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Töö eesmärgiks on hinnata Otepää vallas ja põhiliselt Otepää looduspargis ehitustegevuse 

survet väärtuslikele maastikele, selgitada  asjaolud ja aspektid, mis on määranud inimeste 

kodukohavaliku motiivid Otepää vallas ja Otepää looduspargis ning kui suur roll on selles 

kaitsealal. Selleks koostas autor andmebaasi ehituslubade, detailplaneeringute ja muude 

taotluste kooskõlastamisest Keskkonnaametiga Otepää looduspargis ning Otepää 

Vallavalitsusega väljaspool loodusparki Otepää vallas, kasutades andmeid aastate 2002 – 

2015 kohta, kaardistas inimeste poolt nendel aastatel esitatud taotlused ning viis läbi 

küsitlust, et selgitada inimeste kodukohavaliku motiive Otepää vallas ja Otepää 

looduspargis ning nende suhtumist keskkonnakaitsesse ja kaitsealasse. 

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade varasemalt läbi viidud ehitustegevuse surve 

reguleerimisega ja inimeste suhtumise keskkonnakaitsesse ja kaitsealadesse selgitamisega 

seotud uuringutest.   

Käesoleva uuringu tulemusi saab rakendada ehitustegevuse surve paremaks 

reguleerimiseks ja selle negatiivse mõju vähendamiseks väärtuslikele maastikele. 

Tulemustest selgus, et ehitustegevuse surve uuritud alale on märkimisväärne. 

Ehitustegevusele piirangute kehtestamisel kaitsealal arvestatakse Otepää looduspargi 

maastikulise ilmega, kuid need ei ole väga ranged ja suurem osa taotlusi saab positiivsed 
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otsused. 

Küsitlusest selgus, et kodukoha asukoha valikul inimesed peavad oluliseks looduskaunist 

keskkonda. Inimeste loodusteadlikkust tuleks suurendada, tehes nendega rohkem 

loodushariduslikke töid, mis aitaks vältida Keskkonnaameti ja elanike vahelisi probleeme 

ja arusaamatusi. Selline tegevus aitaks kaasa säästvale arengule Otepää looduspargis. 

Selleks, et osata  paremini planeerida Otepää looduspargi edasist kaitsetegevust on oluline 

läbi viia uuring, et täpsustada, kuidas püstitatud ehitised mõjuvad maastike esteetilisele 

väärtusele ning teha ka prognoose tulevikuks, ennustamaks milline olukord seoses 

ehitustegevusega võib tekkida  aastate pärast. Oleks kasulik ka edaspidi täiendada töös 

koostatud andmebaasi, selleks et näha toimuvaid muutusi edaspidigi. 

Märksõnad: hoonestamise reguleerimine maastikukaitsealal, kodukohavaliku motiivid 
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The purpose of this thesis is to evaluate the pressure of building activity on the valuable 

landscapes in the parish of Otepää and mainly in Otepää Nature Park; to find out the 

circumstances and aspects that have determined people's choice to move to the parish of 

Otepää and Otepää Nature Park and if those choices have been affected by the nature 

preservation area. 

In order to do that, the author compiled a database and made mapping of the building 

permits, part plans and other applications accorded with the Environmental Board in 

Otepää Nature Park and the parish of Otepää outside the nature park, using data from 2002 

- 2015. Author carried out a questionnaire to find out the circumstances and aspects that 

have determined people's choice to move to the parish of Otepää and Otepää Nature Park 

and their attitude towards the nature preservation area and nature preservation in general. 

The results of this study can be applied for better regulation of the pressure of building 

activity and to minimize its effects on the valuable landscapes. 

The results showed that the pressure of building activity in the studied area is remarkable. 

Applying building restrictions in Otepää Nature Park landscape look is taken into account. 

However, those restrictions are not very strict, and most of the applications get a green 
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light. 

The results of the questionnaire showed that the most important aspect for people choosing 

to move to Otepää is the naturally beautiful environment. However, people need to be 

better educated in terms of nature. That would help to avoid the problems between 

parishioners and the Environmental Board and grant further sustainable development in the 

Otepää Nature Park. 

In order to plan further protection activity in a better way, it is important to carry out a 

study that would help to specify how new buildings affect the esthetic value of the 

landscapes, and to forecast the changes that the building activity may cause to the 

environment. It would be useful to further compliment the database that was assembled in 

this study, so it would be possible to see the changes taking place. 

Keywords: regulation of the construction in the landscape reserve, place of residence 

selection reasons 
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SISSEJUHATUS 

 

Otepää looduspark on suurim maastikukaitseala Eestis, mille pindala on 22430 ha. Selle 

kaitse eesmärgiks on Otepää kõrgustikule iseloomulike loodus- ja pärandmaastike, looduse 

mitmekesisuse, kultuurpärandi ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamine, uurimine ja 

tutvustamine. 

Otepää looduspargi suurimaks väärtuseks on mitmekesised ja põnevad maastikud, mis on 

kujunenud looduslike tingimuste ja inimtegevuse koosmõjul. Antud ala maastikuline kõrge 

esteetiline väärtus on tingitud liigestatud maastikuvormidest ja traditsioonilise hajaasustuse 

struktuurist.  

Ehitustegevus on seadnud Otepää maastikud surve alla. Viimastel aastatel on suurenenud 

surve puhkemajade ehitamiseks veekogude äärde. Lisandunud on talumaade kruntimine 

väiksemateks osadeks, eesmärgiga rajada uusi elamuid. Tunduvalt on vähenenud 

põllumajanduslik tegevus, mistõttu kahanevad põllu- ja rohumaade pindalad võsastumise 

ning metsastumise arvel. Samuti piirab ehitiste püstitamine veekogude kallastele inimeste 

ligipääsu nendele veekogudele.  

„Otepää looduspargi maa-asustuse muutused“ lõpparuandes soovitatakse koostada 

kaardipõhist kooskõlastuse registrit, kuhu tuleks märkida vähemalt viie viimase aasta ja ka 

tulevaste arendustegevuste alad ning tingimused, millistel asjaoludel luba ehitustegevuseks 

anti või ei antud. Selline aluskaardiga seotud kooskõlastuste register võimaldab kergemini 

visualiseerida arendustegevuse koondmõju teatud piirkondades. 

Parima maastikukaitse tagamiseks on vajalik teha ka tihedat koostööd kohaliku 

kogukonna, poliitikute ja huvigruppidega.  

Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata Otepää vallas ja põhiliselt Otepää looduspargis 

ehitustegevuse survet väärtuslikele maastikele, selgitada  asjaolud ja aspektid, mis on 

määranud inimeste kodukoha asukoha valiku motiivid Otepää vallas ja Otepää 

looduspargis ning kui suur roll on selles kaitsealal. Selleks püstitati järgmised ülesanded:  
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 koostada andmebaas ehituslubade, detailplaneeringute ja muude taotluste 

kooskõlastamisest Keskkonnaametiga Otepää looduspargis ning Otepää 

Vallavalitsusega väljaspool loodusparki Otepää vallas, kasutades andmeid aastate 

2002 – 2015 kohta;  

 kaardistada inimeste poolt aastatel 2002 – 2015 esitatud taotlused;  

 läbi viia küsitlus, et selgitada inimeste kodukoha asukoha valiku motiive Otepää 

vallas ja Otepää looduspargis ning nende suhtumist keskkonnakaitsesse ja 

kaitsealasse.  

Töö eesmärgi saavutamiseks kasutati Keskkonnaameti dokumendiregistrist 

Keskkonnaametile esitatud ehitamisega seotud taotlusi aastatel 2002 – 2015 ja andmeid 

ehitusregistrist samal ajavahemikul esitatud taotluste kohta Otepää vallas, väljaspool 

loodusparki. Andmebaas koostati, kasutades tabelarvutustarkvara programmi Ms Excel 

2013 ning seejärel täiendati GIS-tarkvara programmis MapInfo. Andmebaasi 

digitaliseerimiseks kasutati Maa-ameti maakatastrikihti, WMS-teenuses ortofotosid ning 

olukorra võrdlemiseks ja andmete täiendamiseks ka ajaloolist ortofotot aastast 2002. 

Kaardikihid koostati MapInfo Professional 10.0 abil.   

Andmete analüüsil lähtuti Otepää looduspargi ajavahemikul 28.19.1997 – 17.12.2016 

kehtivast kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast ning Otepää looduspargi maastikulisest 

tsoneeringust.  

Selleks, et selgitada välja inimeste kodukoha valiku motiivid Otepää looduspargis ning kui 

oluline on inimeste jaoks keskkonnahoid ja looduskaitse, viidi läbi küsitlus, mida hiljem 

analüüsiti, kasutades tabelarvutustarkvara programmi  MS Excel 2013 ja statistikatarkvara 

programmi R. 

Töö tulemused aitavad hinnata Otepää looduspargi kaitsekorra efektiivsust, täpsustada 

Otepää looduspargi kaitsemeetmeid ja planeerida edasist kaitsetegevust. Uurimuse 

tulemused võivad osutuda kasulikeks väärtuslike maastike kaitsemeetmete paremal 

planeerimisel ka teistel kaitsealadel ja väärtuslike maastikega piirkondades.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1  Teostatud uuringud ehitustegevuse survest maastikele  

 

Tänasel päeval toimuvad maakasutuse muutused ja ehitustegevuse surve maastikele on 

oluline teema paljudes riikides. Antud teemat on viimastel aastatel uurinud teadlased üle 

maailma ning ilmunud on mitmed teaduslikud artiklid.  

Ehitustegevuse suurenemine viib erinevate protsessideni, mis muudavad maa-elustiili 

tagajärjel moodustatud maastikud urbanistlikuks ehk linnalikuks. Linnastumine põhjustab 

sügavaid muutusi maastiku ökoloogilistes funktsioonides ja järk-järgult on tulemuseks  

ruumilise struktuuri muutused, mis tähendab, et moodustuvad uued maastikumustrid. 

(Antrop 2000: 257) 

Maastike kaitsmise kohta tõstatatud küsimused on seotud ajalooliselt väärtuslike maastike 

säilitamisega (Abdel-Rahman 2016) ja arengumaades maastike kaitsmise vajadusega, mis 

on seotud kiire turismi arenguga ning sellega seotud rannikualade linnastumisega. 2016. 

aastal ilmus uurimistöö, mille raames uuriti maastikumuutusi väikesaartel, Gili Matra 

saarte näitel Indoneesias. Töö käigus viidi läbi võrdlusuuring, kus kasutati 2010. ja 2014. 

aasta kaarte. Maastikumuutused sellel alal olid märgatavalt seotud turismitööstuse 

arenguga. Autor märgib, et maakasutus väikesaartel peab olema piirangutega, kuna kiire ja 

kontrollimatu maade muutmine täisehitatud aladeks viib väikesaarte suurema 

haavatavuseni ja takistab säästvat arengut selles piirkonnas. (Kurniawan jt 2016) 

Lakshmi ja Shaji (2016) uuring käsitles turismi arengu mõju Papanasam rannal Varkalas, 

milles leiti, et sealsed rannikualad on suure bioloogilise mitmekesisusega, hõlmates ühtlasi 

õrnemaid ökosüsteeme maailmas, nagu mangroovid ja korallrahud. Samal ajal, rahvastiku 

suure surve tõttu, kannatavad rannikualad kiire linnastumisprotsessi all. Autorid soovitavad 

teha alale tsoneeringu ja detailplaneeringu, et saavutada kontroll maakasutuse üle ja 

kehtestada arhitektuursed reeglid uute hoonete püstitamisel. 

Hiinas on, seoses linnastumise mõjuga märgaladele ning vee kvaliteedile, viidud läbi 

mitmeid erinevaid uuringuid. Märgalad on lahutamatu osa kogu maailma ökosüsteemist, 

nad võivad ära hoida või vähendada üleujutusi, toituvad põhjaveest ning pakuvad 
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unikaalseid elupaiku taimestikule ja loomastikule. Xia, Lia ja Zao (2012) uuringus 

analüüsiti maastikumustrite muutuste mõju veekvaliteedile Baiyangdiani järve valgalas, 

millest selgus, et põllumaade ja ehitustegevuse suurenemine on peamine vee kvaliteedi 

halvenemise põhjus.  

Kollase jõe (Huang He) märgala maastike struktuur on kõvasti mõjutatud inimtegevusest, 

kuna inimeste arvu kasv viib külade laienemiseni ning linnastumine omab suurt mõju 

märgaladele (He jt 2011: 2166).  Pekingis Hanshiqiao märgalade looduskaitsealal teostatud 

maastikumustri ja -kvaliteedi uuringu tulemused näitasid, et  perioodil 1996 – 2004 oli 

maastikuline kvaliteet Hanshiqiao märgala looduskaitsealal halvenenud, olles peamiselt 

tingitud inimtegevuse intensiivistumisest märgalal. (Weiwei jt 2011) 

2004. aastal ilmus teadustöö Põhja Wisconsini teede uuringu baasil, kus räägitakse sellest, 

et teede võrgustikute pärast on liikide elupaigad killustatud ja need soodustavad 

invasiivsete võõrliikide levikut, muudavad hüdroloogiat ja mõjutavad maakasutuse 

mustreid (Hawbaker jt 2004). 

Hiinas on analüüsitud ka teedevõrgustikest tingitud maastiku struktuuri  muutusi. 

Tulemused näitasid, et metsa ja põllumaade pindala vähenesid ning linnastunud ala 

suurenes teedevõrgustiku tihenemise tõttu, mis  omakorda näitas et teedevõrgud muudavad 

metsa ja põllumaad suureks linnastunud alaks, mis on ümbritsetud teedega. (Fu jt 2010).  

Šveitsi teadlaste poolt ilmus 2015. aastal artikkel, milles räägitakse riskidest 

tulevikumaastikele, seoses linnastumisega ning maade harimata jätmisega. Töös on 

määratletud 5 stsenaariumi tulevaseks maakasutuseks Šveitsis aastaks 2035. 

Põllumajanduse vähenemine Šveitsis on toonud kaasa maastike olulisi muutusi maa 

harimata jätmise tagajärjel mägipiirkondades, kus selle kujundamine sõltub suuresti 

inimtegevusest. Samal ajal, linnastumine Šveitsis kasvab kiires tempos, suurendades teisi 

maakasutuse tüüpe, eriti avamaa põllumajandust. Suuri alasid Šveitsi platool ja Alpi 

mäestiku orgudes ootab ees kiire linnastumine. Šveitsi elanikkond on mures maakasutuse 

muutuste pärast, eriti väga nähtavast linnastumisest, nagu on näha  mitmetest hiljutisetest 

valitsuste algatustest tekitada rangeid piirangud suvemajade ehitamiseks ja säilitada 

praeguse hoone tsoonering. (Price jt 2015) 

Ehitustegevuse negatiivset mõju maastikele mainitakse nii Eesti Keskkonnastrateegias 

aastani 2030 kui ka erinevate valdade keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannetes.  
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Karula rahvuspargi kohta on ilmunud 2007. aastal Pille Tomson magistritöö „Ajaloolise 

maakasutuse mõju Karula rahvuspargi maastike, koosluste ja kaitsekorra kujunemisele“, 

mille eesmärgiks oli selgitada Karula rahvuspargi maastikes toimunud põhilised muutused 

maakasusutuse mõju tagajärjel. Töö põhineb ajalooliste kaartide võrdlusel tänapäevaste 

kaartide ja andmebaasidega ja selle tulemusena selgub, et Karula maastikud on muutunud 

oluliselt juba 19. sajandil ning Karulas kahe viimase sajandi jooksul toimunud 

maakasutuse ja sellest tulenevate maastiku muutuste tõttu ei ole tänapäeval võimalik 

taastada mingi ajaperioodi konkreetset maastikupilti ning Karula kultuurmaastikku tuleks 

käsitleda kui erinevate ajaperioodide elemente sisaldavat omanäolist pärandmaastikku. 

2010. aastal oli tehtud magistritöö rohevõrgustiku rakendamisest valglinnastumise 

tingimustes, mille eesmärgiks oli empiiriliselt analüüsida Tallinna ja selle lähiümbruse 

rohevõrgustiku funktsionaalsust ja sidusust. Töös on mainitud, et ehitustegevuse 

planeerimisel tuleb arvestada pikaajalise mõjudega looduskeskkonnale ja et osades 

kohtades ehitustegevuse tagajärjel rohevõrgustiku rakendamine on osutunud väga 

keeruliseks. (Puusepp 2010)  

Samal aastal ilmunud uurimuses, mille eesmärgiks oli tuvastada seosed (loodus-) 

kaitsealadel kehtivate piirangute mõjust vastava piirkonna sotsiaalmajanduslikule ja 

demograafilisele arengule, analüüsiti ehitustegevust Eesti kaitsealadel. Tööst selgus, et 

alates 2003. aastast on kaitsealadele rajatud majutushoonete arv tõusnud, ehk turismiga 

seotud ehitisi rajatud just kaitsealadele või nende vahetusse lähedusse. Viimase 10-ne aasta 

jooksul (aastatel 2004-2013) on kaitsealadega kaugetes maakohtades rajatud 6 korda enam 

majutushooneid võrreldes Eesti keskmisega ja üle pooleteise korra enam kui muudes 

kaugetes maakohtades. Sellele vaatamata kaitsealadel asustus hõreneb ning selle 

vältimiseks soovitatakse territoriaalselt selektiivse ehitus- ja tegutsemispiirangute osalist 

leevendamist maastikukaitsealade piirangutevööndites. (Kliimask ja Sepp 2010) 

2016. aastal tehti uurimistöö teemal „Karula rahvuspargi maastiku muutused viimasel sajal 

aastal“, mille käigus sooviti kirjeldada Karula rahvuspargi ala maakasutust viimase saja 

aasta jooksul (1913-2010) ning seda mõjutanud tegureid ja selgitada Karula rahvuspargi 

maakattetüüpide pindala ja osakaalu muutuseid sellel perioodil ning olulisemate 

maakattetüüpide üleminekud ja püsivus. Uuringust selgus et Karula rahvuspargi metsasus 

on viimase saja aasta jooksul suurenenud ja maastik on muutunud suletumaks, mis 

tähendab et  oluline on hoida ja väärtustada veel avatud maastikke, mille säilimisel ja 
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traditsioonilisuse tagamisel on oluline koht põllumajanduslikul eluviisil ja selle jätkumisel. 

(Ansper 2016).   

 

 

1.2 Uuringud inimeste kodukoha asukoha valiku motiividest 

looduskaitsealadel ning nende suhtumisest keskkonnakaitsesse ja 

kaitsealadesse 

 

Inimestel on levinud arusaam, et looduskaitse on kulukas ja takistab majandustegevust 

ning sageli nähakse looduskaitses ainult piiranguid (Habicht ja Ehrlich 1997). 

Arengumaades on üha intensiivsemaks läinud vaidlused kohalike elanikega maakasutuse 

üle, see on üks peamisi kaitsealade haldamise probleeme. Nendel konfliktidel on tohutu 

mõju loodusvarade haldamisele, mitte ainult looduspargi ökosüsteemis, aga ka selle 

ümbruses. Selleks et saavutada looduskaitse ja säästva arengu eesmärke, on vaja välja 

töötada strateegiad, mis aitaksid lahendada neid konflikte põhjalikult ja suuremates 

mastaapides. (Nepal ja Weber 2007) 

Majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid paljudes arengumaades ohustavad seal asuvate 

rahvusparkide ja kaitsealade tõhusust ja olemasolu. Maaelu vaesus suurendab juurdepääsu 

vajadust loodusvaradele kaitsealadel ja suurendab avalikuse konflikti kaitstud ala 

juhatusega. Pikaajalise jätkusuutlikusse eelduseks loodusparkides ja kaitsealadel on 

inimeste kaasamine loodusvarade kaitsesse. (Fiallo ja Jacobson 2009) 

Kohalike elanike toetuse tagamine kaitsealadel on oluline osa bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamiseks. See on sageli tagatud hüvede saamisega kaitsealadelt ja üks levinumaid 

keskteid sellise  hüve  tekitamiseks on turismi arendamine.  Komodo looduspargis 

Indoneesias küsimustiku põhjal läbi viidud uuring näitas kohalike elanike positiivset 

suhtumist turismi ja kõrget kaitseala toetust ning aru saamist, et turismi areng sõltub 

kaitseala olemasolust. (Walpole ja Goodwin 2001)  

Eestis on varasemalt läbi viidud uuringud, mis on seotud kaitsealade elanike suhtumisega 

keskkonnakaitsesse ja elukohas kaitsealal.  

2015. aastal ilmus uurimus, mille eesmärgiks oli tuvastada seosed kaitsealadel kehtivate 

piirangute mõjust vastava piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule. Töö käigus viidi 
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2014. aastal läbi intervjuud Lahemaa rahvuspargis, selleks et täpsustada kohalike elanike 

suhtumist loodus- ja keskkonnakaitsesse ja  piirangutega seotud probleemide iseloomu. 

Uuringust selgus, et Lahemaa elanikele meeldib elukoht kaitsealal, seda loetakse 

väärtelukohaks ning see mõjutab positiivselt kinnisvara väärtust ning kõik vastanutest 

tegelesid vähemalt ühe loodus- ja keskkonnakaitse alase tegevusega. Samas inimesed 

tundsid, et kaitsealade elanike arvamustega piisavalt ei arvestata ja negatiivselt suhtuti 

kinnisvara ja maakasutusega seotud piirangutesse. Häirivaks peeti metsaalust prügi ja 

võsastumist. (Kliimask ja Sepp 2010) 

2014. aastal tegi Ilona Horn magistritöö teemal „Looduskaitseliste küsimuste analüüs läbi 

kohalike vaateprisma kolme Lõuna-Eesti kaitseala näitel“, mille eesmärgiks oli uurida 

kaitsealadel elavate inimeste suhtumist looduskaitselistesse kehtivatesse reeglitesse ja 

piirangutesse. Selle töö käigus viidi läbi küsitlus Otepää, Haanja ja Karula kaitsealade 

elanikke seas, mille tulemusi võrreldi 2003. ja 1997. aastal koostatud uurimuste 

tulemustega. Magistritööst selgus, et elanikud on üldiselt rahul oma kodukoha 

looduskaitselise tegevusega ning teadlikkus piirangutest on aastatega kasvanud ja valdavalt 

head, kuid kaitsealal elamine piirab inimeste tegevusvabadust ja peamisteks sellisteks 

piiranguteks osutusid piirangud metsaraiele, juurdeehitusele ja maakasutusele. (Horn  

2014)  

 

 

1.3 Varasemad ehitustegevuse surve reguleerimisega seotud uurimistööd 

Otepää looduspargis 

 

Otepää looduspargis on maastikukaitse väga olulisel kohal. Otepää üheks peamiseks 

kaitse-eesmärgiks on Otepää kõrgustikule iseloomuliku kuppelmaastiku säilitamine, 

uurimine ja tutvustamine (Otepää looduspargi... 1997). Seoses väärtuslike maastike 

kaitsega (sh. ehitussurve reguleerimisega) Otepää looduspargis, on valminud mitmed 

uurimistööd, mille põhimõtetele toetati antud magistritöö valmimisel.  

2004. aastal valmis töö „Rohelise võrgustiku ja keskkonnatingimuste määratlemine Otepää 

looduspargis“, mille eesmärgiks oli luua funktsionaalselt seotud võrgustik, mis aitab kaasa 

looduspargis loodusliku mitmekesisuse ja keskkonna üldise stabiilsuse säilimisele ja kus 

toimub inimtekkeliste mõjude suunamine või ennetamine. Antud töös juhitakse tähelepanu, 
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et ehitustegevuse reguleerimiseks ja suunamiseks on vajalik asjakohase temaplaneeringu 

algatamine ja koostöö eri osapooltega, selleks et jõuda kompromissini, mis oleks aluseks 

ökoloogiliselt kõrge väärtusega elukeskkonna kujundamisel (Kalda ja Arik 2004).  

Rohelise võrgustiku ja keskkonnatingimuste määratlemise töös rõhutati vajadust 

analüüsida assustusstruktuuri ja kultuurmaastiku pikaajalisi muutusi Otepää looduspargis 

(Kalda ja Arik 2004), ning kaks aastat hiljem valmis samade autorite poolt töö „Otepää 

looduspargi maa-asustuse muutused”  (Kalda ja Arik 2006), mille eesmärgiks oli selgitada, 

milline on olnud Otepää looduspargi eri piirkondades traditsiooniline asustusstruktuur 

(hoonete ja teede ning avatud-suletud alade paiknemine). 

Töö käigus analüüsiti looduspargi asustuse ja kultuurmaastike muutusi alates 20. sajandi 

algusest kuni tänapäevani: määratleti algupärase taluhoonestuse asukohad, hinnati asustuse 

tihedust piirkonniti ning selle väljakujunemise põhjuseid. Tulemusena valiti välja 

piirkonnad, kus algupärane asustusstruktuur on ümbritsevast paremini säilinud, samuti 

alad, mille struktuur on oluliselt muutunud. Antud töö moodustab terviku rohelise 

võrgustiku ja keskkonnatingimuste määratlemise tööga. (Kalda ja Arik 2006).  

2009. aastal koostas Nele Nutt töö „Otepää looduspargi maastikuline tsoneering“, mille 

eesmärgiks oli analüüsida maastiku omapära, välja tuua säilinud väärtused, teha 

maastikuline tsoneering ning koostada ettepanekud nende tsoonide edaspidiseks kaitseks 

(Nutt 2009). Töös lähtuti 2007. aastal koostatud Haanja looduspargi maastikulise 

tsoneeringu metoodikast (Merila jt 2007).  

Maastikulised tsoonid jaotati nelja erinevasse väärtusgruppi: hoiualad, sihtkaitsealad, 

keskusalad ning tavaalad;  määrati igasse gruppi kuuluvaid tsoone ning põhjendati, miks ta 

sinna kuulub. Iga väärtusgrupi kohta anti ettepanekuid piiranguteks nii maastikulisest kui 

arhitektuursest väärtusest lähtuvalt. (Nutt 2009) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1 Uurimisala iseloomustus 

 

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

nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s» (ENSV Teataja 1957, 

14, 125) Pühajärve, Väikese Munamäe ja Tedremäe maastikuliste keelualadena ning 

reorganiseeriti Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. septembri 1979. a määrusega nr 497 

«Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 43, 521) Otepää 

maastikukaitsealaks.  (Otepää looduspargi… 1997) 

Otepää looduspark asub Valga maakonna põhjaosas 4-ja valla maadel: Otepää, Palupera, 

Puka ja Sangaste (kaart 1). Oma territooriumilt see kulub suurimatesse Eesti kaitsealade 

hulka ning on suurim maastikukaitseala, mille pindala on 22430 ha. Suurem osa kaitsealast 

21610 ha jääb Otepää valla territooriumile. (Otepää looduspargi… 1997) 

Otepää looduspargile on iseloomulik ebaregulaarne kuppelmaastike reljeef ning 

topograafiline varieeruvus, mosaiikne maakasutuse struktuur, järkjärguliselt metsastuvad 

mahajäetud põllumajandusmaad ning pidev okaspuu- ja laialehiste metsade varieeruvus. 

(Remm 2005) 

Piirkonna maastikud on kujunenud umbes 12 500 aastat tagasi viimase mandriliustiku 

taandumisel (Mets 2014). Haanja ja Otepää saarkõrgustikele geoloogiliselt Skandinaavias 

analooge ei ole. Kordumatu omapära kuppelmaastike kujunemises tingis just nende 

saarkõrgustikke paiknemine, mis on jäätumise tsentrile kõige lähemal. (Miidel ja Pirrus 

1998) 
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Kaart 1. Otepää looduspargi asukoht 

Otepää kõrgustiku ulatus põhja-lõuna suunas on umbes 40 km, lääne-ida suunas 20 – 40 

km ning selle pindala on pisut üle 1200 km2  (Hang 1966). Suurem osa (84%) looduspargi 

territooriumist asub 100 – 175 m kõrgusel üle merepinna ning ainult 0,4% on kõrgemal kui 

200 m üle merepinna (Örd 1986). Kõrgustikul on kokku 6 üle 200 meetri kõrget küngast. 

Kõrgeim tipp on Kuutsemägi (217 m) (Mets 2014).  

Kaitsealal on kokku 65 järve, millest 40% on väikesed ja pindalaga alla 1 ha. Suurim ja 

tuntuim järvedest on Pühajärv (286 ha), mis on pindalalt Eesti järvede seas 16. kohal. 

Otepää järved on valdavalt madalad, nende suurim sügavus on enamasti 5–6 m. Sügavaim 

järv on Peitlemäe järv 22 meetriga. Kaitseala järved on valdavalt eutrofeerunud 
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läbivoolujärved, segatoiteline järvetüüp esineb harva ja vaid paar järve on 

poolhuumustoitelised. Limnoloogilise rajoneerimise järgi kuuluvad Otepää järved Kõrg-

Eesti eutroofsete järvede valdkonda. (Mäemets 1977) 

Valdav osa kaitseala territooriumist on vähemal või rohkemal määral erosiooniohtlik. 

Tugevasti erosiooniohtlikud on kaitseala kagu- ja idaosa: Päästjärve-Kääriku-Mäha järve 

vaheline ala ja Pühajärve-Nüpli-Pilkuse piirkond ning mitmed väiksemad alad mujal 

(Evestus 2008). Suurem osa looduspargist kuulub erodeeritud kamar-leetmuldade 

valdkonda, kus on suur osatähtsus erodeeritud- ja deluviaalmuldadel (Hang 1966). 

Mullastiku lihtsustatud klassidest esineb Otepää looduspargis 15 lõimisetüüpi ja 32 

mullatüüpi (Remm 2002). 

 

 

2.2 Asustuse kujunemine Otepää looduspargis 

 

Paljude sajandite vältel iseloomustasid Eesti külaelu vanad tavad nii majanduse kui ka 

ühiskondliku elu valdkonnas. Kogu talumajanduse alus oli põlluharimine, eeskätt 

viljakasvatus ja sellega tihedalt seotud karjandus.  

Otepää looduspargis asulastiku kujunemist on tugevasti mõjutanud liigestatud pinnamood 

(Evestus 2008). 12 – 13 sajandil kuulus ala muistesse Ugandi maakonda ning varasem 

asustus I aastatuhandel on siin eksisteerinud linnustena Aakres, Kuigatsis ja arvatavasti ka 

Mäekülas (Sangaste linnamägi), samuti Koigu ümbruses. Otepää kõrgustik kuulub Eesti 

põliste asustusalade hulka, kus valitsevaks on hajakülad. (Otepää kõrgustiku… 1976)  

Talud paiknesid peamiselt üksikult ja hajusalt. Peamisteks asustuse teket suunavateks 

teguriteks oli lisaks reljeefile teede paiknemine ning veekogude olemus. Peale 1919. a. 10. 

oktoobril Eesti Asutava Kogu poolt väljakuulutatud Eesti Maareformi Seadust ja selle 

alusel läbi viidud maareformi jagunes kogu maa suurmaaomanduseks (mõisamaad ja 

renditalud) ja väikemaaomanduseks (ostetud talumaad). Otepää kihelkonnas olid 

suurmaaomanduses 14 298,1 ha (41,6%) ja väikemaaomanduses 17 723,5 ha (51,4%) 

maad. (Kalda ja Arik 2006) 

Seoses maareformiga ning endiste mõisamaade tükeldamisega uuteks talukohtadeks 

lisandus looduspargi alale palju uusi talusid. Paralleelselt uute talukohtade tekkega kadusid 

mitmes piirkonnas osa seniseid talukohti. Protsessi käigus anti maad juurde väiksematele 
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majapidamistele ja ühtlustusid vanemate ostutalude piirid. Senised hõredalt asustatud alad 

säilitasid oma hajusa asustusstruktuuri. Selle üheks tagajärjeks oli töövõimelise 

elanikkonna kontsentreerumine kesk asulatesse (Otepää linn, Vana-Otepää, Nõuni, Sihva) 

ning majandihoonete lähiümbrusesse. Tekkisid uued hoonestusalad ja tihenesid endised. 

Muutus ka hoonestus järvede kallastel. Nõukogude võimu perioodil oli Otepää 

asustusstruktuuri üldpilt võrreldes 1930-ndate aastatega piirkonniti oluliselt muutunud. 

Kõige olulisemaks asustusstruktuuri muutvaks teguriks oli kolhooside moodustamine. 

(Sealsamas) 

Praegu on asustus Otepää looduspargis ebaühtlane ja koondunud peamiselt Otepää linna ja 

Pühajärve ümber. Rahvastikuregistri andmetel on elaniku arvu poolest suurimad külad 

Pühajärve lähistele jääv Sihva (339 elanikku) ja Nõuni järve ääres asuv Nõuni küla (224 

elanikku). Rahvarohkemad on veel Pühajärve (161 elanikku), Pilkuse (153 elanikku), 

Nüpli (139 elanikku) ja Vana-Otepää küla (135 elanikku).  

Hetkel kaitsealasse piiridesse jääb 2513 maaüksust (katastri väljavõte seisuga 01.04.2012): 

eraomand 17902,2 ha (2171 üksust), munitsipaalomand 94,8 ha (39 üksust), riigiomand, 

4316,5 ha (295 üksust), segaomand 2,1 ha (8 üksust), reformimata riigimaa 600,8 ha. 

(Otepää looduspargi... 2014 - 2023) 

 

 

2.3 Otepää looduspargi kaitsekord 

 

Otepää looduspargi kaitse-eeskiri, millele tugineti käesoleva töö koostamisel on koostatud 

1997. a., üksikuid parandusi on sisse viidud 1998, 1999, 2002 ja 2006. aastal ja kehtib kuni 

17.12.2016 (Otepää looduspargi… 1997).  

Kaitse-eeskirjaga määratakse kaitseala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti. 

Vabariigi Valitsus kehtestab igale kaitsealale eraldi kaitse-eeskirja. Kaitse-eeskirjaga 

piiritletakse ühe või mitme erineva rangusastmega kaitsevööndi ulatus ning määratakse 

looduskaitseseadusega sätestatud piirangute osaline või täielik, alaline või ajutine kehtivus 

vööndite kaupa.  

Looduspark jaguneb vastavalt kaitsekorra eripära ja majandustegevuse piiramise astmele 

kahekümne üheks sihtkaitsevööndiks (kokku 1824, 1 ha) ja üheks piiranguvööndiks (20 
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721,8 ha). Sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärkideks on metsaökosüsteemi arengu tagamine 

ning bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Piiranguvööndis on lubatud 

majandustegevus ja harrastuslik kalapüük. Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on 

bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. (Otepää looduspargi… 2014 - 

2023) 

Kaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet (Looduskaitseseadus 2004 § 21 lg 1).  

 

 

2.3.1 Ehitustegevuse reguleerimine Otepää looduspargis  

 

Väärtuslike maastike kaitseks on väga oluline reguleerida, kontrollida ning piirata 

ehitustegevust. Maastikuilmet enim muutvaks teguriks on maakasutuse muutumine. Kui 

hääbub keskkonnasõbralik põllumajanduslik tegevus, võib sellele järgnev kruntimine ja 

ehitustegevus kaotada eeldused Otepää piirkonnale iseloomulike maastike säilitamiseks 

(Kalda ja Arik 2006: 57). Otepää piirkonna maastike ilme muutub vanade hoonete 

renoveerimise ja/või uute hoonete ehitamise kaudu ehk teisisõnu projekteerimistingimuste 

ja kooskõlastuse andmisega projektidele/planeeringutele. Tingimuste seadmisel tuleb 

olemasolevate andmete alusel langetada otsus, kas kavandatav tegevus võib põhjustada 

negatiivset keskkonnamõju (muuta oluliselt maastiku ilmet) või mitte. 

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja järgi on loodupargis keelatud valitseja nõusolekuta 

katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine, metsamajandamiskava välistamine, 

maakorralduskava kinnitamine, projekteerimistingimuste andmine ning detail- ja 

üldplaneeringu kehtestamine. Loa taotleja on kohustatud esitama looduspargi valitsejale 

kirjaliku taotluse ning lähtudes looduspargi kaitse-eesmärgist, vastab valitseja taotlusele 

kirjaliku nõusolekuga, esitab tingimusi või põhjendatult keeldub loa andmisest. (Otepää 

looduspargi... 1997) 

Taotlustele vastamisel ja lubade väljastamisel lähtub valitseja eelkõige Otepää looduspargi 

kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast ja Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu 

põhimõtetest. 

Maastikulise tsoneeringu järgi on Otepää looduspark jaotatud mitmeks piirkonnaks: 

Mägestiku-Miti-Meegaste, Päidla-Nõuni, Räbi, Neeruti-Vana-Otepää, Pilkuse, Nüpli, 
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Sihva, Märdi, Restu-Mäeküla-Risttee ja Arula. Need omakorda jagunevad hoiualadeks, 

sihtkaitsealadeks ning tavaaladeks. Kuna Otepää piirkonnale on omane hajaasutus, siis 

peaks see jääma valdavaks ka edaspidi, selle tagamine on eelduseks iseloomulike maastike 

säilimisel.  Kruntimine uute suvilapiirkondade rajamiseks on tavaliselt keelatud. (Nutt 

2009)  Uusehitste puhul sihtkaitsealadel ja hoiualadel tuleb maksimaalselt järgida vanu 

ehitustraditsioone, selleks et säilitada ajaloolis-kultuuriliselt väärtuslikku külakeskkonda 

(Sealsamas 2009: 37). 

Suuremat tähelepanu vajavad järved ja järvede kaldad. Need on püsiväärtused, mida on 

läbi aegade Otepää maastike puhul kõige enam hinnatud. Juhul, kui hoone rajatakse 

kaldaalale, suletakse sisuliselt seda ümbritsev maastikuosa, takistatakse juurdepääsu ja 

liikumist veekogu ääres ning kaovad vaated veekogule. Looduspargis tuleb rakendada 

põhimõtet, et üldjuhul on Otepää maastikud (välja arvatud õue- ja põllumaa), sealhulgas 

kõik teed ja rajad, päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks. Avalikkuse 

juurde- ja läbipääs tuleb kindlasti tagada säilinud asustusstruktuuriga aladele, veekogude 

kallastele ja kultuuriliste-, ajalooliste, esteetiliste- (iseloomulikud vaated), looduslike jt 

väärtusega objektidele. Otepää looduspargis on keelatud rajada ehitisi üle 10 ha suuruse 

pindalaga järve, Väikese Emajõe ning Elva jõe tavalisest veepiirist 50 meetri ulatuses ning 

5–10 ha suuruse pindalaga järve ning veehoidla ja 10–25 km2 suuruse valgalaga jõe 

tavalisest veepiirist 25 meetri ulatuses (Otepää looduspargi… 1997).   

Ehituslubade väljastamisel tuleb arvestada ka rohelise võrgustiku põhimõtetega. Rohelise 

võrgustiku aladel on prioriteediks väärtuslike metsa-, sooalade ja poollooduslike koosluste 

säilitamine, erinevate liikide ja elupaikade hoidmine ning võrgustiku ja selle puhveralade 

alahoidlik kasutamine. Asustuse laienemine rohelisele võrgustikule lõhub selle struktuuri 

ja vähendab pikemas perspektiivis looduspargis väljakujunenud maastike omapära ja 

üldise looduskeskkonna head seisundit. (Kalda ja Arik 2004) 

Ebaseaduslik ehitamine kaitsealade piiranguvööndis on kujunenud üheks peamiseks 

rikkumiseks, seda ka ranna- ja kaldaaladel. Ehitatakse teadmatusest, aga ka teadlikult 

kaitsealadel ja piiranguvööndis kehtivaid nõudeid eirates. Kuna ebaseaduslike ehitiste 

likvideerimine on väga pikk ja keeruline protsess, kohtuvaidlused võivad võtta aastaid, siis 

mida varem ebaseaduslikud ehitised ilmsiks tulevad, seda kergem on neid likvideerida. 

Üldiselt on rikkumiste arv ja trahvisummad looduskaitse järelevalves siiski aastatega 

vähenenud. Sellele on kaasa aidanud nii õigusaktide täpsustamine, järelevalve 
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tugevdamine, koostöö korrakaitseasutuste vahel kui ka inimeste teaduslikkuse tõus. (Eesti 

looduse… 2012)   

 

 

2.4 Metoodika 

 

2.4.1 Andmebaaside koostamine ja töötlemine ning taotluste kaardistamine ja 

analüüs 

 

Antud uurimistöö käigus koostati andmebaas, mille aluseks võeti Keskkonnaameti 

dokumendiregister. Andmebaasis toodi välja kõik Keskkonnaametile esitatud ehitamisega 

seotud taotlused Otepää looduspargis aastatel 2002 – 2015. Võrdlemiseks võeti andmed 

ehitusregistrist samal ajavahemikul esitatud taotluste kohta Otepää vallas väljaspool 

loodusparki. Usaldusväärsed andmed varasemast perioodist ei olnud kahjuks 

Keskkonnaametist kättesaadavad. Algne andmebaas koostati, kasutades 

tabelarvutustarkvara programmi Ms Excel 2013 ning selle järel täiendati GIS-tarkvara 

programmis MapInfo Professional 10.0.  

Tuli ka kontrollida, kas nõusoleku saanud taotlused on ellu viidud ja kas ehitised on 

reaalselt püsitatud, mida tehti samuti  MapInfo Professional 10.0 abiga kasutades ortofotot. 

Selleks, et kontrollida olukordi, kus andmed olid ebatäpsed, teostati välitööd, mille käigus 

tutvuti maasikupildiga kohapeal. Välitööde käigus täpsustati uute ehitiste olemasolu või 

puudumine ning täiendati andmeid. 

Andmebaasi digitaliseerimiseks kasutati Maa-ameti maakatastrikihti, WMS-teenuses 

ortofotot ning olukorra võrdlemiseks ja andmete täiendamiseks ka ajaloolist ortofotot 

aastast 2002. Kaardikihid koostati kaardiprogrammi MapInfo Professional 10.0 abil. 

Samuti kasutati põhikaarti aastast 2004. Kui katastriga olid toimunud maakorralduslikud 

toimingud ning katastritunnus oli muutunud, kasutas uurimistöö autor Maa-ameti 

geoportaali, kust oli võimalik katastrinime järgi asukohta otsida. Vajadusel pöördus autor 

Otepää valla nõuniku poole. 

Andmebaasi statististiline analüüs viidi läbi, kasutades tabelarvutustarkvara programmi Ms 

Excel 2013 ja statistikatarkvara programmi R.  Kaardimaterjali töötlemisel ja 

lõppjärelduste esitamisel kasutati kaardiprogrammi MapInfo Professional 10.0. Koostatud 

kaartide ja andmebaasi analüüsimisel lähtuti Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu 
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põhimõtetest: kas püstitatud hooned vastavad nendele. Andmete analüüsil kasutati 

täiendavalt Keskkonnaameti tsoneeringu kihte ja põhikaardi veekogude kihti. 

Käesolev töö võtab aluseks Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu raames 

väljavalitud piirkonnad. Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu järgi määratleti 

sihtkaitsealadeks kokku 6 ala: Mägestiku-Miti-Meegaste, Räbi, Pilkuse, Märdi, Restu-

Mäeküla-Risttee ja Arula piirkond. Hoiualadeks loeti kolm piirkonda: Päidla-Nõuni, 

Neeruti-Vana-Otepää ja Sihva (Nutt, 2009: 31).  Otepää looduspargi sihtkaitsealade 

pindala on 8863 ha ja hoiualade pindala 2762 ha (Otepää looduspargi... 1997). Kuna need 

on suuremat kaitset ja tähelepanu vajavad alad, analüüsiti kõnealuseid piirkondi  

põhjalikumalt ning arutleti nende üle eraldi.  

 

 

2.4.2  Inimeste seisukohtade selgitamine kodukoha asukoha valikus Otepää 

looduspargis küsimustiku kujul 

 

Käesoleva magistritöö käigus kasutati kombineerituna kvantitatiivset ja kvalitatiivset 

uurimismeetodit. Viidi läbi ankeetküsitlust, mille eesmärgiks oli selgitada inimeste 

kodukohavaliku motiive Otepää vallas ja Otepää looduspargis ja nende suhtumist 

keskkonnakaitsesse ja kaitsealasse.  Samuti soovis töö autor teada saada, kas inimesed 

peavad looduskaitset takistavaks teguriks ja kas üldlevinud seisukoht, et kaitsealasid 

välditakse, on tõsi. 

Ankeetküsitlus oli koostatud nii eesti (vt. lisa 1) kui ka vene keeles (vt. lisa 2) ja koosnes 

15 küsimusest. Selle täitmine võttis aega umbes 15 – 20 minutit. Antud küsitluses oli 6 

suletud, 4 avatud ja 5 poolsuletud küsimust. 

Küsitlus viidi läbi 2016. aasta talvel ja kevadel. Uuringu sihtrühm oli Otepää loodusparki 

või Otepää valda aastast 2002 (uue) kodu rajanud või kinnisvara ostnud pered. Igast 

valimisse sattunud perest intervjueeriti ühte inimest. Kokku küsitleti 26 respondenti. 

Üldiselt olid küsitluses osalenud vastutulelikud, kuid oli ka paar inimest, kes keeldusid osa 

võtmast. Inimestega saadi kontakti kahel viisil: kas kohtumistel kodudes või saadeti 

küsimustik e-posti teel elektroonilisel kujul. Viimasel juhul viidi küsitlus läbi Google 

Drive keskkonnas. Kui autor ei saanud omanikku kohapeal kätte, siis jäeti postkasti kiri, 

mis andis võimaluse leppida kokku kohtumine või suhelda interneti kaudu. Kuna osa 

vastanutest said küsimustiku kirja või interneti teel, ning uurijal ei olnud kontrolli, kuidas 
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need vastajad küsimusi interpreteerivad, oli viimane küsimus ankeedis  esitatud just selle 

välja selgitamiseks. 

Suletuid ning hinnangute küsimustele antud vastuseid analüüsiti, kasutades 

tabelarvutustarkvara programmi MS Excel 2013 ja statistikatarkvara programmi R. 
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3. TULEMUSED  
 

3.1 Andmebaaside ja kaartide analüüsi tulemused 

 

3.1.1 Üldine ehitustegevuse reguleerimine Otepää looduspargis ja Otepää vallas  

 

Antud uurimistöös analüüsiti 2002 – 2015 aastatel Otepää looduspargis ning Otepää vallas 

asuvatele kinnistutele esitatud ehitamisega seotud taotlusi. Kokku oli esitatud 1040 

taotlust, millest 60 olid korduvad taotlused ning need on edaspidises analüüsis välja jäetud. 

Looduspargi territooriumile jäi nendest  870 ning Otepää vallas väljaspool kaitseala 170 

taotlust. Joonisel 1 on näha, et aastani 2008 taotluste arv pidevalt kasvas  ja enim taotlusi 

esitati aastatel 2006-2008. 2009. a. toimus järsk langus ja sellest alates on taotlusi olnud 

enam-vähem stabiilselt 21 kuni 62. Selline trend on märgatav nii kaitsealal, kui ka 

väljaspool seda (joonis 1).  

 

 

Joonis 1. Taotluste jaotumine Otepää looduspargis ja Otepää vallas väljaspool loodusparki 

2002 – 2015 

Antud töös analüüsitud taotlused on jaotatud 5. gruppi:  
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 J – renoveerimine ja juurdeehitised: väikeehitised juba hoonestatud alal, 

rekonstrueerimis-, renoveerimis- ja laiendamistööd;  

 T – tiikidega seotud tegevused: tiikide rajamine, puhastamine ja suurendamine; 

 U – uued ehitised hoonestamata alale; 

 M – muud taotlused: teede rajamine, elektrivõrguga liitumised, kaevud, alajaama 

paigaldus, kruntide jagamine jne. 

 

Kõige rohkem oli esitatud just ehitiste püstitamisega ja renoveerimisega seotud taotlusi. 

Käsitletud perioodil oli esitatud kokku 308 juurdeehitise taotlust ja 261 taotlust uusehitise 

püstitamiseks. (joonis 2) 

 

 

Joonis 2. Taotluste jagunemine taotletud tegevuste järgi 

Käesoleva töö käigus on koostatud kaardikihid, mis näitavad aukohti millel esitati taotlusi 

ehitustegevuseks aastatel 2002 - 2015. Joonisel 3 on näidatud uute ja rekonstrueerivate 

ehitiste paiknemiskohad (joonis 3).  2009. aastal koostas maastikuarhitekt Nele Nutt 

Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu, mille käigus määrati ehitustegevuse 

suunamisel suuremat tähelepanu nõudvad alad – sihtkaitsealad ja hoiualad. Nendel aladel 

on märgata küllaltki suurt ehitustegevuse survet (joonis 3). Juurde- ja uute ehitiste taotluste 

tihedus Otepää vallas, väljaspool Otepää loodusparki on mõnevõrra suurem kui kaitsealal; 

sihtkaitsealadel ja hoiualadel on see mõnevõrra väiksem, kuid mitte märkimisväärselt (lisa 

4, tabel 2).  
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Joonis 3. Uute ja rekonstrueeritavate elamute taotluste jaotumine Otepää looduspargis ja 

Otepää vallas 2002 – 2015 (koostaja: Maria Tsyrulnikova)  

On märgata, et uute ehitiste arv ja ehitustegevuse surve üldisemalt on tihedam uurimisala 

suurimate järvede ümbruses. Kõige rohkem taotlusi on esitatud hoonestuseks Pühajärve, 

Inni järve ja Nüpli järve ümbrusse (lisa 3, tabel 1). Mida lähemal on järv, seda suurem on 

taotluste arv (joonis 4).  Selleks et välja selgitada, kas on seos järvest kauguse ja 

positiivsete otsuste osakaalude vahel tehti korrelatsioon analüüs, mille vastuseks saadi 0,39 

ja mis on statistiliselt mitteoluline (p=0,23), ja mille tulemusena ei saa järeldada, et seos on 

olemas.  
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Joonis 4. Uute ja juurdeehitiste taotluste arvude jaotumine sõltuvalt kaugusest järvedest 

(taotluste arv/km)  ning vastu võetud otsuste dünaamika 2002 – 2015 
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Kui vaadata uute elamute taotluste tihedust uuritava ala erinevates külades, siis on näha, et 

see on suurem Otepää linna ümbruses, ning Otepää vallas väljaspool loodusparki 

Kaurutootsi ja Vidrike külades. Suurim tihedus on kohe linna ääres Otepää külas. 

Tiheduste kaart kinnitab ka, et rohkem tahetakse ehitada küladesse kus paiknevad 

suuremad veekogud, tihedus on suur Pühajärve ja Nüpli järve ümbruses ning suurte teede 

olemasolu ei mängi olulist rolli ehituskoha valikul (joonis 5). 

 

 

Joonis 5.  Uute elamute taotluste jaotumine külades Otepää looduspargis ja Otepää vallas 

2002 – 2015 (Koostaja: Maria Tsyrulnikova)  
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Otepää looduspargi valitsejale esitatud taotlustest suurem osa (661), millest 411 olid 

juurde- ja uusehitiste taotlused, said nõusoleku. Negatiivne otsus võeti vastu158 taotluse 

puhul. Otepää vallavalitsus andis ehitusloa 155-le taotlejale väljaspool loodusparki,  ning 

ainult 1 taotlusega ei oldud nõus. Joonisel on ka välja toodud, et 5 taotluse puhul 

kirjakaustas vastuskiri puudus (joonis 6). 

 

Joonis 6. Esitatud taotlustele vastu võetud otsuste dünaamika Otepää looduspargis ja 

Otepää vallas väljaspool loodusparki 2002 - 2015 

Aastatel 2002 – 2015 looduspargis oli püstitatud kokku 85 uut ehitist ning teostatud 253 

juurdeehitamis- ja renoveerimistööd (joonis 7). Väljaspool loodusparki oli Otepää vallas 

samal ajavahemikul ehitatud 28 uut maja ning läbi viidud 21 juurdeehitamis- või 

rekonstrueerimistööd (joonis 8).   

 

   

Joonis 7. Realiseeritud ja realiseerimata juurde- ja uute ehitiste taotluste arv Otepää 

looduspargis 2002 - 2015                                                
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Joonis 8. Realiseeritud ja realiseerimata juurde- ja uute ehitiste taotluste arv Otepää vallas 

väljaspool loodusparki 2002 – 2015    

                                       

Joonistelt 7 ja 8 võib veelkord näha, et ehitustegevus nii Otepää looduspargis, kui ka 

väljaspool seda Otepää vallas on olnud uuritud ajavahemikus päris intensiivne.  

 

 

3.1.2 Ehitustegevuse reguleerimine sihtkaitsealadel  

 

Otepää looduspargi sihtkaitsealasid käsitletakse külamaastiku mõistes väärtuslike aladena, 

mis vajavad tähelepanelikku suhtumist ehitustegevuse reguleerimisel.  

Sihtkaitsealal asuvatele kinnistutele  esitati aastatel 2002 – 2015  kokku 201 taotlust. 

Taotluste arv kasvas rohkem kui kahekordselt aastal 2005 ning järgmistel aastatel 

kasvutrend jätkus ja saavutas tipu 2008 aastal, peale seda toimus järsk taotluste arvu 

langemine. Väikest kasvutrendi oli märgata ka aastatel 2012 ja 2013. Kõige rohkem oli 

taotlusi juurde- (62 taotlust) ja uusehitiste (65 taotlust) rajamiseks. Ka oli taotletud 17 

detailplaneeringut (D), 23 tiikidega seotud tegevust (T) ning 34 (M) muud nõusolekut 

nõudvat tegevust (elektriliiniga liitumised, teede ehitamine, kruntide jagamine jne.) (joonis 

9) 
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Joonis 9. Taotluste jaotumine sihtkaitsealadel Otepää looduspargis 2002 – 2015 

 

Sõltumata sellest, et kinnistud  asuvad sihtkaitsealal, on Otepää looduspargi valitseja 

andnud suuremale osale taotlustest  nõusoleku. Eraldi olid läbi vaadatud 2 perioodi: enne 

sihtkaitsealade määramist (2002 – 2009) ja peale seda (2010 – 2015). Esimesel 

ajavahemikul olid esitatud 47 juurde- ja 50 uusehitiste taotlust, millest oldi nõus vastavalt 

38 ja 39 taotlusega (joonis 10).  

 

 

Joonis 10. Esitatud uute- ja juurdeehitiste taotlustele vastu võetud otsuste arv  

sihtkaitsealadel Otepää looduspargis 2002 – 2009 

Aastatel 2010 – 2015 oli esitatud kokku 15 juurde- ja 15 uue ehitise taotlust, millest ei 

oldud nõus ainult ühe uue ehitise taotlusega (joonis 11).  
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Joonis 11. Esitatud uute ja juurdeehitiste taotlustele vastu võetud otsuste arv 

sihtkaitsealadel Otepää looduspargis 2010 – 2015 

Suurem osa nõusoleku saanud juurdeehitiste taotlustest on ellu viidud. Ellu ei olnud viidud 

4 juurdeehitist, aga ka  27 uut ehitist. Jooniselt on ka näha, et püstitatud olid ainult pooled 

taotletud uutest ehitistest. (joonis 12) 

 

 

Joonis 12. Realiseeritud ja realiseerimata juurde- ja uute ehitiste taotluste arv Otepää 

looduspargis sihtkaitsealadel 2002 – 2015 

 

3.1.3 Ehitustegevuse reguleerimine hoiualadel  

 

Nele Nutt rõhutab oma töös „Otepää looduspargi maastikuline tsoneering“, et hoiualad on 

Otepää looduspargis külamaastiku mõistes kõige väärtuslikumad alad. Antud töös on eraldi 

analüüsitud ehitustegevus nendel aladel.  
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Analüüsides viimase 13. aasta jooksul esitatud taotlusi, on näha et hoiualadele oli esitatud 

kokku 60 taotlust.  

Jooniselt on näha, et nii nagu üldises statistikas taotluste arv on kasvanud alates aastast 

2005 ning 2009 see hakkas langema ja korraks jälle tõusis aastal 2013. Kõige rohkem 

taotlusi oli esitatud aastatel 2006  –  2008. Kõige suurem arv oli aastal 2007 – 14 taotlust. 

Aastatel 2002, 2009 ja 2010 ei olnud esitatud mitte ühtegi taotlust. 2002 – 2015 esitatud 

taotlustest moodustasid suurima osa uued ehitised ning juurdeehitised, mõlemaid kokku 38 

taotlust. Ka oli taotletud 1 detailplaneering ning 8 tiikide rajamisega või ümber 

kujundamisega seotud tegevust. Muid taotlusi (teede ehitus, elektrivõrguga liitumised jne.) 

oli esitatud 13. Järgmiselt jooniselt on näha, et uusi ehitisi oli taotletud kõige rohkem aastal 

2008 ning juurdeehitisi aastatel 2006, 2007 ning 2013. (joonis 13) 

 

Joonis 13. Taotluste jaotumine hoiualadel Otepää looduspargis 2002 – 2015.  Aastatel 

2002, 2009 ja 2010 taotlusi hoiualadele ei esitatud 

Vaatamata sellele, et antud taotlused olid esitatud kinnistute kohta, mis asuvad Otepää 

looduspargi hoiualal, suurem osa taotlusi on saanud looduspargi valitseja nõusoleku.  Nagu 

sihtkaitsealade, jaotati ka hoiualade puhul   esitatud taotlused kahte ajavahemiku: 2002 – 

2009 – enne Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu valmimist; ja 2010 – 2015 – 

peale seda. Esimesel perioodil oli valitseja nõusoleku saanud 11 juurdeehitise ning 10 

uueehitise taotlust, nõusolekut ei antud 3 uueehitise taotlusele (joonis 14). Teisel 

ajavahemikul  taotleti 7 juurde- ja 7 uut ehitist, millest 4 uueehitise taotlusele ei antud 
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nõusolekut (joonis 15). Kokku  on saanud uuritud ajaperioodil eitava vastuse 7 taotlust, 

mis olid kõik seotud uute ehitiste rajamisega. 

 

Joonis 14. Esitatud uute ja juurdeehitiste taotlustele vastu võetud otsuste arv hoiualadel 

Otepää looduspargis 2002 - 2009 

 

Joonis 15. Esitatud uute ja juurdeehitiste taotlustele vastu võetud otsuste arv hoiualadel 

Otepää looduspargis 2010 - 2015 

Jooniselt 16 on näha, kui palju aastatel 2002 – 2015 taotletud ehitistest on inimeste poolt 

püstitatud. Suurem osa taotlustest on ellu viidud, ainult 5 on jäänud realiseerimata (joonis 

16). 
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Joonis 16. Realiseeritud ja realiseerimata juurde- ja uute ehitiste taotluste arv Otepää 

looduspargis sihtkaitsealadel 2002 – 2015 

 

 

3.2 Küsimustiku vastuste analüüs 

 

3.2.1 Üldine informatsioon 

 

Uuritaval alal paluti täita ankeet kokku 26 kinnistu omanikku käest,  kes on ostnud 

kinnisvara vahemikus 2002 – 2015. Suurem osa vastanuid olid 54 – 62 aastased 

pereinimesed, kelle peredes on alaealisi lapsi. Varasema elukoha järgi jagunesid vastanud 

selgelt kahte gruppi – Otepää vallas elanud inimesed (9 vastanut) ning kaugemalt 

suurematest linnadest tulnud uued elanikud (17 vastanut). Tulemusi analüüsides selgus, et 

3 vastanutest ei ela koha peal,  9 viibib ajutiselt 2-4 kuud aastas ning 14 elab pidevalt. 

Kohapeal elavatest inimestest 10 töötab Otepää, Palupera, Puka või Sangaste vallas ja 4 

mitte ja ülejäänud 12 inimest, kes ei ela kohapeal pidevalt, ei oma uuritaval alal töökohta.  

18 vastaja kinnistud paiknesid kaitsealal, 4 väljaspool seda ning 4 inimest ei osanud sellele 

küsimusele vastata (joonis 17).  
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Joonis 17. Vastused küsimusele kas vastaja kinnistu asub kaitsealal (vastanute arv n=26) 

 

 

3.2.2 Kinnistu ostu põhjused  

 

Küsimusele,  kas ostu sooritamise ajal oli piisavalt kinnistute müügi pakkumisi, ei osanud 

13 küsitletut vastata, 10 arvasid et neid oli piisavalt ning 3 vastasid, et ei olnud.   

Vastustest avatud küsimusele: miks ostsite elamise/suvila/maatüki just Otepää, Palupera, 

Puka või Sangaste valda, selgus, et suurema osa inimeste jaoks (13 vastanut) üheks ostu 

põhjustest on kaunis loodus. 5 vastanut olid välja toonud sellised tegurid nagu hea töökoht 

või hea ettevõtluse võimalus ning sama palju kinnistute omanikke vastas, et ostu mõjutas 

perekond või suguvõsa päritolu Otepää kandist. 4 inimese jaoks üheks ostu põhjustest oli 

meeldiv kinnistu asukoht. Inimesed (2-3 vastajat) tõid välja selliseid põhjusi nagu vaikne ja 

rahulik, privaatne asukoht, head sportimisvõimalused, ökoloogia, sõbrad ja hea 

hinnapakkumine. Üksikud vastajad tõid välja ka sellised tegurid nagu hea infrastruktuur, 

kinnistu talvepealinnas, vaheldusrikkas maastik ja hea elukeskkond üldiselt.  

Kinnistute omanikel paluti vastata millised aspektid kõige rohkem määrasid nende jaoks 

kinnistu ostu valikut. Selle küsimuse puhul vastajatele esitati sellised aspektid nagu: hind, 

järve lähedus, vallatee lähedus, Otepää linna lähedus ning eraldatus teistest elamutest, 

millele nemad pidid andma hinnangut 4-pallilisel skaalal, kas see on oluline, pigem 

oluline, pigem mitteoluline või mitteoluline. Anti võimalust ka lisada oma tegureid juurde. 

Selgus, et mitteoluliseks või pigem mitteoluliseks vallatee lähedust, hinda ja järve lähedust 

pidas 5, 6 ja 8 inimest. Otepää lähedust pidas pigem mitteoluliseks või mitteoluliseks 9 

ei, 4 

ei oska 
öelda, 4 

jah, 18 
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vastanutest, eraldatust teistest elamutest  10. Inimesed pidasid määravaks ka ilusat 

asukohta ja loodust, metsa lähedust, sõprade lähedust ja spordivõimalusi. Üks küsitletutest 

ei osanud sellele küsimusele vastata. 

 

 

3.2.3 Inimeste suhtumine kinnistu paiknemisse kaitsealal  

 

Kinnistu paiknemisse kaitsealal suhtub positiivselt 11 vastanut ning negatiivselt 9 ja 6 

inimest ei osanud sellele küsimusele vastata (joonis 18).  

Negatiivsetest asjaoludest tõid inimesed välja piiranguid ehitustegevusele ja aega nõudvat 

lubade taotlemist. Positiivsed aspektid kaitsealal paiknemisele on teatud stabiilsus 

elukeskkonna kvaliteedis, ehitustegevuses arvestamine loodusega (piiratud, inimmõju, 

keskkonna säilitamine), privaatsus ja looduspargi ökoloogiline seisund, metsa 

majandamise ja ehitamise kitsendused ning väike risk tihe asustusala või suurte ehitiste 

rajamisel kinnistu kõrvale.  

 

Joonis 18. Vastus küsimusele kas kinnistu  paiknemine kaitsealal oli Teie jaoks positiivne 

või negatiivne asjaolu (vastanute arv n=26) 

 

 

3.2.4 Hinnangud Otepääle kui elukeskkonnale 

 

Elukeskkonna hindamisel andsid küsitletud hinnangud 5-pallilisel skaalal, kus 5 tähendas 

kõige kõrgema ja 1 vastavalt kõige madalama hinnangu, viiele väitele: Otepääl on 

turvaline, kaunis looduskeskkond, toredad inimesed ja aktiivne kogukond, head 

ei oska 
öelda, 6 

negatiivn
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sportimisvõimalused ja hea infrastruktuur. Summaarses punktiarvestuses teine väide sai 

kõige kõrgema hinnangu (4,96), sellele andis 25 vastajat  kõige kõrgema hinnangu - 5 ning 

ainult üks vastanu pani 4. Teisel kohal oli väide heade sportimisvõimaluste kohta (4,7). 

Edasi olid esimene (4,5) ja kolmas väide (4,0). Kõige madalamalt  hinnati  infrastruktuuri 

(3,9). Kõikide eelkirjeldatud tegurite hinnangute keskmised võrreldi oma vahel. Selleks, et 

määrata milliste elukeskkonna hinnangute keskmised väärtused erinevad omavahel 

statistiliselt olulisel määral (p<0,05), kasutati paariliste valimite T-test-i. Tulemused on 

esitatud lisas 5, tabelis 3. Selle uuringu tulemuste põhjal selgus, et suurema osa tegurite 

puhul summaarse punktiarvestuse väärtused olid statistiliselt olulise erinevusega. Saadud 

andmete põhjal võib teha järelduse, et väide kauni looduskeskkonna kohta hindasid 

vastanud statistiliselt olulisel määral kõrgemalt, kui teisi. Väidete toredad inimesed, 

aktiivne külakogukond ja hea infrastruktuur ning väidete Otepääl on turvaline ja head 

sportimisvõimalused vahel statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (p>0,05).  

 

 

3.2.5 Küsitletute keskkonnasõbralikkus ning arvamus Otepää looduspargi 

keskkonnaohtudest  

 

Inimestelt  paluti ka avaldada oma arvamust Otepää looduspargi keskkonnaohtude 

hindamisel, 4-palli süsteemis, kus 1 tähendas, et oht puudub, 2 – see on väike, 3 – 

keskmine ja 4 – suur, kui respondent ei osanud küsimusele vastata tal oli võimalus märkida 

0. Üldiselt suurem osa vastanutest ei pidanud nendele ette antud väiteid suurteks 

keskkonnaohtudeks Otepää looduspargi jaoks ning suuremas osas vastati, et oht on väike, 

keskmine või puudub. Summaarses punktiarvestuses oli keskkonnaohtude hinnangud   2 – 

2,7 palli. Summaarselt kõige suuremateks ohtudeks pidasid küsitletud ilusate vaadete 

võsastumist (2,7 palli) ning veestiku reostust (2,6 palli). Kolmandal kohal oli turismi 

arengust tingitud tallamine, vandalist, privaatsuse puudumine, mürareostus jne. (2,5 palli). 

Järgmiseks ohuks olid prügi looduses ning jäätmemajandus tervikuna (2,3 palli). Kõige 

väiksemateks ohtudeks osutusid hooldamata kinnistuid (2,1 palli) ja maha jäetud hooned (2 

palli). Iga keskkonnaohu hinnangu puhul keskmiselt 3 respondenti ei osanud anda vastust, 

veestiku reostust ei osanud hinnata nii palju kui 7 küsitletuid.  

Viimaseks paluti vastata küsimusele, millised on nende endi keskkonnasõbralikud 

käitumusharjumused. Vastused sellele küsimusele peegeldavad kõige paremini kui oluline  

on nende jaoks keskkonnahoid. Küsimustikus esitati 7 vastusevarianti: sorteerite prügi, 
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piirate vee tarbimist, piirate elektri tarbimist, valite võimalusel keskkonnasõbraliku 

liiklusvahendi, ostate ökomärgisega või mahepõllumajandustooteid, osalete 

keskkonnahoiuga seotud ühistegevustes (nt vabatahtlik töö, talgud), muud 

keskkonnasõbralikud käitumisharjumused. Suurem osa inimesi märkis vähemalt kolm 

keskkonnasõbraliku harjumust kuid ühel vastanutest ei olnud ühtegi. Peamine 

käitumusharjumus on  prügi sorteerimine. 

Käesoleva töö käigus püstitati hüpoteesi, et inimestel, kes suhtuvad positiivselt kinnistu 

paiknemisse kaitsealal on rohkem keskkonnasõbralikke harjumusi kui nendel kes suhtuvad 

negatiivselt. Antud hüpoteesi kontrollimiseks kasutati T-test-i, mille tulemusel selgus et 

erinevus on statistiliselt oluline (p-väärtus=0,02321<0,05). Selgus et inimestel kes suhtusid 

negatiivselt kinnistu paiknemisse looduspargis on keskmiselt vähem keskkonnasõbralikke 

käitumisharjumusi (summaarne keskmine väärtus 2,1), kui nendel kes arvab, et see on 

positiivne asjaolu (summaarne keskmine väärtus 3,3).  
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4. JÄRELDUSED JA ARUTELU 

  

Viimastel aastakümnetel on ehitustegevuse surve ning selle negatiivne mõju väärtuslikele 

maastikele  märkimisväärne probleem paljudes riikides, eriti seal kus toimub kiire 

majanduslik areng. Otepää looduspargis on maastikukaitse väga olulisel kohal. 

Looduspargi maastike ilme muutub vanade hoonete renoveerimise ja/või uute hoonete 

ehitamise tagajärjel ehk teisisõnu projekteerimistingimuste ja kooskõlastuse andmisega 

projektidele/planeeringutele. Tingimuste seadmisel langetatakse otsus olemasolevate 

andmete alusel, kas kavandatav tegevus võib põhjustada negatiivset keskkonnamõju 

(muuta oluliselt maastiku ilmet) või mitte ning selle paremaks tagamiseks on läbi viidud 

mitmed uurimistööd. Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu tulemusena valiti 

Otepää looduspargis  välja piirkonnad, kus asustusstruktuur on ümbritsevast paremini 

säilinud, samuti alad, mille struktuur on oluliselt muutunud, analüüsiti maastiku omapära, 

toodi välja säilinud väärtused, tehti maastiku tsoneering ning koostati ettepanekud nende 

tsoonide edaspidiseks kaitseks.  

Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli hinnata Otepää vallas ja põhiliselt Otepää looduspargis 

ehitustegevuse survet väärtuslikele maastikele. Selle täitmiseks koostati andmebaas ja 

analüüsiti 2002 – 2015 aastatel Otepää looduspargis ning Otepää vallas asuvatele 

kinnistutele esitatud taotlused. Antud ajavahemikus oli Keskkonnaametile ja Otepää 

vallavalitsusele kokku  esitatud 1040 taotlust. Siia kuulusid nii detailplaneeringud, 

juurdeehitiste, uusehitiste, tiikide rajamisega või nende suurendamisega seotud tegevused, 

kui ka muud (teede rajamine, elektrivõrguga liitumised, kaevud, alajaama paigaldus, 

kruntide jagamine) antud töös vähem olulised taotlused. Aastani 2008 taotluste arv pidevalt 

kasvas  ja enim taotlusi esitati aastatel 2006-2008. 2009. a. toimus järsk langus ja sellest 

alates on taotlusi olnud enam-vähem stabiilselt Selline dünaamika on suure tõenäosusega 

seotud üldise majandusliku olukorraga Eestis ja Euroopas.  

Tulemuste analüüsist on näha, et ehituse surve maastikele Otepää looduspargis on üpriski 

suur, kuna antud ajavahemikus oli kõige rohkem esitatud just uute ehitiste püstitamisega ja 

renoveerimisega seotuid taotlusi (kokku 569). Käesoleva töö käigus koostati ka 

kaardikihid, mis näitavad aastatel 2002 - 2015 esitatud taotluste paiknemist uuritud alal 
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ning planeeritud uute elamute tihedust kaitsealal ja Otepää vallas asuvates külades. 

Analüüsides saadud joonised selgub, et kõige suurem ehitustegevuse surve on Otepää linna 

lähiümbruses ja  järvede äärsetel aladel.  

Otepää looduspargi valitsejale esitatud taotlustest suurem osa (661) on saanud nõusoleku ja 

negatiivne otsus oli vastu võetud 158 taotluse puhul. Otepää vallavalitsus andis ehitusloa 

155-le taotlejale väljaspool loodusparki, ning ainult 1 taotlusega ei oldud nõus. Kuigi 

järved ja järvede kaldad arvatakse suuremat tähelepanu vajavateks  väärtusteks, siis 

korrelatsioonanalüüsist selgus, et ehitustegevusega seotud positiivsete otsuste osakaal ei 

sõltu otseselt kaugusest järvedest. Antud tulemuste põhjal võib järeldada, et 

Keskkonnaamet küll seab piiranguid ehitustegevusele, kuid need piirangud ei ole väga 

ranged ja suurem osa taotlustest rahuldatakse. Uuringust selgus ka, et viimase 14. aasta 

jooksul oli Otepää looduspargis  püstitatud 253 juurde- ja 85 uut ehitist ja väljaspool 

loodusparki oli ehitatud 28 uut hoonet ning läbi viidud 21 juurdeehitamis- või 

rekonstrueerimistööd.  

Eraldi käsitleti ehitustegevuse survet ja selle reguleerimist sihtkaitsealadel ja hoiualadel, 

sest neid piirkondi peetakse maastiku mõistes väärtuslikumateks. Aastatel 2002 – 2015 oli 

sihtkaitsealal asuvatele kinnistutele  esitatud kokku 201 taotlust ja hoiualadele 60 taotlust, 

millest suurem osa seisnes uusehitiste või juurdeehitiste püstitamisega.  Eraldi olid läbi 

vaadatud 2 perioodi: enne siht- ja hoiualade määramist (2002 – 2009) ja peale seda (2010 – 

2015). Vaatamata sellele, et kinnistud asuvad siht- ja hoiualadel, suurem osa uute- ja 

juurdeehitise taotlusi sai valitseja nõusoleku. Peale Otepää looduspargi maastikulise 

tsoneeringu ilmumist negatiivsete otsuste arv natuke kasvas.  Viimase 13 aasta jooksul on 

sihtkaitsealadele püstitatud 49 juurde- ja 26 uusehitist ja hoiualadele 17 juurde- ja 9 

uusehitist.   

Tuginedes ülaltoodud tulemustele võib teha järgmised järeldused:  

 Vaatamata sellele, kas kinnistu asub Otepää looduspargis või väljaspool seda, on 

ehitustegevuse surve uuritud alale märkimisväärne, seda ka sihtkaitsealadel ja 

hoiualadel ning selle reguleerimine ja edaspidine suunamine on vajalik selleks, et 

kaitsta piirkonna maastikulist eripära.  
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 Saadud andmete analüüsil selgus, et ehitustegevuse surve on suurem suurimate 

järvede ümbruses. Nendel aladel võiksid olla rangemad piirangud ehitustegevuseks, 

et vältida järve kallaste täisehitamist ja sellega kaasnevaid keskkonna probleeme.  

 Võttes arvesse esitatud taotlustele vastu võetud otsuste dünaamikat Otepää 

looduspargis on näha, et üks kuuendik taotlusi sai negatiivse otsuse valitsejalt. 

Sellest võime järeldada, et piirangud ehitustegevusele kaitsealal on olemas ning 

nende kehtestamisel arvestatakse Otepää looduspargi maastikulise ilmega, kuid nad 

ei ole väga ranged. Sellest võib ka järeldada, et Otepää looduspark ei ole kohalikule 

arengule oluliseks takistavaks teguriks. 

Varasemad uuringud on näidanud, et ehitustegevuse paremaks reguleerimiseks kaitsealadel 

on vajalik koostöö erinevate osapooltega ning piirangute kehtestamisel tuleb arvestada 

kohalike elanike seisukohtade ja arvamustega. Kaitsealade elanikud, eriti arengumaades, 

peavad looduskaitselisi piiranguid tihtipeale majanduse arengu takistajateks, mis tekitab 

probleeme kaitsealade haldamises. Eestis varemalt läbi viidud uuringust selgus, et Haanja, 

Otepää ja Karula looduspargi elanikud on üldiselt rahul oma kodukoha looduskaitselise 

tegevusega ja teadlikkus piirangutest on aastatega kasvanud ja valdavalt head, kuid 

kaitsealased piirangud piiravad inimeste tegevusvabadust. Käesoleva töö teiseks 

eesmärgiks oli selgitada  asjaolud ja aspektid, mis on määranud inimeste kodukohavaliku 

motiivid Otepää vallas ja Otepää looduspargis ning kui suur roll on selles kaitsealal,  

samuti soovis töö autor teada saada, kas inimesed peavad looduskaitset takistavaks teguriks 

ja kas üldlevinud seisukoht, et kaitsealasid välditakse, on tõsi. Selle jaoks viidi läbi 

struktureeritud küsimustikuga intervjuud ja küsitleti Otepää loodusparki või Otepää valda 

aastast 2002 (uue) kodu rajanud või kinnisvara ostnud inimesi, mis andsid ülevaate 

püstitatud küsimustele.  

Natuke alla poole küsitletud kinnistute omanikke ei ela alaliselt kohapeal. 4 inimest ei 

osanud vastata küsimusele, kas nende kinnistud paiknesid kaitsealal. Sellest võib järeldada, 

et nende kinnistud pigem jäävad looduspargist välja, kuna kinnistusraamatus peaks olema 

kitsendus juhul kui kinnistu asub kaitsealal. Teiselt poolt kolm nendest, kes andsid selle 

vastuse, ei ela pidevalt kohapeal ja võimalik, et ei tegele ise paberite ajamisega ning ei 

pruugi olla teadlikud kinnistu paiknemisest kaitsealal. Suurem osa respondente ei osanud 

anda vastust küsimusele kas ostu sooritamise ajal oli piisavalt kinnistute müügipakkumisi, 

10 arvasid et neid oli piisavalt ning ainult 3 vastasid, et ei olnud.  Töös selgus, et levinuim 
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ostu põhjustest oli ilus asukoht ja loodus. Määravateks teguriteks olid ka hea töökoha või 

ettevõtluse võimalus, perekonna mõju või suguvõsa päritolu Otepää kandist, järve lähedus 

ning hea hinnapakkumine. Järve läheduse olulisus kodukoha valikus tuli välja ka  eelmisest 

käesoleva töö uurimuse osast, kus olid analüüsitud looduspargi valitsejalt saadud faktilised 

andmed ja kust selgus, et ehitustegevuse surve on suurem just järvede äärsetel aladel. 

Paljude vastanute jaoks kinnistu ostu valikul osutus ka määravaks vallatee lähedus. 

Eraldatus teistest elamutest ja Otepää lähedus olid olulised väiksema arvu inimeste jaoks. 

Tuginedes käesoleva töö käigus koostatud kaardile, mis näitab uute elamute taotluste 

jaotumise külades, on märgata vastuolu, kuna sealt selgus et suurte teede olemasolu ei 

mängi olulist rolli ehituskoha valikul ning Otepää linna ümbruses uuritud ajavahemikul oli 

püstitatud rohkelt uusi ehitisi. Ostu põhjustena oli välja toodud  ka vaikne ja rahulik 

ümbrus, privaatne asukoht, head sportimisvõimalused, ökoloogia, sõbrad, kinnistu 

talvepealinnas, vaheldusrikas maastik ja hea elukeskkond üldiselt.  

Üle poole vastanutest suhtusid kinnistu paiknemisse kaitsealal positiivselt ning tõi välja 

palju positiivseid aspekte - stabiilsus elukeskkonna kvaliteedis, ehitustegevuses ilusa 

loodusega arvestamine loodusega (piiratud, inimmõju, keskkonna säilitamine), privaatsus 

ja looduspargi ökoloogiline seisund, metsa majandamise ja ehitamise kitsendused ning 

väikese riski tihe asustusala või suurte ehitiste rajamisel kinnistu kõrvale. Sarnaselt 

varasemate uuringutega, negatiivsetest asjaoludest tõid inimesed välja piiranguid 

ehitustegevusele ja aeganõudvat lubade taotlemist. Need asjaolud olid märgatavad ka 

Otepää looduspargis asuvatele kinnistutele esitatud taotlusete analüüsil, kust selgus et 

negatiivne otsus oli vastu võetud ühe kuuendikku taotluse puhul.  

Küsitluse vastuste analüüsist selgus, et vastanud ei näinud suuri keskkonnaohte Otepää 

looduspargis. Suuremas osas vastati, et oht on väike, keskmine või puudub. Suuremateks 

ohtudeks pidasid küsitletud ilusate vaadete võsastumist ning veestiku reostust. Kõige 

väiksemateks ohtudeks osutusid hooldamata kinnistuid ja maha jäetud hooned. Iga 

keskkonnaohu hinnangu puhul keskmiselt 3 respondenti ei osanud anda vastust, veestiku 

reostust ei osanud hinnata peaaegu üks neljandik küsitletuid. Enda iseloomustamisel 

märkisid vastanud ära vähemalt kolm keskkonnasõbraliku käitumusharjumust. Vaid ühel 

vastanutest ei olnud märgitud ühtegi. Uuringust selgus et need inimesed kes suhtuvad 

positiivselt kinnistute paiknemisse kaitsealal omavad keskmiselt rohkem 

keskkonnasõbralikke käitumishajumusi.  
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Läbiviidud küsitluse analüüsi põhjal võib teha järgmised järeldused:  

 Küsitletute jaoks ei ole tekkinud suuri takistusi kinnisvara ostmisel, mis väljendub 

selles et suurem osa respondente vastas, et müügipakkumisi oli piisavalt palju ning 

ka sobilik hind mõjutas ostmise otsust.  

 Kodukoha valikul Otepää vallas ja Otepää looduspargis omab inimeste jaoks kõige 

suuremat tähendust looduskaunis keskkond, Otepää linna lähedus, järve lähedus, 

privaatsus ja head sportimisvõimalused.  

 Üle poole vastanutest suhtus kinnistu paiknemisse kaitsealal positiivselt, mis näitab 

et antud uuringu puhul üldlevinud seisukoht, et kaitsealasid välditakse, ei ole tõsi, 

vaid kinnistu paiknemine looduspargis, vastupidi, tõstab omanike jaoks selle 

väärtust.  

 Natuke alla poole küsitletuist peavad looduskaitset takistavaks teguriks ja suhtuvad 

negatiivselt kinnistu paiknemisse kaitsealal ehitustegevuse piirangute ja 

aeganõudvate lubade taotlemiskorra tõttu. 

 Tuginedes ülaltoodule võib järeldada, et kaitseala olemasolu ei saa olla mõjuvaks 

teguriks, mis võib tuua esile kaitseala asustuse hõrenemist.  

 Küsitluse vastuste analüüsist selgus ka, et suurem osa vastanud ei oska hinnata 

Otepää looduspargis esinevate keskkonnaohte ja inimesed kellel on rohkem 

keskkonnasõbralikke käitumisharjumusi suhtuvad positiivsemalt kinnistute 

paiknemisse kaitsealal. T-test-i tulemusena selgus et inimestel kes suhtusid 

negatiivselt kinnistu paiknemisse looduspargis on keskmiselt vähem 

keskkonnasõbralikke käitumisharjumusi, kui nendel kes arvab, et see on positiivne 

asjaolu. Inimeste loodusteadlikust tuleks suurendada, tehes nendega rohkem 

loodushariduslikke töid, mis aitaks vältida Keskkonnaameti ja elanikke vahelisi 

probleeme ja arusaamatusi. Selline tegevus aitaks kaasa säästvale arengule Otepää 

looduspargis.  
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KOKKUVÕTE 

 

Otepää looduspargi suurimaks väärtuseks on mitmekesine ja põnev maastik, mille kõrge 

esteetiline väärtus on tingitud liigestatud maastikuvormidest ja traditsioonilise hajaasustuse 

struktuurist, mida tuleb säilitada. Ehitustegevus on seadnud kaitseala surve alla. 

Varasematest uuringutest lähtudes, ehituse tegevuse surve maastikele on oluline probleem 

paljudes riikides, eriti arengumaades. See muudab maa-elustiili tagajärjel moodustatud 

maastike urbanistlikuks, mõjutab vee kvaliteedi ja põhjustab muutusi ökoloogilistes 

funktsioonides, mille tulemusena moodustuvad uued maastiku mustrid. Väärtuslike 

maastike kaitseks on väga oluline reguleerida, kontrollida ja piirata ehitustegevust. Otepää 

looduspargis keskkonnakasutuse suunamisega tegeleb keskkonnaamet, väljastades selleks 

erinevaid lube. Lubade taotlustele vastamisel ja loade väljastamisel lähtub valitseja 

eelkõige Otepää looduspargi kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast ja Otepää loodusparki 

maastikulise tsoneeringu põhimõtetest.  

Antud magistritöö eesmärgi seadmisel lähtuti varasemalt ilmunud Otepää looduspargi 

maastikukaitsega seotud uurimistööde soovitustest ja põhimõtetest, mille järgi 

ehitustegevuse paremaks reguleerimiseks on vajalik asjakohase teemaplaneeringu 

algatamine ja koostöö eri osapooltega. 

Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli hinnata Otepää vallas ja põhiliselt Otepää looduspargis 

ehitustegevuse survet väärtuslikele maastikele. Selle saavutamiseks koostati andmebaas, 

mille jaoks kasutati Otepää looduspargi Keskkonnaameti dokumendiregistrist aastatel 2002 

– 2015 ja andmeid valla ehitusregistrist samal ajavahemikul esitatud taotluste kohta Otepää 

vallas, väljaspool loodusparki. Seejärel andmebaas digitaliseeriti ja loodi kaardikihid. 

Lähtudes Otepää loodusparki maastikulisest tsoneeringust, vaadati eraldi läbi 

ehitustegevuse surve ja selle reguleerimine maastiku mõistes väärtuslikumates 

piirkondades, sihtkaitsealadel ja hoiualadel.  

Uuringust selgus, et ehitustegevuse surve uuritud alale on märkimisväärne, seda ka 

sihtkaitsealadel ja hoiualadel, kus peale Otepää looduspargi maastikulise tsoneeringu 

teostamist on piirangud muutunud rangemaks. Ehitustegevuse surve on suurem suurimate 
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järvede ning Otepää linna ümbruses. Ehitustegevusele piirangute kehtestamisel kaitsealal 

arvestatakse Otepää looduspargi maastikulise ilmega, kuid nad ei ole väga ranged ja 

suurem osa taotlusi saab positiivseid otsuseid.  

Magistritöö teiseks eesmärgiks oli välja selgitada  asjaolud ja aspektid, mis on määranud 

inimeste kodukoha asukoha valiku motiivid Otepää vallas ja Otepää looduspargis ning kui 

suur roll on selles kaitsealal. Varasematest uuringutest on näha, et vaidlused kaitsealadel 

elavate inimestega maakasutuse üle on üks peamisi kaitsealade haldamise probleeme ja 

parema maastikukaitse tagamiseks on oluline teha koostööd kohaliku kogukonnaga. 

Käesolevas töös püstitatud eesmärgi saavutamiseks viidi läbi struktureeritud küsimustikuga 

intervjuud ja küsitleti Otepää loodusparki või Otepää valda aastast 2002 (uue) kodu 

rajanud või kinnisvara ostnud inimesi.  

Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et kodukoha valikul Otepää vallas ja Otepää 

looduspargis, omab inimeste jaoks kõige suuremat väärtust looduskaunis keskkond, järve 

lähedus, Otepää linna lähedus, privaatsus ja head sportimisvõimalused. Kinnistu 

paiknemisse kaitsealal suhtusid vastajad üldiselt positiivselt.  Negatiivne suhtumine 

avaldus kaitsealal ehitustegevuse piirangute ja aeganõudvate lubade taotlemiskorra tõttu. 

Küsitluse vastuste analüüsist selgus ka, et inimesed ei oska hinnata kaitseala 

keskkonnaohte ja võiksid omada rohkem keskkonnasõbralikke käitumisharjumusi.  

Selleks, et osata  paremini planeerida Otepää looduspargi edasist kaitsetegevust on vajalik 

teha täiendavaid uurimistöid, mis on seotud ehitustegevuse mõjuga väärtuslikele 

maastikutele. Oluline oleks viia läbi uuring, et täpsustada kuidas püstitatud ehitised 

mõjuvad maastike esteetilisele väärtusele ning teha ka prognoose tulevikuks, ennustamaks 

milline olukord seoses ehitustegevusega võib tekkida  aastate pärast. Oleks kasulik ka 

edaspidi täiendada töös koostatud andmebaasi, selleks et näha toimuvaid muutusi  

edaspidigi.  
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BUILDING ACTIVITY PRESSURE ON VALUABLE 

LANDSCAPES IN OTEPÄÄ NATURE PARK AND OTEPÄÄ 

PARISH 

Summary 

The biggest value of the Otepää Nature Park is its diverse and beautiful landscape. High 

aesthetic value of the landscape is caused by well-developed hilly relief and traditional 

dispersed settlement, that shall be preserved and therefore protected. Building activities has 

set preservation under the pressure.  Previous studies showed that building activity 

pressure on landscape is a serious problem in many countries, especially in developing 

parts. Urbanization of the rural landscapes changes the water quality, ecological functions 

and forms new landscape patterns. Protecting valuable landscapes is important to regulate, 

control and limit building activity. Use of the environment in Otepää Nature Park is 

managed by Environmental Board, that issues various permissions. Permitting the 

application and giving out licenses goes in accordance with Otepää Nature Park guideline, 

protection management plan and landscape zoning. 

The aim for this study was sat following recommendations and principles of previously 

published researches, that suggest relevant thematic planning and cooperation between 

various parties are essential for better regulation of building activity in landscape 

preservation areas. 

Main purpose of this study was to evaluate the pressure of building activity on the valuable 

landscapes in the parish of Otepää and mainly in Otepää Nature Park. In order to do that, 

the author compiled a database of the building permits, documents and other applications 

accorded with the Environmental Board in Otepää Nature Park and the parish of Otepää 

outside the nature park, using data from 2002 - 2015. Therefore, database was digitalized 

and map layers were compiled. Pressure of building activity and its regulation on the 

valuable landscapes, areas of special management and preservation were analyzed in 

accordance with Otepää Nature Park landscape zoning. 
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Research reveals that building activity pressure in the study area is remarkable, particularly 

in special management areas and preservation areas, where after application of Otepää 

Nature Park landscape zoning, restrictions became tougher.  Building activity pressure is 

higher around large lakes and in town surrounding area. Landscape look is taken into 

account when applying building restrictions in Otepää Nature Park. However, those 

restrictions are not very strict, and most of the applications get a green light. 

Second aim of this study was to find the circumstances and aspects that have determined 

people`s choice to move to the parish of Otepää and Otepää Nature Park and if those 

choices have been affected by the nature preservation area. Previous studies showed that 

one of the main problems in managing the protected area is land use conflicts between 

parishioners and the Environmental Board. In order to plan the further protection activity 

in a better way, it is important to cooperate with local community. During this study a 

questionnaire was carried out between people who have settled in the parish of Otepää and 

Otepää Nature Park since 2002. 

The results of the questionnaire showed that the most important aspect for people choosing 

to move to Otepää is the naturally beautiful environment, access to lake and Otepää town, 

privacy and good sport facilities. In general, people were positive about their property 

located in the protected area. Negative attitude occurred towards building activity 

restrictions and time consuming licence application. Analyses of the questionnaire showed 

that people are not aware of environmental risks in the protected area and could be more 

environment-friendly. That would help to avoid the problems between parishioners and the 

Environmental Board and grant further sustainable development in the Otepää nature park. 

In order to plan the further Otepää Nature Park protection activity in a better way, it is 

important to do additional researches related to the impact of building activities on 

valuable landscapes. It is important to carry out a study that would help to specify how the 

new buildings affect the aesthetic value of the landscapes, and to forecast the changes that 

the building activity may cause to the environment in future.   
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LISAD 
 

Lisa 1. Küsimustik eesti keeles  

 

KÜSIMUSTIK 

Olen Otepääl elav Eesti Maaülikooli Loodusturismi eriala magistrant. Uurin oma  magistritöö 

raames inimeste kodukoha valikut Otepää looduspargis või Otepää vallas ja kui oluline on nende 

jaoks keskkonnahoid ja looduskaitse. Teie seisukohtade teadasaamine aitab hinnata looduspargi 

kaitsekorra efektiivsust ning aitab kaasa Otepää maastike hoidmisele.  

Käesolev küsimustik on anonüümne ja selle täitmine võtab aega maksimaalselt 10 – 20 min.  

1. Teie vanus 

□ 18… 26 □ 27..35 □ 36…44 □ 45…53 □ 54 … 62 

□ 63…71  □ 72 ja enam 

2. Kui suur on teie leibkond ja kas peres on alaealisi lapsi (kui jah, siis mitu)? 

………………………………………………………………………………………………

… 

3. Kus asub Teie varasem/praegune elukoht (kui Te ei ela Otepää, Palupera, Puka või 

Sangaste vallas)? 

………………………………………………………………………………………………

… 

4. Kas Teie (või Teiega koos elavad lähedased) töötate Otepää, Palupera, Puka või 

Sangaste vallas)? 

□ jah  □ ei  

5. Kas elate Otepääl kohapeal pidevalt ? 

□ jah □ ei, ajutiselt (mitu kuud aastas? ……..)   □ ei ela Otepääl/Otepää vallas 



54 
 

6. Miks ostsite elamise/suvila/maatüki just Otepää, Palupera, Puka või Sangaste 

valda? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

7. Kas Teie kinnistu paikneb kaitsealal?  

□ jah   □ ei   □ ei oska öelda 

8. Kas kaitsealal paiknemine oli Teie jaoks  positiivne või negatiivne asjaolu? 

□ negatiivne  □ pigem negatiivne  □ pigem positiivne □ positiivne    

□ ei oska öelda 

Palun selgitage vastust  

………………….………………….………………….………………….………………….

………………….………………….………………….………………….………………….

………………….………………….………………….………………….………………….

………………….………………….……………………….………………….……………

…….………………….………………….………………….………………….……………

…….………………….………………….………………….………………….……………

…….………… 

9. Mis aastal soetasite elamu/suvila/maaomandi Otepää, Palupera, Puka või Sangaste 

vallas? 

………………………………………………………………………………………………

… 

10. Kas ostu sooritamise ajal Otepää , Palupera, Puka või Sangaste vallas oli piisavalt 

kinnistute müügi pakkumisi? 

□ jah   □ ei   □ ei oska öelda 
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11. Millistest aspektid määrasid kõige rohkem Teie kinnistu ostu valikut?  

Astpekt/ tegur Oluline 
Pigem 
oluline 

Pigem 
mitteoluline 

Mitteoluline 

Hind 4 3 2 1 

Otepää lähedus 4 3 2 1 

järve lähedus 4 3 2 1 

eraldatus teistest elamutest 4 3 2 1 

riigi- või vallatee lähedus 4 3 2 1 

……………………………………………...............
(muu oluline tegur) 

4 3 2 1 

……………………………………………...............
(muu oluline tegur) 

4 3 2 1 

 

12. Hinnangud Otepääle kui elukeskkonnale 

Palun hinnake järgnevaid väiteid 5-palli süsteemis, kus 1 tähistab vastavalt kõige 

madalamat ja 5 kõige kõrgemat hinnangut. Juhul, kui Te ei oska väidet hinnata siis palun 

pange 0. 

5 - väga hea  
4 - hea 
3 - rahuldav  
2 - ebarahuldav  
1 - puudulik 
0 - ei oska öelda 
 

Otepääl on turvaline:        5 4 3 2 1 0 

Kaunis looduskeskkond:  5 4 3 2 1 0 

Toredad inimesed ja aktiivne külakogukond:    5 4 3 2 1 0 

Head sportimisvõimalused:        5 4 3 2 1 0 

Hea infrastruktuur (teed, internet):    5 4 3 2 1 0 
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13. Hinnangud Otepää loodusparki keskkonnaohtudele (keskkonaesteetilistele 

probleemidele)? 

Palun hinnake järgnevaid ohte 4-palli süsteemis, kus 1 tähistab vastavalt kõige madalamat 

ja 4 kõige kõrgemat hinnangut. Juhul, kui Te ei oska väidet hinnata siis palun pange 0. 

4 - suur oht/probleem 
3 - keskmine oht/probleem 
2 - väike oht/probleem 
1 - oht/probleem puudub  
0 - ei oska öelda 
 

ilusate vaadete võsastumine; 4 3 2 1 0 

prügi looduses ja jäätmemajandus tervikuna, nt 
suvilaomanikel ei ole prügikonteinereid; 

4 3 2 1 0 

hooldamata kinnistud; 4 3 2 1 0 

veestiku reostus; 4 3 2 1 0 

metsaraie ja selle käigus lõhutavad teed ja 
metsad; 

4 3 2 1 0 

mahajäetud hooned; 4 3 2 1 0 

turismi arengust tingitud tallamine, vandalist, 
privaatsuse puudumine, mürareostus jne. 

4 3 2 1 0 

 

14. Millised keskkonnasõbralikud käitumisharjumused Teil on? 

□ sorteerite prügi  

□ piirate vee tarbimist  

□ piirate elektri tarbimist 

□ valite võimalusel keskkonnasõbraliku liiklusvahendi 

□ ostate ökomärgisega või mahepõllumajandustooteid 

□ osalete keskkonnahoiuga seotud ühistegevustes (nt vabatahtlik töö, talgud) 

□ muud keskkonnasõbralikud käitumisharjumused: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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15.  Kas oli küsimusi, millele oli raske vastata kuna küsimus ei olnud 

selgesti/ühemõtteliselt esitatud? Kui nii, siis palun selgitage millises küsimuses oli 

raskus ja  kuidas teie vastust tõlgendada. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Lisa 2. Küsimustik vene keeles 

 

Анкета 

Я проживающая в Отепя студентка Эстонского Сельскохозяйственного университета, учусь в 

магистратуре на специальности природный туризм.  Исследую в контексте своей 

магистерской работы выбор людей в приобретении недвижимости в природном парке 

Отепя, и насколько для них важна защита окружающей среды и природы. Ваше мнение 

поможет оценить эффективность процедур для охраны природного парка и способствует 

сохранению ландшафтов Отепя. 

Эта анкета является анонимной, и ее заполнение занимает максимум 10 - 20 мин. 

1. Ваш возраст 

□ 18… 26 □ 2… 35 □ 36…44 □ 45…53 □ 54 … 62 

□ 63…71  □ 72 и больше 

2. Сколько человек у Вас в семье, и есть ли в семье несовершеннолетние дети 

(если да, то сколько)? 

………………………………………………………………………………………………

…. 

3. Где ваше предыдущее/ теперешнее  место жительства (если вы не живете в 

районе Отепя, Палупера, Пука или Сангасте)? 

………………………………………………………………………………………………..

.... 

4. Вы (или с вами проживающие близкие) работаете в районе Отепя, Палупера, 

Пука или Сангасте? 

□ да  □ нет 

5. Вы проживаете в Отепя постоянно? 

□ Да           □ Нет, временно (в течение скольких месяцев в год? ...... ..)  
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□ не живу в Отепя/ в районе Отепя 

6. Почему вы купили дом/ коттедж/ участок земли именно в районе Отепя, 

Палупера, Пука или Сангасте? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

7. Расположен ли ваш участок в природозащитной зоне (заповеднике)? 

□ Да                           □ Нет               □ Не знаю 

8. Расположение участка в природозащитной зоне (заповеднике) является для 

Вас положительным или отрицательным фактором? 

□ отрицательный        □ скорее отрицательный             □ скорее 

положительный  

□ положительный             □ Не знаю 

Пожалуйста, объясните ответ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….... 

9. В каком году Вы приобрели жилье/ коттедж/ участок в районе Отепя, 

Палупера, Пука или Сангасте? 

………………………………………………………………………………………………

….. 

10. Было ли во время покупки достаточно предложений по продаже 

недвижимости в районе Отепя, Палупера, Пука или Сангасте? 

□ Да                           □ Нет               □ Не знаю 
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11.  Какие аспекты болше повлияли на Ваш выбор покупки недвижимости? 

аспект  важно 
скорее 
важно 

скорее не 
важно 

не важно 

цена 4 3 2 1 

рядом с Отепя 4 3 2 1 

близость озера 4 3 2 1 

отделенность от других домов 4 3 2 1 

близость к основной дороге 4 3 2 1 

……………………………………………...............
(другой важный показатель) 

4 3 2 1 

……………………………………………...............
(другой важный показатель) 

4 3 2 1 

 

12. Оценки Отепя, как места жительства 

Пожалуйста, оцените следующие утверждения, по 5-и бальной шкале, где 1 самый 

низкая и 5 самая высокая оценка. В случае, если Вы не знаете, как оценить, 

пожалуйста, выберите 0.  

5 - Очень хорошо 

4 - Хорошо 

3 - Удовлетворительно 

2 - неудовлетворительно 

1 - Плохо 

0 - не знаю 

В Отепя безопасно: 5 4 3 2 1 0 

Красивая природная среда: 5 4 3 2 1 0 

Хорошие люди и активное общество: 5 4 3 2 1 0 

Хорошие условия для спорта: 5 4 3 2 1 0 

Хорошая инфраструктура (дороги, Интернет): 5 4 3 2 1 0 

 

13. Оценки экологическим угрозам в Отепя (экологически-эстетическим 

проблемам)? Пожалуйста, оцените следующие риски по 4 бальной шкале, где 1 

указывает на низкий и 4 самый высокий риск. В случае, если вы не знаете, как 

оценить, пожалуйста, поставьте 0 
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4 - высокий риск / проблема 

3 - средний риск / проблема 

2 - низкий риск / проблема 

1 - нет угрозы  / нет проблемы 

0 - не знаю 

зарастание кустарником красивых 
видов; 

4 3 2 1 0 

мусор и обращение с отходами в целом, 
например, у владельцев коттеджа нет 
мусорных контейнеров; 

4 3 2 1 0 

неухоженные участки; 4 3 2 1 0 

загрязнение водной среды; 4 3 2 1 0 

разрушение дорог и лесов в процессе 
вырубки леса; 

4 3 2 1 0 

заброшенные здания; 4 3 2 1 0 

 

14. Каковы природолюбивые привычки у вас есть? 

□ сортировать мусор 

□ ограничение потребления воды 

□ ограничение потребления электроэнергии 

□ по-возможности, выбраете более экологически чистые средства передвижения 

□ вы покупаете эко-маркированные продукты 

□участие в совместных мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды 

(например, добровольная работа) 

□ другие экологически дружелюбные привычки: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

15. Были ли вопросы, на которые Вам Было трудно ответить, потому что 

вопрос не был четко/ недвусмысленно поставлен? Если да, то пожалуйста, 

объясните, что это за вопросы, и как интерпретировать Ваш ответ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………… 
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Lisa 3. Tabel 1. Suuremate järvede äärde püstitatud uute ehitiste arv ja kaugus 

järvedest. Kollasega on märgitud järved mis ei asu Otepää looduspargi territooriumil 

Kaugu

s 

järvest 

(km) 

<0,1 
0,1-

0,2 

0,2-

0,3 

0,3-

0,4 

0,4-

0,5 

0,5-

0,6 

0,6-

0,7 

0,7-

0,8 

0,8-

0,9 
0,9-1 >1 

Taotlus

i kokku 

Inni 

järv  
7 1 1 

    
1 2 1 7 20 

Juusa 

järv 
3 3 3 3 1 

      
13 

Kaarnaj

ärv 
4 4 

   
1 3 2 

   
14 

Kääriku 

järv 
1 

  
3 1 1 2 2 

  
4 14 

Mõisajä

rv 
 

1 
 

1 
       

2 

Mõrtsu

ka järv 
1 3 

         
4 

Mäha 

järv 
7 

 
1 1 1 1 

 
1 2 

 
2 16 

Nõuni 

järv 
7 3 

         
10 

Nüpli 

järv 
1 3 1 2 4 6 1 

   
1 19 

Pilkuse 

järv 
 

1 1 
 

2 
      

4 

Pühajär

v 
9 7 3 

 
4 1 2 2 

  
2 30 

Tornijä

rv 
6 1 

 
4 4 2 

     
17 

Vidrike 

järv 
          

1 1 

Voki 

järv 
1 2 1 

        
4 

Taotlus

i 

kokku 

47 29 11 14 17 12 8 8 4 1 17 168 
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Lisa 4. Tabel 2. Uute- ja juurdeehitiste taotluste arv 100 ha kohta Otepää 

looduspargis, sihtkaitsealadel, hoiualadel ja Otepää vallas, väljaspool Otepää 

loodusparki  

 

  

  

Pindalad 

(ha) 

Uute ja juurdeehitiste taotluste 

arv 

tihedus (taotluste 

arv/100 ha) 

Otepää looduspark 22430 411 1,8 

Otepää vald, väljaspool 

loodusparki 7116 158 2,2 

Sihtkaitsealad 8863 127 1,4 

Hoiualad 2762 38 1,3 
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Lisa 5.  Tabel 3.  Erinevate väidete hinnangud Otepääle kui elukeskkonnale 

analüüsituna paariliste valemite T-test-iga 

 

 Hinnangud 

Otepääle kui 

elukeskkonnal

e: Otepääl on 

turvaline 

Hinnangud 

Otepääle kui 

elukeskkonnale: 

kaunis 

looduskeskkond 

Hinnangud 

Otepääle: 

toredad 

inimesed ja 

aktiivne 

külakogukond 

Hinnangud 

Otepääle kui 

elukeskkonnale:

head 

sportimisvõimal

used 

Hinnangud 

Otepääle kui 

elukeskkonnale: 

kaunis 

looduskeskkond 

t=-4,372 

p = 0,000* 

---------- ---------- ---------- 

Hinnangud 

Otepääle: toredad 

inimesed ja 

aktiivne 

külakogukond 

t= 1,786 

p=0,043* 

t=4,738 

p=0,000* 

----------- ---------- 

Hinnangud 

Otepääle kui 

elukeskkonnale: 

head 

sportimisvõimalu

sed 

t=-1,539 

p=0,068 

t=2,573 

p=0,008* 

t=2,957 

p=0,003* 

---------- 

Hinnangud 

Otepääle kui 

elukeskkonnale 

[Hea 

infratstuktuur] 

t=3,035 

p=0,003* 

t=5,783 

p=0,000* 

t=0,558 

p=0,291 

t=4,811 

p=0,000* 

* - p<0,05 
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