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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 ning RMK Loodusega 

koos mobiilirakenduse kasutus. 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.  

 

 

 



1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2020. aastal oli kavas läbi viia külastajauuring Tartu-Jõgeva puhkealal, Kiidjärve-

Kooraste puhkealal, Otepää looduspargis, Alam-Pedja looduskaitsealal ja Peipsiveere 

looduskaitsealal. Koroonaolukorrast tingituna lükkus kevadesse planeeritud uuringu 

algus edasi 2020. aasta juuli kuusse ja uuring kestab kuni 2021. aasta juuli keskpaigani.  

 

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

lõunaosa, Otepää looduspargi, Alam-Pedja looduskaitseala ja Peipsiveere 

looduskaitseala külastatavaus 2020. aastal.  

Külastusalale jäävatest puhke- ja kaitsealadest oli külastuse raskuskese koondunud 

Kiidjärve-Kooraste puhkealale. Samuti oli külastuse intensiivistumist Alam-Pedja 

looduskaitsealal ja Peipsiveere looduskaitsealal. Tartu-Jõgeva puhkeala (lõunaosa) ja 

Otepää looduspargi külastusmahud olid võrreldes varasemaga stabiilsed.  

Sarnaselt paljude teiste külastusaladega üle Eesti, suundusid külastajad 

külastushooaja alguses tuntud objektidele, nagu Taevaskodade matkarajad, Selli-

Sillaotsa õpperada, Valgesoo õpperada. Aktiivselt tegeleti külastajate hajutamisega, 

seda jagades vastavasisulist teavet soovitustega külastada ka vähem tuntud objekte 

ja Taevaskodade matkaraja parklas oli ka hooaja alguses palgatud turvafirma. Kõrge 

külastusaktiivsus püsis nii Taevaskodade matkaradadel kui ka  Selli-Sillaotsa õpperajal, 

populaarsust kogus mõned aastad tagasi rekonstrueeritud Emajõe õpperada. 

Telkimisaladest ja lõkkekohtadest oli kõige populaarsem Palojärve telkimisala.   
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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 2020 

Tiksoja matkarajad ja lõkkekoht  11 700 

Pangodi telkimisala  31 800 

Harimäe vaatetorn  9 800 

Murrumetsa matkarada  5 600 

Palojärve telkimisala  53 200 

Taevaskodade matkarada  87 100 

Valgesoo õpperada  17 700 

Selli-Sillaotsa õpperada  24 100 

Emajõe õpperada  8 600 

 

 

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.). Kiidjärve-Kooraste 

puhkeala objektidel toimus külastusobjektide seisundi seire viimane seirering 2017., 

Tartu-Jõgeva puhkealal 2017.-2018. ning Peipsiveere looduskaitsealal 2018. aastal. 

Järgmine seirering toimub nimetatud aladel 2021. aasta sügisel.  

Otepää looduspargi objektidel on külastusobjektide seisundi seire toimunud kolmel 

korral – 2011., 2016. ning 2020. aastal. Seiresse oli kaasatud 6 objekti, millest pinnase ja 

alustaimestiku seisund olemasoleva metoodika alusel hinnati 5 objektil. Pinnase ja 

alustaimestiku seisundi indeksi1 (edaspidi ka PAI) klassifikatsiooni2 alusel oli seisund 

väga hea või hea kolmel objektil (joonis 2) ning mitterahuldavas või väga halvas 

seisundis objekte ei olnud. Seireobjektide PAI väärtus ei  ületanud lubatud muutuste 

piiri3.  

                                                 
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. Otepää looduspargi seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal. 

2016. ja 2020. a. andmete võrdlusel oli nelja objekti (80%) pinnase ja alustaimestiku 

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

lõkkekohal I, kus seisund oli halvenenud (PAI muutus5 +0,6). Ka Angunina lõkkekohal II 

oli pinnase ja alustaimestiku seisund halvenenud. Mõlema objekti seisundi muutus on 

tingitud tugevama tallamiskoormusega alal taimkatte taandumisest. Tallamise 

tugevam mõju on siiski koondunud vahetult külastustaristu juurde, kus on kohati ka 

paljandunud puujuuri. Võimalike kaitsemeetmete rakendamise vajadust hinnatakse 

jooksvalt ning järgmisel seirekorral. Kooliranna lõkkekohal on seisund suhteliselt 

stabiilne (PAI muutus -0,2). Lõkkekohale on sõidukitega juurdepääs takistatud ning 

tugevamate tallamistunnustega ala paikneb külastustaristu elementide ümbruses. 

 

Joonis 3. Otepää looduspargi objektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine PAI 

väärtuse muutuse alusel 2016. ja 2020. a. võrdlusel. 

Alam-Pedja looduskaitsealal on seire toimunud samuti kolmel korral – 2010., 2016. ja 

viimati 2020. aastal. Seiresse oli kaasatud 7 seireobjekti; pinnase ja alustaimestiku 

seisund olemasoleva metoodika alusel hinnati neljal. Hinnatud objektidest kolmel oli 

seisund väga hea ning ühel hea (joonis 4).  

                                                 
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. 
5 PAI väärtuse muutus: negatiivne arv tähistab seisundi paranemist, positiivne seisundi halvenemist. 
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Joonis 4. Alam-Pedja looduskaitseala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal.  

Kordusseire objektidest (4 objekti, joonis 5) oli pinnase ja alustaimestiku seisund 2016. 

ja 2020. aasta võrdlusena halvenenud Rasti lõkkekohal, kus muutus on tulenev 

alustaimestiku katvuse vähenemisest vahetult külastustaristu elementide ümbruses. 

Objektil on randumise kohas kallas erodeeruv ja puujuured paljandunud. Naela 

lõkkekohas on kallas randumise kohas pehme ja alustaimestik osaliselt taandunud või 

taandumas; objektil esineb kasvavatel puudel mehhaanilisi tüvevigastusi. 

Maastikukaitseliste meetmete rakendamine randumiskohtadel ei ole vajalik. 

 

Joonis 5. Alam-Pedja looduskaitseala objektide arvuline ja protsentuaalne 

jagunemine PAI väärtuse muutuse alusel 2016. ja 2020. a. võrdlusel. 

2020. aastal kaasati seiresse ka Selli-Sillaotsa matkaraja koosseisus olevad 

seireobjektid. Teeäärsetel puhkekohtadel on pinnas suures osas killustikuga 

tugevdatud. Rajal paikneva vaatetorni juures liigutakse osalt ka laudradade kõrval 

ning vajalik oleks suunavate meetmete rakendamine.   

Alam-Pedja looduskaitseala objektidel on vaja kohati täiendada infomaterjale mh 

külastajate teadlikkuse tõstmiseks. Ametlike lõkkekohtade vahelisele alale jääb 

omavolilisi  lõkkekohti. 
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1.4. Ressursi seire 

RMK külastusaladel tõusis üle-eestiliselt 2020. aaastal kogutud jäätmete hulk 35% ja 

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

külastuse suurenemisest ning osadel aladel ka uute külastusobjektide või 

lõkkeasemete lisandumisest. 

Kiidjärve - Kooraste puhkealal koguti jäätmeid 81 m³, Tartu-Jõgeva puhkealal 75 m³, 

Otepää looduspargis 48 m3, Alam-Pedja ja Peipsiveere looduskaitsealadel 3 m³, 

metsamajades 18 m³.  

Ülevaate tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest annavad 

joonis 6 ja joonis 7. 

 

Joonis 6.  Puhke - ja kaitsealadel kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid  kasutati Kiidjärve-Kooraste puhkealal 2020.a. 154m³, Tartu-Jõgeva 

puhkealal 107 m³, Otepää looduspargis 69 m3, Alam-Pedja ja Peipsiveere 

looduskaitsealadel 14 m³ , Metsamajades  98 m³.   

Joonis 7.  Puhke - ja kaitsealadel kasutatud lõkkepuud. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Kiidjärve-Kooraste PA

jäätmed m³

Otepää LP

jäätmed m³

Tartu-Jõgeva PA

(lõunaosa) jäätmed m³

Alam-Pedja LKA

jäätmed m³

Peipsiveere LKA

jäätmed m³

metsamajad

jäätmed m³

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Kiidjärve-Kooraste PA

lõkkepuud m³

Otepää LP

lõkkepuud m³

Tartu-Jõgeva PA

(lõunaosa)lõkkepuud

m³

Alam-Pedja LKA

lõkkepuud m³

Peipsiveere LKA

lõkkepuud m³

metsamajad lõkkepuud

m³



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. Kiidjärve külastuskeskus pakkus 

3 erinevat Loquizi mängu.  

Alustati erinevate õppe- ja teavitavate videote tegemist külastuskeskuste kodulehe 

tarbeks. Kiidjärve külastuskeskusel valmis video pealkirjaga „RMK Kiidjärve 

kuklasterada“. 

Kiidjärve külastuskeskusest sai teavet 3985 inimest ja erinevatest loodushariduslikest 

tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 7355 inimest.  

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Tartu-Valga külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2020. aastal 

otsekuludena kokku 494 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 

431 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 26 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 36 tuhat eurot, sellest külastuskeskuse 

korrashoiule 24 tuhat eurot. Ühtekuuluvusfondi vahendeid külastustaristu 

rekonstrueerimiseks Tartu-Valga külastusalal 2020. aastal ei kasutatud. 

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.  

2020. aastal lisandus 9 külastusobjekti Elva ümbruses, kuna lõppes leping SA-ga 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu. RMK majandada jäid Illi ja Jõeharu telkimisala, 

Umbjärve, Viti ja Liivandiku lõkkekohad ning Elva jõe ürgoru, Viti järve, metsanduslik ja 

Haldjarada. 

2020. aasta lõpetati Tiksoja lõkkekoha ja matkaradade ning Taevaskoja sildade 

projekteerimistööd, valmis Valgesoo õpperaja ja lõkkekoha rekonstrueerimise projekt. 

Valgesoo õpperada on projekteeritud täies ulatuses 1,2 m laiune, mis võimaldab rada 

läbida nii ratastooli kui ka lapsevankriga, samuti rekonstrueeritakse Valgesoo 

lõkkekoht. Tiksoja matkarajale on kavandatud mitmed aktiivpuhkuse veetmise 

elemendid nii suurtele kui väikestele ning tegevusala ka koertele, samuti saab liikuda 

ratastooli ja lapsevankriga ca 500 meetrisel ringil. 

Algasid ehitustööd 2 suuremal objektil – Suure-Taevaskoja silla ja Tartu külje all  

paikneval Tiksoja lõkkekohas ja matkaradadel. Suure-Taevaskoja sild on projekteeritud 

suurema kasutusea kaalutlustel valdavalt metallist kande- ja tugikonstruktsioonidega. 

Külastusala mitmetele objektidele lisati väikevorme (DC-d, laavud, laud-pink katusega 

jms). Uuendatud sai teave Emajõe õpperajal ning mitmetel Kiidjärve-Kooraste 



puhkeala ja Otepää Looduspargi objektidel (nii objektiinfo kui huvipunktide teave). 

Samuti paigaldati kõigile Elva piirkonda lisandunud objektidele koha- ja suunaviidad.  

Peipsiveere looduskaitsealal esineb probleeme kaitse-eeskirjaga vastuolus olevate 

omavolilise lõkke- ja telkimiskohtadega, külastajate vähese teadlikkusega kaitseala 

piirangutest, prügistamisega. 2020. aasta lõpus viidi läbi arutelu, analüüsimaks 

olukorda ja pakkumaks välja lahendusi edasise keskkonnakahju ennetamiseks ja 

kaitseväärtuste parema säilimise tagamiseks.  Järgnes RMK, Keskkonnainspektsiooni ja 

Keskkonnaameti ühine väljasõit Peipsiveere looduskaitseale ning edasiste arengute 

planeerimine vähendamaks külastusest tingitud negatiivseid mõjusid. Planeeritud on 

kaitsealale viie tagasihoidliku varustusega eelkõige kalastajale mõeldud lõkkekoha 

rajamine. Nendesse ja Otisaare ning Koosa lõkkekohta lisatakse uued teabetahvlid. 

Lisaks paigaldatakse käitumisjuhised ja teave kaitsealal kehtivate piirangute kohta 

enim rikkumisi esinenud kohtadesse. Analoogne probleem vajab lahendamist ka 

Alam-Pedja looduskaitseala piires Emajõe kallastel. 

Seoses üldise inimeste looduses liikumise suurenemisega on sagenenud ka 

eraomanike rahulolematus igaüheõiguse objektide paiknemisega eramaadel. 

Käimas on läbirääkimised mitmete maaomanikega, mille käigus püütakse leida 

kõigile osapooltele sobivad lahendused, vajadusel tuleb radasid ümber suunata või 

kui kokkuleppeid ei saavuta, siis ka objekte likvideerida. Nimetatud probleeme on 

esinenud mitmetel radadel Kiidjärve piirkonnas, samuti Tartu ja Elva läheduses, 

Pühajärve ümbruses, külastusala läbival matkatee harul.  

 

 



Tabel 2. Tartu-Valga külastusalal 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 

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 

Lammutatud vana DC ja 

purre, uus mahutiga 1-

kohaline DC 

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   
Projekt valminud 

(Eelprojekti osa 2019) 

      Taristu rekonstrueerimine 
Suure-Taevaskoja silla 

rekonstrueerimine 
x   

Silla ehitustööd 

      Taristu rekonstrueerimine 

Suure Taevaskoja 

ligipääsetavuse 

parandamine erinevate 

vajadustega 

külastajatele, piirete 

rekonstrueerimine 

x x Kruus invateele 



      Taristu rekonstrueerimine 
Emalätte silla 

rekonstrueerimine 
  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   

Objektiinfotahvel - 

kujundus ja trükk 

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    

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 

Huvipunktide teabe 

uuendamine 

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 

Mahutiga 1-kohaline DC 

Roiupalu õpperada (koos 

Hatiku lõkkekohaga) 

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    

Valgesoo õpperada 
Valgesoo LKA, 

Valgesoo skv. 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



arendamine 

Külastuse suunamine  

      Projekteerimine 

Taristu 

tervikrekonstrueerimise 

projekteerimine (sh 

erinevate vajadustega 

külastajate ligipääsu 

parandamise 

võimaluste analüüs, 

külastuse parem 

suunamine) 

x   
Projekteerimine teostatud 

   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 

lõkkekoha asukoht 

muutmine, skv asemel 

majandusmetsas) 

x   
Koos rajaga 

projekteeritud 

      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   Jääb teostamata 

Laari metsanduslik 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

tõstmine 

Loodusharidusliku 

suuna arendamine 

Parkimisvõimaluste 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 



parandamine 

Tegevuse 

mitmekesistamine  

      Projekteerimine 

Vajadusel uue kuklaste 

elu tutvustava õpperaja 

projekteerimine 

x x   

      Taristu rajamine 
Projektipõhine taristu 

rajamine 
  x  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x  

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  
Purre asendatud 

ujuvsillaga 

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    



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  

Tahvel rattarajal Pikkjärve 

puhkekohas 

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 

DC, katusega laud-pingid 

      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  
Objektiinfotahvel - 

kujundus ja trükk 

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  
Objektiinfotahvel - 

kujundus ja trükk 

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    

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   

Objektiinfotahvel - 

kujundus ja trükk 

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/plavorm, 

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   

Katusega laud-pink 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x  

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    



      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 
Laud-pink, sauna 

uuendamine 

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 
Trepi uuendamine 

      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   

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   
Koos rajaga projekt 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   
Koos rajaga 

rekonstrueerimine 

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x    

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   
Projekteerimine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Taristu 

tervikrekonstrueerimine 
x   

Projekti järgi 

rekonstrueerimistööd 

teostamine, valmimine 

2021 

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine 

x   
Teabetahvlite koostamine 

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 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 

Taristu 

rekonstrueerimine, 

vajadusel maaomandist 

tulenevalt raja 

muutmine ja ligipääsu 

võimaldamine 

x x  

      Projekteerimine 
Luharaja 

projekteerimine 
  x  



      Taristu rajamine Taristu rajamine   x  

      Teavitamine 

Teabetahvlite 

koostamine, 

valmistamine, 

maaomandist 

tulenevalt ligipääsu 

suunamine 

  x  

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  

Ilmatsalu rattarada 
Kärevere LKA, 

Tähtvere pv. 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

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 
    Rada üle antud 

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  
Audit ja parendustööd 

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  

Parkla rajamine 

   
Teavitamine 

Koha- ja suunaviidad x  
Koha- ja suunaviidad 

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  

Kattega lõkkease, 

mahutiga DC, 2 katusega 

laud-pinki, onni katuse 

vahetus 

   
Teavitamine 

Koha- ja suunaviidad x  
Koha- ja suunaviidad 

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  

Kattega 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  

Ujuvplatvormi 

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  

Kattega lõkkease, 

mahutiga DC, pingid 

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  

Mahutiga DC 

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 

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   

Huvipunktide teave 

      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  
Parkla laiendus ja 

katmine kruusaga 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x   

Objektiinfo - kujundus ja 

trükk 

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  
Laud-pink 

      Teavitamine 
Teabetahvli 

uuendamine 
x   

Pühajärve matkaraja 

infoga koos 

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  

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  
Torni ekspertiis ja 

parendustööd 

      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 
Silla asendus truubiga 

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  

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

uuendamine 
x x 

Uuendatud kaitseala ja 

raja tahvel 

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  

Uuendatud laavu, DC, 

pingid, lõkkerest 

      

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  

Uuendatud laavu, DC, 

pingid, lõkkerest 

      

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 

looduskaitseal

a 

Teiste objektidega 

sidumine Teavitamise 

kvaliteedi tõstmine 

Projekteerimine 

Lisaharu Väikselt-

Emajõelt-Võrtsjärv-Pedja 

võimaluste analüüs, 

projektlahendus 

 x  

      Teavitamine 

Teabe koostamine, 

materjalide 

vormistamine 

x x  

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  

Raja huvipunktide teabe 

kujundus ja trükk 

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 

  
Uuendatud laavu katus 

      Teavitamine 
Teabematerjalide 

koostamine 
x   

Otisaare lõkkekoht   

Peipsiveere 

LKA, Emajõe-

Ahja pv.  

Taristu kvaliteedi 

tõstmine  
Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  

Uuendatud laudtee ja 

laavu katus 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

remont ja uuendamine 

      Teavitamine 
Teabetahvlite 

koostamine 
x   



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

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud tööde teostamise 

aeg  
2020. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-2022 2023-2029 

Kiidjärve külastuskeskus 
Külastuskeskuse teabepunkti ruumi ja teise 

korruse kujundus ja teostus 
x  

Teabepunkti ruumi seintele kujutatud Suur 

Taevaskoda ja Emalätte koobas, II korruse 

ruumis loodusvaade. 

 Ekspositsiooni hooldus ja uuendamine x x  

 Parema ligipääsu võimaldamine keskusesse x   

 Hoonete hooldus ja remonttööd x x Jooksvad hooldus ja remontööd 

 

 

 

 


