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Lisa 1. Puhke- ja kaitsealade analüüsi kokkuvõte ja profileerimine 

RMK sisemise töörühma tööna koondati taustinfot ja analüüsiti edasiste 

arengusuundade planeerimiseks külastusala koosseisus olevate puhke- ja 

kaitsealade tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid. Samuti valmisid puhke- ja 

kaitsalade profiilide mustandversioonid, mis aitavad selgemini esile tuua iga 

puhke- ja kaitseala erisusi ning on aluseks edasiste arengute planeerimisel ja 

külastajatele alade eripärade tutvustamisel. Käesolev materjal on kokku 

koondatud kokkuvõte töörühma tööst.  
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1. Analüüsi kokkuvõte 

 

Kiidjärve-Kooraste puhkeala: 

- Kaetud rohkelt erinevate metsatüüpidega, marja- ja seenerikkad 

metsad. Väikesed, aga ilmekad rabalaigud. Geoloogilised aluspõhja 

paljandid jõgede ürgorgudes. Järvede rohkus, Kooraste piirkonda 

kuulub 15 järve. Pärandkultuuriobjektide rohkus.  

 

Külastaja: 

- Kiidjärve-Kooraste 2015. aasta külastajauuringu andmetel oli 25-34 

aastane (30%) ja 35-44 aastane (29%), kõrgharidusega (51%), Eestist 

(95%), Tartu elanik (25%), Tallinna elanik (21%) külastab 2-5 inimese 

seltskonnas (68%), oma perega (48%) või sõpradega (36%), 58% kõige 

tähtsam sihtpunkt, 67% suvel, 68% korduvkülastaja, ööbib 37%. Kõige 

olulisemad tegevused: jalutamine, metsas olemine, looduse 

vaatlemine, pikniku pidamine, looduse pildistamine   

 

Külastajate rahulolu: 

- Kiidjärve-Kooraste võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,22, 

2015.aastal 4,44 (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. 

aastal oli 4,40).  

Külastajate rahulolu hinnang teenuste ja rajatiste kvaliteedile on 

püsinud stabiilne või tõusnud kõikide näitajate osas. Rahuolu teenuste ja 

rajatiste hulgaga tervikuna on jäänud samale tasemele, osategurite 

kaupa vaadates on rahulolu hulgaga parenenud pea kõigi hinnatud 

näitajate puhul.  
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Tugevused:  

Väga vaheldusrikas; metsa- 
ja järvederohke maastik;  

kaitsealad, marja-ja 
seenemetsad;  

hea teedevõrk ja 
ligipääsetavus 
(ühistransport);  

metsamajad;  

alal paikneb mitmeid 
tuntud turismimagneteid 

(Taevaskojad; 
maanteemuuseum);  

mitmekülgsed 
turismiteenused;  

külastuskeskus - koostöö 
kogukonnaga;  

läbiv matkatee;  

 

 

Nõrkused: 

Objektid paiknevad mitmel 
lahustükil;   

kaitsealalised piirangud; 

Võimalused: 

Külastuse hajutamine 
(Kiidjärve ja Kooraste osa-

alade vahel);  

Kooraste osa-ala 
külastatavuse tõstmiseks 

meetmete leidmine;  

külastust suunava teabe 
parendamine nii looduses 

kui külastuskeskuses (ka 
metsakõrvalkasutus); 

erivajadustega külastjate 
liikumisvõimaluste 

parendamine 
Taevaskodades.  

Ohud: 

Periooditi ülekülastatavus; 
looduskeskkonna 

koormustaluvuse ületamine; 
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Otepää looduspark: 

- Kaitseala maalilised maastikud, mida ilmestavad liigirikkad kooslused. 

Vaheldusrikkad maastikud, mis tagavad haruldaste taime- ja 

loomaliikide mitmekesisuse.  

 

Külastaja: 

- Otepää looduspargi külastaja 2015. aasta külastajauuringu andmetel 

oli 25-34 aastane  (29%) ja 35-44 aastaseid (22%), kõrgharidusega (46%), 

Eestist (86%), Otepää valla elanik (45%), külastab 2-5 inimese seltskonnas 

(74%), oma perega (57%) või sõpradega (29%). Suvel (32%) ja ööbijad 

46%. Korduvkülastajad 60%. 49% kõige tähtsam sihtpunkt. Kõige 

olulisemad tegevused: jalutamine, looduse vaatlemine, metsas olemine 

ja looduse pildistamine.  

 

Külastajate rahulolu: 

- Otepää looduspargi võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 

4,20, 2015.aastal 4,56 (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. 

aastal oli 4,40).  
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Tugevused:  

Mitmekesine reljeef; 

 potentsiaalne 
külastajaskond tänu 

Otepää, Pühajärve SPA ja 
Kääriku tuntusele ning 
arengutele ja teenuste 

mitmekülgsus;  

aastaringne külastus;  

hea ligipääsetavus;  

heas korras olemasolev 
taristu; 

Nõrkused: 

Tugevasti killustatud maa-
omand, suur era- 

maaomandi osakaal;  

RMK-ga kooskõlastamata 
(üle 50 osalejaga) üritused 

objektidel;  

Võimalused: 

Koostöö erinevate üritusi 
korraldavate asutustega;  

külastust suunava teabe 
parendamine;  

 

 

Ohud: 

Periooditi ülekülastatavus - 
suured rahvaüritused;  

eraomandist tulenevad 
ohud;  
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Tartu-Jõgeva puhkeala lõunaosa: 

- Keskmise kõrgusega maastik, erinevate metsatüüpide, soode ja 

veealadega. Puistud erinevad üksteisest nii liigilise koosseisu, vanuse, 

alusmetsa ja alustaimestiku liigirikkuse ning tiheduse poolest. Alale 

jäävad Ilmatsalu jõgi, paisjärv, Alatskivi Lossijärv ja lõuna poole jääb 

populaarne Pangodi järv.   

Külastaja: 

- Tartu-Jõgeva puhkeala 2015. aasta külastajauuringu andmetel oli 25-34 

aastane  (37%), 35-44-aastased (22%), kõrgharidusega (34%), Eestist 

(97%), Tartu elanik (40%), külastab 2-5 inimest seltskonnas või enama 

inimese seltskonnas (60%), oma perega (48%) või sõpradega (40%), 64% 

kõige tähtsam sihtpunkt, 39% suvel ja 29% kevadel, 71% korduvkülastaja, 

ööbib 29%. Kõige olulisemad tegevused: looduse vaatlemine, metsas 

olemine, pikniku pidamine, lõkke tegemine, marjade ja seente 

korjamine, 

 

Külastajate rahulolu: 

- Tartu-Jõgeva puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2015. 

aastal 4,30  (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 

4,40).  

- Üldiselt hinnati puhkeala külastusobjektide, teenuste ja rajatiste 

kvaliteeti ning keskkonda positiivselt. Parimaks hindasid külastajad 

teenuste ja rajatiste hulka. Keskmisest madalamalt hinnati vaatetornide 

hulka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Tööversioon 08.02.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused:  

Tartu linna lähedus; 
Alatskivi ja Pangodi MKA 

mitmekesine maastik; 
Alatskivi loss kui 

populaarne turismiobjekt; 

läbiv matkatee;  

hea ligipääsetavus 
objektidele;  

 

Nõrkused: 

Tartu ümbruses vähe 
looduses liikumiseks 
sobivat riigimetsa; 

linna lähedusest tingitud 
prügistatus ja vandalism; 

lahendamata maaomand 
(Linnutee);  

eriilmeliste objektide 
paiknemine mitmel 

lahustükil;  

Võimalused:  

linnalähedaste objektide 
planeeringud 

 

Ohud: 

tänu linna lähedusele 
looduskeskkonna suur 
prügistatus, vandalism; 

rannapuhkuse alal 
perioodiline 

ülekülastatavus;  



8 

Tööversioon 08.02.2019 
 

 

Alam-Pedja looduskaitseala: 

- Objektid paiknevad kaitsealal, kus on säilinud külastajale atraktiivsed 

looduslikud kooslused. Ainulaadsed rabamaastikud ja nende looduslik 

mitmekesisus. Paljude soostike, metsade ja luhaaladega rikastatud 

maastikud on elupaigaks erinevatele haruldastele taime- ning 

ohustatud linnuliikidele. Lisaks Emajõe vanajõed, mis on olulised kalade 

kudealad.  

 

Külastaja: 

- Alam-Pedja looduskaitseala 2010. aasta külastajauuringu andmetel oli 

45-54 aastane  (26%) ja 35-44 aastane (23%), kõrgharidusega (50%), 

Eestist (96%), Tartu elanik (59%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (70%), 

oma perega (74%) või sõpradega (20%), 91% kõige tähtsam sihtpunkt, 

33% suvel, ööbib 7%. Kõige olulisemad tegevused: looduses jalutamine, 

looduse vaatlemine, metsas olemine ja loodusrajaga tutvumine.   

 

Külastajate rahulolu: 

- Alam-Pedja looduskaitseala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010. 

aastal 4,49, (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2010 aastal oli 

4.27 ja 2015. 4,40).  
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Tugevused:  

Inimtegevusest vähem 
mõjutatud loodus;  

omalaadsed lamminiidud; 

Rahvusvaheline tuntus 
(Ramsari märgala);  

Rabamaastikud;  

külastajale hea 
ligipääsetavusega;  

olemasolev taristu;  

Nõrkused: 

Objektid looduse 
meelevallas - sagedased 

üleujutused; 

  looduskaitselised 
piirangud;  

hooldus ja 
rekonstruktsioon kulukas - 

ligipääs raskendatud;  

 

Võimalused: 

Kaitsealuste ja ohustatud 
liikide tutvustamise 

võimalus; 

 

Ohud: 

Habras loodus - 
kaitsealused ja ohustatud 

liigid;  

ressursivähesus; 
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Peipsiveere looduskaitseala: 

- Objektid paiknevad kaitsealal, kus on säilinud külastajale atraktiivsed 

kooslused. Eesti suurim deltasoostik, mida läbivad Emajõgi ning selle lisa- 

ja harujõed. Märgalade suur mitmekesisus koos haruldaste ja ohustatud 

kooslustega.  

Külastaja: 

-  Emajõe-Suursoo 2010. aasta külastajauuringu andmetel olid 25-34 

aastaseid (28%) ja 35-44 aastaseid (27%), (45%) kõrgharidusega, Eestist 

(96%), Tartu elanik (35%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (73%), oma 

perega (39%) või sõpradega (48%), 58% kõige tähtsam sihtpunkt, 21% 

kevadel, 55% suvel, 64% korduvkülastaja, ööbib 21%. Kõige olulisemad 

tegevused: looduse vaatlemine, jalutamine, kalastamine, paadi või 

kanuuga sõitmine ja looduse pildistamine.  

 

Külastajate rahulolu: 

- Peipsiveere looduskaitseala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010. 

aastal 4,3, (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2010. aastal oli 

4,27, 2015. aastal oli 4,40).  
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Tugevused:  

Ainulaadsete 
looduskoosluste 
tutvustamine;  

Natura 2000 ja Ramsari ala;  

ligipääsetavus mööda 
veeteed;  

rikkalik pärandkultuur;  

lähedalt möödub matkatee 
(matkateelise 

ööbimisvõimalus);  

Tartu linna lähedus - 
atraktiivne matkamiskoht 

 

Nõrkused: 

Objektid looduse 
meelevallas - sagedased 

üleujutused;  

keskmisest suurem 
harrastuskalameeste 

osakaal ja sellest tulenev 
prügistatus;  

vähe looduses liikumiseks 
sobivaid alasid - puudulik 
teedevõrk, eravaldused; 

 kaitsealalised piirangud; 

 hooldus ja rek kulukas - 
ligipääs raskendatud; 

 

 

Võimalused:  

Ligipääsetavuse 
parandamine (Inva- ja 

erilahenduste arendamine); 

 olemasoleva raja parem 
ära kasutamine kaitseala 

tutvustamisel 
(teavitamislahendused); 

Ohud: 

Habras loodus - 
kaitsealused ja ohustatud 

liigid;  

juurdepääsutee läbi 
eraomandi;  
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2. Profileerimise kokkuvõte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peipsiveere looduskaitseala- 

Anna end Emajõe lummusesse!  

Tule mööda vee- või matkateed ja avasta 

märgala võlud ning selle liigirohkus. 

 

Alam-Pedja – 

Matka maal ja veel! 

Rahvusvaheliselt tunnustatud märgala, kus 

ulatuslike üleujutustega luhaalad ja 

hõreda inimasustusega sood pakuvad 

elamusi suurtele ja väikestele, kohalikele ja 

kaugemalt tulijatele. 

 

Kiidjärve-Kooraste puhkeala – 

Kuulsad Taevaskojad ja kaunid 

metsajärved.  

Aktiivse puhkuse võimalused ja imeline 

loodus  - sillerdav Ahja jõgi, võimsad 

männimetsad, ilmekad rabalaigud, 

arvukad järved ja silmapaistvad ürgorud, 

liigirikas Sangaste metsapark. Siin võid 

kohata vesipappi ja jäälindu, loomi 

kuklasest põdrani. 

 

 

Tartu-Jõgeva puhkeala- 

Linnast välja – metsa, järve äärde. 

  Puhkeala pakub traditsioonilise 

linnalähedase ja perepuhkuse võimalusi - 

marja-ja seenerikkad männimetsad, 

kalarikkad järved ja mõisapargid..  

Otepää looduspark – 

 Iga künka ja kurvi taga uus lummav 

vaade.  

Vaheldusrikas maastik pakub kauneid vaateid, 

erinevaid tegevusi nii suvel kui talvel, mille 

keskmeks on järvede pärl – Pühajärv. 

 

 


