

Kamari-Kärevere 

veemarsruut 

Alam-Pedja 

looduskaitseala 

Teiste objektidega 

sidumine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Projekteerimine 

Lisaharu Väikselt-

Emajõelt-Võrtsjärv-Pedja 

võimaluste analüüs, 

projektlahendus 

 x 
 

      Teavitamine 

Teabe koostamine, 

materjalide 

vormistamine 

x x 

Kärevere LKA 

käitumisjuhised/Alam-Pedja 

LKA käitumisjuhised, 

jetikeelu tahvlite trükk, 

paigaldus 

Peipsiveere 

looduskaitseala 
       

Emajõe õpperada 
Peipsiveere LKA, 

Kantsi pv.  

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

koostamine 
x  

Peipsiveere LKA 

käitumisjuhised; Info 

kalastajale 

Koosa lõkkekoht  
Peipsiveere LKA, 

Koosa 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 

  
 

      Teavitamine 
Teabematerjalide 

koostamine 
x  

Valminud objektiinfo koos 

kaitseväärtuste, piirangute 

ja kalastusteabega 

Otisaare lõkkekoht   

Peipsiveere LKA, 

Emajõe-Ahja 

pv.  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  
Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  Teise laavu projektjoonis 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

koostamine 
x  

Valminud objektiinfo koos 

kaitseväärtuste, piirangute 

ja kalastusteabega 



 

 

 

 

Tabel 3. Külastuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine 2021. 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde teostamise 

aeg  
2021. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

Kiidjärve külastuskeskus 
Külastuskeskuse teabepunkti ruumi ja teise 

korruse kujundus ja teostus 
x  

Õppeklassi „Veetuba“ seintele Ahja 

jõe kalade ja veelindude maalimine, 

lisatud ka nimed ja QR-koodiga 

hääled 

 Ekspositsiooni hooldus ja uuendamine 

x x Infotahvel keskuse ajaloost maja 

välisseinale „Mõisa sepikojast 

külastuskeskuseni“ 

Kiskjate koljude ost (ilves ja hunt) 

 Parema ligipääsu võimaldamine keskusesse x   

 Hoonete hooldus ja remonttööd x x Jooksvad hooldus- ja remontööd 

 

 


