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Autor soovib välja selgitada oma töös külastajate rahuolu ja eelistused, kasutades Otepää 

looduspargi matkaradasid. Analoogset uuurimust on tehtud põgusalt.Käesoleva töö 

eesmärgiks on uurida  külastatavust seoses matkaradadega ja teha analüüs küsitlusest. Kuna 

Otepää on Lõuna- Eesti üks suurimaid turismiobjekte, on väga oluline teada, mida külastajad 

sellest arvavad ja kuidas olukorda parandada ning muuta huvitavamaks. Külastajate rahulolu 

küsimustiku kaudu soovin teada saada, milliseid matka- ja õppeprogramme ja huvipäevi 

oodatakse Otepää looduspargilt? 

Empiirilises osas analüüsitakse külastajate rahulolu ja eelistusi ning ettepanekuid Otepää 

looduspargi liikumis- ja matkaradade arendamiseks Küsitluse tulemused andsid ülevaate 

,milliseid eelistusi ja ettepanekuid  küsitlejad välja pakkusid. Millised on populaarsed 

vaatamisväärsused ja millisest hupäevast oldi huvitatud ?.Laste ja täiskasvanute matkaviisi 

eelistused langesid ühte. Populaarseks matkaviisiks osutus laste seas jalgsimatk - 22% 

vastanutest. Täiskasvanute hulgas oli jalgsimatka eelistajate Populaarseks vaatamisväärsuseks 

osutus Pühajärv 15 % ( 31 ) selliselt vastasid täiskasvanud, neist 20 % ( 23 ) lastest vastas, et 

populaarseks vaatamiväärsuseks on Pühajärve park. Võrreldes kahte natuke sarnast tööd  

selgus kõigis uuringus,et populaarseks vaatamisväärsuseks on Pühajärv ja selle ümbrus.   
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The author of this diploma paper has chosen for the research theme the use of the Otepää Nature 

Park as well as the contentment of visitors,whereas hitherto existing research has been one-sided. 

The goal of the paper was to clear up the grade of visiting, the satisfaction and f visitors. As the result 

of the questioning has appeared the interest of people in different study programs of wandering 

paths as well as the days of interest of visiting.In the research of 2003 the same fact has been 

proved, that the most preferable wandering path is The Pühajärve Wandering Path.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisukord 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................... 7 

1. ÜLEVAADE OTEPÄÄ LOODUSPARGIST ............................................................... 8 

1.1 Asend, tsoneering, valitsemine .................................................................................... 8 

1.2 Otepää looduspargi väärtused ...................................................................................... 8 

2. KAITSEALADE TURISMI PROBLEEMID JA VÕIMALUSED............................... 9 

2.1 Säästva turismi olemus ................................................................................................ 9 

3 OTEPÄÄ LOODUSPARK TURISMI SIHTPAIGANA ............................................. 11 

3.1 Matkaradade ja liikumisradade üldiseloomustus ....................................................... 12 

3.2 Loodushariduse võimalused matkaradadel ................................................................ 13 

3.2.1 Puhkus ja haridus .................................................................................................... 13 

3.3 Otepää looduspargi külastatavus ............................................................................... 14 



 7 

KÜLASTAJATE UURINGU METOODIKA................................................................. 16 

TULEMUSED ................................................................................................................. 18 

ARUTELU ...................................................................................................................... 30 

ETTEPANEKUD ............................................................................................................ 31 

Kokkuvõte..................................................................................................................... 

Summary....................................................................................................................... 

Kasutatud kirjandus...................................................................................................... 

Lisad.............................................................................................................................. 

 

 



 8 

SISSEJUHATUS 

Turism on majandusharu, mis ühest küljest mõjub soodsalt piirkonna majanduslikule 

arengule, ent teisalt võib ohustada see piirkonna loodusväärtusi ja kultuuritraditsioone. 

Otepää kõrgustikku peetakse üheks Eestimaa kaunimaks piirkonnaks. Siinses 

kuppelmaastikus vahelduvad kõrgendikel paiknevad lagedad põllulapid ning metsatukad, 

kõrgendike jalameil asuvate soolappide ning järvesilmadega. Säilitamaks Otepää 

kõrgustikule iseloomulikku maastikupilti, loodi 1979. aastal kõrgustiku kõrgeimasse ning 

vaheldusrikkamasse ossa Otepää looduspark (tollane maastikukaitseala). Otepää piirkond on 

aastakümnete jooksul kujunenud puhkajate ning turistide meelispaigaks, olles üks põhilisi 

Lõuna-Eesti turismisihtkohti. See aga seab tugeva surve alla piirkonna loodusväärtused. 

Säilitamaks tulevastele põlvedele piirkonna loodusväärtusi, on üheks võimaluseks külastajate 

suunamine kindlatele radadele. Selleks otsustasingi koostada küsimustiku, et selle kaudu 

teada saada külastajate ettepanekud ja eelistused.  

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Otepää looduspargi matkaradade külastatavust ja 

külastajate rahulolu seoses  nende radadega. Kuna Otepää on Lõuna- Eesti üks suurimaid 

turismiobjekte, on väga oluline teada, mida külastajad sellest arvavad ja kuidas olukorda 

parandada ning muuta huvitavamaks. Külastajate rahulolu küsimustiku kaudu soovin teada 

saada, milliseid matka- ja õppeprogramme ja huvipäevi oodatakse Otepää looduspargilt? 

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas 

antakse ülevaade Otepää looduspargi üldiseloomustusest, väärtusest, loodusharidusest, 

liikmis- ja matkaradadest, turismipiirkonnast, külastatavusest ning keskkonnaprobleemidest. 

Empiirilises osas analüüsitakse külastajate rahulolu ja eelistusi ning ettepanekuid Otepää 

looduspargi liikumis- ja matkaradade arendamiseks. 

Bakalaureusetöö allikmaterjalina on kasutatud trükis ilmunud teoseid, artikleid, interneti 

ametlikke kodulehekülgi, käsikirjalisi materjale ning Otepää looduspargi arengudokumente. 
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1 ÜLEVAADE OTEPÄÄ LOODUSPARGIST 

1.1. Asend, tsoneering valitsemine ja loodus 

Otepää looduspark paikneb Valga maakonna põhjaosas Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste 

valla maadel (Evestus 2008).. 1. jaanuari 2004. aasta seisuga on Eestis kokku 149 

maastikukaitsela (Toots 2009), neist suurim on Otepää looduspark (maastikukaitseala) 

pindalaga 22 430 hektarit. Otepää kõrgustik hõlmab 1180 ruutkilomeetri suuruse ala. 

(Evestus 2008). Vastavalt looduspargi kaitse-eeskirjale jaguneb maa-ala kaheks vööndiks: 

sihtkaitse- ja piiranguvööndiks. Otepää looduspark kuulub Natura 2000 eelvalikalade 

nimekirja. Otepää looduspark moodustati 11. juuli 1957. a. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 

määrusega, (RI 1997,25,388). Otepää looduspargi valitseja on Vabariigi Valitsuse 8.12.1999. 

a määrusega nr. 376 ( RTI 1999. 94. 837) Otepää looduspark teeb koostööd kohalike 

omavalitsuste, maaomanike, riigimetskonna ja maakonna keskkonnateenistusega (Evestus & 

Turb 2008). Otepää looduspargi maastiku kujundamise elementideks on mäed (Kuutsemägi , 

Harimägi, Väike-Munamägi jt.), moreenkünkad, madalsood, järved, erinevad metsakooslused 

(salu-, sürja- , laanemetsad), poollooduslikud kooslused. Järvesid on selles piirkonnas 65, 

neist suurim on Pühajärv, pindalaga 285,9 ha. (Raukas, Kaasik 1996 )  

1.2 Otepää looduspargi väärtused 

Otepää looduspargi üheks eesmärgiks on rekreatsiooni ja puhkevõimaluste pakkumine, 

kaitseala väärtuste tutvustamine ning loodushariduse edendamine. Otepää looduspark on 

rikas mitmekesiste loodusväärtuste poolest. Nendeks on: unikaalne geomorfoloogia ja 

iseloomulikud pinnavormid, geomorfoloogiliselt unikaalne Euroopas, maastike mosaiikne 

liigendatus, massiivsed looduslikud alad sh salu- ja lodumetsad, sürjametsad. (Turb, Nestra 

2003) Üheks oluliseks väärtuseks on ka pärandkultuur- ja puhkemaastike säilitamine, 

tutvustamine.  

Otepää looduspargi väärtuste hulka kuulub ka tema fauna ja floora, mis vajavad kaitset. 

Olulisel kohal on ka rekreatiivne väärtus (Evestus 2008) Otepää looduspargi väärtuste hulka 

võib lugeda järgnevad turismiobjektid: Otepää Linnamägi, Väike-Munamägi, Pühajärve park, 

Sõjatamm, Märdi korgitammede kasvuala, Hobustemägi, Kiigemägi, Armuallikas, 

Apteekrmägi, Kuutsemägi (vt. lisa 3 ). 
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2 KAITSEALADE TURISMI PROBLEEMID JA VÕIMALUSED 

2.1 Säästva turismi olulisus 

1995. aasta Ülemaailmsel Säästva turismi konverentsil võeti vastu Maailma Säästva Turismi 

Harta. Säästev turism on hartas defineeritud kui turismi arendamise ja korraldamise vorm, 

mis tagab looduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete ressursside pikaajalise kaitse ja säilimise 

(Steck, Strastas, Gustedt 1999). 

1992. aastal esitasid Jüri Kaljuvee, Leonti Kähriku, Heino Levaldi, Ülo Vooglaid ja Jaak 

Uibu Eesti Vabariigi valitsusele ettepanekud sääsva arengu juurutamiseks Eestis (Punning 

2006).  

Toona vastu võetud säästva arengu põhimõtted puudutavad kõiki turismiliike, 

turismipiirkondi, ettevõtteid ja institutsioone, mis on turismiga seotud (Ardel 2004). 

Säästva arengu seadus võeti Eestis vastu 22.02.1995 ( RT I 1995, 31.384 ). Seaduse 

vastuvõtmise aluseks oli 1992. aastal ÜRO Keskkonna- ja Arengukonverents Rio de Janeiros, 

kuhu oli kokku tulnud 179 riigijuhti, kes käsitlesid sellel konverentsil keskkonna- ja 

ühiskonnaprobleeme. (Evestus 2000-2003). 

“Agenda 21 “ kontseptsioonis antakse täpne ülevaade nendest alajaotustest. Artiklis “ Rio de 

Janeiro - suund integratsioonile “ käsitleb Heino Luik seda sündmust järgmiselt: “ 

Konverentsil võeti vastu 21. sajandi kontseptsioon “ Agenda 21 “, kus esitletakse 

inimtegevuse paljude alade ja looduskeskkonna sfääridega seotud arengusundi ja “ Agenda 21 

“ olulisi alajaotuseid” ning strateegia Säästev Eesti 21 argumente (Punning 2006). Strateegias 

Säästev Eesti 21 on välja toodud neli olulist arengueesmärki, milleks on: eestiliku 

kultuuriruumi püsimine, ühiskkonna terviklikkus ja ökoloogiline tasakaal (REC Estonia 

2005). 

Turism on looduse suhtes säästlik vaid siis, kui teeb koostööd kohaliku omavalitsuse ja 

kogukonnaga ja oluline on ka see, et sissetulekute põhiväärtused jääks antud piirkonnale. 

(Lotman 2000) 

Kõik lähtub meist endist, kui keskkonnateadlikud me oleme. Tähtis on vaid see, et meie maa 

säiluks ka tulevastele põlvedele. Selleks tuleb järgida loodusseadusi ja säästva arengu 

põhinõudeid. (Rademacher 2002) 
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Otepää looduspark järgib loodusseadusi ning toimib säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt. 

Otepää piirkonnas olevad majutusasutused pakuvad nii välisturistidele ( soomlased, 

sakslased, lätlased, venelased jpt. ) kui ka siseturistidele loodusturismi ja ökoturismi 

võimalusi erinevatel Otepää looduspargi matkaradadel. 
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3 OTEPÄÄ LOODUSPARK TURISMI SIHTPAIGANA 

Otepää looduspark on Valga maakonna planeeringu alusel määratletud turismipiirkonnaks. 

Tõnu Oja ja Monika Prede artiklis “Landscape consumption in Otepää “ ( “Maastiku 

kasutamise võimalused Otepääl” ) käsitletakse Otepää looduspargi turismipiirkonna 

võimalusi. Otepää on Rahvusvahelise tähtsusega suusaspordi piirkond juba alates 1950. 

aastast. (Palang 2004). 

Siinse turismipotentsiaali aluseks on head looduslikud eeldused, maastiku ja liigiline 

mitmekesisus. Vaatamisväärsused nagu Pühajärv, Pühajärve Sõjatamm, Harimägi jpt ja 

loodusressursid (kuppelmaastik, madalsood, linnud, loomad, taimed, poollooduslikud 

kooslused) köidavad külastajate pilke. Otepää looduspark on seadnud sihiks loodussõbraliku 

turismi edendamise (säästev turism, ökoturism ja loodusturism), mis aitab säilitada ning 

tutvustada loodust ja kohalikku elulaadi.1999. a. valmis Otepää piirkonna alalhoidliku 

turismi arengukava aastateks 2000-2003, milles on välja toodud meetmed piirkonna turismi 

korraldamiseks säästva arengu printsiipidest lähtuvalt. Inimesi on alati huvitanud ümbritsev 

loodus- metsad ja mäed, sood ja rabad,  taimed ja loomad, huviväärsused ja kultuuriloolised 

paigad seda kõike pakubki Otepää looduspark (Kolmann 2011). 

Turismi osatähtsus Eesti majanduses on viimastel aastatel jätkuvalt kasvanud. Külastajate 

arvukuse tõusu põhjuseks on i mitmekesine loodus, korrastatud liikumisrajad, uute 

tursmiliikide pakkumine ning hea tursimiinfo kättesaadavus. .Otepää looduspark ja sealse 

piirkonna ettevõtted ( Otepää Seikluspark, Ansomäe keskus, Kuutsemäe Puhkekeskus, 

Tehvandi Spordikeskus, Pühajärve Spa ja Puhkekeskus, GMP jpt.), kõik need asutused on 

mõelnud turistide paremale teenendamisele .Ansomäe keskus on mõeldud nii täiskasvanutele 

kui ka lastele. Seal on Baltimaade üks pikemaid tuubiradasid, mis asub Otepää linna ja 

Väikese-Munamäe vahel. (Altjõe, Alamaa 2012). .Otepää piirkond on aastate jooksul 

täiustunud (kämpingute, telkimisvõimaluste), meelelahutuse ja looduslike vaatamisväärsuste  

pakkumise osas. Otepää Looduspargis on palju huvitavaid turismiobjekte, erinevaid, nii 

talviseid kui suviseid, looduses liikumise radu, mida turistid külastavad.  

Otepää looduspark on seadnud sihiks loodussõbraliku turismi edendamise.mis aitab säilita 

Loodussõbraliku edandamise võimalused on järgmised: projektide puhul seada eesmärgiks 

keskkonnasäästlikkus, õppepäevade kaudu teavitada kohalikke ettevõtjaid. Tuleb välja 

töötada kohalikud kriteeriumid, uute rajatiste ehitamise asemel eelistada olemasolevaid ja 
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viia ellu prügimajanduse kontseptsioon., Külastajate paremaks suunamiseks arendada välja 

tervise- ja matkaradade võrgustik, maastiku paremaks eksponeerimiseks rajada uued 

vaateplatvormid (Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2002 ja 2010-2012 ). 

3.1 Matkaradade ja liikumisradade üldiseloomustus. 

 Matkaradade areng Eestis sai alguse 20. sajandi kolmekümnendadel aastatel, kui hakati 

rajama esimesi looduse õpperadu. Teadaolevalt markeeriti 1934. aastal Pühajäreve Turistide 

Kodu ümbruses esimesed matkarajad. Nõukogude perioodi esimesed rajad loodi Neeruti 

mägedesse kuuekümnedate aastate alguses.(Eilart 1986) 

On palju põhjusi, miks külastada ja uurida matkaradasid: füüsiline koormus, linna stressist 

vabanemine, värske õhk, loodusega lähedaseks saamine, nauding loodusest, jahtimine ja 

kalastamine, nimekiri jätkub (Bell 2001). Näiteks Taanis on võetud kasutusele meetod 

„kogemuse kaardistamine“, et identifitseerida vabaaja veetmise võimalusi, mida on võimalik 

metsas ja muudes looduslikes kohtades läbi viia. Selleks, et pakkuda ainulaadset elamust 

metsas ja looduslikel aladel, kasutatakse järgnevaid meetmeid: seiklus, ettekujutusvõime, 

tervis, keskkonnaalane harimine, spirituaalsus (Bell 2010). Otepää looduspark kasutab 

sarnaseid meetodeid nagu Taanigi, näiteks seiklusturism ja loodusõpe nii Murrumetsa 

matkarajal kui Puude ja põõsaste matkarajal. Otepää looduspark on koostöös Otepää 

vallavalitsusega rajanud külastajatele mitmesuguseid puhkevõimalusi ja liikumisradu, 

lähtudes säästvast suhtumisest loodusesse. 

Otepää looduspargis on 8 suvist avalikku liikumisrada ja 6 talvist avalikku liikumisrada.( vt. 

lisa 3,tabel 1 ). Kõige pikem rada on Tartu Maratoni rada, selle pikkus on 63 km. Sihtgrupiks 

on matkajad, tervisesportlased, treeningsportlased.. Need rajad on erineva raskusastmega 

ning on mõeldud nii ekstreemspordiharrastajatele, kellele meeldib mäest tuisata alla 

mäesuuskadega kui ka lumelauaga. Tartu Maratoni rada on mõeldud tervisesportlastele.  

Liikumisrajad on mõeldud erinevatele sihtgruppidele: loodushuvilistele, tervise- ning 

treeningsportlastele. Matkarajad on erineva pikkuse ning raskusastmega (Turb, Nestra 2003). 

Otepää looduspargis on 5 matkarada: Pühajärve matkarada, Murrumetsa matkarada, 

Pühajärve Tunnetsusrada, Puude õpperada, Apteekrimäe metsarada. Nende matkaradade 

tutvustused on paigutatud lisadesse (vt. lisa 4) 
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3.2 Loodushariduse ja õppeprogrammide võimalused matkaradadel 

3.2.1 Puhkus ja loodusharidus 

Möödunud sajandi keskel moodustati Loodussõprade majad (Tallinn, Tartu, Pärnu), alates 

2002. aastast on Tartu Loodusmaja baasil loodud Tartu Keskkonnahariduse Keskus. See on 

erahuvikool, kus saab täiendavalt õppida süvendatult loodust (Tõnisson 2014).Tartu 

Keskkonnaharduse Keskuse eesmärk on edendada keskkonnasõbraliku eluviisi põhimõtteid 

nii laste, noorte, kui täiskasvanute hulgas. 2013. aastal ehitati uus Tartu Loodusmaja, selles 

majas on keskkonnainfopunkt ja täiskasvanute koolituskeskus. Lisainfot nende tegevuste 

kohta saab uurida Tartu Keskonnahariduse Keskuse koduleheküljelt 

(http://www.teec.ee/ET/uldinfo/) külastus  

Otepää looduspargi matkarajad ja liikumisrajad pakuvad mitmeid võimalusi, kuidas 

lõõgastuda, uusi kogemusi ja teadmisi hankida. Keskkonnaameti Otepää Looduspargi 

keskuse töötajad pakuvad erinevaid õppeprogramme, kuidas keskkonnateadlikkust tõsta. 

Otepää looduspargi üheks eesmärgiks on ka loodushariduse edendamine. Lähemalt saab 

õppeprogramme uurida keskkonnahariduse ametlikult kodulehelt, milleks on 

(http://www.keskkonnaharidus.ee/) . Selle lehekülejel saab otsida erinevaid maakondi, 

sihtgruppi ja  keskusi , kus viikase läbi õppeprogramm. Lõuna-Eesti turismi arengukavas on 

toodud välja loodusturismi käsitlevad aspektid: loodusest vaimse elamuse saamine, looduses 

jalutamine ja looduse nautimine, linnu- või loodusvaatlused, taimevaatlused (giidiga või 

giidita ), maastiku-, ajaloo- ja kultuuriteemalised jalutuskäigud, loodusfotograafia, väikestes 

talupidamistes tööde vaatlemine ning nendes osalemine, õuesõpe ( Lõuna- Eesti turismi 

arengukava 2009 ). Keskkonnaamet pakub üle eesti koolidele ja lasteaedadele ligi 100 

erinevat keskkonnahariduslikku õppeprogrammi, mis aitavad kinnistuda tundides omandatud 

teadmisi ja oskusi (http://www.keskkonnaamet.ee/otep ). Otepää looduspargi matkarajad ja 

liikumisrajad pakuvad mitmeid võimalusi, kuidas lõõgastuda, uusi kogemusi ja teadmisi 

hankida. Otepää looduspargi töötajad pakuvad erinevaid õppeprogramme 

keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Vanad ja väga rohked looduse õpperajad, kus korraldadase 

temaatilist loodusõpet, nende süsteemid pärinevad juba Suurbritanniast. Eestis kavandati 

esimene õpperada Neerutis (Eilart 1986). 

Otepää looduspargi õpperadadel saab läbi viia nii ornitoloogilisi, botaanilisi, metsanduslikke, 

erinevate koosluste, veetaimede, veeloomade temaatilisi õppeprogramme. Loodusõpperaja 

http://www.keskkonnaharidus.ee/
http://www.keskkonnaamet.ee/otep
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läbimiseks on vaja koostada õppeprogramm. Õppeprogrammid on mõeldud erinevatele 

vanuseastmele. Neid koostades on vaja tunda selle raja loodust. Looduse õpperada on 

põlvkondade kogemuse vahendamine ja taastamine urbaniseerumistajastu inimestele (Eilart. 

1986). 

Selleks, et koostada õppeprogramm, on vaja looduskeskonda ja loodushuvilisi (õpilased, 

tudengid, loodushuvilised, õppejõud, õpetajad) ja õppeprogrammi korraldajaid (õppejõud, 

loodusgiid), investorit (Keskkonna Investeeringute Keskus). Grupi suurus võib olla 10-20 

inimest. Looduse intepreteerimise kaudu saab läbi viia õppeprogramme, esimeseks autoriks, 

kes looduse intepreteerise defineeris oli Freeman Tilden, ta oli näitekirjanik ja filosoof (Puura 

1992). Loodusega sidet otsides saame tundma õppida iseennast, leida oma mälusügavustest 

seoseid, mis on väga olulised meie liigi säilimiseks. Puura ( 1992 ) arvab, et võti onlooduse 

sisemise väärtustamise juurde, mis avab uksed nii elurikkuse kaitseks kui säästvaks arenguks 

Toon ühe näite Otepää looduspargi töötaja Margit Turbi koostatud õppeprogrammi näol. 

Kohaks on Pühajärve matkarada, sihtgrupiks on 2-3 klassi ning 10 klassi õpilased, 

õppeprogrammi kestus on 3 tundi. Selles programmis õpitakse Pühajärve loodus- ja ajalugu, 

looduskaitset, toimub praktiline töö ja liikumismängud. .täpsemat infot saab lugeda Otepää 

looduspargi keskkonnaametikoduleheküljelt  

(http://www.keskkonnaamet.ee/otep/kulastajale/)  

 

3.3 Otepää looduspargi külastatavus 

Alates 1992. aastast on Otepää piirkonda külastavate turistide arv pidevalt kasvanud. Siiani ei 

ole Otepää looduspargi külastatavuse hindamiseks teostatud külastusloendust ega 

põhjalikumat külastusuuringut. Registreeritud on vaid Otepää turismiinfokeskuse poolt 

teenindatud külastajaid. Otepää turismiinfokeskuse andmetel on 2002. aasta talvel 

turismiinfokeskust külastanud 4660 Eesti elanikku ja 1458 välismaalast. Välismaalastest 

külastasid turismiinfokeskust kõige enam soomlased, kõige kaugemad külastajad olid USA-

st. 2002. aasta suvel külastas Otepää turismiinfokeskust 827 sise- ning 1525 välisturisti. 

2002. a külastuste analüüsist järeldub, et siseturistidest eestimaalased külastavad piirkonda 

talvel rohkem kui välismaalased ja suvel vastupidi. 2003. aasta talvel külastas Otepää 

turismiinfokeskust 3960 eestimaalast ning 1145 välismaalast. Suvel külastas 1618 

http://www.keskkonnaamet.ee/otep/kulastajale/
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eestimaalast ning 1247 välismaalast. 2003. aasta turistide külastatavusest järeldub, et 

välismaalased külastasid rohkem talvel kui suvel ja eestlased rohkem suvel kui talvel. 

(Turismiinfokeskus, 2002 – 2003) 

2011. aastal külastas Otepääd ja sealset ümbrust 6738 eestimaalast ja 4167 välismaalast. 

Kõige rohkem oli välisturistide seas  venelasi - 1175 , soomlasi - 990, 711 lätlasi, 345 

sakslasi. 2012. aasta seisuga külastas 5392 eestimaalast ja 3218 välismaalast ,veidi vähem kui 

eelmine aasta. Valdavateks välisturistideks oli 2012. aastal: 989 venelasi, 709 soomlasi 462 

leedukaid (Turismiinfokeskus: Otepää, Turismiinfokeskuse kliendikontaktide statistika 

2011,-2012. a.). 

2013. aastal külastas Otepääd ja sealset ümbrust 6035 eestimaalast ja 3981 välismaalast. 

Kõige rohkem oli välisturistide seas venelasi - 1157 , soomlasi - 923 ja  lätlasi - 650. 2014. 

aasta seisuga on piirkonda külastanud juba 579 eestimaalast ja 657 välismaalast. 

(Turismiinfokeskus: Otepää, Turismiinfokeskuse kliendikontaktide statistika 2013 ja 2014 a.) 



 17 

4. KÜLASTAJATE UURING 

4.1 Uurimuse eesmärk ja metoodika 

Abiks küsimustiku koostamisele tutvusin Hinsbergi mõtetega, kus käsitletakse turismialaseid 

võimalusi. Sarnast ankeetküsilust on läbiviinud ka Tõnu Oja ja Monika Prede , kus 

kirjeldatakse vaatamisväärsusi ja saadatakse teada külastajate arvamusi  Otepää piirkonna 

külastuse kohta.. 

Käesoleva uurimustöö eesmärk on uurida ja analüüsida Otepää Looduspargi külastatavust ja 

külastajate rahulolu seoses sealsete õppe ja matkaradadega. 

Uurimustöö tulemusena selgub, millised on populaarsed matka ja turismiliigid, populaarsed 

matkarajad, eelistatud vaatamisväärsused nii täiskasvanute kui laste seas, eelistused 

huvipäevade osas ning kui suures mahus. 

Üheks eesmärgiks oli välja selgitada  ka Otepää Looduspargi teenused ja olmetingimused. 

Empiirilise osa andmekogumise meetodiks on piirkonna külastajate ankeetküsitlus. 

Ankeetide laiali viimine ja analüüsimine toimus ajavahemikus 2013. aasta kevadest kuni 

2014  kevadeni. Ankeedis kasutati nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetodeid. 

Andmeid on grupeeritud laste ja täiskasvanute lõikes. Uuringu käigus jagati küsitluslehed 

Otepää piirkonna erinevates majutus/toitlustus ettevõtetes (GMP Club Hotel, Pühajärve Spa 

Hotell, Karupesa Hotell, Bernhardi Hotell, Villa Müllerbeck, Valge Kroon, Kääriku 

Puhkekeskus, Kikka külalistemaja, Tammiku külalistemaja, Kuutsemäe Puhkekeskus). 

Lisaks levitati küsitluslehti Räpina Avatud Noortekeskuses ja Tartu Annelinna 

lastepäevakeskuses ning tutvusringkonnas. Küsimustiku täitmine toimus anonüümselt ja 

lastega tegelev juhendaja andis selleks nõusoleku. Kokku jagati välja 85 küsitluslehte, millest 

70 laekus tagasi. 

Töös analüüsiti 70 vastaja ankeeti. 70-nest 26 olid  lapsed ja 44 - täiskavanud.Tulemustest 

selgus, et vastajate hulgas oli erinevate piirkondade ja vanusegruppide esindajaid. 

Läbiviidud küsitluses osales 39 meessoost ja 31 naissoost vastajat, kellest 29 %  olid lapsed 

ja 71 % täiskasvanud ( vt. joonis 1 ). Valdavas enamuses olid vastajad pärit Tartumaalt (33 
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%) ja Põlvamaalt (34 %) kogu valimist ( vt. joonis 2 ). Kõige vähem oli vastanute hulgas 

Pärnumaa elanikke.  

Andmed sisestasin ning töötlesin Excel arvutiprogrammiga ning esitasin tulemused tulp- ja 

sektordiagrammidena.  

 

Joonis 1 Küsitletavate demograafiline ülevaade 

  

 

Joonis 2. Küsitletute elukoht. 
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5 TULEMUSED 

5.1 Matkaviisi eelistused 

Laste ja täiskasvanute matkaviisi eelistused langesid ühte. Populaarseks matkaviisiks osutus 

laste seas jalgsimatk - 22% vastanutest. Täiskasvanute hulgas oli jalgsimatka eelistajate 

osakaal 41%. Kõige vähem eelistasid lapsed  jalgrattamatk 12% ja tõukerattamatka 7 % ning 

hoburetke 2% (sh ratsutamine ja reesõit). Täiskasvanud  ei eelistanud matkaviisidest paadi 

ning tõukeratta retki; nii vastas 5% küsitletutest, tõukekelguga 4% ja kõige vähem eelistati 

samuti hobusega matkamist, vaid 1% nimetas seda. 

 

Joonis 3. Matkaviiside eelistused laste  kohta 

 

Joonis 4 Matkaviisid täiskasvanute kohta 
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5.2 Kas oled külastanud Otepää looduspargi matkaradasid ? 

Kokku, vastas 63% küsitletutest, kes olid külastanud neid matkaradu. Vastust „Pole 

külastanud neid“, oli kokku 37%. 15 last ja 29 täiskavanut vastas, et on külastanud neid 

radasid ja 11 last ja 15 täiskasvanut pole külastanud neid radasid.  

5. 3 Millistel matkaradadel olete seal käinud ? 

Otepää piirkonna matkaradadest on kõige enam külastatud Pühajärve matkarada nii lapsed 

kui täiskasvanud 22%. Populaarseks osutus laste seas Pühajärve - Kääriku suusarada, kus on 

mõnus talvel sõita suuskadega, harrastada tervisesporti koos oma vanematega. Lastest vastas 

nii 18% ning täiskavanutest - 22% ). Kekkose rada on kõige raskem rada ja seetõttu ka lapsed 

külastasid seda rada vähesemal määral. Selgus, et küsitletute hulgas on ka minu 

tutvusringkonnas palju  suusahuvilisi ja  muidu tervisespordi harrastajaid, siis eelistatuimaks 

osutus Pühajärve matkarada ja Pühajärve-Kääriku suusarada; nõnda vastas 22% täiskavanut 

ja kohe kannul on Kekkose matkarada nõnda vastas 21% täiskasvanut. Järjekordselt selgus 

analüüsi käigus, et laste ja täiskasvanute eelistused on sarnased. Laste hulgas kõige vähem 

külastati Apteekri metsarada, seejärel Puude õpperada, vaid 4%. Täiskavanute küsitletute 

seas selgus, et kõige vähem külastati Murrumetsa matkarada 2%, Puude õpperada 3% ja 

Apteekri metsarada 6% vastanutest. Neist Puude ja põõsaste õpperada on kõige uuem ju ka 

sellest tingitud ka selline tulemus. 

 

Joonis 8. Otepää piirkonna ja looduspargi matkarajad laste osas  
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Joonis 9. Otepää piirkonna ja looduspargi matkarajad õlevaade täiskasvanute kohta. 

 

5.4 Kas jäite rahule nende matkardadega, kui ei, siis millistega ja miks ei 

jäänud rahule ? 

Lastest jäid rahule 58 % ja ei jäänud rahule 12 % ning polnud märgitud 30 %. lastest. 

Täiskasvanud vastasid sarnaselt lastele. Rahule jäämise protsent oli 66 % ja ei jäänud rahule 

5 % ning märgitud polnud 29 %. Neid tulemusi saab vaadata jooniselt 10 ja jooniselt 11. 

Otepää looduspargi teenustega ( matkarjad, infostendid, vatamisväärsused jt. ) jäi rahule 

kokku 49 vastajat.neist 21 oli lapsi,kes tõid esile ka Otepää Seikluspargi. Tunnetusrajaga ei 

jäänud rahule 11 külastajat, kuna oli palju eksimisvõimalusi.Pühajärve makarajaga ei jäänud 

rahule 7 külastajat, kuna istepinke oli vähe ja esines tuulemurdu sellel rajal. Kekkose rajaga 

ei jäänud rahule 4 vastajat, kuna samuti ei olnu d piisavalt istekohti ja huvitavaid 

atraktsioone. ( vt. Joonis 10 ja joonis 11 ) 
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.  

Joonis 10. Rahulolu matkaradadegatäiskasvanute osas 

 

Joonis 11. Rahulolu matkaradadega laste osas 

5.5 Milliseid vaatamisväärsusi olete Otepää looduspargis külastanud ? 

Populaarseks vaatamisväärsuseks osutus Pühajärv 15 % ( 31 ) selliselt vastasid täiskasvanud, 

neist 20 % ( 23 ) lastest vastas, et populaarseks vaatamiväärsuseks on Pühajärve park. 

Järjestusest teisel kohal täiskavanute arvates on Pühajärve park 15 % ( 31 ) ning laste seas 18 

% ( 22 ) vastas, et on hoopis Pühajärv. .Järgnes Sõjatamm  ja Väike - Munamägi 13 % ( 26 ) 

täiskasvanut  vastas niimoodi. Täiskasvanud ei olnud eriti huvitatud  Apteeekrimäest 7 % ( 

15 ), Armuallikast 5 % ( 11 ) Tehvandi tornist ja Enrgiasambast1 % ( 1 ) ,( vt. Joonis 12 ). 

Lapstele ei pakkunud eriti huvi vaatamisväärsustest Sõjatamm 3 % ( 3 ) , Väike - Munamägi 

7 % ( 8  )ning Tehvandi torn 8 % ( 9 ). vastanutest. Siit järeldub, t lapsed vajavad 

atraktivsemaid objekte ning põnevaid tegevusi.( vt. joonis 13 ). 
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Joonis 12. Otepää looduspargi vaatamisväärsused täiskaskasvanute kohta. 

 

Joonis 13. Otepää looduspargi vaatamisväärsused. laste kohta 

 

5.6 Kui suure seltskonna ja kellega käiakse matkamas ? 

Lastele meeldib matkata, looduses, mille grupisuuruseks on 5- 10 inimest ,selliselt vastas 13 

last. Küsitluse tulemuse analüüsist tuli välja, et lapsed on matkamas käinud kõige rohkem 

klassiga nii vastas 14 last, neist 5 last vastas, et pereliikmetega ja 7 ei vastanud midagi. 
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Täiskasvanutele meeldib viibida looduses kõige rohkem vaid 2-3 inimesega nõnda vastas 46 

% küsitletutest.r Rohkem eelistavad matkamas käia pereliikmetega 39 % küsitletutest ja alles 

seejärel sõpradega nii vastas34 % vastanutest.. 

 

5.7 Kas olete osavõtnud loodus huviretkedest ning millistest huvipäevadest 

sooviksite osa võtta ? 

Loodus huviretkedest võttis osa 21 % täiskavanut ja 42 % last ning ei ole osa võtnud 48 % 

täiskavanut ja 35 % last., Märkinud kokku ei ole 54 % vastanutest.. Populaarseks huviretkeks  

sai täiskasvanute hulgas tegutsemisjäljed looduses 30 %- ga, siis loomastik 24 %- ga, 13 %- 

ga linnustik. Vähem huvituti veelustikust nii vastas 4 % küsitletutest, ei olnud märkinud 2 % 

( vt. Joonis 14 ) Lastele pakkus kõige rohkem huvi loomastik nii vastasid 28 küstletut, neist  

16 % ,lastest meeldis taimestik, tegutsemisjäljed looduses meeldis14 %. lastest. Kõige vähem 

tunti huvi linnustiku ja huviretke vastu. neile vastas vaid 9 %, lastest.. Märkinud ei olnud 9 % 

vastanutest. ( vt joonis 15 ). 

 

 

Joonis 14. Huviretke programmid, täiskasvanute ülevaade 
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Joonis 15. Huviretke programmide ülevaade laste kohta 

 

5.8 Millist turismiliiki eelistate enam ? 

Eelistatuimaks turismiliigiks laste seas sai seiklusturism, vastas 26 %, seejärel 

ekstreemturism vastas 16 % , jalgrattaturism vastas 15 %, kõige vähem eelistati ürglooduse 

turismi, vaid 8 %. Märgitud polnud 5 % -l vastanutest ( vt joonis 16 ). Täiskasvanutele 

meeldis samuti seiklusturism selliselt vastas 21 % aga neile meeldis vastupidiselt lastele 

ürgloodus turism rohkm, nii vastas 18 %.täiskasvanutest Vähem eelistati taluturismi 5 % ja 

ekstremturism 8 % , vastupidiselt lastele. ( vt. Joonis 17 ) 
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Joonis 16 Laste turismiliigi eelistused laste kohta 

 

 

Joonis 17 Turismiliikide eelistused täiskasvanute kohta. 
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5.9 Kui pikk matkarada oleks Teie jaoks optimaalne ? 

Optimaalseimaks matkaraja pikkuseks pidasid lapsed 2,1- 5 km ( 37 % vastanutest ) ning 

kilomeetrit. Kõige vähem eelistati matkarajapikkuseks 11,1 - 15 km nii vastas 9 %.lastest.. 

Märgitud polnud 17 % küsitletutest. Täiskasvanud pidasid optimaaseimaks matkaraja 

pikkuseks samuti 2,1 -5 km ( 38 % vastanutest ). Kõige vähem eelistati matkaraja pikkuseks 

ka 11,1-15 km ( 4 % vastanutest ). Märgitud polnud 12 % vastanutest.  

 

 

Joonis 18 Matkaradade optimaalne pikkus laste kohta 

 

Joonis 20 Matkaradade optimaalne pikkus täiskasvanute kohta 
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5.10. Mis teid Otepää loodusparki meelitab ? 

Loodus ja maaliline maastik meelitas Otepää loodusparki kokku vastas 45 küsitletavat 

Vaatamisväärsused ja elamuste objektid. on ära toodud joonis 19 ja joonis 20. Nendest 

selgub, et lastele pakkus huvi kõige rohkem ( 17 % vastanutest ) Kuutsemägi 16 % 

vastanutest vastas,et hoopis Pühajärv meelitab loodusparki. Vähem meelitas Otepää 

loodusparki Apteekrimägi ( 1% vastanutest ) vastas nii. Täiskasvanutele pakkus elamust 

Väike-Munamägi ( 13 % vastanutest ) ja Pühajärv ( 12 % vastanutest ), vähem meelitas sinna 

Otepää Linnamägi ja Energia sammas ( 5 % vastanutest ) ja Apteekrimägi ja Harimägi ( 8 % 

vastanutest ) arvas selliselt. 

 

 

Joonis 19 Looduselamus laste kohta 
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Joonis 20 Looduselamus täiskasvanute kohta 

 

5.11 Mida arvate teenuste ja rajatiste kvaliteedist ning keskkonna 

seisundist oma seekordse külastuse ajal Otepää looduspargis ? 

Hinnangu “ Väga hea andis 70 st küsitletutest puutumatu loodusele 31 vastajat, 

infostendideleja vaatamisväärsustele 16 vastajat , matkarajale 15 küsitletut. Hinnagu “ Hea “ 

andis 25 vastajat puutumatule loodusle,  ja matkaradadele. Hinnagu “ Rahuldav “ sai 

teevidad, vastajaid oli sellele 23 ja infostendidele vastas 15 küsitletut. Väga halvas olukorras 

olid teeviidad, sellel vastas 11, siis käimlad ja radade turvalisus , neile vastas 9 küsitletavat. 

Nendele objektidele anti hinnang “ Väga halb “. 

 

5.12 Teie poolsed ettepanekud, mida võiks parandada Otepää looduspargi 

matkaradadel, puhkeplatsidel või infostendide osas ? 

Alljärgnevalt on toodud küsitletavate ettepanekud olemasolevate matkaradade paremaks 

muutmiseks. 
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1. Pühajärve matkarajal teha rohkem järelvalvet, kuna on esinenud tuulemurdu sooviti 

rohkem istepinke, et eakamad saaksid ka matkaradadest osa saada. Mõnes kohas oli viidastus 

ebaselge ja seetõttu oli ka eksimisvõimalusi . 

2. Pühajärve Tunnetusrada viidastus ebaselge, vajab kohendamist, kuna oli samuti 

eksimisvõimalusi, näiteks Sihva ärakeeramis koht oli probleemiks. Sellele rajale sooviti ka 

isepinke juurde.lisada. 

3. Viidastus probleeme esines ka Otepää Linnamäel, kus kohalik küsitletav ütles, et viit oli 

vastupidises suunas. Sama juhus oli Apteekrimäel Marja tänaval. 

4. Kekkose matkarajale sooviti rohkem viitasi juurde, jalapuhkamise võimalusi, kuna 

tegemist on väga raske matkarajaga. Üks küsitletav soovis Harimäe vaate torni biknokleid, et 

saaks imetleda kaunist loodust. 

5. Paljud soovisid ka rohkem katusealuseid ( metsaonne, kus saab jääda ööbima. 

6. Elamuspakett lastele. 

7. Rohkem prügipaneku võimalusi. 

8. Väiksele- Munamäle ja Kekkoserajale rohkem atraktsioone. 

9. Talvel parem suusaradade korrashoid, suusarada järve jääle 

10. Turismiinfokeskusest hankida rohkem infovoldikuid matkaradade kohta. 
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6. ARUTELU 

Otepää looduspark on rajanud  koostööpartneritega mitmeid matkaradasid külastajatele, kus 

saab puhata,sõita jalgrattaga, suuskadega, kuulata linnulaulu, teha lõket ,nautida huvitavaid 

vaatamisväärsusi jm. tegevusi harrastada. Otepää looduspargi matkaradasid on külastanud  63 

%  , neist 37 % pole kasutanud neid  radasid. Järelikult need ,kes vastasid,et pole külastanud , 

harrastasid muid tegevusi  ( suurüritustest osavõtmine ). Populaarseks matkarajaks on 

Pühajärve matkarada, nii vastasid täiskasvanud kui ka lapsed. See tulemus on täpselt identne 

2003. aasta tulemustega kui tehti uuring liikumisradade kohta.Populaarseks 

vaatamisväärsuseks  on  maaliline Pühajärv  endiselt. Sama tulemus  oli ka Tõnu Oja ja 

Monika Prede  uurimustöös , mis teostati aastal 2000-2001 aastani. Täiskasvanud kui ka 

lapsed eelistavad perematka ja jalgsi läbida neid matkaradasid. Mõni üksik oli võtnud osa 

huvipäevadest ( Jaan Eilarti Loodusspprades Selts, Loodus Omnibuss, Tü Loodusmuuseum ) 

. Aga uurimuse käigus selgus,et on ka pregu huvilisi, kes sooviksid õppe- ja 

matkaprogrammidest ning huvipäevadest osavõtta. Lastele pakkus kõige rohkem huvi 

loomastiku ka taimestiku programm ja täiskasvanutele tegutsemisjäled looduses ja loomastik. 

Siit saaks koostada vahva matkaprogrammi perele ,mille nimeks on” Pühajärve ümbruse 

taimestik ja loomastik”. Tulemusteski kajastus, et tuntakse väga huvi matkaprogrammide ja 

huvipäevade vastu. Lapsed eelistasid kõige rohkem turismiliikidest seiklusturismi ja 

täiskavanud  ürglooduse turismi. Siit järeldub, et lapsed vajavad rohkem meelelahutust ja 

täiskasvanud vajavad rahu ja vaikust, sest nad on tüdinenud linnakärast ja soovivad oma 

akusid laadida ürgses looduses, otepää looduspark on ka sobilik koht selleks. Küsitlejad 

palusid veel ,et pööratakse tähelepanu radade turvalisusele ja viidastuse õigsusele, sest 

eksimisvõimalusi oli nii mõnelgi matkarajal ( Pühajärv matkarajal Tunnetusrada ). Üldjuhul 

jäädi rahule Otepää looduspargi teenuste ja olmetingimustega. Selleks ongi vaja teha rohkem 

uuringuid, et parandada ja täiustada matkaradasid ,et külastajad saaksid meeldivalt olla ja 

nautida sealseid võimalusi Oluline on tihe koostöö kohalike ettevõtete ja Otepää looduspargi 

Admistratsiooi töötajate vahel. , toimivad paremini. Mind paluti ,et külastaksin 10 kohalikku 

ettevõtet. Ainult neljale sain anda küsimustiku. Need vastused olid väga olulised, ja sealt 

järeldus see,kui oluline on koostööd teha omavahel, et turistid tunneksid külastuse käigus 

mugavalt, turavliselt ja saaksid toredaid elamusi. Autor arvab, et külastajate rahuolu 

uuringuid võiks teha iga aasta. Arvan, et siis kohalike ettevõtet ja Otepää looduspargi 

töötajate koostöö on palju sujuvam ja edukas. 
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7 ETTEPANEKUD  

Alljärgnevalt on ära toodud autori poolsed ettepanekud, kuidas muuta matkaradasid 

huvitavamaks. 

1. Murrumetsa matkarajale huvipäevaprogramme teha : tegutsemisjäljed looduses, kuna 

paljudele meeldis turismi liikidest ürgneloodusturism. Murrumetsa matkarajal on põnev 

kooslus. Lindudest võib kohata ja kuulata mustarähni , järvel kuulda laulu luikesid, kajakaid 

,tuttpütti.  

2. Väiksele- Munamäele võiks isekohti lisada ja ehitada katusealune, kus saaks mõnusasti 

piknikku pidada.  

3. Paigaldada matkaohutuse kuldreeglite infostend iga matkaraja algusesse.. 

4. Infostend huumori kildudega võiks peale Pühajärve Tunnetusrajal olla ka : näiteks 

Pühajärve matkarajal, Murrumetsamatkarajal, Kekkose rajal. 

5. Vibulaskmisvõimalus. 

6. Pühajärve matkarajale, Poslovitsa ranna lähedale kõrgendikule võiks rajada mitmerindelise 

vaateplatvormi. 

7. Loodusturismi tooteid võiks Pühajärve ümbruses arendada  parvega sõita ümber 

Pühajärve, kanuumatk varakevadisel metsasalus, nagu Soomaal.  

8. Järelvalve teostus peaks  tõhusam olema. 

9. Kekkose matkarajale ehitada istepinke iga 5 km tagant, et saaks veidi jalgu puhata ja keha 

kinnitada. Harimäe lähedale võiks ehitada turismipoe, kus turistid saaksid osta endale midagi 

meelepärast koju (meeneid, looduspilte, mõnigast mahetoodangut, käsitööd , loodusturismi 

edendavad raamatuid, DVD-sid). 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöö autor valis oma uurimuse teemaks Otepää looduspargi matkaradade  kasutaise ja 

külastjate rahuolu uuring, kuna senised uuringud on olnud ühekplgsed.. Töö eesmärgiks oli 

välja selgitada külastatvus, külastajate rahulolu ja eelistused. Küsitluse tulemusena ilmnes 

huvi matkaradade erinevate õppeprogrammide ja huvipäevade vastu. Lastele ja noortele 

pakub huvi seiklus- ja ekstreemturism, küll aga vanem generatsioon otsib rahulikumaid 

looduselamusi. Küsitlustes selgusid ja puudused ja ettepanekud. 

Uuringu tulemusena selgus, miks külastatakse Otepää loodusparki, vastus oli kaunis 

kuppelmaastik, Pühajärv, Harimägi, Kuutsemägi jt. vaatamisväärused meelitavad ligi. Kuna 

looduspargis on piisavalt erinevaid radu, ei ole otstarbekas neid juurde teha, vaid piisab 

olemasolevatele radade täiustamisest. Nendele olemasolevatele radadele saab koostada 

erineva sisuga õppeprogramme, huvipäevi, kuna see on loodushariduses üsna populaarne 

trend erinevates koolides üle Eesti. Otepää Looduspargi matkararadel saab harrastada 

erinevaid turismiliike jalgratta-, jalgsi-, foto-, seiklusturismi jm. 

Uurisin lähemalt, milliseid radu saaks kasutada õppeprogrammide läbimiseks, nendeks oli 

Pühajärve Tunnetusrada, Puude õpperada, Murrumetsa matkarada. Koostasin tabelid, 

loodusradade, õppeprogrammide, sihtgrupi, tegevuste, ja vahendite kohta, mida kasutatakse 

õppemeetodi läbi viimisel. Tegin ka uurimisküsimustiku, ja sain teada, milliseid huvipäevi 

või õppeprogrammidest vastajad olid huvitatud. Küsitletute analüüsi   tulemusena selgus, et 

populaarne matkarada on Pühajärve matkarada, mida armastatakse jätkuvalt külastada. 2003. 

aasta uuringust selgus sama,et eelistatum matkarada on Pühajärve matkarada. Eelistakase 

matkata jalgsi ja pereliikmetega, optimaalseks raja pikkuseks on 2-5 kilomeetrit. 

Populaarsem matkaprogramm laste hulgas oli loomastik ja täiskasvanute seas tegutsemijäljed 

looduses. Üldjuhul jäädi rahule Otepää looduspargi  teenustega ja olmetingimustega. Otepää 

looduspark on täiustanud matkaradasid ja loonud paremaid tingimusi külastajate jaoks.Kõik 

sõltub meist endist, kui suure respektiga suhtume loodusesse, nii suhtub ka loodus meisse.  

Kokkuvõtlik lause 
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SUMMARY  

The author of this diploma paper has chosen for the research theme the use of the Otepää 

Nature Park as well as the contentment of visitors,whereas hitherto existing research has been 

preferences one-sided. The goal of the paper was to clear up the grade of visiting, the 

satisfaction and f visitors. As the result of the questioning has appeared the interest of people 

in different study programs of wandering paths as well as the days of interest of visiting. For 

children and teenagers very interesting is adventure and extreme tourism. The older 

generation is looking for more peaceful nature experience. In the questioning shortcomings 

and propositions have appeared, too. I have examined closer which wandering paths could be 

used for passing of study programs. These have been The Pühajärve Path of Knowledge, The 

Study Path of Trees, The Wandering Path of Murrumetsa. I have put together tables , 

concerning nature paths study programs, target group actions and means, which are used in 

the accomplishment of study methods. 

I have made  a research questioning and I have learned , in which days or study programs the 

respondents are interested. As the result of the analyse of the questioning has appeared , that 

a very popular wandering path is The Pühajärve Wandering Path, which is very much loved 

by visitors. In the research of 2003 the same fact has been proved, that the most preferable 

wandering path is The Pühajärve Wandering Path. The most preferable way of wandering is 

on foot and with family members. The optimal length of a path is 2-5 kilometres.The most 

popular wandering program for children is the animal program, and among adults the tracks 

of actions in nature. Generally everyone has been content with the service and with the 

conditions of life .The Otepää Nature Park has improved the wandering paths and made 

better conditions for visitors. All depens on us, how can you respect nature well, such the 

nature offer wondrful emocion. 
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Lisa 1 Uurimusküsimustik Otepää Looduspargi matkarajad ja 

matkavõimalused 

Hea vastaja, palun Teie abi küsimustiku täitmisel. Igale küsimusele, palun teha ring sobivale 

vastusele või täiendavalt juurde kirjutada. Teie andmed on konfidentsiaalsed. 

Tänan Teid vastamast. 

1.Kus Eesti maakonnas elad ? Palun tee ring ümber ? 

 Tartumaa 

 Harjumaa 

 Pärnumaa 

 Võrumaa 

 Jõgevamaa 

 Põlvamaa 

 Valgamaa 

 Läänemaa 

2.. Kas sa oled ? 

 Naissoost  

 Meessoost 

3. Millist matkaviisi eelistate? 

 Jalgsi 

 Jalgratta 

 Suusa 

 Tõukekelgu 



 41 

 Tõukeratta 

 Paadi 

 Hobusega 

4. Kas oled külastanud Otepää Looduspargi matkaradasid ? 

 Jah 

 Ei 

5. Millistel matkaradadel olete seal käinud ? 

 Pühajärve- kääriku suusarada 

 Kekkose matkarada 

 Tartu Maratoni rada 

 Pühajärve tunnetusrada 

 Puude õpperada 

 Murrumetsa matkarada 

 Apteekrimäe metsarada 

 Pühajärve matkarada 

6. Kas jäid rahule nende radadega , kui ei siis millistega ja miks ei jäänud rahule ? 

................................................................................................................................ 

7.Milliseid vaatamisväärsusi olete Otepää Looduspargis külastanud? 

 Otepää Linnamägi 

 Apteekrimägi 

 Harimägi ( vaatetorn ) 

 Pühajärve sõjatamm 
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 Väike- Munamägi 

 Pühajärve park 

 Armuallikas 

 Kuutsemägi 

8. Milline nendest paikadest pakkus Teile kõige suuremat elamust, miks? 

..................................................................................................................... 

9. Kus Te ööbisite Otepää Looduspargis ? 

Puhkekeskuses ( millises ) . 

Telgis 

Oma suvilas 

Haagissuvilas 

Mujal 

.10. Kui suure seltskonnaga Te seal viibisite? 

....................................................................... 

11.Kellest koosnes Teie seltskond ? 

pereliikmed 

sugulased 

sõbrad 

tuttavad 

klass 

kutse- või ülikooli õpilasgrupp 

klubi 
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töökaaslased,teised 

12. Kui suur võiks olla optimaalne grupi suurus sealsetel matkaradadel ? 

..................................................................................................................... 

13. Kas Te olete osavõtnud loodus huviretkedest? 

Kui Jah, siis ,millise organisatsiooniga olete reisinud? 

...................................................................................................................... 

14. Millisest huvipäevast sooviksite osa võtta ? 

 Tegutsemisjäljed looduses 

 linnustik 

 taimestik 

 loomastik 

 veeelustik 

 matkaohutuse kuldreeglid 

15. Millist turismi liiki eelistaksite enam ? 

 ürgloodusturim nt safariturism 

 seiklusturism 

 linnuturism 

 ekstreemturism 

 taluturism 

 fototurism 

 Jalgrattaturism 

 Muu................... 
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16. Milliseid vaatamsiväärsusi oled külastanud Otepää Looduspargi matkararadel? 

 Pühajärve park 

 Pühajärv 

 Armuallikas 

 Väike- Munamägi 

 Kuutsemägi 

 Harimägi 

 Otepää Linnamägi 

 Energiasammas 

 Pühajärve sõjatamm 

 Tehvandi suusahüppetorn 

 Muu................................. 

17. Millised vaatamisväärsused on Teile eredalt meelde jäänud ja miks ? 

.......................................................................................................................... 

18. Kui pikk matkarada oleksTeie jaoks seal optimaalne ? 

 1-2 km 

 2-5 km 

 6-10 km 

 11-15 

19. Mis aastaajal meeldib matkata ? 

 talvel  

 kevadel  
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 suvel 

 sügisel 

20. Mis teid Otepää Loodusparki meelitab ? 

...................................................................... 

21. Mida arvate teenuste ja rajatiste kvaliteedist ning keskkonna seisundist oma 

seekordse külastuse ajal Otepää looduspargis  

22. Teie poolsed ettepanekud, mida võiks parandada Otepää Looduspargi 

matkaradadel, puhkeplatsidel või infoviitadel ? 

 

Tabel 1  Avalike liikumisradade ülevaade 

Raja 

nimetus 

Raja algus ja lõpp Pikkus     

(km)  

Sihtgrupp Kuidas 

läbida 

Haldaja 

Otepää – 

Kääriku 

jalg- ja 

rattatee 

Algus Otepääl-

Pühajärve 

11  Matkajad Jalgsi, 

jalgrattaga 

Otepää 

linnavalitsus 

Pühajärve- 

Kääriku 

suusarada 

Pühajärve bussipeatuse 

juurest ja lõpp Kääriku 

staadion 

8 Matkajad , 

tervisesportlased 

Suuskadeg

a 

Otepää 

vallavalitsus 

Kekkose 

rada 

Algus ja lõpp Kääriku 

staadion 

15 Matkajad, 

tervisesportlased 

Suuskadeg

a ja jalgsi 

Klubi 

Kekkoserada 

Tartu 

Maratoni 

rada 

Tehvandi 

suusastaadion, lõpp 

tartumaa 

Tervisespordikeskusese 

Elvas 

63 Tervisesportlase

d 

Suuskadeg

a 

Klubi Tartu 

Maraton 
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Pühajärve 

tunnetusra

da 

Algus ja lõpp Sihva 

bussijaamast 400m 

Otepää poole Otepää- 

Kääriku – Kurevere ja 

Otepää Nüpli Siva tee 

ristumis kohas 

1,5 Matkajad, 

loodusuurijad, 

õpilased 

tudengid 

Jalgsi Otepää 

Looduspargi 

Administratsioon 

Puude 

õpperada 

Pühajärve puhkekodu 

vastas 

0,7 Matkajad, 

õpilased, 

tudengid 

Jalgsi Otepää 

Looduspargi 

Administratsioon 

Murrumets

a 

matkarada 

Pühajärve mõisapark 3,5 Matkajad, 

loodushuvilised, 

tudengid 

Jalgsi OLP Admin 

Pühajärve 

matkarada 

Algus ja lõppOtepää 

Looduspargi keskuse 

parklast 

15 Matkajad Jalgsi, 

jalgrattaga 

OLP Admin 

Tabel 3.3.1. Suvised liikumisrajad Otepää Looduspargis  

 

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Lisa 2 

Infovoldikud ja Otepää Looduspargi kaart 

Lisa 3 

Turismiobjektide lühitutvustus 

Otepää Linnamägi – Asub Otepää südalinnas. Linnamäel asus muistne eestlaste maalinn, 

mida looduslikult hea asendi tõttu oli kerge kaitsta. Mäe lõunapoolset osa kasutati 

eluasemeks. Praegu võib näha ja katsuda linnamäel 1224. a. piiskop Hermani poolt rajatud 

kivilinnuse varemeid. 
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Hobustemägi – Asub Otepääst lõuna suunas. See mägi on pikk, kitsast seljakut meenutav 

mägi, mis on järvetasemelt üle 100 meetri kõrge. Ennemuistse jutu järgi olevat mägi 

sündinud mälestuseks hobusele, kes nõrkenud mehe oma seljas koju toimetanud. 

Hobustemäel oli varem ka vaatetorn. Praegu seda kahjuks enam pole, teeks ettepaneku teha 

uus vaatetorn ning väsinud matkajale võiks ehitada mõned istekohad. Jalg rattaga mäkke 

rühkida soovitame vaid treenitud sportlastel, teistel tasub vaadet nautima ronida jalgsi. Et 

nautida vaadet järvele, tuleks pisut võsa harvendada. Mäele asetada istumispinke, et matkajad 

saaksid koguda lõppspurdiks. Sel rajal leidub ka kohti, kus on võimalik ära eksida. Seega 

tuleks märgistust täiendada.(Aruanne 2002). 

Kiigemägi – Kõrgus on ligi 30 m üle Pühajärve pinna. Mägi on saanud nime 1954. aastal 

toimunud filmi” Kui saabub õhtu” võteteks ehitatud kiikede järgi. Esialgselt kandis mägi 

Varikmäe ja Nüpli künka nime.  

Pühajärve park – park kuulus Pühajärve mõisapargi juurde. Pühajärve mõisapark kujundati 

teeradadega jalutusmetsaks juba 19. sajandil. Valdavalt on park loodusliku tekkega 

laanemets. 2002. a. rajati pargialale juurde tiigid ja taastati jalutusrajad Pühajärve park jääb 

Pühajärve Puhkekodu juurde.  

Pühajärv – Otepää kõrgustiku suurim järv. Järve pikkus on 3,5 km, suurim laius 1,6 km, 

suurim sügavus 8,5, pindala 292 ha. Järve kaldail on rohkesti allikaid, neist tuntuim on 

Armuallikas Poslovitsa rannakäärus. Pühajärve lõunatipust saab alguse Väike- Emajõgi. 

Pühajärves on 5 saart: põhjaosas Sõsarsaared, keskosas Kloostrisaar, praktika ajal sai käidud 

kullilisi uurimas paadiga. Lõunas Suur- ja Väike- Lepasaar. 

Saartega on seotud üks Pühajärve legendidest: “ Järv olevat tekkinud leinava ema pisaraist, 

kes nutnud taga oma sõjas langenud viit poega. Nende kalmukünkad olevat praegused 

järvesaared.”Pühajärv on sobiv kalastamiseks ja rannamõnude nautimiseks. Pühajärve rand 

taotleb Sinise Lipu staatust, mis antakse puhastele mere- ja järverandadele. 

Pühajärve Sõjatamm – Kerakujulise hiigelvõraga madalatüvelise põlispuu tüve läbimõõt 

1,3 m kõrguselt on 210 cm, ümbermõõt 6,6 m , puu kõrgus 20 m, vanus ligikaudu 380 aastat. 

Sõjatammeks kutsutakse seda põlispuud kui möödunud sajandi sündmuste tunnistajat. 1841. 

aasta sügisel keeldusid Pühajärve mõisa talupojad mõisategu tegemast. Aastal 2001 täitus 

ajaloolisest sündmusest 160 aastat. (http://www.otepaa.ee/index.php?ac

http://www.otepaa.ee/index.php?ac
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aastal toimus Sõjatamme ümbruses ehitustegevus, tehistiikide rajamiseks. Nende ehitamine 

oli liiast, kuna Pühajärv on niigi suur. Pealegi ehitustegevus rikkus sealset pinnast. Aastas 

2003 oli olukord pisut paranenud. Maapind oli tasaseks lükatud .Tehistiikide äärde oli 

ehitatud sillad turistide jaoks. 

Armuallikas ehk Veriläte - Asub Pühajärve Poslovitsa ranna käärus. Rahvapärimuste järgi 

saanud allikas nime vee võlutoimest: jaaniööl hõbepeekrist jooduna pidavat see vesi looma 

suure ja püsiva armastuse. Peale selle siinne vesi pidavat haigeid terveks tegema nii räägib 

vähemalt legend. (www.otepaaloodus.ee ). 

Apteekrimägi – Mäe omapärane nimi pärineb aastast 1882. Siis leiti rahva ühisel otsimisel 

ootamatult kadunud otepää apteeker proviisor Jürvetson. Ta oli ennast ühe suure puu alla ära 

mürgitanud õnnetu abielu pärast. 

1934. aastal ehitati siia 26 m kõrgune triangulatsiooni torn. Samal aastal ehitati Tartumaa 

kaitseliidu suusapäevaks suusahüppemägi, kust võis sooritada kuni 25 meetrise hüppe. 

Energiasammas – Otepääl positiivsete energiaväljade olemasolu tähistamiseks püstitatud 

monument avati 1. oktoobril 1992 aastal Mäe tänaval. Välja kogu ulatuses on paigutatud 

mäenõlvale istepingid, millede asukohad, samuti ka samba asukoht, on valitud sensitiivide 

poolt.Energiasammas on ka sümboliks ja meelde- tuletuseks kiiresti muutvas maailmas. 

Sümboliks, et inimene on üks osake loodusest, kus kõige aluseks on loodusseadused, kus on 

tasakaal ja vastastikune sõltuvus.( www.keskkonnaamet.ee/?lang.otep ) 

Märdi veskitamm – Asub Märdi külas, üsna suure tee ääres, kui sõita Otepäält Valka läbi 

sihva asula. Väike- Emajõgi on tammi abil üles paisutatud ja tee alt läbi jooksev vesi kukub 

kosena alla. Tamm on ehitatud nõnda, et veekardina taga on võimalik seista ja veemüha 

kuulata.Vana veski koha naabruses kasvavad looduskaitse all olevad korgitammed. 

 

Lisa 4  Otepää looduspargi matkaradade üldiseloomustus 

Pühajärve matkarada 

Algus ja lõpp Otepää Looduspargi keskuse juures olevast parklast. Pikkus 13 km, kestus 3-6 

tundi.See rada on üks vanimaid, põhinedes 1975 aastal Pühajärve metskonna metsaülema 



 49 

Linda Tammeoru poolt koostatud rajal. See matkarada viib seiklema omapärasema järve 

lähiümbrusesse. Objektid, Pühajärv, Kolgatalu, Armuallikas, Hobustemägi, Väikese -Emajõe 

algus, Pühajärve Sõjatamm, Murrumets. Rada hooldab RMK Riiklik Metsamajanduskeskus ( 

Lisa , infovoldik ) 

Pühajärve Tunnetusrada 

Algus ja lõpp  on Sihva bussi peatusesest 400 m Otepää poole. Pikkus 1,5 km, kestus 45 

minutit -1 tund. Pühajärve tunnetusrada on eeskätt mõeldud lastele. Rajale on paigutatud 

atraktsioonid( puukõrguse määramine, metsabörs, lõbus hüppekast, 

elusloodusemitmekesisus. Rada hooldab RMK.( Lisa 2, infovoldik ) 

Kekkose matkarada 

Algus ja lõpp Kääriku suusastaadionil. Kekkose rada pakub võimalust matkata Kääriku 

ümbruse metsateedel ning külastada raja kõrvale jäävat Harimäe vaatetorni ( kõrgus 28 m 

).Raja pikkus 15 km, kestus 3-6 tundi. Suvel saab rada läbida jalgsi ning jalgratastega ,talvel 

murdmaasuuskadega. Raja 7 km on Harimäe vaatetorn ja puhkekoht. Rada hooldab RMK ja 

Kääriku puhke- ja spordikeskus. ( Lisa 2 , infovoldik ). 

Apteekrimäe metsarada 

Algus ja lõpp : Otepää spordihoone juures Mäe tänaval. Pikkus 4 km, kestus 1tund.Apteekri 

metsarada kulgeb mööda Apteekrimäe ja Musimäe vaheldusrikast metsamaastikku. Radada 

sobib tervisejooksjatele või käimiseks. Kahes raja punktis on atribuudid füüsilise treeningu 

läbimiseks. Rada hooldab RMK. 

Murrumetsa matkarada 

Algus ja lõpp : Pühajärve SPA hotelli tervisekeskuse parklas. Pikkus 3,5 km, kestus 1,5 

tundi. Murrumetsa matkarada kulgeb Pühajärve Sõjatamme juurest Murrumetsa ja tagasi. 

Rajal on infotahvlid, kust saab eesti, inglise ja soome keelset infot Murrumetsa ja ümbritseva 

kultuurmaastiku kohta. Rada hooldab RMK 

(http://www.keskkonnaamet.ee/otep/kulastajale/matkarajad )- 

 

http://www.keskkonnaamet.ee/otep/kulastajale/matkarajad

