
Põllumajanduse ja Keskkonnainstituut

Aivar Saarine

"Matkarajad liikumispuuetega inimestele Kagu-
Eestis“

Bakalaureusetöö loodusturismi erialal

                                                                          Juhendaja : Aivar Ruukel
                                                                                          Lektor MSc

Tartu 2014



Kaitsmisele lubatud "…… "………… 20…. a EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi
õppedirektor/osakonna juhataja: ……………………………………………………………
Bakalaureusetöö juhendaja: …………………………………………………………………

Olen koostanud bakalaureusetöö iseseisvalt ja kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite 
tööd, põhimõttelised seisukohad kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.

/Eesnimi,perekonnanimi ja allkiri /

Bakalaureusetöö  hindamine  positiivse  hindega  ei  tähenda,  et  põllumajandus-  ja 
keskkonnainstituut vastutab töös kasutatud meetodite, saadud tulemuste ja tehtud järelduste 
eest.



Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

Mina, AIVAR SAARINE

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

“Matkarajad liikumispuuetega inimestele Kagu-Eestis”, mille juhendaja on Aivar Ruukel,

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan,  et  lihtlitsentsi  andmisega  ei  rikuta  teiste  isikute  intellektuaalomandi  ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

Lõputöö autor
allkiri

Tartus, 31.05.2014 
                                                                                                                                                



Sisukord

Sisukord......................................................................................................................................3

Sissejuhatus.................................................................................................................................5

Teoreetiline ülevaade..................................................................................................................7

Ülevaade Kagu-Eesti matkaradadest ja  liikumispuuetega inimeste matkavõimalustest 

nendel radadel..........................................................................................................................9

Ülevaade liikumispuuetega inimestele pakutavatest loodusturismi toodetest ja teenustest 

välisriikides............................................................................................................................14

Soome................................................................................................................................15

Suurbritannia.....................................................................................................................18

Liikumispuuetega inimestele suunatud loodusturismi toodete pakkumine Eestis................20

Metoodika.................................................................................................................................22

Vaatluspõhine uuring Kagu-Eesti matkaradadest..................................................................22

Taevaskoja matkarada........................................................................................................23

Soomaa Rahvuspark, Riisa matkarada..............................................................................24

Küsitlus e-kirja teel SA Maarja küla arendusjuhilt turismiinfo kättesaadavusest  ja 

liikumispuuetega  inimeste matkavõimalustest  Kagu-Eestis...............................................26

Küsitlus e-kirja teel Kagu-Eesti TIK infopunktidele.............................................................28

Põlvamaa Räpina TIK........................................................................................................28

Tartumaa Infopunkt...........................................................................................................29

Intervjuu RMK Loodushoiu osakonna külastusjuhi Tiia Ilmetiga........................................30

Arutelu......................................................................................................................................32

Peamised järeldused ja ettepanekud......................................................................................32

Ettepanek RMK Nohipalu, Meenikunno matkaraja rekonstrueerimiseks.........................34

Tulemused.................................................................................................................................37

Kokkuvõte.................................................................................................................................38

Summary...................................................................................................................................41

Kasutatud kirjandus...................................................................................................................44

Lisad, joonised, pildid...............................................................................................................47

3



Turismiinfokeskuste küsitlusleht...............................................................................................55

Intervjuu kava...........................................................................................................................55

Vaatlusprotokoll........................................................................................................................56

4



Sissejuhatus

Ülemaailmselt  on  päevakorras  erinevate  ühiskonnagruppide  ebavõrdse  kohtlemise 

vähendamine. Seetõttu võetakse antud töös vaatluse alla liikumispuudega inimesed kui läbi 

aegade allasurutud inimgrupp ning loodusturism kui äärmiselt  populaarne ja kiirestiarenev 

valdkond.  Käesolevas  töös  uurin  Kagu-Eesti  matkaradasid,  millised  on  liikumispuuetega 

inimeste  liikumisvõimalused  nendel.  Matkarajad  peaksid  pakkuma ka  puuetega  inimestele 

rekreatsiooni võimalust ja aktiivset puhkust. 

Loodusturismitoodete arendamine ei seisne ainult uute pakettide loomises, vaid toob 

välja  erinevad  arendussuunad,  mille  läbi  ettevõte  saab  parandada  või  suurendada  oma 

tootevalikut. Kuna ülemaailmselt on suuremat tähtsust hakanud omama puuetega inimestele 

teenuste  loomine,  on  loodusturismiettevõtete  jaoks  väga  oluline  pakkuda  sihtrühmale 

võimalusi  nende  vajaduste  rahuldamiseks.  Antud  töös  pööratakse  põhilist  tähelepanu 

liikumispuudega  inimestele  suunatud  loodusturismitoodetele  ja  –teenustele  Kagu-Eestis, 

Põlva  maakonnas  Kiidjärve  -  Kooraste  ja  Räpina-Värska  puhkealal,  eriti  matkaradadel 

ratastooliga liikumise  võimalustele.

Käesoleva  bakalaureusetöö  eesmärgiks  on  saada  ülevaade   Kagu-Eestis,  Põlva 

maakonnas Kiidjärve-Kooraste ja Räpina-Värska puhkealal asuvate matkaradade sobivusest 

liikumispuuetega  inimestele ja teha ettepanekuid olukorra parandamiseks.
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Antud tööd ajendas  mind kirjutama RMK-s ettevõtluspraktika ajal  kogetud juhtum 

mis, pani mind järele mõtlema võimaluste üle elus ja kuidas meie omalt poolt saame midagi 

ära  teha.  Töötasin  2013.  aasta  mais,  RMK–s  Räpina-Värska  puhkeala  loodusvahi 

praktikandina,  korrastasin  Nohipalus  asuvat Päikeseloojangu maja parklat, kui sinna sõitsid 

kaks matkabussi. Matkaseltskond küsis kuidas oleks võimalik minna rabamatkale. Näitasin 

neile  teeotsa  kätte.  Bussist  väljusid  aga   kaks  ratastoolis  meest  ning  nägin,  et  ka  nemad 

soovisid matka kaasa teha. Pidin selgitama, et laudrada, mis viib Päikeseloojangu majani on 

kitsas, trepiline ehk astmetega ja veidi lagunenud ka, nii et ratastoolidega  rajale ei pääse. 

Järgnes teine küsimus, kuidas oleks võimalik tualetti külastada. Taas pidin vastama, et 

see võimalus on  maja juures aga sinna ei ole võimalik ratastooliga minna. Matkaseltskond 

küsis,  et  kas  läheduses  on  veel  rabamatka  võimalusi,  kus  oleks  ka  vaegliikujate  peale 

mõeldud?  Ma ei osanud neile vastata, sest ei teadnud millises seisukorras on  meie Kagu-

Eesti  matkarajad  ja  puhkekohad.  Otsustasin  peale  sellist  juhtumit  endale  asjad  täpsemalt 

selgeks teha. Oma tööga soovin kaasa aidata sellele, et ka liikumispuuetega inimestel oleks 

võimalus tunda end hästi Kagu-Eesti  matkaradadel.

Samas soovin oma tööga anda panuse Nohipalus asuva RMK Meenikunno matkaraja 

renoveerimistööde  käimalükkamiseks,  kus  oleksid  kõik  liikumispuuetega  inimeste  jaoks 

vajalikud nõuded täidetud ja spetsiaalsed ehitised rajatud. 
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1. Teoreetiline  ülevaade

Antud  töös  käsitletakse  looduspuhkuse  teenuste  pakkumist  ratastooli  kasutavatele 

liikumispuudega inimestele, kuna ratastoolis kliendile teenuse pakkumine nõuab kindlaid ja 

konkreetseid  ettevõttepoolseid  kohandusi.  Kui  ratastoolis  liikuvale  kliendile  on  tagatud 

juurdepääs,  siis  on üldiselt  teenused ja  rajatised sobilikud ka ülejäänud liikumispuudetega 

inimestele (nt karkude või käimisraami abil liikuvale külastajale). 

Looduspuhkuse pakkujate all mõistetakse antud uurimustöös ettevõtteid, mille teenuseid 

osutatakse looduskeskkonnas ning mis pakuvad vähemalt ühte teenust järgnevast valdkonnast:

• loodusvaatlus, 

• matkad maismaal, 

• matkad rabas, 

• linnuvaatlus, 

• loomavaatlus jne.

Üheks selliseks ettevõtteks Eestis on RMK oma loodushoiu osakonnaga. Ettevõte on riigi 

poolt  rahastud  ja  selle  ettevõtte  teenused  kuuluvad  kogu  ühiskonnale  tarbimiseks  (sh 

puuetega inimestele). 

Loodushoiuga tegelevad inimesed RMKs teevad omalt poolt kõik, et riigimets ning 

RMK hoole all olevad rahvuspargid ning muud kaitsealad pakuks võimalikult mitmekesiseid 

puhkevõimalusi  ning sealjuures ei  saaks kahjustada sealne elustik.  RMK rajab matkaradu, 

hooldab ööbimiskohti, tähistab kauneid puhkepaiku ja valmistab ette laagri- ning lõkkeplatse. 

Looduses  liikumise,  vaatlemise  ja  puhkevõimaluste  loomise  kõrval  jagab  RMK  ka 

loodusharidust.
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Loodushoiuosakond 1  täidab talle pandud ülesannet kolme tegevussuuna kaudu: 

1. igaüheõiguse teostamise võimaluste loomine RMK puhkealadel ja kaitsealadel,

2. looduses liikumise võimaluste kavandamine ja rajamine koostöölepingute alusel, 

3. loodushariduslik tegevus RMK looduskeskustes ja loodusmajades

Loodushoiuosakond  on  valinud,  kavandanud  ja  rajanud  üle  Eesti  13  RMK puhkeala- 

piirkonda:  Aegviidu-Kõrvemaa,  Haanja-Karula,  Räpina-Värska,  Kiidjärve-Kooraste,  Peipsi 

põhjaranniku, Põhja-Eesti, Tallinna ümbruse, Tartu-Jõgeva, Sakala, Nõva, Pärnumaa, Hiiumaa 

ja Saaremaa. Alates 2009. aasta veebruarist tegeleb RMK külastuskorraldusega ka viies Eesti 

rahvuspargis, 12 kaitsealal, 13 puhkealal ja nendel asuvatel 99 matkarajal. 

Looduses liikumise teavet ja loodusharidust jagatakse üle Eesti asuvates teabepunktides ja

looduskeskustes.  Viimased pakuvad põnevaid  programme ja  praktilisi  tegevusi  nii  lastele, 

noortele kui täiskasvanutele. 
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1 RMK tegevusvaldkonnad. Loodushoid. http://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid (külastatud 

21.04.2014)

http://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid


1.1 Ülevaade Kagu-Eesti matkaradadest ja  liikumispuuetega inimeste 
matkavõimalustest nendel radadel

Kagu - Eestis, Põlva maakonnas on Räpina-Värska ja Kiidjärve - Kooraste puhkealal kokku 

üksteist matkarada millest kaheksal rajal on liikumispuutega inimeste matkavõimalused väga 

tagasihoidlikud, et mitte öelda olematud. Olukorda parandab aga piirkonnas kaks õpperada ja 

Kiidjärve õppekeskus, kuhu on loodud head tingimused ka liikumispuuetega inimestele.  

Hatiku koprarada (0,5 km) 2

Mõnusalt vaikne vaatluskoht, kus soostunud ojakallastel võib märgata toimetamas sookurgede 

või haigrute paare. Liikumispuuetega inimestel rajal liikumisvõimalused puuduvad. Viimastel 

andmetel raja vähese kasutuse tõtu rada suletakse.

Kiidjärve kuklasterada (1,5 km) 3

Sipelgate  elukorraldust  tutvustaval  1,5  km  pikkusel  õpperajal  võib  matkaja  tunda  end 

Gulliverina liliputtide riigis. Sobilikud rajatised liikumispuuetega inimestele puuduvad.

Lõunalaagri matkarada (1,8 km) 4

Lõunalaagri matkarada ja lõkkekoht telkimisega asub Põlvamaal Värska vallas Voropi külas. 

Olemas kattega lõkkekoht,  kuivkäimla,  puude varjualune,  laud-pingid varjualusega.  Põnev 

koht ajaloohuvilisele või rattamatkajale vahepeatuseks. On korralik piknikukoht aga sobivad 

rajatised liikumispuuetega inimestele puuduvad.
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Tilleoru matkarada (5 km) 5

2   Matkajuht. Matkarajad. Hatiku koprarada. http://www.matkajuht.ee/et/hatiku-koprarada/ (külastatud 21.04.2014)
3   Matkajuht. Matkarajad. Kiidjärve kuklasterada. http://www.matkajuht.ee/et/kiidj%C3%A4rve-matkarada/ (külastatud 

21.04.2014)
4   Matkajuht. Matkarajad. Lõunalaagri matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/l%C3%B5unalaagri-matkarada/ (külastatud 

21.04.2014)

5   Matkajuht. Matkarajad. Tilleoru matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/tilleoru-matkarada/ (külastatud 21.04.2014)

http://www.matkajuht.ee/et/tilleoru-matkarada/
http://www.matkajuht.ee/et/l%C3%B5unalaagri-matkarada/
http://www.matkajuht.ee/et/kiidj%C3%A4rve-matkarada/
http://www.matkajuht.ee/et/hatiku-koprarada/


Matkarada algab Tartu-Võru vana maanteesilla juurest ja kulgeb jõe vasakul kaldal mööda 

jõelammi, läbi metsade kuni Meriooni allikani. Sealt tuleb tõusta oruveerest üles ja kõndida 

mööda metsateed ning rada Hurmi oja vasakkaldal maanteeni tagasi. Enamus rajast kulgeb 

mööda eramaad. Liikumispuuetega inimestele rajal liikumisvõimalused puuduvad.

Väike Palojärve matkarada (3 km) 6

Matkarada  asub  Palojärve  telkimisala  ja  lõkkekoha  lähistel,  mõnus  jalutuskäik  metsas. 

Sobilikud rajatised liikumispuuetega inimestele puuduvad.

Võhandu matkarada (6,6 km) 7

Võhandu  matkarada  asub  Põlvamaal  Räpina  vallas  Toolamaal.  Parkimine  Kaljupealse 

lõkkekoha juures. Matkarada, mille pikkus 6,6 km on tähistatud viitadega ja 12 huvipunkti 

kirjeldusega. Rada on metsandusliku sisuga, tutvustatakse metsatöid: raied, istutus jne. Rada 

on võimalik läbida jalgsi, rattaga ja talvel lumega ka suuskadega. Matkarada on rajatud RMK 

Räpina  metskonna  ja  RMK Räpina  -  Värska  puhkeala  koostööna.  Matkaraja  ümbrusesse 

jäävad head seene- ja marjametsad ning kaunid vaated Võhandu jõele. Parkimiskohal  hea 

piknikuplats, kuid puuduvad liikumispuuetega inimestele vajalikud rajatised.

Lajavangu matka-suusarada (2,5 km) 8

Põlvamaa, Kiidjärve – Kooraste puhkeala. Suviti matkamiseks ja lumistel talvedel mõnus 

koht suusatamiseks. Ei ole kohandatud liikumispuuetega inimestele. Kasutatakse vaid talviti 

suusarajana.
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Taevaskodade matkarada (3 km) 9

6   Matkajuht. Matkarajad. Väike Palojärve matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/v%C3%A4ike-paloj%C3%A4rve-
matkarada/ (külastatud 21.04.2014)

7   Matkajuht. Matkarajad.Võhandu matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/v%C3%B5handu-matkarada-toolamaal/ 
(külastatud 21.04.2014

8   Loodusega koos. Lajavangu suusarada. http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-
puhkeala/1496 (külastatud 21.04.2014)

9   Matkajuht. Matkarajad. Taevaskoja matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/taevaskoja-matkarada/ (külastatud 
21.04.2014)

http://www.matkajuht.ee/et/taevaskoja-matkarada/
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1496
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1496
http://www.matkajuht.ee/et/v%C3%B5handu-matkarada-toolamaal/
http://www.matkajuht.ee/et/v%C3%A4ike-paloj%C3%A4rve-matkarada/
http://www.matkajuht.ee/et/v%C3%A4ike-paloj%C3%A4rve-matkarada/


Rada on sobiv metsapuhkuseks koos ilusate vaadete ja rohkete treppidega. Osa rajast sobib ka 

liikumispuuetega  inimestele.  See  3  km tähistatud  matkaring  juhatab  teelolija  maalilistele 

paljanditele ja loodusjõudude ürgsete vaadeteni ning lisaks legendide,  muistendite ja filmi 

maailma.

Renoveerimistööde käigus 01.-06.2013. a uuendati 2815 m jalgradu, 752 m järsakupiirdeid, 

390 m treppe  ja  2  kaarsilda.  Parklasse ehitati  teabepunkt,  uuendati  infotahvleid,  pinke  ja 

puhkekohtasid.

Väga hea matkarada Kagu-Eestis, kus on mõeldud ka liikumispuuetega inimestele. Võib öelda 

et töö on tehtud läbimõeldult ja vastab liikumispuuetega inimeste vajadustele. Kahjuks pärast 

renoveerimistöid toimus Emalätte juures jõekaldal asuva paljandi (liivaseina) varing ja praegu 

saab Väikese Taevaskoja matkarada kasutada vaid osaliselt.

Meenikunno matkarada (5,8 km) 10

Meenikunno  matkarada  asub  Põlvamaal  Veriora  vallas  Meenikunno  soo  ääres.  Parkimine 

Liipsaare  või  Päikseloojangu  parklas.  5,8  km  pikkune  matkarada  on  ringikujuline  ning 

koosneb 2,4 km pikkusest laudteest ja 3,4 km pikkusest metsarajast. Rajal on 13 infopunkti, 

mis tutvustavad raba ja metsa. Matkaraja Liipsaare- poolses otsas on vaatetorn. 

Tähelepanu! Matkarada asub Meenikunno maastikukaitsealal. Raba pakub põnevat kõikidele 

huvilistele: nii matkajale, marjulisele, linnuvaatlejale jne. Päikseloojangupoolsel rajalõigul on 

laudtee osaliselt amortiseerunud, liikumisel tuleb olla ettevaatlik.

Sellest hoiatusest lähtudes oleks mõistlik teha renoveerimistööde käigus juba kõigile nõuetele 

ja  standarditele  vastav  matkarada,  mida saaksid  naudinguga kasutada ka liikumispuuetega 

inimesed.
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Ilumetsa Põrguhaua õpperada(1 km) 11

10  Matkajuht. Matkarajad. Meenikunno matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/meenikunno-matkarada/ (külastatud 
21.04.2014)

11  Matkajuht. Põrguhaua matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/p%C3%B5rguhaua-matkarada/ (külastatud 21.04.2014)

http://www.matkajuht.ee/et/p%C3%B5rguhaua-matkarada/
http://www.matkajuht.ee/et/meenikunno-matkarada/


Põlvamaal,  Veriora  vallas,  Ilumetsa  küla  piires  asuvad  Eesti  ühed  tuntumad 

meteoriidikraatrid. Neist suurima nimi on Põrguhaud. Sinna viibki raba serva pidi umbes ühe 

kilomeetri  pikkune laudtee.  Parklas on ruumi kaheksale  autole,  on prügikast  ja WC. Raja 

alguse juhatab sisse Põrguvärav - hiiglaslik looduslikust männist kaar. Raja servas valvavad 

skulptor Elmar Eriku puuloomad ja humoorikas võtmes kujutaud põrguolendid.

Poolel  teel  kraatrini  paikneb palkmajake temaatilise näitusega.  Majast  edasi  suundub rada 

kuusemetsa alla ja 200 m pärast avaneb vaade 80 m diameetri ja 12 m sügavusega kraatrile. 

Kraatri põhi on turbane ning kaetud sõltuvalt aastaajast, kas turba- või veekihiga. Rada sobib 

ka ratastooliga liikujale, kuid puudub ratastooliga tualeti külastuse võimalus.

Kiidjärve õppekeskus koos Valgesoo õpperajaga(2 km) 12

Kiidjärve looduskeskus asub Kiidjärve - Kooraste puhkealal Kiidjärve külas maalilise Ahja 

jõe  kaldal.  Seal  püütakse  nii  noori  kui  ka  vanemaid  külastajaid  juhatada  piirkonna kauni 

maastiku  loodusharulduste  juurde  nii,  et  mets  ja  loodus  ise  avaksid  oma  saladused 

huvitundvale tähelepanelikule vaatlejale.      

Õppekeskuses  : 

• Toimuvad tasuta  kampaaniaprogrammid üldhariduskoolidele  ja  lasteaedadele  talvel, 

kevadel ja sügisel

• Tehakse tasulisi loodusõppeprogramme

• Saadaval on teabematerjalid ja info Kiidjärve - Kooraste ning teiste RMK puhkealade 

kohta

• Keskuses on võimalik tutvuda kohaliku metskonna väljapanekute ja teabekogudega

• Võimalik on korraldada teema- ja õppepäevi Kiidjärve looduskeskuses 

• Toimuvad  metsa- ja loodusteemalised üritused. 
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Maja on renoveeritud 11.2012 a ja esimene korrus on kohandatud ka liikumispuuetega 

inimeste  vastuvõtuks.  Kiidjärvelt  saab  edasi  suunduda  Valgesoo  õpperajale. Valgesoo 
12  Loodusega koos. Kiidjärve looduskeskus. http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-

puhkeala/1742 (külastatud 21.04.2014)

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1742
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1742


maastikukaitseala 13 on miniatuurne aga vaheldusrikka loodusmaastikuga, asudes Ahja jõe ja 

tillukese Valgesoo küla vahelisel alal. 

 

Valgesoo õpperaja  võlu  peitub  ringmarsruudis  -  lühikesele  siirdesoo jupile  järgneb 

piisavalt  kõrgsood,  seejärel  keerab  teekond  raiesmiku  servapidi  madalasse  viljakasse 

põlismetsa,  edasi  läbi  rabamänniku  liivasesse  pohlamännikusse.  Võid  silmata  karukäpa 

kraapsu männipuul, metssigade porivanne, rähnide korruselamuid ja hiiglaslikke sipelgapesi. 

Samuti leiad tähelepanelikul vaatlemisel mällusööbiva jälje looduse tasakaalu rikkumisest - 

aastatetaguse  metsaraie  tõttu  hävinud  sipelgaasurkonna  (laudtee  lõpuosas,  enne  pööret 

pinnaserajale;  eramaa).  Matka  võid  lõpetada  nägusas  puhkekohas  kus  jalgu  puhates  võid 

kaasavõetud kehakinnitust nautida. Rajal on eri aastaaegadel erinevaid ilmeid. Talvel on see 

ehitud krõmpsu vaikusega, kevadel barbiroosade jõhvikaõitega, suvel  aga uppunud männi-ja 

sookailu aroomi ning sügisel ägamas jõhvikapunase all. Rajal saab liikuda esimesed 180 m 

ratastooliga korralikul ääristega laudteel. Puhkeplats on korralike pinkide ja wc-ga. 

13

13  Matkajuht. Matkarajad. Valgesoo kaitseala matkarada. http://www.matkajuht.ee/et/valgesoo-matkarada/ (külastatud 
21.04.2014)

http://www.matkajuht.ee/et/valgesoo-matkarada/


1.2 Ülevaade liikumispuuetega inimestele pakutavatest loodusturismi 
toodetest ja teenustest välisriikides 

Euroopa Komisjon võttis 15.11.2010 a vastu „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-

2020,” mille eesmärk on tõkete kõrvaldamine puuetega inimestele igapäevaelus sh reisimisel. 

Dokumendis  kirjeldatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele  võimalusi  julgustamaks puudega 

inimesi  oma  õigusi  teadma  ja  kasutama.  Euroopa  tasandil  on  välja  töötamisel 

juurdepääsetavate  toodete  ja  teenuste  standardid  tagamaks  ratastoolis  inimestele  võrdne 

juurdepääs teenustele kõigis liikmesriikides. (Euroopa Komisjon 2010) 14

Detsembris  2011  aastal  andis  Euroopa  Puuetega  Inimeste  Foorum  (European 

Dissability  Forum)  välja  ülevaatliku  juhise  „Freedom  Guide“,  mille  väljaandmist  toetas 

Euroopa Komisjon „Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm 2007–2013” 

raames  (Chamayou  ja  Nyman  2011).  Euroopa  Puuetega  Inimeste  Foorum  on 

katusorganisatsiooniks üle 80 miljonile puudega inimesele Euroopas ning trükise eesmärk on 

juhtida tähelepanu, et puuetega inimesed ei saa võrdväärselt ülejäänud ühiskonnaga tooteid ja 

teenuseid sh turismiteenuseid kasutada . Juhis annab mõtteainet ning jagab praktilisi näiteid 

Euroopa ettevõtete konkurentsivõime ja kaasahaaravuse parendamiseks.15

Euroopa  Komisjon  esitas  2012.  a  sügisel  „Euroopa  ligipääsetavuse  akti,“  mille 

eesmärk  on  tagada  puuetega  inimestele  võrdsetel  alustel  ligipääs  füüsilisele  keskkonnale, 

transpordile,  teabele  ja  sideteenustele.  Ligipääsetavuse  tagamine  puuetega  inimestele  on 

eeltingimuseks  ÜRO  konventsioonis,  Euroopa  Liidu  aluslepingus  ja  põhiõiguste  hartas 

sätestatud õiguste kasutamisel. (Euroopa Komisjon 2011) 16

14

14 Euroopa Komisjon. 2010. Takistuste kõrvaldamine puuetega inimeste eest http://ec.europa.eu/news/justice/101115_et.htm 
(külastatud 21.04.2014)
15  Chamayou.A, Nyman.M. 2011, Freedom Guide, Paving the way towards free movement for persons with disabilities.
European Disability Forum, 98pp
16  Euroopa Komisjon. 2012. Euroopa puuetega inimeste päeva tähistatakse 3. detsembril: eurooplaste arvates väärivad
puuetega inimesed paremaid tingimusi http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1296_et.htm (külastatud 21.04.2014)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1296_et.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/101115_et.htm


1.2.1 Soomes    

  

Soome Metsa Uuringute Instituut Metla olnud juhtivaks organisatsiooniks uurimuste 

tegemisel loodusturismi valdkonnas, kuna Soome pindalast moodustavad suure osa metsad. 

Instituut on projektile “Tourism and sustainable use of natural and cultural environment” 

(2000-2006) tuginedes välja andnud 2007. aastal raporti „Nature-based tourism, forests and 

well-being,” mis annab ülevaate loodusturismi ja puuetega inimeste seostest. (Tyrväinen, 

Tuulentie 2007: 217)

Soomes on erineva puudeastmega inimesi umbes 10% rahvastikust . Kõigil puuetega 

inimestel ning neid abistavatel inimestel on vajadus puhata ja taastuda nagu ükskõik, millisel 

teisel  inimesel.  Kuna  rahvastik  vananeb,  siis  eeldatavasti  kasvab  nõudlus  rekreatsiooni 

võimalustele,  vajalikud  on  samuti  kaasaegsed  abivahendid  ja  neile  sobivad  tegevused 

puhkusel viibides. 

Soomes on väga palju matkaradu, millele on ratastooliga juurdepääs tagatud (Tabel 1), 

enamik neist asuvad erinevates loodusparkides. Loodusparkides on ratastooli juurdepääsuga 

WC-d,  parklad,  söögi-  ja  puhkekohad.  Head  näited  Soome  Rahvuspargi  erinevatest 

matkaradadest  liikumispuuetega  inimestele:  Ikimetsäkierrose  7 km pikkune iidsesse metsa 

viiv rada; Tikanpuupolku (0,5 km) esindab puuavaustes toimuvat elu; Jäätikköpolku 1,5 km 

pikkune rada tutvustab märke jääajast ning vallseljakutest koosnevat maastikku. 17

15

17   Leet,T. EMÜ loodusturismi eriala bakalaureusetöö „Ülevaade Eesti loodusturismi pakkumistest liikumispuudega
inimestele ning probleemide ja võimaluste analüüs“ (refereeritud lõigud)



Tabel 1.18 Soome loodusturismiettevõtete poolt pakutavad tooted liikumispuuetega inimestele.

Allikas:  refereeritud Tiiu  Leet EMÜ loodusturismi eriala bakalaureusetöö „Ülevaade Eesti 

loodusturismi  pakkumistest  liikumispuudega  inimestele  ning  probleemide  ja  võimaluste 

analüüs“ andmete põhjal.

Ettevõte Toode Kirjeldus, märksõnad
1. Jämi matkarajad, 

grupiüritused
Mäeküljel asuvad matkarajad ning suur 
palkmaja grupiüritusteks, toitlustuseks

2. Kankaanpään Seudun
Vammaisjärjestöt ry

Korraldus Korraldavad turismitalus aastaringselt 
puuetega inimestele koolitusi, matku, 
kogunemisi (nt lehmalüpsmine, 
lõkkeõhtud)

3. Käenkoskikeskus üritused, peod Erinevad üritused koos elava 
muusikaga, peamaja, erinevad rajad, 
parvlaevaga sõitmine

4. Luomahaaran luonto- ja 
melontaretket

matkad, majutus Kohandatud matkarajad ning hooned , 
kanuumatka võimalus

5. Merikarvian Matkailu ry majutus, 
merematkad

vaatamisväärsustega tutvumine, 
väljapanekud, purjekareisid merel, saun

6. Mertiörannan
Kurssikeskus

majutus, koolitus, 
matkad

väljasõidud loodusesse, saun, minigolf, 
erinevad rajad, linnuvaatlustornist 
linnuvaatlus

7. Niinisalon Ratsastajat ry Hobumatkad Saanisõit talvel, vankrisõit suvel
8. Satakunnan

elämysrautatie ry
Raudteematkad liikumine raudteel suure käsikäruga, 

metsiku looduse nautimine
9. Skönön Safarit Oy safarimatkad, 

jääkeegel
ATV-l 6-kohaline käru spetsiaalselt 
puuetega inimestele, jääkeegli 
mängimine uisutunnelis

10. Varamummola
Kurkikorpi

majutus, puhkus 
loomafarmis

väikeloomadega tutvumine farmis, 
grupiürituste korraldamine

11. Saaristolinjat Ky Veematkad kalastamine ja merematkad katamaraanil
12. Koski-Jaakko Ky parvetamine, 

kalastamine
majutus, parvetamine puit- ja 
kummipaadiga

13. Eräeero ahmivaatlus, 
fototurism

vaatlus spetsiaalsetes vaatlusmajades, 
majutus, toitlustus

14. Rullaati-Ruka vee- ja 
safarimatkad

kalastamine, kanuumatkad, parvetamine,
safarimatkad järelkäruga
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18 Leet,T. EMÜ  loodusturismi  eriala  bakalaureusetöö  „Ülevaade  Eesti  loodusturismi  pakkumistest  liikumispuudega 

inimestele ning probleemide ja võimaluste analüüs“ (refereeritud lõigud)



1.2.2 Suurbritannia

Soomet võib esile tõsta matkaradade rohkuse tõttu aga Suurbritannia pargid pakuvad lisaks 

erinevatele  radadele  mitmeid  võimalusi  linnuvaatluseks.  Enamik  linnuvaatlusradasid 

paiknevad märgaladel.

Loodusparkides asuvad matkarajad on jagatud kolme kategooriasse:

I - lihtsad rajad, sobivad ilma saatjata ratastoolikasutajatele;

II – mõõduka raskusega rajad, sobilikud vähese abistamisega ratastoolikasutajatele;

III – rajad asuvad järskudel kallastel või on raskekoelise pinnakattega, sobilikud kasutamiseks 

ainult koos abistajaga.

Näiteid Suurbritannia loodusparkides pakutavatest võimalustest:

–  Shrewsbury,  Monkmoor  Pool  -  märgalal  linnuvaatluseks  kohandatud  matkarada  ja 

vaateplatvorm (I kategooria);

–  North  Shropshire,  Walkmill  Meadows,  Market  Drayton  -  rada  jõeäärsete  niitude 

tutvustamiseks(IIkategooria); 

-  Oswestry,  Ifton  Meadows  Nature  Reserve,  Glyn  Morlasv  -  vaadete  nautimine 

mägiseltmatkarajalt (III kategooria) (The Wheelchair … 2008)

Ka  Eestis  võiks  olla  matkaradadel  raskuastme  kategooriad  või  siis  vähemalt 

soovituslikud tasemed nt. sobiv ka liikumispuuetega inimestele, sobiv algklasside õpilastele, 

sobiv pensionieas inimestele.

17
Lisaks  raskuskategooriatesse  jagamisele  kasutatakse  Suurbritannias  väga  head 

matkaradade märgistussüsteemi NAS (National Accessible Scheme). NAS on Suurbritannia 



riiklik plaan, milles turismiga tegelevad ettevõtted saavad vabatahtlikult osaleda . Kui ettevõte 

ei  suuda  tagada  ratastooli  juurdepääsu,  siis  võib  ta  teha  kohandused  näiteks  kepiga 

kõndivatele liikumispuudega inimestele või pimedatele. (National Accessile Scheme Symbols 

2004)

NAS plaani eesmärgiks on anda puuetega inimestele märgisüsteemi abil võimalikult 

täpne ülevaade iga teenusepakkuja võimalustest ning ligipääsetavusest.

NAS –plaaniga liitumine ettevõtetele 19 on kasulik sellepärast et :

- ettevõtjad saavad teenust pakkuda laiemale sihtgrupile;

- puuetega inimesed toovad kaasa sõpru ja tuttavaid;

- enamus Suurbritannia vanemast elanikkonnast reisib hooaja väliselt, see tagab aastaringse

külastajatevoolu;

- puuetega inimestel on võimalus viibida turvaliselt kodust eemal;

- teenuse kvaliteet tõuseb;

- teenusepakkuja muutub atraktiivsemaks ning kõik külastajad tunnevad ennast paremini.

NAS plaaniga liitunud ettevõte saab loa kasutada vastavaid logosid, märgiseid ning 

sertifikaadi,  mille  kohaselt  ettevõte  vastab  kindlatele  standarditele  ning  kriteeriumitele. 

Tooted  märgistatakse  sümbolitega,  mis  garanteerivad  puudele  vastava  teenuse  (vt 

sümbolisüsteemi).  Sarnaste  sümbolite  kasutuselevõtt  Eestis  suurendaks  oluliselt  puuetega 

inimeste usaldust tootepakkujasse ning välistaks ebameeldivuste tekkimist sihtkohta jõudes. 

Märgisüsteemiga liitunud ettevõtjad saaksid vähendada Eestile omast kõrget hooajalisust ning 

omaksid konkurentsieelist info levitamisel puuetega inimestele.
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Sümbolisüsteem.20 NAS-i poolt välja töötatud sümbolisüsteem 

19 Leet,T. EMÜ  loodusturismi  eriala  bakalaureusetöö  „Ülevaade  Eesti  loodusturismi  pakkumistest  liikumispuudega 

inimestele ning probleemide ja võimaluste analüüs“ (refereeritud lõigud)

20 National Accessible Scheme Symbols 2004 http://www.qualityintourism.com/wp-content/uploads/2013/05/NAS-Serviced-
Standards-2013-low-res-April2013.pdf (külastatud 21.04.2014)

http://www.qualityintourism.com/wp-content/uploads/2013/05/NAS-Serviced-Standards-2013-low-res-April2013.pdf
http://www.qualityintourism.com/wp-content/uploads/2013/05/NAS-Serviced-Standards-2013-low-res-April2013.pdf


Sobiv isikule, kelle puue võimaldab liikuda treppidest abivahendi toel.

Sobiv isikule, kellel on piiratud liikumisvõimalus ning kes võib vajada ratastooli ning
on võimeline ise läbima kuni kolm trepiastet.

 Sobiv isikule, kes on otseselt sõltuv ratastoolist, kuid suudab ilma abistajata toime 
tulla igapäevaeluga. Selline külastaja võib olla iseseisev reisija.

 Sobiv isikule, kes on otseselt sõltuv ratastoolist  ning isiklikust või mehhaanilisest 
abist (hooldaja, saatja, lift jne).

 Tavatu juurdepääs: toetab kõiki eelnevaid liikumispuude tasemeid lähtudes
Suurbritannia standardist BS 8300:2001.

 Toetab peamisi teenuseid ja rajatisi halvenenud nägemisega külastajatele.

 Toetab peamisi teenuseid ja rajatisi kuulmisvaegusega külastajatele.

 Toetab  kõrgemal  tasemel  välja  töötatud  teenuseid  ja  rajatisi  nägemispuudega 
inimestele.

 Toetab  kõrgemal  tasemel  välja  töötatud  teenuseid  ja  rajatisi  kuulmispuudega 
inimestele.
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1.3 Liikumispuuetega inimestele suunatud loodusturismi toodete 
pakkumine Eestis



Loodusturismi  pakkumise  uuring  viidi  läbi  14.04.08-9.05.08  Ettevõtluse  Arendamise 

Sihtasutuse (EAS) tellimusel OÜ Consumetric poolt. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade 

Eesti  loodusturismi  toodete  pakkumise  hetkeolukorrast:  kaardistada  ja  analüüsida 

loodusturismi  toodete  pakkumine  ning  ettevõtjate  võimalikud  kitsaskohad  ja  probleemid 

loodusturismi pakkumisel ja arendamisel. 

Leiti vajakajäämisi ja tehti ettepanekuid kuidas saaks seda olukorda parandada:

• Loodusturismi detailsem planeerimine on varases arengujärgus

• Riikliku  turismiarengukava  kohaselt  on  looduskeskkond  (sh  maastikud,  veekogud, 

märgalad,  kaitsealad,  pargid)  Eesti  turismisektori  üks  tugevusi,  mida  senini 

rakendatakse vähesel määral liikumispuuetega inimeste jaoks

• Looduslikult  väärtuslike  objektide  väljaarendamine  külastusobjektideks  (nt 

külastuskeskusteks)

• Matka- ja õpperadade loomine

• Supelrandade korrastamine

• Niši- ja ökoturismitoodete loomise edendamist

• Kompetentside  tõstmine:  Loodusturismiettevõtjate,  loodusgiidide,  matkajuhtide 

koolitamine;  loodusturismi  eriala  Eesti  Maaülikoolis,  loodusretke  juhi  eriala  Luua 

Metsanduskoolis

Uuringust  selgus,  et  peaaegu  pooltel  loodusturismiettevõtetel  on  puudu  inimressursist. 

Seetõttu  on  oluline  proovida  uusi  lähenemisi  nii  toote-  kui  ka  inimressursi  arendamisel. 

Näiteks,  luues  võimalused  liikumispuuetega  inimestele  turismiteenuste  ning  -toodete  näol, 

võidavad  mõlemad  osapooled.  Puuetega  inimestele  on  oluline  turvaline  ning  hästi 

ettevalmistatud teenindus, teenusepakkujatele aga toote atraktiivsus ning kasumlikkus. 
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Puuetega  inimeste  eluolu  kohta  on  uuringutega  suhteliselt  vähe  informatsiooni 

kogutud. Selleks, et saada paremat ülevaadet puuetega inimeste toimetulekust ning vajadusest, 



korraldas  Sotsiaalministeerium  aastatel  2005-2006  „Puuetega  inimeste  toimetuleku  ja 

vajaduste uuringu“ (Masso, Pedastsaar 2006: 3, 4, 58), millest toon järgnevalt välja puuetega 

inimestele  mõeldud  loodusturismi  arendamiseks  olulised  faktid.  Uuringu  eesmärgiks  oli 

kaardistada  puuetega  inimeste  toimetulekuprobleemid,  hinnata  probleemide  lahendamiseks 

loodud teenuste – toetuste kättesaadavust ja sobivust ning analüüsida täiendavat abivajadust 

igapäevaelus toimetulemiseks.

2006.  aasta  1.  jaanuari  seisuga  oli  puue  määratud  113  009  inimesele  sh  42% 

moodustavad  liikumispuudega  inimesed),  mis  moodustab  ca  8,4%  Eesti  elanikkonnast. 

Küsitletavate  nimekiri  moodustati  Sotsiaalkindlustusameti  registri  põhjal,  mille  andmete 

alusel makstakse puuetega inimestele sotsiaaltoetusi. Küsitlusuuringusse kaasamiseks küsiti 

nõusolekut 3657 inimeselt (juhuvalikuga), kellest osales uuringus 967 inimest.

Kokkuvõtvalt  ilmnes  uuringust,  et  puuetega  inimeste  aktiivsemaks  kaasamiseks  on 

vajalik  tõsta  nende  osalemise  motivatsioon,  pakkuda  võimalusi  oskuste  ja  teadmiste 

arendamiseks,  kohandada  keskkonda  ning  parandada  transpordi-  ja  kõrvalabiteenuse 

kättesaadavust. Puuetega inimestest 2/3 arvasid, et puudega inimestel ei ole võimalik elada 

meie  ühiskonnas  normaalset  ja  täisväärtuslikku elu.  Riigi  ja  ühiskonna tegutsemise sihiks 

peab saama soov luua puuetega inimesi igakülgselt kaasav sotsiaalne ja füüsiline keskkond 

ning  läbi  erinevate  tasandite  koostöö  tagada  puuetega  inimeste  erivajadustele  vastavad 

teenused  ja  keskkond  kõikjal  üle  Eesti.  Liikumispuudega  inimestele  suunatud 

loodusturismitooted  ja  –teenused  võivad  olla  mitmele  uuringus  välja  toodud  probleemile 

lahenduseks.  Nimelt  tekiks juurde võimalusi  puuetega inimestel  rekreatsiooniks ja vabaaja 

veetmiseks,  teenused  aitaksid  sihtgrupil  ühiskonda  sulanduda  ning  igapäevaelu  oleks 

vaheldusrikkam. 21
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21   OÜ Consumetric. 2008. Eesti loodusturismi pakkumise uuring: tulemused. 
http://static2.visitestonia.com/docs/46_loodusturismipakkumise-uuring-eas2008.pdf (külastatud 21.04.2014)

http://static2.visitestonia.com/docs/46_loodusturismipakkumise-uuring-eas2008.pdf


2. Metoodika

Liikumispuuetega  inimeste  juurdepääsu  loodusturismi  valdkonnas  ei  ole  Kagu-Eestis 

põhjalikult uuritud. Olemasolevate matkaradade rekonstrueerimist selles suunas on  RMK-s 

hakatud  tegema  kahe  viimase  aasta  jooksul.  Antud  töö  eesmärgiks  on  saada  ülevaade 

hetkeolukorrast matkaradadel ja selle töö jaoks on tehtud mitmeid uuringuid. 

2.1 Vaatluspõhine uuring  Kagu-Eesti matakaradadest (Lisa 3- vaatlusprotokoll)

2.2  Küsitlus e-kirja teel SA Maarja küla arendusjuhilt turismiinfo kättesaadavusest  ja 
liikumispuuetega  inimeste matkavõimalustest  Kagu-Eestis

2.3  Küsitlus e-kirja teel Kagu-Eesti TIK infopunktidele (Lisa1- küsitlusleht)

2.4  Intervjuu RMK Loodushoiu osakonna külastusjuhi Tiia Ilmetiga (Lisa 2- intervjuu kava)

2.1 Vaatluspõhine uuring Kagu-Eesti matkaradadest

Käisin  läbi  Kagu-Eesti  matkarajad  ja  tegin  vaatluspõhise  uuringu,  märkmete  tegemisel 

kasutasin  vaatlusprotokolli.  Visuaalsel  vaatlusel  uurisin  kas  matkarajal  on  parkla  või 

piknikukoht, kus oleks ka WC –võimalus, kas matkarada on ratastooliga läbitav ja ka vastava 

märgistusega. 

Selleks, et anda parem ülevaade Kagu-Eesti matkaradadest võrdlen kahte hiljuti renoveeritud 

matkarada. Need kaks matkarada on sobilikud liikumispuuetega inimestele matkamiseks.
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2.1.1 Taevaskoja matkarada

Suur- ja Väike Taevaskoda 22 asuvad Ahja jõe ürgorus.

Autoga. Tallinna või Tartu poolt tulles suunduge Tartu-Võru maanteele. Reola ristist 

pöörake  Põlva  suunas  ja  sõitke  veel  36  km kuni  Taevakoja  ristini  (Tartu-Põlva  mnt.  42. 

kilomeeter). Keerake vasakule Taevaskoja suunas. Ületage raudtee ja läbige Taevaskoja küla 

kuni  jõuate  Saesaare  külani.  Siin  hakkab silma "Taevaskoja"  nimetusega viit,  mis  suunab 

paremale, parklasse. Parklas leiate edasise info. Põlva poolt tulles suunduge läbi linna Põlva-

Tartu maanteele. Põlvast 6 km kaugusel näitab suunaviit paremale Taevaskoja 2 km.

Bussi ja rongiga. Taevaskoja küla paikneb paljanditest umbes 1 km kaugusel. Külasse 

saab bussi ja rongiga ning sealt edasi paljandite juurde jalgsi. Tavaliinid peatuvad Taevaskoja 

külas ja Saesaares (lähim peatus Taevaskoja matkarajale minejatele). Kiirliinid peatuvad 

Tartu-Põlva mnt. Taevaskoja teeristis (2 km asulast). Rong (Tartu-Orava liin) peatub 

Taevaskoja külas.

Värskelt   juunis  2013  a.  renoveeritud  matkarada.  Kagu-  Eesti   ainuke  puuetega 

inimestele kohandatud matkarada, mis on nüüd küll vaid osaliselt ratastooliga läbitav, sest 

Emalätte juures olev liivasein on varisenud värskelt renoveeritud rajale ja osaliselt on rada 

suletud. 

Matkarajast 3 km on ratastooliga läbitav. Head peenkruusaga kaetud kõvakattega teed, 

mis  isegi  hilissügisel  ja  varakevadel  ei  muutu  pehmeks,  on  läbitavad  nii  ratastooliga  kui 

liikumisraamiga liikuvatele inimestele.

Renoveerimistööde käigus on hästi täidetud uuemate eurodirektiividega kehtestatud nõuded 

puuetega inimeste vajadustele mõeldes. Parkla on avar. Parkla kõrval asub hästi tähistatud ja 

kaldteega varustatud invaliididele mõeldud WC (Pilt 1)
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Rajad on ratastooliga liikuvatele inimestele läbimiseks hästi tähistatud (Pilt 2). Raja 

kõrval  asuvad  puhkekohad  on  varustatud  pinkidega  ja  infotahvlitega  (Pilt  3),  mis  on 

paigaldatud sobivale kõrgusele, et oleks võimalik ka ratastoolis oleval inimesel infot lugeda. 

22   Matkajuht. Matkarajad. Taevaskoja. http://www.matkajuht.ee/et/taevaskoja/ (külastatud 21.04.2014)

http://www.matkajuht.ee/et/taevaskoja/


Taevaskoja matkaraja väikeseks puuduseks võiks lugeda selle, et puidust tehtud sillad, 

ülekäigud  ja  laudtee  lõigud ei  ole  kaetud  libisemiskindla  võrguga ning  on  märja  ilma  ja 

libeduse korral ohtlikud. Küll aga peab märkima, et vastavad libeduse ohust teatavad tahvlid 

(Pilt 4) on olemas. 

Samuti  võiks  ratastooliga  inimestele  mõeldud  wc–s  olla  laes  käepidemed,  mida  saaksid 

puudega inimesed ratastoolist tõusmisel abina kasutada.

On paratamatu, et sellised vajakajäämised ilmnevad kõige paremini siis kui matkarada 

ja  muid teenuseid hakkavad kasutama liikumispuuetega kliendid. See on kõik parandatav ja 

kui meil on kindel soov midagi ka puuetega inimeste heaks ära teha siis väärib selline tegu 

vaid kiidusõnu. 

2.1.2 Soomaa Rahvuspark, Riisa matkarada 

Elu Soomaal  23 sõltub  ilmastikust  rohkem kui  kusagil  mujal  Eestis.  Eelkõige  on Soomaa 

teinud  tuntuks  siinsed  suured  üleujutused.  Kui  suurvesi  Sakala  kõrgustikult  alla  tuleb,  ei 

suuda Soomaa jõed seda korraga ära  mahutada ja  läbi  lasta.  Nii  valgub vesi  luhtadele  ja 

metsadesse  ning  ujutab  üle  teedki  katkestades  ühenduse  välisilmaga.  Mõnel  aastal  on 

kevadine  suurvesi  tõusnud  ligi  meeter  päevas  ja  niimoodi  3–4  päeva  järjest.  Suurvee 

tulemusena kujuneb Riisa üleujutusala, mille pindala on küündinud kuni 175 ruutkilomeetrini. 

Maksimaalse  üleujutuse  korral  moodustub  veteväli,  mille  suurim  laius  ulatub  7–8 

kilomeetrini.  Järsunõlvalised  rabad  jäävad  saartena  vetevälja  keskele.  Suurvett  koos 

üleujutusega on Soomaal nimetatud ka viiendaks aastaajaks, sest see kordub siin peaaegu igal 

aastal. 
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Väga heaks näiteks võib tuua Soomaa Rahvuspargis asuval Riisa matkarajal tehtu, on 

kõik  arvestatud  liikumispuudega  inimese  tarbeks.  Riisa  rabarada  asub  Jõesuu  –  Tõramaa 

-Kõpu tee ääres, Soomaa rahvuspargi külastuskeskusest 7 km Jõesuu poole päris rahvuspargi 

23   Soomaa rahvuspark. http://www.keskkonnaamet.ee/soom/avaleht (külastatud 22.04.2014)

http://www.keskkonnaamet.ee/soom/avaleht


piiril.  Raja  algusesse  on  hõlbus  pääseda,  see  asub  vahetult  suure  tee  ääres.  Kevadised 

üleujutused siin  matkamisele  takistusi  ei  tee.  Matkaraja  laudtee ring on 5 km pikk  ja  on 

varustatud infostendidega (Pilt 7). Rada põikab kahel korral metsa vahele,  kulgeb mööda 

Navesti jõe kallast,  möödub mitmest laukast  kuni jõuab ilusa suure laugastikuni.  Rajal  on 

mitmeid puhkamiskohti.

  

Siinne matkarada algab korraliku kaldteega, mida mööda saavad ka ratastooliga

liikuvad inimesed hõlpsasti laudteele, mis on  kaetud traatvõrguga (libisemiskindel) (Pilt 5). 

Väga  ettenägelikult  on  matkaraja  laudteele  tehtud  ka  teetaskud  (Pilt  6),  mis  annavad 

võimaluse  vastutuleval  grupil  teineteisest  mööduda.  Samuti  on  matkarada  varustatud 

korraliku  parklaga  ja  parklas  asub  nõuetele  vastav  invaliididele  mõeldud  wc,  mis  on 

varustatud korraliku kaldteega . Julgesti võib nimetada värskelt mais 2013 renoveeritud Riisa 

Matkarada,  Soomaa  rahvuspargi  uhkuseks,  sest  see  on  jõukohane  ja  läbitav  nii  lastele, 

vanuritele kui liikumispuuetega inimestele.  Kõigiga on arvestatud ja  renoveerimistööd on 

tehtud   väga kaalutletult  ja   korralikult.  Sellist  vaegliikuri  vajadustele  vastavat  matkarada 

oleks ka Kagu- Eestisse vaja. Minu arvates  võiks olla selline Meenikunno matkarada.
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2.2 Küsitlus e-kirja teel SA Maarja küla arendusjuhilt turismiinfo 



kättesaadavusest  ja liikumispuuetega  inimeste matkavõimalustest 
Kagu-Eestis

Milline on üldine arvamus loodusturismi teenuste pakkumisest liikumispuuetega 
inimestele?

Loodusturismi pakkumisi on, aga neid võiks olla rohkem. Potentsiaal valdkonda arendada on 

olemas. Matkarajad peaksid olema ligipääsetavamad. Hea on see, et mitmed aktiivse puhkuse 

teenusepakkujad  on  korraldanud  matkasid,  kus  on  osalenud  liikumispuuetega  inimesed. 

Raskendatud  on  veematkamine   aga  ka  see  on  võimalik.  Üks  ettevõtja  toob välja,  et  nii 

puuetega inimeste kui ka laste puhul on ohtude maandamine korraldajale tunduvalt kulukam.

Kas leiate, et liikumispuuetega inimesed on piisaval määral huvitatud ja motiveeritud 
kasutama loodusturismi teenuseid? 

Liikumispuudega inimesed on loodusturismist vägagi huvitatud. Paljugi oleneb matkajuhist ja 

tema  oskustest  ning  teadmistest.  Maarja  Külal  on  olemas  tugiisikud,  kes  oskavad 

lähiümbruses  ise  matkasid  läbi  viia  aga  (kaugemal)  kasutatakse  ka  tellitud  matkajuhte. 

Kogemuse  puudumisel  tavainimesed  (teenusepakkujad)  üldjuhul  kardavad  puuetega 

inimestega matkasid teha aga selleks pole põhjust. Puudega inimesel/inimestel on üldjuhul 

kaasas tugiisik, kellest on matkajuhile suur abi. Matkajuht peaks inimesi matkal julgustama, 

tema  jutt  peaks  olema  huvitav  ja  kaasahaarav.  Kindlasti  peaks  tal  peaks  olema  eelnev 

kokkupuude puuetega inimestega. Oluline on kannatlikkus ja oskus motiveerida inimest edasi 

liikuma. 

Matka  läbiviija  peaks  olema  kindlasti  läbinud  rajajuhi  koolituse  ning  oskama  arvestada 

puuetega inimese oskuste ja võimalustega, samuti veenduma, et rada on liikumiseks sobilik. 

Kasuks  tuleb  see,  kui  ta  kontrollib  enne  matka  radade  olukorda:  kas  rajal  pole  liikumist 

takistavaid tegureid. 

Näide: Maarja Külal on laudtee, mis viib läbi metsa. 

Tugiisik, kes ise ratastoolis pole, kontrollis ja hindas ise enne matka ratastooliga liikudes raja 

olukorda, et veendumaks raja heakorras ning kõrvaldada võimalikud takistused.
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Kas liikumispuuetega inimestele pakutavate teenuste kohta käiv info on piisavalt 
kättesaadav? Milliseid vahendeid soovitate infoedastuseks? 



Pigem  ei  ole  kättesaadav.  Pakkumisi  ei  tule,  peab  ise  otsima.  Info  teenusepakkujate  ja 

loodusradade  kohta  peaks  tulema otse  puuetega  inimeste  kojale  ja  teistele  asutustele,  kus 

puuetega inimestega tegeletakse.

Idee: üritused, kus näidatakse, et ka liikumispuuetega inimesel on võimalik loodust avastada. 

Nt. puuetega inimeste päev,  kus teenusepakkujad saavad läbi viia erinevaid matkasid.  See 

oleks nii reklaam ettevõttele kui julgustaks ka liikumispuudega inimest looduses rohkem aega 

veetma. Oluline on sellise ürituse puhul arvestada inimeste vastupidavusega. Kui tulijad on 

kaugemalt,  siis  võivad  nad  juba  kohale  jõudes  olla  istumisest  väsinud.  Kerge  puudega 

inimestega  on  lihtsam.  Kindlasti  peaks  olema  kohapeal  toitlustuse  ja  tualeti  kasutamise 

võimalus. Mitmepäevase üritusega on võimaik ka majutusvõimalus.

Mitmepäevane  üritus  oleks  selles  mõttes  parem,  et  inimesed  saaksid  proovida  erinevaid 

matkaviise  või matku ning programm poleks nii  tihe,  kui see ühepäevase puhul  kujuneda 

võib. Sellisel juhul saaksid osaleda ka kaugemalt, kogu Eestist tulijad. Tugiisikute kaasamine 

on väga oluline nii kohapeal kui juba programmi koostamisel. Selliseid üritusi võiks kajastada 

meedias: ajalehed, Puutepunkti ajakiri, otsepostitus kutsega puuetega inimeste kojale jne.

Sellest võib järeldad, et Kagu-Eesti piirkonna loodusturismi  kitsaskohtadeks on jäänud: 

• Vähe  infot,  info  olemasolevate  võimaluste  ja  teenuste  kohta  ei  jõua  puuetega 

inimesteni.

• Paljud matkarajad ei ole läbitavad liikumispuuetega inimestele.

• Paljud matkarajad nõuavad väga head matkaja vastupidavust ( pikad distantsid), neid 

ei suudeta läbida ja sellega peab kindlast enne matka planeerimist arvestama.

• Puuduvad  koolitatud  matakajuhid  –läbiviijad,  kes  oskaksid  arvestada  puuetega 

inimeste  oskuste  ja  võimalustega  ja  kellel  oleks  eelnev  kokkupuude  puuetega 

inimestega . Ta peab olema kannatlik ja oskama motiveerida puuetega inimest edasi

liikuma.
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2.3 Küsitlus e-kirja teel Kagu-Eesti TIK infopunktidele

Küsitluse saatsin 25.03.2014. a SA Maarja Külale  ja Kagu –Eesti piirkonna kuuele turisminfo 

keskusele Põlva, Räpina, Värska, Võru, Otepää, Tartu. Nendest 02.04.2014.a kolm vastasid:

2.3.1 Põlvamaa Räpina TIK, infotöötaja ütluste põhjal võib kokkuvõtvalt nentida, et

loodusturismi pakkumisi  on ka puuetega inimestele.  Kohalikud ettevõtjad on puuetega 

inimestele vastu tulnud ja vastavalt võimalustele on neid vastu võetud aga vajadus seda 

valdkonda arendada ja  laiendada oleks  kindlast  rohkemgi.  Kohti,  kus liikumispuudega 

inimesed on käinud teenuseid saamas on küll olemas aga ratastooliga liikumiseks on vaid 

Taevaskodade matakarada. Loetlen siin mõned ettevõtted, kes on veel liikumispuuetega 

inimesi vastu võtnud:

• Matkajuht OÜ – matkad Taevaskojas, Valgesoos ja Meenikunno rabas mööda laudteed. 

Kõik matkad on hästi kulgenud.

• Haudamäe puhkemaja (Semora OÜ) peremees rääkis, et tema juures käis üks inimene 

paadimatkal Meelva järvel. Paadimatkaja jäi rahule. Paati tõstmine oli paras pusimine, 

ratastooliga paati ju ei sõida.

• Taevaskojas Saesaare paisjärvel sõidab jõelaev Lonny. Reisi  pikkus umbes 6 km ja 

kestab 45 min.

• Kassioru puhkemaja (Maaenergia OÜ) pakub kanuumatkasid. Puhkemaja peremees ja 

matkajuht  on  olnud  mõned  korrad  paari  liikumispuudega  inimesega  kanuumatkal. 

Marsruudid Kiidjärve-Taevaskoja,  Koorvere-Kiidjärve.  Peremees on alati  ise kanuus 

olnud, kuna korraldaja vastutus on sellisel juhul suur ja toob  välja,  et  ohud  on 

sellise retke puhul nii nagu ka laste gruppide puhul.

• Ahja Matkad OÜ. Kanuumatka alguskohale ja lõpp-punktile peab olema piisav ligipääs 

ja kui jõel puudest üleronimist pole, siis saab hakkama küll. Päästevest ilmselgelt väga 

oluline. Vajadusel on nad liikumispuudega inimese koos  matkajuhiga ühte kanuusse 

paigutanud.
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2.3.2 Tartumaa Turismiinfo infotöötaja vastustest kokkuvõtvalt on Tartumaal



liikumispuuetega inimeste matkavõimalused üsna kesised, kuna enamikel matkaradadel 

lai  laudtee  puudub,  samuti  puuduvad  piknikukohad-puhkekohad,  mis  oleksid 

invaliididele  mõeldud tualettruumidega  varustatud.  Seega  ratastoolis  liikuvate  inimeste 

jaoks matkavõimalused puuduvad täiseti.

Tartu  Külastuskeskust  ei  külasta  liikumispuudega  inimesed  tihti.  Küll  aga  võib  väita,  et 

ettevõtjad tunnevad ise huvi liikumispuudega inimeste vastu, tehes infokeskustest päringuid ja 

viies ennast selle teemaga kurssi, nt. muuseumitesse ehitatakse liftid ja kaldteed, pakutakse 

võimalust tegeleda linnu-või loomavaatlusega. Kindlasti  peaks info rohkem kättesaadavam 

olema. Enamikelt veebilehtedelt võimaluste kohta infot ei leia. Turismiettevõtjad peaksid ka 

rohkem  koostööd  tegema  Eesti  Liikumispuudega  Inimeste  Liiduga.  Seal  kus  Tartumaa 

puuetega inimesed on loodusturismi teenuseid saamas käinud, ei oska kahjuks välja tuua aga 

tagasiside osas pole negatiivset tagasisidet tulnud. Kiidusõnu on tulnud  Elistvere Loomapargi 

ja Tartu Botaanikaaia kohta, kus on  loodud kõik võimalused ka puuetega inimeste jaoks.

Ülalkirjutatu põhjal võib väita, et mõlemad pooled on rahule jäänud. Teenusepakkujal 

on küll tööd rohkem, aga selle kompenseerib kliendi rahulolu kogemuse saamine. Rõõm on 

tõdeda, et Põlvamaal on liikumispuuetega inimestel võimalik loodusturismist osa saada nii 

matkaradadel kui ka teenusepakkujate vahendusel.
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2.4 Intervjuu RMK Loodushoiu osakonna külastusjuhi Tiia Ilmetiga

RMK loodushoiu osakond on kavandanud ja rajanud üle Eesti 13 puhkeala-piirkonda.
Looduses liikumise teavet ja loodusharidust jagatakse üle Eesti asuvates teabepunktides
ja looduskeskustes, viimased pakuvad põnevaid programme ja praktilist tegevust  nii
lastele, noortele kui täiskasvanutele. Kas on mõeldud või kaasatud kuidagi ka puuetega
inimesed? 

Põlvamaal  on  Kiidjärve  looduskeskuse  maja,  mis  on  kohandatud  puuetega  inimeste 

vastuvõtuks;  esimesel  korrusel  on  õppematerjalidega  näidiste  saal,  avar  konverentsiruum, 

laiad uksed ja inva- WC. Kõiges on mõeldud ka puuetega inimestele. Looduskeskusele on 

selleks  looduse  poolt  säästlikuks  kasutamiseks  antud  Põlvamaa  ülikaunis  maastik  koos 

Kiidjärve Kuklaste kuningriigi, Valgesoo raba ja teiste looduse ning pärandkultuuri aaretega.

Loodusõpe  toimub  näitlike  vahendite  abil  looduskeskuses,  spetsiaalsetel  õppe-  ja 

matkaradadel, jagatava info kaudu paberil ja tahvlitel ning ühisürituste ja konkursside kaudu.

Kas RMK teeb koostööd EPIL või mõne teise sotsiaalhooldusasutusega? Kas sealt on
pöördutud koostööpakkumisega Teie poole?  

Meie  koostöö toimub Põlvamaal asuva Maarja küla elanikega. Näiteks oleme palunud neil 

osaleda  Taevaskodade  matkaraja  kavandamisel,  et  saaksime  kinnitust  puuetega  inimestele 

mõeldud rajaosa kõlblikkuses ja  sobivuses vaegliikurile.  Samuti  oli  kutsutud kogu Maarja 

küla  Taevaskoja  matkaraja  avamisele.  Selle  tõestuseks,  et  meie  koostöö  ei  ole  ühekordne 

projekt on kas või see, et pakume võimaluste piires tööd  paarile Maarja küla elanikule nt 

matkaraja koristus, talvel lume rookimine jne.
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Olite Taevaskodade matkaraja RMK poolne projektijuht, kuidas olete rahul saavutatud



tulemusega? 

Olen rahul!  Tööde teostajaks oli   OÜ „Raxwood“, kes väga mõistvalt  ja kohusetundlikult 

suhtus liikumispuuetega inimestele mõeldud rajaosa ehitusse ja tööde käigus sai  korduvalt 

katsetatud raja sobivust, Maarja külast pärit, ratastoolis liikuva inimesega. 

Kas RMK-l Kagu -Eestis on veel plaanis midagi liikumispuuetega inimeste jaoks ära
teha? Koolitused RMK personalile vms?

Koolitused RMK loodusvahtidele (nemad  võtavad matkaradadel külalisi  vastu ja jälgivad 

radade korrasolekut) toimuvad pidevalt. Seal õpetatakse ka suhtlemist puuetega inimestega ja 

nende vajaduste mõistmist. Järgmise projektina on kavas Nohipalus Meenikunno matkaraja 

renoveerimine,  kus  saab  osaliselt  rada  läbida  ka  ratastoolis.  Oleme  selle  projekti 

kaasrahastamiseks teinud taotluse 2014 a KIKi, et  saada abi ERF –i vahenditest (Euroopa 

Liidu Regionaalarengu Fondi).

Kas teate, kus on liikumispuudega inimesed käinud loodusturismi teenuseid saamas ja
milline on olnud tagasiside? 

Negatiivset tagasisidet ei ole olnud. Tean, et on käidud Taevaskojas ja Ilumetsas Põrguhaual.

Isiklik kogemus oli Taevaskoja matkaraja avamatkalt, kus kõik Maarja küla elanikud osalesid

ja jäid matkaga väga rahule. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et RMK Loodushoiu osakond on arvestanud puuetega inimestele 

liikumisvõimaluste  loomisega  ja  sellesuunalised  projektid  on  töös.  Hea  on  tõdeda,  et 

kaasatakse vaegliikureid juba varakult, nende jaoks mõeldud  radade ehitamise käigus, sest 

see näitab  hoolivust  ja  koostöövalmidust.  Heaks  eeskujuks  puuetega  inimestele  matkaraja 

loomisel on matkaraja distantsi pikkus ja raskusaste, sest see ei tohi olla väga raske ja väga 

pikk,  peab  arvestama  ratastoolis  kliendi  võimekusega.  Kindlasti  peavad  raja  ääres  olema 

puhkamiseks loodud kohad. Kõigi nende eespool loetletud  asjadega on RMK arvestanud, 

senini loodud matakaradadel  Väike Taevaskojas, Valgesoos ja Ilumetsa Põrguhaual.
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3. Arutelu

Antud  bakalaureusetöö  arutelu  osa  keskendub  intervjuude  tulemustele,  vaatluspõhiselt 

matkaradadel  tehtud  uuringutele  ja  omapoolsetele  seisukohtadele.  Läbiviidud  intervjuude 

tulemustest  selgusid  liikumispuuetega  inimestele  Kagu-Eestis  asuvate  matkaradade 

juurdepääsetavuse vähesus ning teised looduspuhkuse veetmise kitsaskohad.

TIK-ile saadetud ja AS Maarja külale tehtud küsitlusandmete põhjal saime teada, et 

puuetega inimeste   vajadus looduses viibimise ja  matkavõimaluste  järele  on olemas,  kuid 

peamised  kitsaskohad  tulenevad  vähese  informatsiooni  jõudmisest  liikumispuuetega 

inimesteni ja nende jaoks tehtud looduspuhkuse pakkumiste vähesusest.

Matkaradade külastavus on võimatu piiratud  võimaluste tõttu parklates ning turvaliste 

laudteede ja  inva- WC  puudumise tõttu. Kagu-Eestis on matkaradu 11, millest vaid kolm on 

läbitavad ratastooliga matkajale, see tähendab olemasolevast ressursist on kasutatud vaid 27 

protsenti. Nende põhjal on tehtud järgnevad järeldused ja ettepanekud. 

3.1 Peamised järeldused ja ettepanekud

Enamikele kõndivatest  turistidest ei pruugi tunduda olulisena mõne sentimeetrine erinevus 

ukselingi kõrguses, väiksed astmed või kallakud põrandas või erinevate viitade või märkide 

suurus  ja  paigutus.  Kuid  antud  näidete  puhul  on  ratastoolis  kliendi  tolerants  tunduvalt 

väiksem.  Mainitud  erinevused  võivad  saada  turismiteenuste  kasutamisel  otsustavaks 

takistuseks (Westcott 2004) 24
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Kui ratastoolis kliendile on tagatud vajalik juurdepääsetavus teenuste kasutamiseks, 

siis kliendi liikumine ei ole piiratud. Ratastoolis inimese liikumist takistav puue ise ei ole 

piirav, selleks on sotsiaalne tõrjutus läbi disaini ja teenindajate hoiakute. (Barnes ja Mercer 

2010)25 

E L – is on kerge kuni raske liikumispuudega inimesi ligi 80 miljonit. Eesti Puuetega 

Inimeste Liidu 2011 a statistika andmetel 26 on Eestis 128 087 puuetega inimest, kes sooviksid 

liikuda  looduses  ja  nautida  vastavalt  võimalustele  neid  hüvesid,  mida  pakutakse 

loodusturistidele.  Lähtuvalt  „Puuetega  inimeste  toimetuleku  ja  vajaduste  uuringust“  on 

puudega inimesi (sh. ka liikumispuudega) kõige enam Lõuna-Eestis ning kõige vähem Lääne-

Virumaal (Puuetega … 2006: 7)

Puuetega inimeste jaoks ei ole teavet. Siit edasi tundub, et sihtkoha külastus ei ole 

otstarbekas, kuna puuduvad kompleksteenuste osutajad, kes pakuvad nii aktiivset tegevust, 

kui ka majutust, transport on kallis ja aeganõudev, puuduvad eripuuetega inimestele vajalikud 

tingimused.

Eelnevalt  mainitu  põhjal  on Lõuna-Eesti  turismiettevõtetel  kõige  enam potentsiaali 

liikumispuudega  inimestele  teenuste  loomiseks.  Piirkonnas  on  sobivate  klientide  hulk 

kahekordne ja seega ka vajadus puutega inimestele sobivate matkaradade järele. 

Lähtuvalt sellest peaksime ühiste jõududega looma võimalused Meenikunno matakarajal ka 

liikumispuuetega  inimestel  liikumiseks.  Selleks  on  vaja  välja  ehitada  nõuetele  vastav 

matkarada, kus oleks jälgitud ja täidetud kõik liikumispuuetega inimestele vajalikud nõuded. 
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3.1.1 Ettepanek RMK Nohipalu, Meenikunno matkaraja 

rekonstrueerimiseks

Meenikunno  matkarada27 asub  Veriora  vallas.  Lähim  asula  on  Nohipalu.  Lähim 

ühissõidukipeatus  on Ilumetsa raudteejaam Tartu−Orava liinil.  Jalgsi  tulijal  on mõistlikum 

alustada matka RMK Päikeseloojangu maja juurest.

Meenikunno matkarada on tähistatud värviliste lipikute ja viitadega ning huvitavamate 

kohtade juures on infotahvlid. Kui teha pilte ja loodusvaatlusi, pidada piknikut ja ronida torni, 

võib rajal kuluda kolm-neli tundi, nobedal astujal poolteist tundi. Täispikkuses rada (5,8 km) 

on jõukohane kõigile.  Autoga  tulija  saab  parkida  kas  Liipsaare  või  Päikeseloojangu maja 

parklas.

Alustada  saab  matka  RMK  Päikeseloojangu  maja  lähedalt,  laudraja  otsast.  Üsna 

alguses  on  paremat  kätt  laukajärved,  edasi  lageraba  lõik  ja  siis  rabasaared.  Hiliskevadel 

õitsevad  jõhvikad,  küüvits,  sookail,  hanevits  ning  tupp-villpea.  Raja  servas  võid  silmata 

huulheina. Teekond üle raba Liipsaare tornini on 2,4 km pikk. Torni juurest saab keerata uuele 

rajalõigule  (3,4  km).  Meenikunno  piirkond  pakub  tõepoolest  kõike,  mida  matkahuviline 

soovib looduses näha ja vaadata. 
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inimestele. Praegu on neil küll võimalus näha matkarada  paarist kohast autoparkla lähedalt, 

sealt edasi liikumise võimalus aga puudub. Tegelikult hakkavad katsumused ja probleemid 

juba parklast, sest puuduvad standarditest laiemad parkimiskohad ja laiemate ustega tualetid. 

Püüaksin lahendada seda probleemi Meenikunno matkaraja rekonstrueerimisega.

Kuidas olukorda parandada? 

• Kõikide turismifirmade veebilehekülgedelt  võiks  leida  sellise  info,  kas  ja  milliseid 

teenuseid puuetega inimestele pakutakse. 

• Turismifirmade aitamiseks võiks PI organisatsioonid kirjeldada oma liikmete vajadusi 

ja soove ning edastada selle info turismifirmadele.

• Liikumispuuetega inimeste jaoks mõeldud teenused võiksid kohapeal olla märgistatud, 

et kõik oleks nähtav ja selge.

• Üldistes reklaamides võiksid ettevõtted hakata kasutama näiteks ratastoolimärgist, mis 

osutaks, et liikumispuudega inimestele on teenused olemas.

• Meenikunno matkarajal on kaks parklat, millele on hea juurdepääs autotranspordiga . 

Rekonstrueerimist  peaks alustama nendest parklatest. 

• Puhkekohad  võiksid  olla  välja  ehitatud  Päikeseloojangu  maja  juurde  (hea  vaade 

kõrgendikult soole) ja Liipsaare vaatetorni juurde, mis asub samuti kõrgendikul , sealt 

on hea jälgida matkarajal toimuvat. 

• Parklates peaksid olema üldkasutatavad tualettruumid, mis on eraldi märgistusega ja 

kindlasti varustatud  ratastooli jaoks vajaliku kaldteega.

• Parklad  on  vaja  katta  kõva  pinnasega,  nt.  peenkruusaga  ja  maha  märkida 

parkimiskohad.

• Parklatest  peaks  algama  kaldteega  varustatud  laudtee,  mis  kulgeks  ilma 

trepiastemeteta  esimese   puhkekohani,  ehk  siis  Liipsaares  vaatetornini   ja 

Päikseloojangu maja juures majani.
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• Sealt  edasi  saaks  juba  matkarajale,  mis  peab  olema  ehitatud  vastava  laiusega,  et 

ratastoolid  saaksid  seal  liikuda.  Laudtee  peab  olema  stabiilsel  alusel,  et  ei  tekiks 

äravajumisi  ja  servades  peab  olema  kõrgendus,  et  ratastool  ei  saaks  rajalt  maha 

veereda.  Samuti  peavad  matakarajal  olema  nn.  teetaskud,  mis  võimaldaksid 

ratastoolidel teieteisest mööduda ja vastutulevaid matkajaid mööda lasta. Väga tähtis 

on et laudrajal kõrval olevad puhkekohad oleksid piisava laiusega ja võimaldaks ka 

ratastooli pingi kõrvale paigutada.  

• Teeviidad ja infotahvlid peaksid olema ratastooliga liikuva inimese silmade kõrgusel, 

see võimalda ka neil matkajatel teabest osa saada ja iseseisvalt matka nautida.
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4. Tulemused

Tulemuste  peatükis  on  kajastatud  uurimistööga   vaatluspõhisel  teel  saadud  ülevaade 

matkaradade olukorrast Kagu -Eestis (Tabel 2)

Tehtud vaatlusandmete põhjal saab järeldada, et Kagu-Eesti üheteistkümmnest matkarajast on 

vaid kolm matkarada liikumispuuetega inimestele osaliselt läbitavad ja nendele radadele on 

loodud  liikumispuuetega  inimestele  vastavad  tingimused.  See  näitab,  et  olemasolev 

loodusressurss on vaid  1/3 ulatuses liikumispuuetega inimeste jaoks avatud.

TIK-ile  ja  AS  Maarja  külale  tehtud  e-kirjade  küsitlusandmete  põhjal  aga  saime  teada,  et 

puuetega inimeste  vajadus looduses viibimise ja matkavõimlauste järele on olemas. 

Intervjuust RMK loodushoiuosakonna töötajaga saime kinnitust, et RMK töötab selles suunas, 

et matkavõimalused avaneksid ka liikumispuuetega inimestele ja Nohipalus asuv Meenikunno 

matkaraja rekonstrueerimise projekt on juba käivitatud.  

Tabel 2. Ülevaade matkaradade vastavavusest liikumispuuetega inimeste vajadustele

Matkarada Tegevused Pakutavad võimalused 
liikumispuuetega inimestele

Hatiku koprarada matkarada, linnuvaatlus Liikumisvõimalused puuduvad
Kiidjärve kuklasterada sipelgate vaatlus, 

õppeotstarbeline rada
Liikumisvõimalused puuduvad

Lõunalaagri matkarada tegevused ajaloohuvilistele, 
rattamatk

Liikumisvõimalused puuduvad

Tilleoru matkarada Jalgsimatk Liikumisvõimalused puuduvad
Väike Palojärve matkarada jalgsimatk järvede vahel Liikumisvõimalused puuduvad
Võhandu matkarada matkarada, marja-ja seene 

korjamine
Liikumisvõimalused puuduvad

Lajavangu matka-suusarada suvel matkamine, talvel 
suusatamine

Liikumisvõimalused puuduvad

Taevaskodade matkarada Vaba aja ja puhkuse veetmine, 
matkarada ajaloohuvilistele

Osa rajast liikumispuuetega 
inimestele läbitav. WC, parkla 
olemas

Meenikunno matkarada matkamine, marjakorjamine, 
linnuvaatlemine

Ratastoolis liikujale rada mitte 
läbitav, WC puudulik, parkla 
olemas

Ilumetsa Põrguhaua õpperada näitus, õppeotstarbeline rada Rada sobib liikumispuuetega 
inimestele. WC puudulik, parkla 
sobiv

Kiidjärve õppekeskus koos 
Valgesoo õpperajaga

matkarada, õppeotstarbeline Liikumispuuetega inimestele rada 
läbitav 180m. WC, parkla olemas

37



Kokkuvõte

"Matkarajad  liikumispuuetega inimestele Kagu-Eestis“.

Käesoleva  bakalaureusetöö  eesmärgiks  oli  kontrollida  hüpoteesi,  et  Kagu-Eestis,  Põlva 

maakonnas  Kiidjärve-Kooraste  ja  Räpina-Värska  puhkealal  on  liikumispuudega  inimestel 

suhteliselt  piiratud  võimalused  loodusturismitoodete  ja  -pakettide  kasutamiseks  ning 

mõningate  muudatuste  tegemine  loob  puuetega  inimestele  paremaid  looduses  puhkamise 

võimalusi.

Kuna loodusturismi peetakse üheks kiirelt arenevaks valdkonnaks maailmas, siis on 

oluline  anda  ülevaade  Kagu-Eesti  loodusturismis  matkaradade  olukorrast,  kitsaskohtadest 

ning  arengusuundadest.  Kagu-  Eestis  on  ainulaadne  ja  rikkalik  loodusmaastik,  mis  peaks 

tagama head võimalused looduses puhkamiseks kõikidele inimgruppidele, olenemata soost, 

vanusest,  puudest  jne.  Seetõttu  käsitles  autor  liikumispuudega  inimestele  suunatud 

loodusturismitoodete,  eeskätt  matkaradade,  valmisolekut  ja   looduse  tundmaõppimise 

võimaluste pakkumist kui valdkonna perspektiivset arengusuunda.

Uurimuses  saadud  tulemuste  põhjal  võib  järeldada,  et  töö  sissejuhatavas  osas 

püstitatud hüpotees on tõene. Kagu-Eestis on vähe võimalusi konkreetselt liikumispuudega 

inimestele suunatud loodusturismi toodete ja teenuste kasutamiseks. Õppe- ja matakaradasid 

on,  kuid  spetsiaalsel  vaegliikurile  suunatud  ja  väljatöötatud   hästi  reklaamitud  teenuste 

võimalused on kesised.

Kokkuvõtvalt on uurimuse tulemused järgnevad:

Tuleb eeskuju võtta välismaal tehtud selle valdkonna uuringutest ja projektidest. Hea 

näitena    on  Soomes  väga  palju  matakaradu,  millele  on  ratastooliga  juurdepääs  tagatud, 

enamik neist  asuvad erinevates loodusparkides ja on külastajatele tasuta, nagu ka meie RMK 

hooldatavad matkarajad. Loodusparkides on ratastoolijuurdepääsuga WC-d, parklad, söögi- ja 

puhkekohad.
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Heaks  näiteks  on  ka  Suurbritannias  kasutatav  matkaradade  märgistussüsteem NAS 

(National  Accessible  Scheme  2004),  kus  looduses  asuvad  matkarajad  on  jagatud 

raskusastmete  järgi  kategooriatesse  ja  välja  toodud  millised  on  võimalused  puuetega 

inimestele nendel radadel liikumiseks. Märgistuse eesmärgiks on anda puuetega inimestele 

võimalikult täpne ülevaade matkaradade ligipääsetavusest ja  liikumisvõimalustest.

Need projektid omavad Eesti  turismivaldkonna tuleviku  jaoks suurt  tähtsust,  kuna 

näidised  on  võetud  riikidest,  mis  on  turismiarenduse  poolest  sammukese  võrra  Eestist 

kaugemale  jõudnud.  Nendes  välismaalt  võetud  näidisprojektides  on  tõstatatud  ühe 

probleemina ligipääsetavus  ning selle  parandamine.  Oluline on seejuures  projektides  välja 

toodud fakt,  et  kui  tagatakse ratastooliga  liikujale  juurdepääs  vaatamisväärsustele,  siis  on 

garanteeritud suurepärased võimalused kõikidele teistele, kaasa arvatud vanematele inimestele 

ja lastega peredele.

Turismiinfo punktidelt saadud küsitluste põhjal saab kokkuvõtvalt öelda, et Põlvamaal 

on mõningad loodusturismi pakkumised, mis on mõeldud puuetega inimestele, nt. Ilumetsas 

Põrguhaua õpperada, Taevaskoja matkarada ja Valgesoo matkarada. Kohalikud ettevõtjad on 

puuetega inimestele vastu tulnud ja vastavalt võimalustele on neid vastu  võetud aga vajadus 

seda valdkonda arendada ja laiendada oleks kindlast rohkemgi veel.

Põlvamaal asuva sotsiaalhooldeasutuse SA „Maarja küla“ toob välja matkade korraldamise 

kitsaskohad mis on jäänud  probleemiks Kagu-Eesti piirkonnas:

• Vähe  infot,  info  olemasolevate  võimaluste  ja  teenuste  kohta  ei  jõua  puuetega 

inimesteni.

• Paljud matkarajad ei ole läbitavad liikumispuuetega inimestele.

• Paljud matkarajad nõuavad väga head matkaja vastupidavust ( pikad distantsid), neid 

ei suudeta läbida ja sellega peab kindlast enne matka planeerimist arvestama.

• Puuduvad  koolitatud  matakajuhid  –läbiviijad  ,  kes  oskaksid  arvestada  puuetega 

inimeste  oskuste  ja  võimalustega  ja  kellel  oleks  eelnev  kokkupuude  puuetega 

inimestega.

39



Kuna valdkonnas  esineb  uurimuse  tulemustest  lähtuvalt  mitmeid  vajakajäämisi,  on 

oluline  välja  tuua  soovituslikud  ettepanekud  edasise  tegevuse  tarbeks  antud  valdkonnas. 

Kõige  tähtsam on koostöö  edendamine,  et  ettevõtjad  oskaksid arvestada  liikumispuuetega 

inimeste vajadustega ning liikumispuuetega inimesed teaksid neid loodud võimalusi kasutada.

Näiteks on toodud Väikese Taevaskoja matkarada  ja Soomaal asuva Riisa matkarada, mis on 

vaegliikuri jaoks korralikult välja ehitatud ja vajaliku märgistustega tähistatud.

Nende  näidete  põhjal  on  koostatud  nägemus,  milline  võiks  olla  Kagu-Eestis, 

Nohipalus asuv  RMK Meenikunno matkarada peale renoveerimistöid.  Küsitletud on RMK 

Loodushoiu  osakonna   projektijuhti,  Meenikunno  matkaraja   rekonstrueerimise  ja 

liikumispuuetega inimestele kohandamise võimalustest.   

Intervjuust  RMK Loodusosakonna projektijuhiga selgus, et RMK-s  tehakse koostööd 

EPIl-i (Eesti Puuetega Inimeste Liidu) SA“Maarja küla“ inimestega. Juba on rajatud puuetega 

inimestele liikumisvõimalusi pakkuvad õppe- ja matkarajad. 

Renoveeritud  on  Kiidjärve  looduskeskuse  õppehoone,  kus  on  võimalus  ka 

liikumispuuetega inimesi vastu võtta ja teha neile koolitusi.  Järgnevalt on kavas renoveerida 

ja  kohandada  liikumispuuetega  inimeste  jaoks  Nohipalus  asuv  Meenikunno  matkarada. 

Selleks  on  juba  tehtud  taotlus  2014.  a  Meenikunno matkaraja  rekonstrueerimise   projekti 

kaasrahastamiseks KIK-le (Keskkonna Investeeringute Keskus), et saada abi ERF-i ( Euroopa 

Liidu Regionaalarenduse Fondi) vahenditest. 

Sellega võib öelda, käesolev tööga on antud tõuge ja saavutatud pisike edasiminek Kagu-Eesti 

matkaradade  renoveerimisel  ja  matkavõimaluste  laiendamisel  liikumispuuetega  inimeste 

jaoks.  
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Summary

“Hiking trails for physically-challenged people in South-Eastern Estonia”.

The aim of this bachelor’s thesis is to confirm the hypothesis that in South-Eastern Estonia, 

on  the  Kiidjärve-Kooraste  and  Räpina-Värska  recreational  grounds  in  Põlva  County,  the 

options  to  use  nature  tourism  products  and  packages  are  rather  limited  for  physically 

challenged people, and making some changes would create better possibilities for them to 

enjoy being outdoors.

Because nature tourism is considered to be one of the rapidly developing fields in the 

world, it is important to provide an overview of the conditions, bottlenecks and development 

directions of hiking trails in South-Eastern Estonia. The landscape of South-Eastern Estonia is 

unique and lush and should provide good options to all groups for recreation in nature no 

matter their gender, age, handicap, etc. That is why the author discussed the development 

prospect of nature tourism products, especially from the aspects offering hiking trails, being 

ready and providing options for getting to know nature.

The results of the research allow the conclusion that the hypothesis proposed in the 

introduction  of  the  thesis  is  correct.  In  South-Eastern  Estonia,  there  are  only  a  few 

opportunities to use nature tourism products and services designed specifically for physically 

challenged people.  There are  some study and hiking trails,  but the services aimed at  and 

developed for a physically challenged person are scanty.

In conclusion, the results of the research are as follows:

A hint should be taken from foreign research and projects  in  this  area.  A good example: 

Finland has many hiking trails that can be accessed by wheelchair, most of them are located in 

various nature parks and are free for visitors, just like our hiking trails maintained by the State 

Forest Management Centre. In parks, there are restrooms, parking lots and eating and resting 

areas with wheelchair access.
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Another  good  example  is  Great  Britain's  tag  system  NAS  (National  Accessible 

Scheme 2004), which means that natural hiking trails are categorised by their difficulty level 

and it has been pointed out how and if handicapped people can navigate these trails. 

The  aim  of  tagging  is  to  provide  handicapped  people  with  an  accurate  overview of  the 

accessibility of hiking trails and their navigation options.

These projects are very important in terms of the future of Estonian tourism, since the 

examples  have  been  taken  from  countries  that  have  surpassed  Estonia  in  tourism 

development.  One  of  the  problems  established  in  those  foreign  example  projects  is 

accessibility and its improvement. An important point in these projects is that if people in 

wheelchairs are provided with access to sights, then great options for everyone else, including 

the elderly and families with children, are provided as well.

Based on the questionnaires filled out by tourism information centres it can be said 

that  Põlva County features  some nature tourism locations  that  are  meant  for handicapped 

people, such as the study trail of Põrguhaua in Ilumetsa and the hiking trails of Taevaskoja 

and Valgesoo. Local entrepreneurs have met the needs of the handicapped and provided for 

them according to their own possibilities, but there is definitely more need to develop and 

expand this field!

The Maarja küla social care establishment in Põlva County points out some bottlenecks of 

organising the hikes that have remained problematic in South-Eastern Estonia:

• Not enough information, the information about existing options and services does not 

get to people

• Many hiking trails are not accessible for physically challenged people.

• Many hiking trails demand great stamina from the hiker (long distances), and they 

cannot be covered, which has to be taken into account while planning the hike.

• There is a lack of trained hiking guides who would be able to take into account the 

skill and possibilities of handicapped people and who would have previous experience 

with handicapped people.
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Since  this  field  has  many shortcomings according  to  the  results  of  the  research,  it  is 

important to suggest some proposals for future action in the field. 

The  most  important  thing  is  to  develop  cooperation,  so  entrepreneurs  are  able  to 

consider the needs of physically handicapped people and they know about the created options 

to be able to use them.

For example, the hiking trail of Väike Taevaskoda and the Riisa hiking trail in Soomaa have 

been properly developed for a physically handicapped person and tagged accordingly.

Based on these examples, a vision has been created about how the Meenikunno hiking 

trail in Nohipalu, South-Eastern Estonia, maintained by the State Forest Management Centre, 

could look like after renovation. The tourism manager of the Nature Preservation Department 

of the State Forest Management Centre, was asked about the possibilities of reconstructing the 

hiking trail and adapting it to the needs of the handicapped.

From the interview with manager it was found out that the State Forest Management 

Centre is cooperating with the Association of Handicapped People in Estonia and the people 

in Maarja küla.  Study and hiking trails  with navigation options for the handicapped have 

already been created. The study building of the nature centre of Kiidjärve has been renovated 

and it is possible to welcome the handicapped and organise training for them there. Next, it is 

being planned to renovate and adapt the hiking trail of Meenikunno in Nohipalu. For that, an 

application to fund the 2014 Project of reconstructing the Meenikunno hiking trail has been 

submitted  to  the  Environment  Investment  Centre  in  order  to  receive  support  from  the 

European Union Regional Development Fund.

Therefore it can be said that this thesis has given a slight nudge towards and achieved small 

success in the renovation of the hiking trails  in South-Eastern Estonia  and expanding the 

hiking opportunities for physically challenged people.
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Lisa 1. Turismiinfokeskuste küsitlusleht

1. Milline  on  üldine  arvamus  loodusturismi  teenuste  pakkumisest  liikumispuuetega 

inimestele?

2. Kas leiate, et liikumispuuetega inimesed on piisaval määral huvitatud ja motiveeritud 

kasutamaks loodusturismi teenuseid? 

3. Kas  liikumispuuetega  inimestele  pakutavate  teenuste  kohta  käiv  info  on  piisavalt 

kättesaadav? Milliseid vahendeid soovitate infoedastuseks? 

4. Kas olete teadlik, kus on liikumispuuetega inimesed käinud loodusturismi teenuseid 

saamas?

5. Kuidas on rahule jäädud?

Lisa 2. Intervjuu kava

1. RMK loodushoiu osakond on kavandanud ja rajanud üle Eesti 13 puhkeala-piirkonda. 

Looduses  liikumise  teavet  ja  loodusharidust  jagatakse  üle  Eesti  asuvates 

teabepunktides  ja  looduskeskustes,  viimased  pakuvad  põnevaid  programme  ja 

praktilist  tegevust   nii  lastele,  noortele  kui  täiskasvanutele.  Kas  on  mõeldud  või 

kaasatud kuidagi ka puuetega inimesed? 

2. Kas  RMK  teeb  koostööd  EPIL või  mõne  Sotsiaalhooldusasutusega?  Kas  sealt  on 

pöördutud koostööpakkumisega Teie poole?

3. Olite Taevaskodade matkaraja RMK poolne projektijuht, kuidas olete rahul saavutatud 

tulemusega?

4. Kas RMK-l Kagu -Eestis on veel plaanis midagi liikumispuuetega inimeste jaoks ära 

teha? Koolitused RMK personalile vms?

5. Kas teate kus on liikumispuudega inimesed käinud loodusturismi teenuseid saamas ja 

milline on olnud tagasiside? 
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Lisa 3. Vaatlusprotokoll

1. parkimisvõimalused matkabusssidele ………... olemas/ puudub

2. piknikuplats …………………………………...  olemas /puudub

3. tualeti olemasolu (ratastooliga inimestele sobiv) olemas/puudub

4. ratastooliga matkarajal liikumisvõimalus …….. olemas/puudub 

5. matkarajal olev märgistus ……………………... olemas/puudub
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