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Käesoleva magistritöö teema on aktuaalne ning vajalik, kuna turismist põhjustatud 

külastuskoormus Eesti puhkealadel on kasvav ning võimalike kahjude ennetamine  

oluline. Magistritöö eesmärk on välja selgitada turismi arengut limiteerivad faktorid 

kahe Lõuna-Eesti külastatavama puhkelala, Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja ning 

vähempopulaarsema, Järvselja ja Saverna näitel ning võrrelda nelja piirkonna 

koormustaluvusi seoses külastatavusega. Empiirilise osa 

andmekogumismeetoditeks olid veebipõhine küsitlus. Laiali saadeti 150 veebipõhist 

ankeeti. 14 ankeeti saadeti e-maili aadressidele (Eesti Maaülikooli tudengitele ja 

õppejõududele, oma tutvusringkonnale, Keskkonnaametile, ülejäänud 

sotsiaalmeedia Facebooki kaudu(isiklikule FaceBooki suhtluskonnale ning üle-

eestilisele FaceBooki matkajate seltskonnale. Küsitlus viidi läbi 09.12.2017 - 

09.01.2018, kokku vastas 126 respondenti. Poolstruktrureeritud intervjuud, viidi 

läbi maist septembrini 2016. a., kokku vastas 26 (turismiteadlikud, turismiga seotud 

ning turismiga mitteseotud respondendid). H1: Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja 



3 

 

puhkealal on külastatavus suur ning limiteerivaks teguriks võib olla turistlik, 

sotsiaalne ja ökoloogiline taluvusvõime. Püstitatud hüpoteesid H1 leidis kinnitust 

nii kirjandusallika kui ka küsitluste ja intervjuude põhjal. Sotsiaalse taluvusvõime 

ja ökoloogilise taluvusvõme kohta sai teada Otepää piirkonna mootorsaani 

arengukava (2010) järgi, kus (pt. 2.8 lk. 22-27) on ära toodud häirivad faktorid, 

näiteks kohalike elanike häirimine ning veereostus, metsaelupaikade killustamine, 

prügistamine jne. Kiidjärvel asuval Akste looduskaitsealal on  nii turistlik kui 

ökoloogiline taluvusvõime ületatud. Akste looduskaitseala kaitsekorralduskava 

(2014) järgi on argument, et liigne reklaam ja suur huvi sipelgate asurkondade vastu 

põhjustas kaitseala massilise külastamise, mille tagajärel laanekuklaste arvukus 

vähenes. Akste looduskaitseala tuli sulgeda. Lahendus on kaitsekorralduskavas (pt. 

3) ära toodud.  

H2: Saverna ja Järvselja ümbruses on külastatavus väike ning turismi arengut 

limiteerivaks teguriks võib osutuda vähene turundustegevus ja huvigruppide 

puudumine. 

 H2 Vaatluse tulemusena on külastatavus Saverna piirkonnas  väike ning piirdub vaid 

mõningate objektide ja turismiettevõtetega, kuid konkreetset külastajate arvu ei olnud 

turisiettevõtjad valmis avaldama. Järvselja külastatavuse kohta vastavad andmed saadi. 

Võrreldes Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja külastatavusega on nendes piirkondades 

väiksem külastuskoormus. Tulemustest selgub, et nii Saverna kui Järvselja piirkond 

vajaks laialdasemat turundamist. Külastuskoormust ei ületatud ja ei esinenud häirivaid 

kuhjumisi. Veebipõhise uuringu tulemustest selgus, et peamised häiringud puhkealal olid 

seotud puhkelala taristu arendamisega, nagu söögikohtade puudumine (Kiidjärve-

Taevaskoja, Saverna ja Järvselja) ja ebaselge viidastus (Kiidjärve-Taevaskoja ja 

Pühajärve). Kõikides piirkondades märgati looduskeskkonnale tekitatud probleeme, nagu 

prügistamine, isetekkelised lõkkekohad, loomade ja lindude häirimine, puude 

kahjustused. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõigis neljas vaadeldud piirkonnas on vajalik 

tarvitusele võtta meetmed, et tagada turismi tõrgeteta areng.  

  

 

Märksõnad: säästev turism, puhkeala, külastuskorraldus, häiringud, taluvusvõime 
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* lühikokkuvõtte lausete arv on soovituslik, kuid mitte kohustuslik, sõltudes oluliselt töö 

sisust ja olemusest. 
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The subject matter of the current Master thesis is very actual and necessary, as the burden 

of tourism in Estonian recreational areas are increasing and the prevention of potential 

damage is very important. The aim of the Master thesis is to define and identify the 

limiting factors on tourism development. For the research two of the most visited 

recreation areas in South Estonia were chosen as a subject – Pühajärve and Kiidjärve-

Taevaskoja as well as two of the less popular destinations – Järvselja and Saverna. 

Additonally the thesis attempts to compare and analyse the carrying capacity of four areas 

in terms of visitations as well as  to examine how to decentralize critical spots, where 

accumulation might appear and cause damages on natural environment. 150 web passed 

questionnaires were distributed (14 questionnaires were sent to different email addresses. 

Among the recipients were the students and lecturers from Estonian University of Life 

Sciences, the author’s social circle of friends and acquaintances, Environmental Board 

and the rest were distributed by using Facebook (personal Facebook friends and 

connections and to different hiking and nature groups on Facebook) 

The chosen method of the research was online survey, which was held between 9.12.2017 

and 9.01.2018 and which had in total 126 respondents. In addition 26 semi-structured 

interviews were conducted from May to September in 2016. The information about the 

social and ecological carrying capacity is from the Otepää area snowmobile development 

agenda (2010), that states the factors of disruption (paragraph 2.8, page 22-27). Among 

such factors are disruption of local people, water contamination, defragmentation of forest 
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areas, trash etc. Akste nature park in Kiidjärve has exceeded its touristic as well as its 

ecological carrying capacity. According to the Akste nature park’s protection agenda 

(2014), the argument that too much advertising and an increased interest towards the ant 

population was the result of too many visits to the area that in turn caused the decrease in 

the number of wood ants in the area. Akste nature park had to be closed because of that. 

The solution to the problem was also mentioned in the protection agenda (paragraph 3).  

The established hypothesis H1 was confirmed by both literature sources and also by 

surveys and interviews. During my personal observation, it seemed that the visitation rate 

in Saverna is low     and includes only a small number of objects and tourism related 

companies. The hypothesis H2 cannot be proven, tourism companies were not willing to 

reveal the actual visitor numbers.  

        However, information about visitation in Järvselja was received. Compared to 

visitation in Pühajärve and Kiidjärve-Taevaskoja, the number of visitors is smaller 

carrying capacity in Järvselja. The results show that both Saverna and Järvselja 

regions would need wider promotion. The carrying capacity of visitations was not 

exceeded and no traffic congestions occurred. Web-based results revealed that the 

main disturbances on the recreation area were the lack of dining opportunities (in 

Kiidjärve-Taevaskoja, Saverna and Järvselja) and an unclear signage (in Kiidjärve-

Taevaskoja and Pühajärve). In all regions, the problems caused on the natural 

environment (waste, self-made campfires, disturbance of birds and animals, damage 

to trees) were noted. In conclusion, in all of the four observed areas there is a lot of 

action needed in order to avoid limiting factors on the development of tourism in the 

future. 

 

Keywords: sustainable tourism, recreational area, visitor management, disturbances, 

carrying capacity 
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SISSEJUHATUS 

Turism on majandusharu, mis ühest küljest mõjub soodsalt piirkonna majanduslikule 

arengule, ent teisalt võib ohustada piirkonna loodusväärtusi ja kultuuritraditsioone. 

Turismi peetakse heaks arengumootoriks, läbi turismi arengu algatatakse tegevusi, mis 

on seotud kultuuripärandi taaselustamisega, arhitektuuri taastamisega, maastike ning 

looduse hindamisega. Pühajärve piirkond on aastakümnete jooksul kujunenud 

puhkajate ning turistide meelispaigaks, samuti Kiidjärve-Taevaskoja piirkond, 

Järvselja on pigem teadlaste, loodussuunitlustega kõrgkoolide meka kui 

turismipiirkond ja Saverna piirkonda külastatakse enamasti loodusandide korjamiseks 

ja lastega puhkuse veetmiseks.  

Eesti tuntus maailmas on nii üldiselt kui ka reisi sihtkohana madal. Turism on 

muutunud järjest populaarsemaks, ent sellega võivad kaasneda nii biofüüsilised 

(veesaaste, õhusaaste, ökosüsteemide häving) kui ka sotsio-kultuurilised 

(traditsioonilise kultuuri kadumine) tegurid. Turismi negatiivne mõju 

looduskeskkonnale on üheks turismi arengut limiteerivaks faktoriks. Prantsusmaa 

Keskkonnainstituut (IFEN) avaldas 2007. aasta augustis uuringu, millest nähtus, et 

ainuüksi nädalalõppudel ja puhkuse ajal ette võetavad autoreisid põhjustasid 16% riigi 

kõigi erasõidukite aastasest CO2 heitkogusest (Sabban, 2013). Teiseks põhjuseks võib 

olla sotsiaalse taluvusvõime ületamine, kus kohalikele elanikele on turism muutunud 

koormavaks. Kolmandaks tõrkeks võivad olla majanduslikud tegurid, nagu 

finatsvahendite puudumine, tööjõu puudus, klientide maksevalmidus jne. Käesoleva 

magistritöö teema on aktuaalne ning vajalik, kuna turismist põhjustatud koormus Eesti 

puhkealadel on kasvav ning võimalike kahjude ennetamine väga oluline. Oma tööga 

soovin kaasa aidata säästva turismi arengule käsitletud piirkondades..  

Magistritöö eesmärk on välja selgitada turismi arengut limiteerivad faktorid kahe 

Lõuna-Eesti külastatavama puhkelala, Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja ning 

vähempopulaarsema, Järvselja ja Saverna näitel ning võrrelda nelja piirkonna 

koormustaluvusi seoses külastatavusega. Magistritöö koosneb teoreetilisest ja 

empiirilisest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade turismi olemusest, arengust, 
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tähtsusest ühiskonnale, sihtgruppidest, külastuskorraldusest ning mõjust 

looduskeskkonale. Magistritöö allikmaterjalina on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi, 

teadusartikleid, interneti ametlikke kodulehekülgi, uuringute aruandeid, uuritavate 

piirkondade turismi arengudokumente, kaitsekorralduskavasid ja statistilisi andmeid. 

Empiirilises osas antakse ülevaade uuritavatest piirkondadest, esitatakse nelja 

piirkonna võrdlusuuring ja tuuakse välja järeldused. Uuringu tulemustest selgus 

külastajate profiil, sotsiaal-demograafiline taust, millised olid külastajate 

reisieesmärgid, häiringud, rahulolu puhkeala taristu ja teenuste osas, ootused, 

keskkonnateadlikkus ning suhtumine puhkeala parklate tasuliseks muutmisse. 

Autor tänab oma juhendajat Lea Sudakovat väga heade soovituste ja juhendamise eest, 

veel tänab oma pereliikmeid, kes on suureks toeks olnud, koostööpartnereid, oma 

õppejõude, administratiivtöötajaid, küsitlejaid ning kõiki teisi, kes selle töö 

valmimisele kaasa aitasid. 

 

  



10 

 

 

 

1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

Turismile avaldavad mõju mitmesugused ülemaailmsed sotsiaalmajanduslikud 

trendid, sealhulgas elanikkonna vananemine (aktiivselt ja tervelt elatud aastate arv 

kasvab), Aasia osatähtsuse suurenemine, klimaatilised tingimused (piirkondlikud 

klimaatilised eelistused nihkuvad), transpordiühenduste areng (arvukamad, kiiremad 

ja odavamad kaugühendused), terviseteadlikkuse kasv, väärtushinnangute muutused 

(ökoloogilised, eetilised ja sotsiaalsed väärtused muutuvad olulisemaks) ning 

kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng (Eesti riiklik turismiarengukva 2014-2020). 

Tänapäeval on turism kui tegevusala, mis on muutunud maailma suurimaks 

majandusharuks. Kui turismi turundajad suudavad reisisihtkoha turistide jaoks 

atraktiivseks muuta,  ületavad turismi tulud, sellega kaasnevad kulud ning turism 

muutub piirkonna arengus oluliseks teguriks (Goeldner, Ritchie 2003). ÜRO Maailma 

Turismiorganisatsiooni (United Nation World Tourism Organization, lühend 

UNWTO) kohaselt, on turism sotsiaalne, kultuuriline ja majanduslik nähtus, mis toob 

kaasa inimeste liikumise ühest riigist või kohast teise, väljapoole nende tavalist 

elukeskkonda (Understanding Tourism 2014). 

USAs on vabaajategevuse biofüüsilisi mõjusid uuritud juba ligi sajand. Esimesed 

mõjud, mida uuriti, lähevad tagasi aastasse 1920. 1970datel hakkas ilmuma palju 

vabaajategevuse ökoloogiat puudutavat kirjandust (Cole, 1995).  

Jätkusuutlikku turismi defineeriti esmakordselt ÜRO Maailma Turismiorganisatsiooni 

poolt 1996. aastal: „turism, mis kätkeb endas kõigi selle osade haldamist viisil, kus on 

arvesse võetud majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkondlikud vajadused, pidades silmas 

ka kultuurilist lõimimist, ökoloogilisi protsesse, bioloogilist mitmekesisust ning 

ühiskonda toetavaid arenguid“ (Grabara et al. 2013). Lääne Carolina Ülikooli (WCU) 

teadlased on ökoturismi 1996. aastal defineerinud järgmiselt: „turism, mis häirib 

loodust ja keskkonda nii vähe kui võimalik ning püüab panustada nii palju kui 

võimalik“ (Grabara et al. 2013).  
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Taylori Ülikooli teadlased Frederic Bouchon ja Karun Rowan tõestasid oma 

teadustöös „Rural Areas of ASEAN and Tourism Services, a Field for Innovative 

Solution“ kvalitatiivse uuringu põhjal, kus väidetakse, et turismi abil saab stimuleerida 

kohalikku majandust ning tuua piirkonda nii investeeringuid kui ka teadmisi 

(Bouchon, 2016). Saksamaa Föderaalse Ehituse ja Regionaalse Planeerimise Büroo 

poolt välja töötatud metodoloogia kohaselt peetakse maapiirkonnaks neid alasid, kus 

elanikkonna tihedus ruutkilomeetri kohta on väiksem kui 140 inimest ning kus 

vähemalt 40% elanikkonnast elab väikestes kogukondades. 

 

 

1.1. Turismi arengut limiteerivad faktorid 

 

Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014–2020 koostatakse Turismiseaduse § 4 alusel 

kooskõlas säästva arengu seadusega ning selle kinnitab Riigikogu. Selles kavas on ära 

toodud Eesti turismisektori negatiivsed tegurid, milleks on vähene tuntus 

reisisihtkohana, turismitoodete ühekülgsus ja teenuste ebaühtlane kvaliteet, 

hooajalisus, turistide kontsentreerumine suuremate keskuste ümber, ebapiisavad 

transpordivõimalused individuaalturistidele ning vähene koostöö avaliku, era- ja 

kolmanda sektori vahel. Turismi piiravad tegurid sõltuvad järgmistest 

komponentidest: kas grupi- või individuaalreis, kas on kasutatav ainult teatud hooajal, 

nädalapäeval, kellaajal. Kui piirkonniti turistide arv ületab koormustaluvuse, siis 

nendes piirkondades võib saada kahjustatud nii looduskeskond kui ka sotsiaalne 

keskkond. Selle tagajärjel tuleb kaitseala valitsejatel leida tasakaal looduskeskkonna 

säilimise ning rekreatsiooniliste tegevuste vahel (Monz et al. 2010). 

Turismiga seotud tegevusi tuleb vaadelda ning hinnata mitmest aspektist lähtuvalt – 

finantsiline, materiaalne ning inimesest lähtuv. Turismialane areng maapiirkonnas 

peab olema strateegiliselt läbi mõeldud ning sellega kaasnevad negatiivsed mõjud 

loodusele ja sotsio-kultuurilisele keskkonnale, need tuleb viia miinimumini (Ionela et 

al. 2015). Lahenduseks pakuvad Rumeenia teadlased oma kvalitatiivuuringus, et läbi 

otseste ja kaudsete meetmete on võimalik turismi abil stimuleerida kohalikku 

majandust ning tuua piirkonda nii investeeringuid kui ka teadmisi. 
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Maaturismi arendamise mõjusid on uurinud mitmed teadlased (Boita et al. 2012: 139); 

(Newsome, Moore, Dowling, 2013: 3). Ka Eestis on käsitletud seda teemat. Kristiina 

Lõhkkivi tegi lõputöö teemal “Turismiteenuste arendamine maapiirkonnas Kohila 

valla näitel”, kus tabelis 1 lk 18 on ära toodud turismi arengu positiivsed ja negatiivsed 

mõjud, tuginedes ülaltoodud teadlaste tööle (Lõhkkivi, 2015). Ka Eesti Maaülikooli 

magistrandid (Kons, 2017; Soosaar, 2012; Kokk, 2013; Poolamets, 2015 Soop, 2015 

jt) on oma töödes käsitlenud turusmi arengut ja limiteerivates faktoritest.. 

Taylori Ülikooli teadlased leiavad, et pikaajalise jätkusuutliku arengu üheks suurimaks 

väljakutseks maapiirkondades on kogukonna vajadustele ning ootustele vastamine. 

Seetõttu on turismi peetud heaks arengustrateegiaks: läbi turismi julgustatakse 

tegevusi, mis on seotud kultuuripärandi taaselustamisega, arhitektuuri taastamisega, 

maastike ning looduse hindamisega (Bouchon, 2016). 

Riikliku sekkumise esmaseks ülesandeks on tänaste kitsaskohtade ja 

arengupotentsiaali määratlemine koostöös kõigi ettevõtjaid koondavate 

organisatsioonide ja piirkondlike turismivaldkonna esindajatega ning reaalseid 

vajadusi arvestava ühtse tegevuskava loomine (Eesti riiklik turismiarengukava 2014-

2020). 

Üks turismi ja paljude teiste majandussektorite vaheline erinevus on see, et turismi 

poolt põhjustatud keskkonnaseisundi halvenemine avaldab negatiivset mõju sektori 

enda arengule. Kui seisundi halvenemine on nii tõsine, et piirkond ei ole enam 

turismisihtkohana atraktiivne, võib piirkond kaotada olulise tuluallika (Sabban, 2013). 

Teadlane Reilly uurib koormustaluvuse kontseptsiooni, kalkulatsioone ning kontrolli, 

mida arendajad ei ole siiani tõsiselt võtnud, eriti arengumaades. Selle tulemusel saadi 

teada, et nendel aladel, mida on arendatud turismi jaoks, on koormustaluvus 

mitmekordselt ületatud. See toob aga ühtlasi kaasa ka ajalooliste väärtuste ning 

looduskeskkonna täieliku või osalise hävingu. Seda arvesse võttes on väga oluline, et 

turismiga seotud arengueesmärkide püstitamisel, arvestatakse ka selle piirkonna 

koormustaluvusega (Ionela et al. 2015). 

Mõningates kohtades võib esineda sotsiaalne tõrge, näiteks selle piirkonna elanikud 

suhtuvad skeptiliselt külastajatesse, kartes oma elutingimuste halvenemist 

(keskkonnareostus, teede halvenemine, võimalik kaasnev ebaturvalisus). Kolmandaks 
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limiteerivaks teguriks võivad olla majanduslikud ning poliitilised tegurid, näiteks 

finantsvahendite puudumine, tööjõu puudus, erinevate turismiga seotud asutuste ja 

organisatsioonide (Keskkonnaamet, SA EAS) omavaheline ebakõla, koostöö 

mittesujumine. 

Majanduslikud sidemed massiturismi keskuste ning äärealade vahel on arengust 

lähtuvad. Tehtud kvalitatiivsest uuringust ilmneb, et poliitilised otsused, mis on seotud 

vaesusega ning turismiga, peavad arevesse võtma maapiirkonna majapidamiste 

olukordi ning neid põhjuseid, millest majapidamised erinevaid strateegilisi otsuseid 

vastu võttes lähtuvad (Biddulph, 2014). 

Turismil võib kohalikele elanikele ja kogukondadele olla majanduslik, sotsiaalne, 

kultuuriline ja keskkonnaalane mõju. Nagu on näidanud ÜRO Keskkonnaprogramm 

(UNEP) ja ÜRO Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO), on investeeringud 

keskkonnahoidlikumasse ja säästvasse turismi vahend töökohtade loomiseks ja 

vaesuse vähendamiseks ning samas ka keskkonnatulemuste parandamiseks (Sabban, 

2013). 

Korea teadlased, kes uurisid Langkawi saart Malaisas, tõdesid oma uuringus, et 

kliimamuutustest tulenevalt on sealne põllumajandus languses ning ei ole enam 

jätkusuutlik. Selle tõttu on aga piirkonnas kasvatanud populaarsust ökoturism 

(Rugayah et al. 2015). 

Turismipoliitika peab arvesse võtma kõiki neid muutusi (merevee taseme tõus, 

üleujutused, tormid, põuad jne), et vältida struktuurset tööpuudust ja tagada turismiga 

seotud investeeringute efektiivne jaotumine (Eesti riiklik turismiarengukava 2014-

2020). 

Prantsusmaa Keskkonnainstituut (IFEN) avaldas 2007. aasta augustis uuringu, millest 

nähtus, et nädalalõppudel ja puhkuse ajal ette võetavad autoreisid üksi põhjustasid 

16% riigi kõigi erasõidukite aastasest CO2 heitkogusest (Sabban, 2013). Eestis tegeleb 

taoliste uuringutega Keskkonnauurigute Keskus ja Keskkonnaamet. 

Inglise teadlaste seisukohast on maastikujalgratta sõit vähempopulaarne ning kuigi 

seda harrastab väiksem arv vaba aja veetjaid, on nende tegevuste intensiivsus ja mõju 

keskkonnale suurem (Moeseley et al. 2017). Nende tegevustega kaasnevad kahjud ja 

looduskeskkond saab kahjustatud, näiteks taimeliikide arvukuse vähenemine, 
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mitteametlike radade tekkimine, umbrohu ja haigust tekitavate taimede levik (Törn, 

A., Tolvonen, A., Norokorpi, Y. (2008). 

. 

 

1.2. Külastuskorraldus puhkealal 

  

Hoolimata Eestit ja kogu maailma tabanud majanduskriisist on Eesti turismisektor 

enamiku näitajate osas saavutanud rekordtaseme (Eesti riiklik turismiarengukava 

2014-2020). Turismil on positiivne mõju parandada elukvaliteeti, luua uusi töökohti, 

aitades kaasa väljarände vähenemisele.  

Ökosüsteemid pakuvad inimkonnale hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid, näiteks 

metsamarjad, rekreatsioonivõimalused. Detailsemalt väljendatuna on 

ökosüsteemiteenused olukorrad ja protsessid, mille kaudu looduslikud ökosüsteemid 

ja liigid, millest need koosnevad, rahuldavad inimeste vajadusi ning toetavad 

inimkonna elu Maal (Hanley et al. 2009). Väga olulisel kohal on külastajate arvates 

hea külastuskorraldus, kus peamisteks ootusteks on hea ligipääs, korrastatud puhkeala 

taristu, piisavalt infot puhkealade ning sealse taristu (majutuse ja toitlustuse, 

liikumisradade, telkimisalade jne) kohta. Oluliseks peetakse ka piirkonna tutvustust 

läbi sotsiaalmeedia ning turustuskanalite kaudu. 2014. aastal viidi läbi uuring Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt, kus paluti majutusettevõtete juhtidel hinnata, mida 

külastaja väärtustab nende majutusasutuse juures enim. Tulemustest selgus, et kõige 

esmane on hea teenindus. 

Kultuuriliselt olulist sihtkohta pole lihtne turundada, kui samas on looduskeskkond 

halvas seisundis (Tyrväinen et al. 2001).Tänapäeval on paljud riigid ja linnad 

populaarsed turismisihtkohad, kus tutvustatakse plaane ja viiakse läbi projekte. Selle 

tegevusega aitavad kaasa turismisektori täiustamisele (Grabara et al. 2013). 

Kuigi maailma tasemel on kohaliku kogukonna rollist sihtkohas tehtud mitmeid 

uuringuid, on Eestis antud teemat uuritud vähem. Maapiirkonna areng on väga sageli 

teema, mille üle diskussioone peetakse, kuid hetkel ei ole üksmeelt, kuidas tulemusi 

mõõta. Olemas on mitmed erinevad kriteeriumid nagu majanduslik, sotsiaalne, 
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kultuuriline ja keskkonnaalane, mille kaudu on võimalik maapiirkondade arengut 

hinnata, nii tõdevad Tsehhi maapiirkonda uurivad teadlased (Rugayah et al. 2015). 

Tänapäeva elutempo on kiire ja stressirohke ning aeg-ajalt inimesed vajavad 

linnakärast eemale saada. Paljudele Eesti puhkealadele on loodud terviserajad, kus 

saab oma füüsist treenida ja lõõgastuda tööst, nautida loodust, samuti RMK 

puhkeobjekte (lõkkekohad, telkimsalad, metsaonnid jne), kus külastajad, kohalik 

kogukond ning turistid saavad veeta oma vaba aega koos perega, sõpradega, 

tuttavatega, kolleegidega, tehes trenni ja nautides loodust ning värsket õhku ka 

metsaradadel. RMK koduleheküljel on mainitud, et see organisatsioon pakub looduses 

liikumise võimalusi 13 puhkealal, viies rahvuspargis ja kaitsealadel üle Eesti. RMK 

külastuskorralduse osakonna ülesandeks on säästliku rekreatiivse looduskasutuse 

korraldamine riigimetsas, arvestades looduse taluvuspiire ja säästes bioloogilist 

mitmekesisust. Metsad annavad erinevaid tooteid ja teenuseid alates puidust kuni 

süsiniku sekvesteerimise ja vabaajaveetmiseni. Põhja-Itaalia mägistele metsadele 

keskenduv uurimus hindab turismiga seotud looduslike ressursside kasutegureid ning 

võrdleb tavapärast aruandlust, rohelist aruandlust ja TEVi, et hinnata metsast 

tulenevaid kasulikke tegureid Trentos. Samuti arutleti ka Alpi metsade olulisust 

vabaajategevuses. Üks oluline majandussektor selles piirkonnas on ka turism. See on 

populaarne talviste sportimisvõimaluste ja suviste matkamisvõimaluste poolest ning 

igal aastal külastab seda enam kui miljon turisti (Törn et al., 2008). Ka Eestis on 

talispordi piirkond, mis on tuntud kogu maailmas, kus pakutakse külastajatele ka 

suviseid matkamisvõimalusi. Rekreatiivsed tegevused varieeruvad väga passiivsest, 

nagu lõõgastavalt istumine või vaate nautimine, väga aktiivseni, nagu näiteks 

mägirattaga sõitmine, suusatamine või ratsutamine (Bell, 1997). 

Maailma Terviseorganisatsiooni 2015. aasta uuringu kohaselt peetakse madalat 

füüsilist aktiivsust peamiseks faktoriks, mis põhjustab inimeste üldist halba tervislikku 

seisundit (Moesly et al., 2017). Füüsilise passiivsuse ning liikumise vähesuse trendid 

inimeste seas on aga järjest kasvanud (Hallal et al., 2012). 

Vahemeremaade piirkond on säästva turismi arengu teel. Näiteks levitab 2500 arsti 

esindav ühendus Santé Environnment France (ASEF) tasuta „rohelist” spordijuhist 

(petit guide vert du biosportif), milles antakse inimestele nõu, kuidas ühendada sport 

tervise- ja keskkonnakaitsega (Sabban, 2013). 
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Eestis seevastu pööratakse suuremat rõhku liikumisele, korraldatakse erinevaid 

rahvaspordiüritusi. Kiidjärve-Taevaskoja puhkealal on Mammaste suusa- ja 

terviserajad, Pühajärve piirkonnas on samuti terviserajad, kus saab joosta, kõndida, 

jalgrattaga sõita, rull-suusatada, Saverna piirkonnas on Saverna terviserada (4km), kus 

tervisesportlased harrastavad käimist ja oma füüsise treenimist. Tegevused võivad 

toimuda ka järvede ja teiste veekogude ümbruses, metsades, maakohtades, mägistes 

piirkondades ja mujal metsikus looduses. Motiivid võivad kõikuda aktiivsest 

treeningust vormi hoidmiseks, lõõgastuse ja igapäevaelust põhjustatud stressi 

vähedamiseni (Bell et al., 2007). 

Vabaajategevuse ökoloogia uurijad on tavaliselt keskendunud mõjudest arusaamisele. 

Viimasel ajal on aga USA ja Austraalia uurijad hakanud keskenduma erinevatest 

tegevustest tulenevate mõjude ulatuse hindamisele. Sellises olukorras on oluline 

hinnata, mida me teame ja mida me ei tea matkamisest, ratsutamisest ja maastikuratta 

sõidust tulenevate mõjude kohta kaitsealadel. Sinna alla kuuluvad leitud mõjud, nende 

ulatus, tegevusepõhised mõjud, hindamise indikaatorid, meetodid, analüüs, tuleviku 

tarbeks vajaminevad meetodid. Võrdlev analüüs nende kahe riigi puhul võimaldaks 

uurida ka teisi kaitsealasid mujal maailmas. Mõjude kohta USAs on dokumenteeritud 

33 uurimust, millest 14 keskendus pinnase erosioonile ja 11 radade laiusele (Törn et 

al., 2007). Üks turismi ja paljude teiste majandussektorite vaheline erinevus on see, et 

turismi põhjustatud keskkonnaseisundi halvenemine avaldab negatiivset mõju sektori 

enda arengule. Kui seisundi halvenemine on nii tõsine, et piirkond ei ole enam turismi 

sihtkohana atraktiivne, võib piirkond kaotada olulise tuluallika (Sabban, 2013). 

Ka Eesti Maaülikooli teadlased teevad analoogseid uuringuid. Et selliseid kahjustusi 

ei tekiks on oluline tagada hea külastuskorraldus (hea ligpääs, selge viidastus, taristu 

korrashoid). Samuti eeldab seda, et on võimaldatud suurele grupile giid, kes tutvustab 

kohalikke vaatamisväärsusi ning jagab ka teadmisi, kuidas looduskeskkonnas 

kahjutult liigelda. Iga aasta teeb Statisikaamet külastuskoormuse uuringuid, samuti 

teevad RMK spetialistid külastusseire uuringuid erinevatel puhkealadel üle Eesti. 

Millised ohutegurid mõjutavad seoses külastatavusega, mis asuvad kaitselal, kas aitab 

seda ala säästa parem külastuskorraldus? Tabelis 1 on välja toodud toodud ülevaade 

külastajate põhjustatud kahjustustest looduskeskkonnale ning selle reguleerimine. 
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1.3. Puhkealade üldiseloomustus 

 

Järvselja uuritav piirkond asub administratiivselt Meeksi vallas Järvselja külas ning 

Võnnu valla Agali külas. Järvselja looduslik vaatamisväärsus on Järvselja 

looduskaitseala (edaspidi kaitseala), mis paikneb Tartu maakonna kaguosas Peipsi 

äärsel madalikul Tartust umbes 50 km kaugusel ning 6 km kaugusel Peipsi 

rannajoonest. Järvselja ürgmets on Eesti vanim metsakaitseala. Põhiliseks haldajaks 

on SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond. Järvselja ürgmetsa ,,hunt“ , Kuninga mänd 

ja loodusõpperada on vaatamisväärsused. Taimeaed pakub  külastajatele võimaluse  

osta: ilupõõsaid, köögivilja- ja maitsetaimi, lehtpuid, oksapuid jne. Lähimad 

puhkeasutused on Jahilossi Külalistemaja ja Peramaa Puhkekeskus. 

Kaitseala pindala on 187 ha ja see kuulub Järvselja loodusalana tervikuna ka Natura 

2000 võrgustikku (Järvselja looduskaitseala kaitsekorralduskava…2012-2021). 

Järvselja looduskaitseala kaitsekorralduskavas (2011) järgi on ära toodud peamised 

ohutegurid, mille põhjustajaks on inimtegevus, näiteks pinnase ja alustaimestiku 

tallamine külastajate poolt. Arvukad loodushuvilised võivad pika aja jooksul tallata 

märgatavad rajad ja ohustada tallamisega kaitstavaid liike. 

Kuna Järvselja looduskaitseala on väga palju uuritud ning uuritakse jätkuvalt EMÜ 

tudengite ja õppejõudude poolt ja riikliku seire raames, siis ei ole 

kaitsekorralduskavaga eraldi uuringuid ette nähtud. 

Traditsioonilisi rekreatiivseid väärtusi ehk kõrge puhkeväärtusega metsi Järvselja 

looduskaitsealal pole, v.a. nn. Riiupalu männik kaitseala kaguosas.  

Järvselja on kuulus vaheldusrikaste ja mitmekesiste puistute poolest, kus saab tundma 

õppida mitmesuguseid metsatüüpe: esindatud on männi- ja kuusemets, jämedatüveline 

haavik, kaasik, jalakatega lodumets (puhkeeestis.ee). 

Järvselja looduskaitseala kaitsekorralduskavas 2012-2015 on mainitud, et 

õppepraktikatel osaleb suve jooksul üle 400 üliõpilase Eesti Maaülikoolist ja Tartu 

Ülikoolist metsamajanduse, metsatööstuse, loodusvarade, loomaökoloogia jt 

erialadelt.  
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Kiidjärve-Taevaskoja puhkeala asub Põlva maakonnas, sealne külastastatavus on 

kõrge kaitsekorralduskavade ja RMK aastaraamatu 2016 väitel. Selles piirkonnas 

tehakse RMK spetsialistide poolt iga-aastaseid külastaja uuringuid ning olemas on 

teavet külastajate kohta, samuti viiakse alal läbi külastusmahu seiret.  

Ahja loodus tervikuna on heade eeldustega turismiarendamise piirkond. Sellesse 

turismipiirkonda kogunevad mitmed huvigrupid. Näiteks loodusturismi teenuseid 

pakkuv turrismiettevõte Matkajuht OÜ korraldab erinevaid vee-, ja maismaal 

korraldavaid matku (kanuu, tõukeratta, tõukekelgu jne) selle piirkonna külastajatele. 

Ahja jõe ürgorg on olulise loodusliku ja esteetilise väärtusega maastikuelement. 

Ürgorg on 200-400 m lai ja kuni 30 (kohati 40) m sügav (Leito, 2007). Ala on valdavalt 

kaetud metsaga. Ürgorus leidub mitmeid väärtuslikke maastiku üksikelemente nagu 

liivakivipaljandeid, koopaid ja allikaid, mis on suures osas seotud ka 

rahvapärimustega. 

Ahja jõe ürgoru maastikukaitse kaitsekorralduskavas 2015-2024 on ära toodud 

olulised teemad, mis puudutavad huvigruppe, kaitsekorra eeskirju, erinevaid 

elupaigatüüpe ning ohutegureid, mille mõjuteguriks on inimtegevus. Näiteks 

Kiirdjärve-Taevaskoja alal Akstel on piiranguks kõige enam 

ökoloogilinetaluvusvõime, kuna see, mida müügiks pakutakse on väga tundlik 

(sipelgate vaatlus) seoses ülekoormusega see ala suleti külastajate jaoks. 

Taevaskojas ja Kiidjärvel on nädalavahetustel turistlik koormustaluvus. Esimese 

ametliku kontseptsiooni rekreatiivse koormustaluvuse hindamiseks töötas välja J. A. 

Wagar (1964), kes defineeris puhkeala rekreatiivselt koormustaluvust kui (recreational 

carrying capacity) kasutuskoormuse niisugust taset (level of use), mida ala suudab 

taluda, tagades sealjuures puhke võimaluste püsiva kvaliteedi (Hurt jt 2009). RMK 

Aastaraamatu 2016 näitel külastas aastas Kiidjärve-Taevaskoja matkaradasid 59 152 

külastajat. Külastatavus on suur samuti Palojärve telkimisalal, kus tullakse vaba aega 

veetma peredega, sõpradega. Ilusate ja soojade ilmadega on Palojärv külastajaid palju, 

kes tulevad ujuma. Väga tundlik ala on ka Palojärve ümbruses Palojärve matkarada 

sambla-männikus. Loodusala läbiv ja erinevaid maastikke ühendav rohelise 

võrgustiku element on Ahja jõgi. 

Pühajärve puhkeala asub Otepää looduspargis, Valga maakonna põhjaosas Otepää, 

Palupera, Puka ja Sangaste valla maadel. Otepää looduspark, pindalaga 22 430 ha on 
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suurim maastikukaitseala Eestis. Otepää kõrgustik on üks Eesti järvede rikkamaid 

alasid, kus metsad vahelduvad väikeste niidulappide ja põllusiiludega. Mida 

liigestatum on pinnamood ja keerukama ehitusega pinnakate, seda mitmekesisemad 

on ala veestik, mullad ja taimekooslused. Otepää loodusparki iseloomustavad 

terviklikud ainulaadsed maastikud (Otepää looduspargi kaitsekorralduskava…. 2017). 

Pühajärve piirkonna turismipotentsiaali aluseks on head looduslikud eeldused, 

maastiku ja liigiline mitmekesisus. Pühajärve piirkonda külastab palju  nii sise-kui 

välisturiste (vt tabel 1, pt 3.3). Suurüritusi korraldadakse aastaringselt, näiteks 

talispordiüritused (Tartu Maraton, MM suusatamises jne.) Loodusturism OÜ 

korraldab suurele rahva hulgale tõukekelgu ja tõukeratta matkasid ümber Pühajärve. 

Rahvarohke üritus on ka euroopa saunamaraton Otepääl. Piirkonda külastab ka 

peresid, kes naudivad loodust, tutvuvad erinevate vaatamisväärsustega ,kasutavad 

erineva raskusastmetega liikumisradasis ja talvel külastavad Euroopa suurimat Otepää 

Winterplace´i. Suveüritusi jätkub igale sihtgrupile näiteks võetakse osa igal aastal: 

Lõuna–Eesti Rally Estoniast, muusikaüritustest (RetroBest, Pühajärve jaanituli jpm), 

külastajaid on üle maailma kokku tulnud sellesse piirkonda. Külastusuuringuid 

teostavad Otepää Turismiinfokeskus, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased ja 

RMK spetsialistid. Nende eesmärk on teada saada puhkeala külastajate ootused, 

arvamused, hinnangud, külastusmahtu. Külastajate paremaks teenidamiseks 

korraldatakse uuringuid. RMK viimane külastusuuring Otepää looduspargis toimus 

2010. aastal. Tõnu Oja ja Monika Preede artiklis ”Landscape consumption in Otepää“ 

külastusuuring toimus 2004. aastal ning külastaja rahulolu uuring Otepää looduspargis 

2014. aastal. Seoses Pühajärve puhkeala külatusega kaasnevad samuti negatiivsed 

mõjud looduskeskkonnale (erosiooni oht, tallamine Pühajärve pargis, prügistamine, 

isetekkinud lõkkekohad, vandalism, kohalike elanike häirimine). 

Otepää Turismiinfokeskuse andmetel külastas Pühajärve piirkonda 2017. aastal 5641 

sise-ja välisturisti (Läti, Soome Saksamaa, Rootsi, Suurbritannia, Jaapani jpt), tabelis 

2 on ära toodud kõrghooaja külastajad ja aastane külastatavus. Vaatamisväärsused 

nagu Pühajärv, Pühajärve Sõjatamm, Harimägi ja loodusressursid (kuppelmaastik, 

madalsood, linnud, loomad, taimed, poollooduslikud kooslused) köidavad külastajate 

pilke. Otepää looduspark on seadnud sihiks loodussõbraliku turismi edendamise 

(säästev turism, ökoturism ja loodusturism), mis aitab säilitada ning tutvustada loodust 

ja kohalikku elulaadi. Otepää loodusala on üheaegselt nii üle-Euroopalise tähtsusega 
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Natura 2000 loodus- kui ka linnuala. Pühajärve piirkonna suurimaks väärtuseks on 

siinne vahelduv kuppelmaastik koos tuntud järvede, jõgede, niitude ja 

metsatukkadega. 

Otepää kõrgustiku pindala on 1247 km2. Karbonaadivaese moreenkattega mõhnastikul 

kasvavad laanemetsad (jänesekapsakuusikud), millega vahelduvad palumetsad 

(jänesekapsa- pohlamännikud, harvem sürjametsad (Arold, I. 2001). 

Otepää kõrgustiku kõrgeimad tipud on Kuutsemägi (217 m) ja Meegaste mägi (214 

m), tuntud on ka järskude nõlvadega Tedremägi ning Väike Munamägi. Maastikul 

liikuja suudab hoomata tervikut, inimesele tajutava maastikuruumi 

seinteks/eraldajateks on kõrgendikud ja metsad.  

Külastajate jaoks on Otepää piirkonna maastik rekreatiivselt kasutatav ja esteetiliselt 

nauditav nii suvel kui ka talvel. Rekreatiivne väärtus põhineb säästva arengu 

printsiipidel (Evestus, Turb, 2002). Võrreldes muu Eestiga on Otepääle iseloomulik 

pikemaajalisem lumikate, mistõttu on alal soodsad eeldused talispordi arendamiseks.  

Saverna asub Põlva maakonnas Kanepi vallas. Saverna piirkonna külastuskoormus on 

madal, võrreldes Kiidjärve-Taevaskoja ja Pühajärve piirkonnaga. Saverna piirkond on 

pigem sotsiaalne kui turistlik piirkond. Saverna piirkonnas asub kolm turismiettevõtet: 

Relvo Motell ja Käbliku Talu-Puhkemaja, veidi eemal Pikajärvel on Cantervilla loss 

ja mängumaa. Külastajateks on kohalikud, siseturistid ja välisturistid. Käbliku Talu-

Puhkemaja pakub külastajatele majutust, toitlustust, seminariruumi kasutamis 

võimalust ja loodusturismiteenuseid (ratsutamine, kalapüük, jahipidamisteenus, giidi-

ja matkajuhiteenust). Avatud on aastaringselt ja majutab suvel maksimaalselt 45 

külastajat. Andmed pärinevad Maaturismi kodulehelt.  

Saverna küla arengukavas 2008-2015 kirjeldatakse, et ettevõtlus baseerub 

väkeettevõtlusel ja füüsilisest isikutest ettevõtjatest. 2002.a. sügisest tegutseb vallas 

Saverna küla aktivistide eestvedamisel eakate seltsing ,,Sügiskuld``, kus on juba 60 

liiget üle kogu valla. 2005. aastal loodi MTÜ Saverna KES KUS, kes korraldab üritusi 

(laadad, matkad, talgud jne) ja kaasatakse kogukonna liikmeid. Siinsele kogukonnale 

annab ka positiivset ja edasiviivat energiat Kanepi vallas tegutsev Alle-Saija teatritalu, 

milline annab väärtuslikke kultuurielamusi. Lisaks teatrile toimuvad ka lasteüritused 

ja ka loovteraapia koolitused ms. Teine koht, kes pakub kultuurielamusi on OÜ Relvo 
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Sport Motell. Saverna piirkonna tõusude ja kurvidega metsateed on hinnatud ka 

rallisõitjate poolt, mis omakorda toob siia huvilisi ülemaailma. Kuigi Saverna kandi 

loodus ja metsad on ilusad ja väga liigirikkad, on siin olulisi loodusobjekte vähe 

(Võhandu läte, Kalevipoja lootsik jne). Siiski on tähtis rohevõrgustiku ja liikide 

säilimine ning väärtustamine.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Andemete kogumine ja analüüs 

 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada turismi arengut limiteerivad faktorid kahe 

Lõuna-Eesti külastatavama puhkelala, Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja ning 

vähempopulaarsema, Järvselja ja Saverna näitel ning võrrelda nelja piirkonna 

koormustaluvusi seoses külastatavusega. Magistritöö põhineb kvalitatiivse uuringuna. 

Töös kasutati andmete kogumisel järgmisi uuringumeetodeid: osalusvaatlus, 

veebipõhine küsitlus ja poolstruktrueeritud intervuud.  

Eesmärgini jõudmiseks püstitas autor järgnevad uurimisülesanded: 

• koostada sobiv uurimismetoodika, lähtudes varasematest turismialastest uuringutest 

• anda lühiülevaade uuritavadest piirkondadest  

• selgitada turismi arengut limiteerivad faktorid 

• selgitada välja, kui keskkonnateadlikud on külastajad 

Hüpoteesid: 

H1: Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja puhkealal on külastatavus suur ning 

limiteerivaks teguriks võib olla turistlik, sotsiaalne ja ökoloogiline taluvusvõime. 

H2: Saverna ja Järvselja ümbruses on külastatavus väike ning turismi arengut 

limiteerivaks teguriks võib osutuda vähene turundustegevus ja huvigruppide 

puudumine. 

Hüpoteeside tõestamiseks on autor läbi töötanud ning analüüsinud nelja piirkonna 

valdade arengukavasid, RMK aastaraamatu 2016, viinud läbi külastajate rahulolu 

uuringu. Empiirilise osa andmekogumismeetoditeks olid veebipõhine küsitlus, mis 

viidi läbi 09.12.2017-09.01.2018, kokku vastas 126 respondenti ja poolstruktrureeritud 

intervjuud, mis viidi läbi maist septembrini 2016. a., kokku 26 (turismiteadlikud, 

turismiga seotud ning turismiga mitteseotud respondendid).  
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 Kuna Saverna piirkonna kohta ei olnud võimalik külastatavuse andmeid saada, siis 

viis töö autor selles piirkonnas läbi vaatluse.  Kokku oli vaatlusobjekte kolm. 

Uuritavateks tursmiobjektideks olid OÜ Cantervilla Loss, Kooraste puhkeala, Saverna 

Konsumi poe parkla külastajad. Vaatlus toimus perioodil detsember, juuni, juuli ja 

august 2016. Vaatluse tulemus Cantervilla lossi mängumaal 23.06.2016 oli järgmine: 

külastajaid kokku 225 ning 08.08.2016, külastajaid kokku 240. Madalhooajal talve 

perioodil on OÜ  Relvo Sport Motell Cantervilla  Lossi mängumaa teemapark kinni.  

Samuti saab vaatluse põhjal öelda, et Kooraste Suurjärve lõkkekohta külastas juunis 

tööpäeva jooksul 2 inimest ning puhkepäeval 9 inimest. vaatluse käigus selgus ka, et 

Saverna Konsumi poe juures peatus juulis kaks ekskursioonibussi  ja kolm matkaautot 

kõrghooajal. Vaatluse käigus kogutud andmed talletati vaatluspäevikusse.  

 

 

Eesmärgist lähtuvad järgmised uurimisküsimused: Millised on turismi arengut 

limiteerivad faktorid? Kuidas muuta külastuskorraldust nii, et külastajad jäävad 

rahule? Kuidas hajutada külastatavust, et puhkealade looduskeskkond saaks 

minimaalselt häiritud? Kas ja mil määral on kohalik kogukond häiritud 

turistidest/külastajatest? Tulemuse saavutamiseks on valitud kvalitatiivuuringu, mille 

meetodiks on mugavusvalimi baasil läbiviidav veebipõhine ankeetküsitlus Google 

Form dokumendina, et võimaldada vastajal valida aega ja kohta küsimustele 

vastamiseks. Küsimustiku eesmärk oli välja selgitada külastajate suhtumine ja hoiakud 

külastuskorraldusse ja taristu korrasolekusse. Millised on külastajate arvates puhkeala 

kitsaskohad ja häiringud? Andmete kogumine jagunes kolme etappi: Esmalt koostasin 

küsimustiku, tuginedes erialakirjandusele. Veebipõhine ankeetküsitlus on toodud 

magistritöö (Lisa 3). Laiali saadeti 150 veebipõhist ankeeti (14 ankeeti saadeti e-maili 

aadressidele (Eesti Maaülikooli tudengitele ja õppejõududele, oma tutvusringkonnale, 

Keskkonnaametile, ülejäänud sotsiaalmeedia Facebooki kaudu (isiklikule FaceBooki 

suhtluskonnale, üle-eestilisele FaceBooki matkajate seltskonnale). Veebipõhine 

ankeetküsitluse valim laieneb ka üldkogumile, 150st väljasaadetud ankeedist laekus 

täidetuna 126. Kokku oli küsimusi 25, neist suletud küsimused olid (1, 4, 5b, 12, 13b, 

14b, ja 20), avatud küsimused on (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

Andmete kogumine jaguneb kolme etappi. Esmalt uuritakse erialakirjandust. Teiseks 
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etapiks on mugavusvalimi baasil läbiviidav veebipõhine ankeetküsitlus, mis koosneb 

kolmest plokist ja mille käigus saadud vastuste põhjal selgub külastajate rahulolu ning 

ootused külastatava piirkonna kohta. Esimeses plokis küsitakse puhkeala külastuste 

kohta üldisemalt.Teises plokis uuritakse külastaja rahulolu viimati külastatud puhkeala 

piirkonna kohta. Küsimustikku analüüsides on vastuste hinded paremaks 

visualiseerimiseks seatud tavapärasele viie palli skaalale ja uurimistöös on tulemused 

esitatud arvestades, et viis on kõige kõrgem, parem või olulisem ja üks kõige madalam 

hinne, nõrgem või ebaolulisem näitaja. 

Saadakse teada vastajate seisukohti seoses puhkeala rajatiste ja teenuste ning 

häiringute kohta. Mis on turismi arengu limiteerivad faktorid? Kuidas hajutada 

külastatavust nii, et puhkeala looduskeskkond on häirivatest faktoritest vaba? Millised 

tegurid häirisid puhkeala külastajaid, millised on puhkeala kitsaskohad? Millises 

teenusevaldkonnas esinesid negatiivsed mõjud külastajatele? Millised on külastajate 

ootused puhkeala piirkonnale? Kolmandas plokis uuritakse kui keskkonnateadlikud on 

külastajad. Kas külastajad ise ka märkavad keskkonnakahjustusi ja mida nad ette 

võtavad? Neljandas plokis on ära toodud sotsiomeetrilised näitajad (sugu, vanus, 

haridus, tööalane hõivatus, elukoht), nende andmete kaudu saab teha üldistusi 

puhkeala piirkondade külastuse kohta.  

Teiseks andmete kogumise meetodiks oli poolstruktureeritud intervjuu Järvselja, 

Saverna, Kiidjärve-Taevaskoja, Pühajärve turismiga mitte seotud kohalike elanikega, 

turismiteadlikega (poemüüja, õpetaja, külavanem) ja turismiga seotud 

(turismiettevõtted, turismiinfokeskus)). Valisin sotsiaalse taluvusvõime uuringu, kuna 

puhkealadel käib iga aastaga üha rohkem külastajaid ning sellest tulenevalt võib saada 

sotsiaalne taluvusvõime kannatada.  

Selle uuringu eesmärgiks on hinnata ja uurida kohaliku kogukonna sotsiaalset 

taluvusvõimet, välja selgitada häirivad faktorid ja kitsaskohad seoses turismiga ja 

milline on kohalike suhtumine turistidesse ja millised on tuleviku väljavaated seoses 

turismiga ning mil määral vald toetab algavaid ettevõtjaid seoses turismi arenguga? 
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Valimis olid elanikud vanuses 2490. Intervjueeritavate leidmiseks kasutati 

juhuvalimit, lumepallimeetodit ja sotsiaalseid kogunemiskohti näiteks poodi, 

terviserada, kohalike elanike kodud, külalistemaja, vallamaja, looduskeskus, 

turismiinfokeskus. Uurija fotografeeris võimalikud kitsaskohad ja häiringud, mis 

esinesid puhkealal. Toimus piirkonna visuaalne vaatlus jalutades ja fotografeerimine. 

Viimase meetodina kasutati dokumentide analüüsi. Dokumendid, mida analüüsiti olid 

piirkondade turismiarengukavad, vallaarengukavad, statistikaandmed. Asjakohaste 

dokumentide läbitöötamisel analüüsiti puhkealadega seotud arenguperspektiive ja 

külastuskorraldust puudutavaid teemasid. Edasi kirjeldan lähemalt intervjuude 

läbiviimist piirkonniti.  

Järvselja: Intervjueeriti 5 inimest, kolm naissoost ja kaks meessoost. Kõik intervjuud 

viidi läbi kohalike kodudes.. Intervjuud toimusid 03.09.2016. Intervjueeritavad olid 

sõbralikud ja lahkesti valmis vastama. Eelnevalt helistati Jahilossi Külalistemaja 

perenaisele (turismiga otseselt seotud). Ülejäänud intervjueeritavad leiti juhuvalimi 

alusel ukselt uksele käies. Uurimismeetodina kasutati poolstruktureeritud intervjuud, 

mille küsimused olid uurijal välja mõeldud ja millele tuginedes oli koostatud ka 

küsimustik. Samuti fotografeeriti kõiki vaadeldud objekte, et võrrelda saadud 

tulemustega ja leida häiringutele ja kitsaskohtadele kinnitust. 

Saverna: Kokku intervjueeriti 11 inimest - kaks meesoost ja  üheksa  naissoost 

respondenti, vanuses 30-90. Intervjuud viidi läbi maist augustini, 2016. Kõik 

intervjueeritavad olid sõbralikud ja lahkesti valmis vastama. Esimene neist oli 

vallavanem (turismiteadlik), kes suhtleb nii piirkonna ettevõtjatega kui ka Saverna 

elanikega, ülejäänud intervjueeritavad olid püsivalt või ajutiselt Saverna piirkonnas 

elavad inimesed (turismiga mitte seotud). Intervjuud viidi läbi kohalikus 

kaupluses/poes ja kohalike elanike kodududes. Intervjueeritavad leiti osaliselt 

lumepallimeetodil. Ühise läbiva joone ja sarnaste teemade käsitlemiseks intervjuudel 

oli uurija eelnevalt ette valmistanud teemad ning võimalikud küsimused.  

Kiidjärve-Taevaskoja: Kokku intervjueeriti 5 respondenti: turismiga seotud 

Kiidjärve looduskeskuse praktikanti ja nelja (mitte turismiga seotud) kohalikku 

elanikku, vanuses 20 kuni 78 aastat. Intervjuud viidi läbi puhkealal  kahe 

respondendiga ja kohalike elanike kodus samuti kahe respondendiga. Intervjuu viidi 

läbi juuli kuus 2016. Kõik intervjueeritavad olid sõbralikud ja lahkesti valmis vastama. 
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Pühajärve: Kokku intervjueeriti 5 püsielanikku. Esimene intervjuu oli Otepää 

Turismiinfo töötajaga (turismiga otseselt seotud) ja 4 püsielanikuga (turismiga mitte 

seotud) kõik olid naissoost. Intervjuu viidi läbi juuni- ja juulikuus 2016. Turismiga 

otseselt mittekokkupuutuvate elanikega viidi intervjuud läbi juhuvalimi meetodil. 

Ühise läbiva joone ja sarnaste teemade käsitlemiseks intervjuudel oli uurija eelnevalt 

ette valmistanud teemad ning võimalikud küsimused, mida intervjueeritavatelt küsida. 

 

 

 



 

 

3. TULEMUSED 

 

Tulemused saadi kolme meetodi kaudu: veebipõhise ankeetküsitluse, 

poolstruktureeritud intervjuude ja vaatluse teel. Uuriti ka kui keskkonnateadlikud on 

külastajad, tulemused on ära toodud (vt. pt.3.2.3.), poolstruktureeritud intervjuude 

tulemuste andmed on (vt. pt. 3.3) ning dokumentatsiooni analüüsi kaudu, kus uuriti 

Lõuna-Eesti kahte populaarsemat turismipiirkonda (Kiidjärve-Taevaskoja ja 

Pühajärve) ning kahte vähempopulaarsemat (Järvselja ja Saverna). Kirjandusallikate 

põhjal saadi teada, millised on turismi arengut limiteerivad faktorid piirkonnti ning 

ka külastuskoormuse kohta. Suurim aastane külastuskoormus on Kiidjärve-

Taevaskoja puhkealal. RMK aastaraamtu andmetel külastas 2016. aastal seda 

piirkonda 59 152 külastajat Taevaskoja matkaradadel (RMK ametlik kodulehekülg). 

Seejärel Pühajärve puhkeala 2016. aastane külastatavus on Otepää 

Turismiinfokeskuse andmetel 9943 külastajat ja 2017. aastane külastatavus on 5641 

külastajat. Pühajärve puhkeala külastatavuse andmed on välja toodud tabelis 1.   

Tabel 1. Otepää Turismiiinfokeskuse külastajad aastal 2016-2017. 

 Mai Juuni Juuli August Kokku  

mai kuni 

august 

2017      

Külastajaid 

kokku 

900 1403 1006 2332 5641 

Eesti 

elanikke 

491 644 503 1407 3045 

Välismaalasi 409 759 503 925 2596 

2016      

Külastajaid 

kokku 

946 1897 3257 561 9934 
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Järvselja aastane külastatavus kaitsekorralduskava (2011) järgi on 400 külastajat. 

Saverna külastatavuse kohta kirjalikud andmed puuduvad. Veel uuriti häiringuid 

piirkondade lõikes. Suuremad häiringud on toodud tabelis 2 ja väiksemad häiringud 

tabelis 3. Järvselja piirkonna turismi arengut limiteerivaks faktoriks võiks pidada 

turistide vähene  huvi piirkonna vastu, samuti tööjõu puudumist. Andmed pärinevad 

Meeksi valla arengukavast 2013-2022. 

Kiidjärve-Taevaskoja piirkonna turismi arengut limiteerivaks faktoriks on erinevate 

valdkondade esindajate huvidekonfliktid. Erinevate osapoolte seisukohad on ära 

toodud Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala, Eoste hoiuala ja osaliselt Ahja jõe hoiuala 

kaitsekorralduskavas ...  2015–2024. 

Otepää looduspargi kaitsekorralduskavas 2017-2026 on tuleviku visioonis ära 

toodud argument, uusi külastusobjekte ja radu metsaelupaikadesse ei rajata säästva 

arengu printsiibi põhimõttel. Veel üheks argumendiks on konfliktid, mis esinevad 

turismiettevõtjate ja keskkonnaametnike vahel, kus erinevad osapooled ei saavuta 

üksmeelt ja seetõttu on see turismi arengut limiteerivaks faktoriks. 

Saverna piirkonna turismi arengut limiteerivaks faktoriks on kohalike elanike  

vähene huvi  oma piirkonnas turismi edendamisse. Elanike arvu languse peamiseks 

põhjuseks on aga negatiivne rändesaldo, kusjuures lahkuvad peamiselt nooremad 

teovõimelised inimesed. Mitte töötava elanikkonna hulgas puudub initsiatiiv 

ettevõtlusega tegelemiseks, andmed pärinevad Saverna küla arengukavast aastal 

2008-2015. 

Väga olulisel kohal on külastajate arvates hea külastuskorraldus, kus peamisteks 

ootusteks on puhas loodus, hea parkimiskorraldus, korrastatud, turvaline puhkeala 

taristu, ligipääs  vaatamisväärsustele, piisavalt infot puhkealade ning sealse taristu 

(majutuse ja toitlustuse, liikumisrajadade, telkimisalade jne) kohta. Oluliseks 

peetakse ka piirkonna tutvustamist läbi sotsiaalmeedia ning muude turunduskanalite 

kaudu. 

Eesti 

elanikke 

529 908 1313 309 5049 

Välismaalasi 417 989 1944 252 4885 
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3.1. Veebipõhisel analüüsil saadud tulemused 

 

3.1.1 Vastajate üldinfo 

 

Kokku osales küsitluses 126 inimest, kellest 66% olid naised ja 34% mehed. Vanuses 

31-40 oli (28%), järgnesid üle 60 aastased (21%), kõige vähem oli vastajaid vanuses 

51-60 12%. Küsitletavad olid pärit üle Eesti. Kõige rohkem oli vastanuid Tartu 

linnast 44, sellele järgnes Tartu vald 7, Kambja ja Põlva vald 4, Otepää vald 2, 

Kanepi vald. Pärnu ja Valga 2. Üksikud vastajad olid ka Lümandast, Haapsalust, 

Räpinast jaViljandist. Esindatud oli veel Saku vald, Saue vald ja Rae vald. 

Kõige rohkem oli vastanute hulgas palgatöölisi 50%, järgnesid pensionärid 17%, 

õpilane/tudeng 12%, eraettevõtjaid oli 7%, kõige vähem oli ametnikke ja 

koduseid5%. Andmed on välja toodud joonisel 1. 

 

Õpilane/tudeng
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Ametlikult 
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0%
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Joonis 1. Sotsiaalne staatus (n=112) 

Küsimusele: „Kas olete paari viimase aasta jooksul külastanud järgmisi 

puhkealasid?“, olid vastused järgnevad: Kiidjärve-Taevaskoja piirkonda 

külastas kõige rohkem inimesi (45,2%), järgnes Pühajärve (44,4%), Saverna 

(23,8%), Järvselja (17,5%), ühtegi piirkonda ei külastanud (28,6%). 

 

 

 

3.1.2. Külastajate hinnangud, hoiakud ja ootused puhkeala kohta 

 

Erinevaid piirkondi külastatakse valdavalt peredega. Paljud külastajad jäävad 

kauemaks kui üheks päevaks ning kasutavad majutus- ja toitlustusteenuseid. 

Järvselja puhkeala külastajad hindavad sealset kaunist loodust, 

parkimisvõimalused on lahendatud ja taristu vastab suures osas ootustele. 

Teine peamine ootus oli hea/lihtne parkida, nii vastas 12 respondenti, kolmas 

eelistus oli korrastatud puhkeala taristu, nii vastas 11 külastajat. Kiidjärve-

Taevaskoja puhkealal peeti 59 juhul oluliseks samuti kaunist loodust, seejärel 

informatiivset teabeinfokaarti ja korrastatud puhkeala taristut 27 juhul. Kolmas 

ootus oli hea/lihtne parkida nii vastas 25 respondenti. Pühajärve kolm 

olulisemat ootuse tegurit on järgmised: samuti kaunis loodus nii vastas 49 

respondenti, seejärel hea asukohaga ja hea, lihtne parkida vastas, 28 

respondenti ja kolmas ootuse tegur on korrastatud puhkeala taristu, vastas 23 

respondenti. Saverna 23 vastajat. Vastanutele meeldib valdavalt külastada 

puhkeala tasuta. Toon näitena vastajate arvamused puhkeala külastuse 

mõõduka tasu võtmise eest: 1) ”Oleneb, mille eest tasu võetakse. Kui alale 

sisenemise eest, siis mõjutab kindlasti negatiivselt. Kui erinevate teenuste 

(majake, lõkkekoht vms) kasutamise eest, siis ei mõjuta üldse (sümboolse 

summa maksmine selle eest on aktsepteeritav); 2) Väike summa oma tarbimise 

eest maksta looduse hoidmisks on mõistetav; 3) Ei pea õigeks, et rahvale 

kuuluva loodusressurssi kasutamine sõltub sissetulekust. Kui puhkeala pakub 

teenust, siis on raha küsimine põhjendatud; 4) See oleneb tasu suurusest. Kui 
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tasu kasutatakse hooldustöödeks, arenduseks on arusaadav; 5) Loodus on 

mõeldud kõigile ja kui võtta RMK puhkekohti, siis on tegemist riigimetsaga, 

mille eest iga töötav inimene niigi maksab, et ei näe põhjust, miks peab muutma 

kõik kohad tasuliseks. Tihtilugu külastab loodust ikka inimene, kes sellest 

hoolib ja kelle jaoks on hea võimalus loodusest energiat ammutada; 6) tasu 

maksmine on mõistlik, see piirab külastuste arvu ning selle tulemusel 

kahjustatakse loodust vähem ning haldajatel on võimalik suunata saadud raha 

prügiga võitlemiseks. Olen nõus maksma mõõdukat tasu, kui sellega tagatakse 

elementaarsed vajadused (WC, prügikastid, korras infotahvlid ja teeviidad). 

Telkimise eest olen nõus maksma.  

 

 

Joonis 2. Valmisolek külastuse eest mõõdukat hinda  tasuma puhkealal (n=93) 

Puhkealasid külastatakse korduvalt 71,1% ja pole üldse külastanud 19,8%. 

Kiidjärve-Taevaskoja korduvkülastajaid oli 47, Pühajärve korduvkülastajaid oli 43, 

kõige vähem külastati Saverna piirkonda, vastajaid oli 24 ja Järvselja 

korduvkülastajad oli 10. Üldse polnud külastanud kokku 25 vastajat. Järvseljat 

polnud külastanud 8 vastajat, Savernat 11 vastajat, Kiidjärve-Taevaskoda 2 vastajat 

ja Pühajärvet 4 vastajat.       
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Joonis 3. Külastussagedus (n=90) 

Paljud käisid nädala sees seoses erialasetööga, või õppetööga või oli vaba päev. 

Külastusmotiivideks valiti mitu erinevat varianti vaba aja veetmisest 

kultuuriüritusteni. Järvselja külastajate kolm peamist külastusmotiivi on looduse 

vaatlemine vastajaid 17, õppetööga seotud vastajaid 16 ning vaba aja veetmine 

vastajaid 13. Saverna külastajate eelistused on järgmised: vaba aja veetmine vastajaid 

15, metsaandide korjamine vastajaid 13 ning teemaparkide külastus (Cantervilla 

mängumaa) vastajaid 11. Kiidjärve-Taevaskoja külastajad eelistavad kõige rohkem 

vaba aega veeta vastajaid 44, omal käel matkata vastajaid 32 ja looduse vaatlemine 

vastajaid 28. Pühajärve külastajad eelistavad kõige rohkem vaba aega veeta vastajaid 

39 omal käel matkamine vastajaid 20 seltskondlik üritus ja looduse vaatlemine 

vastajaid 18. Valdavalt tullakse puhkealale koos oma perega või ekskursioonigrupiga 

vaba aega veetma. Külastajad eelistasid kõige rohkem puhkealale saabuda 
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sõiduautoga. 

 

Joonis 4. Liiklusvahend puhkealale saabumiseks (n=90) 

Väga olulisel kohal on külastajate arvates hea külastuskorraldus, kus peamisteks 

ootusteks on: informatiivne teabeinfokaart, korrastatud puhkeala taristu, hea ligipääs, 

piisavalt infot puhkealade ning sealse taristu (majutuse ja toitlustuse, liikumisradade, 

telkimisalade jne) kohta. 

Oluliseks peetakse ka Saverna ja Järvselja piirkonna tutvustust läbi sotsiaalmeedia 

ning turustuskanalite kaudu. Järvselja piirkonda külastavad valdavalt tudengid, 

õppejõud ja teadlased. Perega külastajad hangivad oma teadmisi sõprade ja tuttavate 

käest, sotsiaalmeedia kaudu ning turismiinfo kanalite kaudu (puhkaeestis.ee, 

jarvselja.eu, visittartu.ee, loodusegakoos.ee). Peamiselt külastatakse neid piirkondi 

kevadel, suvel ja sügisel. Enim külastatud turismiettevõtted Saverna piirkonnas on 

Cantervilla OÜ ja Käbliku Talu-Puhkemaja. Teenustest kõige rohkem kasutati   

majutust, toitlustust, spaa võimalusi. Järvseljal külastatakse Jahilossi Külalistemaja, 

teenustena kasutatakse (majutust, toitlustust, firmaüritused, sünnipäevad) Mõni 

üksik arvab küll nii, et ”maapiirkonnas hooajalise külastatavusega paikades ei saagi 

statsionaarselt iga kuuse all teenuseid pakkuda. Kõik on olemas, tuleb vaid otsida. 

Tasuta ehk siis avalikku teenust pole eriti Järvseljal, kuna seal on majandajaks 

Ülikool, kes turismiga ei tegele ja kogu territoorium teenib õppetöö ja teadustöö 

huve”.  Järvseljale saabutakse sõiduautoga, kuna bussiliiklus on väga hõre. 

Kiidjärve-Taevaskoja ja Pühajärve piirkonda külastatakse valdavalt peredega ja 
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eelistatakse suveperioodi kõrghooaega (juuni, juuli) ning pigem eelistatakse 

nädalavahetustel käia, 30% eelistas madalahooajal ning nädala sees külastada 

ürgmetsi ja turismiettevõtteid. Paljud käisid nädala sees seoses erialase tööga , 

õppetööga või vaba päeva veetmas. Samas nende piirkondade võrdlustabelitest 

selgub, et taristut on vaja veidi mitmekesistada, pakkudes uusi atraktsioone 

külastajatele ja kohalikule kogukonnale või innovaatilisi turismitooteid. 

Otepää looduspargi kaitsekorralduskavas 2017-2026 on toodud ära tulevikuvisioon, 

kus keelatakse uute külastusobjektide ja radade rajamine metsaelupaikadesse. 

Turismi piiravad tegurid sõltuvad järgmistest komponentidest: kas grupi- või 

individuaalreis, kas on kasutatav ainult teatud hooajal, nädalapäeval, kellaajal, kui 

tundlik on looduskekkond küastajate suhtes. Uuringute põhjal võib väita, et nii 

Järvselja, Saverna, Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja kohalik kogukond eelistab kui 

külastatakse neid piirkondi koos giidiga. 

 

3.1.3 Häiringud nelja piirkonna puhkealadel 

 

Suuri häiringuid oli kokku 6 ja need on järgmised: (söögikoha puudumine, 

ebaselge viidastus, teenuste hinnad on kõrged, külastuskeskuse ja teemapargi 

puudumine lastega peredele ning turismiinfokeskuse puudumine). 

Järvselja vastajate hinnangul oli kõige suuremaks häiringuks söögikoha 

puudumine, nii vastasid mehed 4 ja naised 6 korral. Saverna kõige suuremaks 

häiringuks oli samuti söögikoha puudumine seda nimetasid 5 meest ja 6 naist.  

Tulemused oluliste häiringute kohta on välja toodud tabelis 2. 

Veel üheks olulisemaks häiringuks, mida küsiti oli. ,,Kas informatsiooni on 

piisavalt puhkealade külastamise võimaluste kohta või need vajavad laialdasemalt 

propageerimist“? Sellele küsimusele vastas kokku 83 respondenti, neist 21 olid 

naised ja 18 olid mehed, 39 respondenti vastasid jah ning 44 respondenti vastas ei. 

Kõige rohkem “ei” vastuseid saadi Järvseljalt ja Savernast. 
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Tabel 2. Suured häiringud nelja piirkonna puhkealadel 

Häiringud Järvselja 

 

M         N 

Saverna 

 

M        N 

Kiidjärve-

Taevaskoj

a 

M          N 

Pühajärve 

 

M          N 

Kokku 

 

M          N 

Söögikoht 

puudub 

 

4 

 

6 

 

5 

 

6 

 

3 

 

14 

 

2 

 

1 

 

14 

 

27 

Teenuste hinnad 

on kõrged 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

3 

 

6 

 

5 

 

7 

 

11 

Viidastus on 

ebaselge 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

6 

 

2 

 

6 

 

6 

 

13 

Külastuskeskus  

puudub 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

7 

Teemapark 

puudub lastega 

peredele 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

3 

 

0 

 

2 

 

1 

 

7 

Turismiinfokek

us 

puudub 

3 4 5 8 1 3 0 1 9 16 

Kokku 9 14 11 21 10 13 11 16 41 81 

 

Väikseid häiringuid oli kokku 5, need tulenesid grupi suurusest, grupi koosseisust, 

lärmakast seltskonnast. Kõige enam olid häiritud Kiidjärve-Taevaskoja piirkonna 

külastajad grupi suurusest, vastajaid oli 3 meessoost ja 4 naissoost. Kõige vähem olid 

häiritud Saverna ja Järvselja külastajad. Häiringuid, mis tulenesid grupi koosseisust 

oli kõige rohkem Pühajärvel, kõige vähem oli neid Järvselja külastajate seas. 

Lärmakast seltkonnast olid kõige rohkem häiritud Saverna ja Pühajärve külastajad. 

Kõige enam olid häiritud Kiidjärve-Taevaskoja külastajad parkla väiksusest. Kõige 

enam oli Pühajärve piirkonna vastajad häiritud, et esteetiline ilu on kannatada 

saanud. Need näitajad on tabelis 3 ära toodud. 
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Tabel 3. Väikesed häiringud nelja piirkonna puhkealade kohta 

 

 Järvselja 

 

M      N 

Saverna 

 

M       N 

Kiidjärve-

Taevaskoja 

M       N 

Pühajärv

e 

M        N 

Kokku 

 

M      N 

Grupi suurus  

  1  

 

 

  1 

 

 

  1 

 

  0 

 

  3 

 

  4 

 

  2 

 

  3 

 

  7 

 

  8 

Grupi koosseis  

  0 

 

  0 

 

  1 

 

  0 

 

  2 

 

  5 

 

  4 

 

  6 

 

  7 

 

  11 

Lärmakas seltskond    1   1   0   3   1   0   3   0   5   4 

Parkla on liiga väike 

külastajate jaoks 

 

  0 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  3 

 

  2 

 

  0 

 

  2 

 

  5 

Loodusmaastike  

esteetilineilu on 

kannatada saanud 

 

  0 

 

  0 

 

  2 

 

  1 

 

  2 

 

  4 

 

  1 

 

  7 

 

  5 

 

  12 

Kokku   2   3   5   5   9   16  12  16  

26 

  40 

 

 

Häiringud teenuste valdkonnas, mida arvasid külatajad on järgmised. 

Vastajad jäid üldjuhul rahule puhkeala teenustega. Teenustest kasutati 

pakkujate juures kõige  enam majutust ja toitlustust. Jahilossi Külalistemaja 

teenustest kasutati majutust ja toitlustust. Cantervilla lossi/mängumaa 

teenustena kasutati majutust, toitlustust, mängumaad. Taevaskoja 

Puhkekeskuse teenusteks olid samuti majutus ja toitlustus, Käbliku turismitalu 
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puhul kasutati majutus- ja toitlustus võimalusi, Pühajärve Spa & Puhkekeskuse 

teenusteks olid samuti majutus, toitlustus ja spaateenused. Vastajaid oli kokku 

32. Rahule jäi 18 vastajat ja ei jäänud rahule 7 vastajat ja polnud märkinud 7 

vastajat. Murekohtadeks Järvselja teenuste valdkonnas olid: : Järvseljal on 

suund erialasele täiendamisele, kuid puhkevõimaluste kohta on info vähene, 

nii vastas 2 respondenti. Pühajärve piirkonnas on külastajad veidi nördinud, 

kuna restoranides on hinnad liiga kõrged, tabelis 2 on vastavad näitajad toodud 

ülevaatlikumalt.. Veel üheks murekohaks Pühajärve teenuste osas oli suurem 

seltskond, mille puhul tekivad raskused toitlustuse organiseerimisega. 

Saverna-Valgjärve puhul on ehk probleemiks vähene avalik info või tõepoolest 

võimaluste puudumine? 

Kokkuvõtlikult võib märkida, et puudustena toodi välja kõrgeid hindasid 

Pühajärve piirkonna restoranides, vähest avalikku infot puhkevõimaluste kohta 

Järvselja ja Saverna piirkonnas ning vaatetorni puudumist ja söögikohtade 

puudumist Kiidjärve piirkonnas ”Valgesoos ei ole enam vaatetorni! Parkla on 

liiga väike. Ning on palju turvariske,,. 

 

 

 

 

3.1.4. Looduskeskkonna  häiringud  ja külastajate  

keskkonnateadlikkus 

 

Kolmandas plokis uuriti külastajate keskkonnateadlikkust. Küsitlejate vastuste 

põhjal võib väita, et ollakse keskkonnateadlikud ja teatakse, kuhu tuleb helistada, kui 

rikutakse loodusseadusi ja puhkeala kaitse-eeskirju. Nii tudengid, palgatöölised, 

ametnikud, pensionärid ja paljud teised ei suhtunud puhkeala looduskeskonda 

ükskõikselt, vaid austasid sealseid kooslusi ja elupaiku. Suurüritustega kaasnevad 

negatiivsed mõjud looduskeskkonnale (erosiooni oht, tallamine, prügistamine, 

isetekkinud lõkkekohad) ning sotsiaalsed probleemid (kohalike elanike häirimine, 



38 

 

vandalism jne). Lahendused ja probleemid, meetmed ja hooajad on ära toodud 

piirkondade lõikes tabelis 4. 

 

Tabel 4. Külastajate põhjustatud kahjustused looduskeskkonnale ja selle 

reguleerimine. Allikas: autori koostatud, Järvselja looduskaitseala 

kaitsekorralduskava 2012-2015 alusel. 

Mõjutegurid 

(külastaja 

põhjustatud) 

Meetmed Huvigrupid Hooaeg Kaitseala 

Tallamine 

 

 

Inimeste 

suunamine, 

kaitseala liikumis 

võimaluste 

loomine 

 

Koolide grupid, 

tudengid, 

õppejõud, 

teadusgrupid 

Kevad, suvi, 

sügis 

Järvselja 

looduskaitseala, 

Ahja jõe ürgoru 

maastiku-

kaitseala, Otepää 

looduspark 

 

 

 

Kaitsealuste  

taimede 

korjamine 

Külastajate 

teavitamine , 

infostendide 

paigaldamine 

vajaliku 

informatsiooniga 

Tudengid, 

külastajad 

Kevad, suvi, 

sügis 

Järvselja 

looduskaitseala, 

Ahja jõe ürgoru 

maastiku-

kaitseala, Otepää 

looduspark 

 

Kaitsealuste- 

liikide 

häirimine 

Külastajate 

teavitamine, 

infostendide 

paigaldamine 

vajaliku infoga. 

Ekskurssiooni-

grupp, kanuu- 

süsta-, 

kummipaadi-

matkajad 

Kevad, suvi, 

sügis 

Järvselja (LK) 

Ahja jõe ürgoru 

(MK) Otepää 

(LP), Savernas 

puudub 

 

Massiturism Külastuskorral-

duse parem 

korraldamine 

suurürituse ajal. 

Külastajate 

suunamine 

kaitsealalt välja 

või giidiga tutvuda 

ümbruskonnaga 

Ekskurssiooni-

grupp, 

Loodusturismi 

harrastajad, 

Aktiivse puhkuse 

nautlejad. 

Suvi (kõrg-

hooaeg) 

Järvselja (LK) 

Ahja jõe ürgoru 

(MK) Otepää 

(LP), Savernas 

puudub ( ei esine 

massiturismi 

olukorda. 
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Tulemused on saadud vastusena järgmisele küsimusele: ,,milliseid kahjustusi, 

häiringuid märkasite puhkealal?”. Järvselja külastajad märkasid isetekkelisi 

lõkkekkohti  4 juhul ja tallamist  3 juhul, ei märganud üldse 18 vastajat. Saverna 

külastajad märkasid oma külastuse ajal prügistamist 9 juhul, ei märganud üldse 12 

vastajat, loomade, lindude häirimist 7 juhul. Kiidjärve-Taevaskoja puhkajad 

märkasid kõige rohkem prügistamist 23 juhul, seejärel 22 juhul ei märgatud üldse, 

märgati seda, et puud olid kahjustada saanud  15 juhul. Pühajärve külastajad 

märkasid kõige rohkem prügistamist - 29 juhul. 22 vastajat ei märganud üldse 

kahjustusi. Märgati veel lindude, loomade häirimist 7 juhul. Mida siis sellisel juhul 

tehakse? 4,4% vastanutest helistavad keskkonnainspektsiooni numbrile 1313, 38,5% 

vastanutest võtab ühendust puhkeala haldajaga, 28,6% vastanutest ei reageeri üldse 

ja 28,6% teevad märkuse rikkujatele. Kokku vastas sellele küsimusele 91 

respondenti. 

 

  3.2. Intervjuude tulemused 

 

Intervjueeriti 26 respondenti: 5 Järvselja, 11 Saverna, 5 Kiidjärve-Taevaskojaja ja 5 

Pühajärve piirkonnas. Järvselja piirkonna ettevõtjatest küsitleti ühte turismiettevõtet, 

Saverana piirkonna  kahele ettevõtjatele OÜ Relvo Sport Motell ja Käbliku 

Puhketalule saadeti email. Kiidjärve-Taevaskoja piirkonnas intervjueeriti Kiidjärve 

Looduskeskuse praktikanti. Pühajärve pirkonnas intervjueeriti Otepää 

Turismiinfokeskuse töötajat. Lisas 4 on uuringu ankeet ära toodud. 

 Järvselja Jahilossi Külalistemaja, kes pakub majutust ja toitlustust nii külastajatele 

(õppejõudele, firmaüritusega seotud külastajatele, perega külastajatele ning 

välisturistidele). Järvselja piirkonna ettevõtjatest küsitleti Jahilossi Külalistemaja 

perenaist ja  intervjuu käigus selgus, et aktiivsem periood on maist augustini ja 

vaiksem periood septembrist detsembrini. Nädalas külastas maksimaalselt 50 

inimest. Loodusturimiteenusena pakutakse jalgsimatka Järvselja loodusõpperajal, 

näiteks kooliõpilastele, kes külastavd Järvseljat. Saverna piirkonna turismiettevõtjad 

on: Relvo Motell (majutus, toitlustus, lastelaagrid, sünnipäevad), OÜ Cantervilla 

Lossi Mängumaa on mõeldud perega ja Spa külastajatele, saab pidada tähtpäevi 

(pulmad, sünnipäevad). Külastajate arvu ei saanud teada, kuigi saatsin e-maili 
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aadressidele korduvalt. Käbliku Talu-Puhkemaja pakub külastajatele majutust, 

toitlustust, seminariruumi kasutumise võimalust ja loodusturismiteenuseid 

(ratsutamine, kalapüük, jahipidamisteenus, giidi- ja matkajuhiteenust). Avatud on 

aastaringselt ja majutab suvel maksimaalselt 45 inimest (Maaturismi kodulehelt 

saadud andmed, kahjuks e-maili aadressi teel ei õnnestunud külastajate arvu teada 

saada. 

Kiidjärve-Taevaskoja Külastuskeskus pakub teenuseid ettevõtjatele, seltsidele, kes 

soovivad korraldada nõupidamisi, infovoldikute ja meenete ostmis võimalust, infot  

puhkeala võimaluste kohta. Pakutakse erinevaid programme ja retki lastele ja 

täiskasvanutele (loodusmatkad). Suurim külastuste arv jääb suveperioodi (juuni, 

juuli august). Pühajärve piirkonnas on Otepää Turismiinfokeskus, kes jagab 

klientidele tasuta informatsiooni Otepää turismipiirkonna, Valgamaa ja kogu 

Eesti turismiobjektide, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse veetmise 

võimaluste, kultuurisündmuste, giiditeenuse osutajate ja transpordivõimaluse kohta. 

lisas 4 on toodud ära intervjueeritavate arvamused külastatavuse kohta. 

 

3.2.1 Kas respondentide arvates on puhkeala sotsiaalne 

taluvusvõime ületatud 

 

Järvselja piirkonnas küsitletute sõnul toob turism elanikele sissetuleku, mistõttu 

ollakse turistide suhtes tolerantsed. Sageli jäi intervjueeritavate (nii turismiga 

mitteseotud ja turismiga seotute puhul) postitiivset hinnangut lõpetama sõna“aga”. 

Veel pole puhkeala sotsiaalne taluvusvõime ületatud. Ei soovita massiturismi. 

Saverna kohalikud ei puutu turistidega väga kokku ning seepärast pole neil ka midagi 

selle vastu kui nende piirkonda rohkem külastajaid ja turiste tuleks. Kui turismi 

arendamine on eelnevalt hästi läbi mõeldud kavandatud, siis on võimalik ka edaspidi 

probleeme vältida. Ei soovita massiturismi. 

Kiidjärve-Taevaskoja piirkonna kohalikele elanikele tähendab turism sissetulekut, 

ollakse rahul ja teatakse, et see on vajalik. Puhkeala sotsiaalne taluvusvõime pole 

ületatud. 
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Pühajärve respondentide sõnul toob turism elanikele sissetuleku, mistõttu ollakse 

turistide suhtes tolerantsed. Suurürituste ajal (Pühajärve jaanituli ja RetroBest) 

tunnetavad, et sotsiaalne taluvusvõime ületamine on lähedal. 

 

3.3. Respondentide ettepanekud  

 

Veebiküsitlusele vastanute soovitused ja ettepanekud puhkeala parendamiseks on 

järgmised: 

1. “Igal pool võiks olla rohkem (matkaradade) kaarte, viitasid ja infot, 

kilomeetritähiseid, hoolimata sellest, et igaühel on nutiseade taskus. Näiteks 

Taevaskojas ei saa mingit teavet, et võiks matkata Otteni sillani, või viitasid, 

kuidas sinna minna. Saverna kohta pole infot, peale Cantervilla. Järvselja on 

lühike ja konkreetne, kuid ehk on seal läheduses veel matkavõimalusi? 

Igasugused keskused on reeglina pühapäeval täiesti välja surnud, infot küsida 

ei ole.” 

2. “Saverna terviserajad - veebis võiks rohkem infot olla.” 

3. “Kui mul on soov ööbida või telkida metsas, metsa onnis, kasutada RMK 

lõkkekoha puid, siis ma eelistaks sms annetus vormi. Samamoodi võiks toimida 

teavitus, et prügikastid on täis saanud või matkarada on läbimatu, sest puud 

on ette langenud. Kui ma soovin osa saada ekskursioonist, jalgratta rendist, 

spa-sauna puhkusest, siis maksustamine on mõistetav.” 

4. “Järvselja - infot võiks rohkem olla lisaks õppetegevuse kohta ka puhke 

võimaluste kohta. Saverna kohta võiks samamoodi olla infot rohkem. Samas, 

pole mul olnud võimalust neis kohtades ka väga palju ringi seigelda võrreldes 

pühajärve ümbrusega, võib-olla on see ülekohtune hinnang.” 

5. “Taevaskoja puhul ettevaatlikum olla taristu rajamisel. Ei ole kursis, kas 

seal ka ohtu, et hakatakse lageraiet tegema kaitsealadel, mis on kahjuks mitmel 

pool nüüd lubatud, aga keerab piiranguvööndid kihva.” 
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6. “Rohkem prügikaste, kuigi iga inimene võiks oma prügi siiski suuta kaasas 

kanda ja mitte metsa alla visata.” 

7. “Kõik puhkealad vajaksid täiendavaid atraktsioone ja tugiteenuseid.” 
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4. ARUTELU 

 

 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada turismi arengut limiteerivad faktorid kahe 

Lõuna-Eesti populaarsema puhkelala, Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja ning 

vähem populaarsemate, Järvselja ja Saverna näitel. Selleks võrreldi ja analüüsiti nelja 

piirkonna koormustaluvust seoses külastatavusega ja selgitati välja, kus võib tekkida 

ülekoormus ning  kahju looduskeskkonnale. Pakuti lahendusi tekkinud ja 

võimalikele tulevastele  probleemidele. 

Veebipõhise küsitluse põhjal selgus, et Saverna ja Järvselja piirkond  vajab rohkem 

turundamist ja mitmete organisatsioonide koostööd, sotsiaalmeedia kaudu rohkem 

reklaami, sest infot nende kahe piirkonna kohta on vähe. Taylori Ülikooli teadlased 

Frederic Bouchon ja Karun Rowan tõestasid oma teadustöös „Rural Areas of 

ASEAN and Tourism Services, a Field for Innovative Solution“ , et läbi turismi saab 

stimuleerida kohalikku majandust ning tuua piirkonda nii investeeringuid kui ka 

teadmisi (Bouchon, 2016). Kuigi on üldteada, et turism mõjub positiivselt kohaliku 

kogukonna arengule, võib liigne reklaam piirkonnale koormavaks muutuda. 

Intervjueerides püsielanikke selgus, et nad ei soovi massiturismi.  Uuritavate 

piirkondade valdade arengukavades toetatakse alustavaid ettevõtjaid. Nii 

veebipõhise küsitluse tulemustest kui sotsiaalse taluvusvõime uuringust tuli välja, et 

vajatakse taristu täiendamist ja vajalike objektide  arendamist, mis senini on 

puudunud, et vastava paikkonna arengut edasi viia puhkealal. See parandaks 

maapiirkondade majanduslikku olukorda, luues uusi töökohti ja pakkudes kohalikele 

elanikele töökohti, peatades ühtlasi väljarännet maapiirkonnast.  

Autori poolsed uuringud näitavad, et giidiga külastajad, käituvad 

keskkonnateadlikumalt ja ei eksi ära matkaradadel. Veebiküsitlusest selgus, et kõigis 

neljas piirkonnas märgati looduskeskkonna probleeme (prügistamine, tallamine, 

puude kahjustused, lindude, loomade häirimine) Parem külastuskorraldus ja 

järelvalve puhkealal tagaks selle, et looduskeskkonna kahjustused on minimaalsed ja 

on paremini tagatud ka sotsiaalne turvalisus, näiteks on vähem lärmakaid seltskondi. 

Artikli  ”Sustaining visitor use in protected areas: future opportunities in recreation 
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ecology research based on the USA experience” teadustööst selgus, et kui turistide 

arv ületab koormustaluvuse teatud piirkonnas, siis nendes piirkondades võib saada 

kahjustatud nii looduskeskond kui ka sotsiaalne keskkond. Selle tagajärjel tuleb 

kaitseala valitsejatel leida tasakaal looduskeskkonna säilimise ning rekreatsiooniliste 

tegevuste vahel (Monz et al. 2010). Samat teemat käsitleti ka Otepää piirkonna 

mootorsaani arengukavas ... 2010, kus toodi välja nii turismi arengut limiteerivad 

faktorid kui ka häiringud, näiteks kohalike elanike häirimine. Veebipõhises 

küsitluses selgus samuti, et nii Pühajärve kui Kiidjärve -Taevaskoja piirkonnas 

märgati looduskeskkonnale tekitatud kahjusi. Dokumentatsiooni analüüsi (Akste 

looduskaitseala kaitsekorralduskava (2014) järgi selgusid samad tähelepanekud, et 

ökoloogiline koormustaluvus on ületatud. Artiklis ”Advantages and Limits for 

tourism developmet in rural area (Case Study Ampoi and Mures Valleys)” on 

pakutud välja lahendus, et turismialane areng maapiirkonnas peab olema 

strateegiliselt läbi mõeldud ning sellega kaasnevad negatiivsed mõjud loodusele ja 

sotsio-kultuurilisele keskkonnale tuleb viia miinimumini (Ionela et al. 2015). 

 

Küsitlusest selgus ka see, et pooled vastanutest pidasid õigeks maksta mõõdukat 

tasu, et tagada vajalik kord puhkealadel. Seoses selle puhkealade maksustusega 

(parkla maks, telkimisala), saab piirata külastatavust, hajutada puhkealadel 

külastuskoormust (Kiidjärve-Taevaskoja, Palojärve telkimisala). Näiteks arvasid 

veebiküsitluse vastajad, et ,,tasu maksmine on mõistlik, see piirab külastuste arvu 

ning selle tulemusel kahjustatakse loodust vähem ning haldajatel on võimalik 

suunata saadud raha prügiga võitlemiseks. Olen nõus maksma mõõdukat tasu, kui 

sellega tagatakse elementaarsed vajadused (WC, prügikastid, korras infotahvlid ja 

teeviidad). Telkimise eest olen nõus maksma.” 

Mõni on samas järgneval seisukohal: ,,oleneb, mille eest tasu võetakse, kui alale 

sisenemise eest, siis mõjutab kindlasti negatiivselt. Kui erinevate teenuste (majake, 

lõkkekoht vms) kasutamise eest, siis ei mõjuta üldse (sümboolSe summa maksmine 

selle eest on aktsepteeritav)”. 

Uuringus küsiti, kuidas kohalikud suhtuvad turistidesse. Analüüsist selgus, et 

suhtutakse hästi ja nad on oodatud, aga ainult sel tingimusel kui on tagatud hea 

külastuskorraldus. Suure hulga külastajate arvu puhul eelistatakse giidiga gruppe 



45 

 

kuna ei taheta massiturismi. Nädalase külastuse piirarvuks on Järvseljal ja Savernas 

50…100 külastajat, Kiidjärve-Taevaskoja piirarvuks on 301- 400 külastajat ning 

Pühajärve külastajate piirarv on 401-500 külastajat. 

   
Järvselja ja Saverna kohalike elanike suhtumine turistidesse ja külastajatesse on 

üldjuhul positiivne. Kõige suuremateks probleemideks peetakse prügistamist, 

lärmamist ja lõkke tegemist selleks mitte ettenähtud kohtades. Saverna elanikud ei 

kurda selle üle, et külastajad üleliigselt koormavad oleks. Seda paikkonda 

külastatakse põhiliselt sellepärast, et saada osa puhtast loodusest ja metsaandidest. 

Harvadel juhtudel toimuvad seal ka rallid, mida turistid külastavad (Rally Estonia 

üritus jne). Probleemsemateks on noored, kes mitmesuguste kaasaegsete 

mootorsõidukitega “tuiskavad ringi nii teedel kui ka põldudel”. Samuti pahandab 

kohalikku elanikkonda ka viimaste aastate arutu lageraie. Kiidjärve-Taevaskoja ja 

Pühajärve kohalike elanike suhtumine turistidesse ja külastajatesse on samuti 

positiivne, kuna paljudele on turism sissetulekuallikas. Samal ajal pannakse 

külastajatele ka südamele, et suurürituste (Pühajärve jaanituli ja RetroBest) 

korraldajad tagaksid turvalise keskkonna, sest varasemalt on üritusele sattunud ka 

lärmakaid seltskondi, kes häirivad kohalikke. Üldise turismi olukorra parendamiseks 

on järgnevalt toodud mõned kohaliku kogukonna soovitused edasiseks tegevuseks 

puhkealadel. Näiteks viitade süsteemi parem korraldus, suurem koostöö kohaliku 

omavalitsuse ja kohalike elanike vahel ning kohalike kaasamine turismiarendusse. 

Üldise turismiolukorra parendamiseks on järgnevalt toodud autori poolsed 

soovitused edaspidiseks tegevuseks puhkealadel. Näiteks kõrghooajal on 

külastuskoormus suur, seetõttu on soovitav teostada regulaarselt järelvalvet Ahja jõe 

ürgoru maastikukaitsealal ja Otepää looduspargis. Vaja oleks aastaringselt Kiidjärve-

Taevaskoja Saesaare külastajatele tagatud võimalus sooja joogi ja kerge eine järgi. 

Saverna piirkonna tuntusele tuleks kasuks (ka Järvseljale) kui sinna rajada söögikoht, 

mis pakub muuhulgas tööd ka kohalikule kogukonnale. 
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5. KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö teemaks on Turismi arengut limiteerivad faktorid puhkealal Järvselja, 

Kiidjärve-Taevaskoja, Pühajärve ja Saverna näitel. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada turismi arengut limiteerivad faktorid kahe 

Lõuna-Eesti populaarsema puhkelala, Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja ning 

vähempopulaarsema, Järvselja ja Saverna näitel; võrrelda ja analüüsida nelja 

piirkonna koormustaluvusi seoses külastatavusega ning, kuidas vältida tekkinud 

ummikuid, kus võib tekkida ülekoormus ning selle tagajärjel kahju 

looduskeskkonnale. Selleks püstitati hüpoteesid, mis on järgmised; 

H1: Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja puhkealal on külastatavus suur ning 

limiteerivaks teguriks võib olla turistlik, sotsiaalne ja ökoloogiline taluvusvõime. 

Pühajärve respondentide sõnul toob turism elanikele sissetuleku, mistõttu ollakse 

turistide suhtes tolerantsed. Suurürituste (Pühajärve jaanituli ja RetroBest) 

tunnetavad, et sotsiaalne taluvusvõime ületamine on lähedal.H2: Saverna ja Järvselja 

ümbruses on külastatavus väike ning turismi arengut limiteerivaks teguriks võib 

osutuda vähene turundustegevus ja huvigruppide puudumine. Savernas ja Järvseljas 

on piisavalt huvigruppe. Uuringudest selgus, et soovitakse nende alade suuremat 

propageerimist. Saverna turismiettevõtjate külastatavuse kohta andmed puuduvad. 

Olemas on veebipõhised tulemused. Võrreldes teiste piirkondadega on Saverna 

külastatavus palju väiksem kui Kiidjärve-Taevaskoja ja Pühajärve külastatavus, mis 

selgus tulemustest.  

Turism on majandusharu, mis, ühest küljest mõjub soodsalt piirkonna 

majanduslikule arengule, ent teisalt võib ohustada see piirkonna loodusväärtusi ja 

kultuuritraditsioone. Turism on muutunud järjest populaarsemaks, ent sellega võivad 

kaasneda nii biofüüsilised (veesaaste, õhusaaste, ökosüsteemide häving) kui ka 

sotsio-kultuurilised (traditsioonilise kultuuri kadumine). 

Käesolevas töös uuriti, millised on turismi arengut limiteerivad faktorid ning kuidas 

muuta külastuskorraldust nii, et külastajad jäävad rahule.  

Millised tegurid mõjutavad puhkealade külastatavust turismiettevõtete, kohaliku 

kogukonna, üliõpilaste, keskkonnaspetsialistide arvates? 
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Kui suurel määral on kohalik kogukond häiritud turistidest/külastajatest? 

Puhkeala külastuskorralduse paremaks muutmiseks pakutakse häid lahendusi. Läbi 

viidud intervjuu ja veepõpõhise küsitluse käigus selgitati välja puhkealade häiringud 

ja kitsaskohad ning turismi arengut limiteerivad faktorid. Suuremad häiringud, mis 

eelpoolnimetatud intervjuude ja veebipõhise küsitluse käigus välja saab tuua on, 

söögikohtade puudumine ebaselge viidastus, külastuskeskuse puudumine, 

turismiinfokeskuse puudumine. Samuti tõid vastajad ning intervjueeritavad välja 

peamiste kistsaskohtadena puudulik tugiteenustevõrgustik ja matkaradade ebaselge 

viidastus, info konflikt erinevate meediumite puhul (Google Maps vs asukoha 

infovoldik), puudulikud puhkekohad terviseradadel (istepingid) ning arengut enim 

limiteerivate faktoritena mainit .puudulik infrastruktuur,  korraldamata olemasoleva 

teenuse pakkumine söögikohas suurele grupile.  Liiga kõrge hind külastajate jaoks. 

Magistritöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest uuringust. Teoreetilises osas 

antakse ülevaade turismi arengust, limiteerivatest faktoritest, puhkealade 

külastkorraldusest maapiirkkonades. Töö autor uuris ka külastajate ootusi ja 

suhtumist külastuskorraldusse ning kohaliku kogukonna ja turismiettevõtjate 

arvamusi. 

Uurimusliku osa andmekogumise meetodiks oli veebipõhine küsitus, mis viidi läbi 

09.12.2017-09.01.2018, kokku vastas 126 respondenti ja poolstruktrureeritud 

intervjuu, mis viidi läbi 2016. aasta maist septembrini  25 isikuga (turismiteadlikud, 

turismiga seotud ning turismiga mitteseotud respontendid). 

Magistritöö allikmaterjalina kasutas töö autor Eesti Vabariigi seadusi, trükis ilmunud 

teoseid, teadusartikleid, interneti ametlikke kodulehekülgi, uurimustulemusi ja 

statistilisi andmeid, nelja piirkkona valdade arengudokumente. Sotsiaalse 

taluvusvõime ja ökoloogilise taluvusvõme kohta sai teada Otepää piirkonna 

mootorsaani arengukava (2010) järgi, kus (pt. 2.8 Lk. 22-27) on ära toodud häirivad 

faktorid, näiteks kohalike elanike häirimine ning veereostus, metsaelupaikade 

killustamine, prügistamine jne. Kiidjärvel asuv Akste looduskaitsealal on  nii turistlik 

kui ökoloogiline taluvusvõime ületatud. Akste looduskaitseala kaitsekorralduskava 

(2014) järgi on argument, et liigne reklaam ja suur huvi sipelgate asurkondade vastu, 

põhjustas kaitseala massilise külastamise, mille tagajärel laanekuklaste arvukus 

vähenes. Akste looduskaitseala tuli sulgeda. Lahendus on kaitsekorralduskavas (pt. 

3) ära toodud.  
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 H1: leidis kinnitust, tehtud uuringute ja dokumentide analüüsi põhjal, et 

Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja puhkealal on külastatavus suur ning 

limiteerivaks teguriks on nii turistlik, sotsiaalne ja ökoloogiline taluvusvõime. 

Kui piirkonniti turistide arv ületab koormustaluvuse, siis nendes piirkondades 

võib saada kahjustatud nii looduskeskond kui ka sotsiaalne keskkond. Selle 

tagajärjel tuleb kaitseala valitsejatel leida tasakaal looduskeskkonna säilimise 

ning rekreatsiooniliste tegevuste vahel (Monz et al. 2010). 

 Tulemustes selgus, et vastajad on keskkonnateadlikud ja märkasid 

looduskeskkonna kahjustusi (tallamist, puude kahjustusi, isetekkinud 

lõkkekohti, lindude loomade häirimist) puhkealal.   

H2: Saverna ja Järvselja piirkonnas on külastatavus väike ning turismi arengut 

limiteerivaks teguriks on vähene turundustegevus ja huvigruppide puudumine.  

Isiklikul vaatlusel paistis, et Saverna külastatavus on väike, ning piirdub vaid 

mõningate objektide ja turismiettevõtetega, kuid konkreetset külastajate arvu ei 

olnud turisiettevõtjad valmis avaldama. Küll aga Järvselja külastatavuse kohta 

laekus infot. Võrreldes Pühajärve ja Kiidjärve-Taevaskoja külastuskoormus on 

väiksem. Tulemustest selgub, et nii Saverna kui Järvselja piirkond vajaks 

laialdasemat propageerimist. Külastuskoormust ei ületatud ja ei esinenud 

ummikuid. Veebipõhiste tulemustest selgus, et peamised häiringud puhkealal 

olid söögikohtade puudumine (Kiidjärve-Taevaskojas, Savernas ja Järvseljal) ja 

ebaselge viidastus (Kiidjärve-Taevaskojas ja Pühajärvel). Kõikides piirkondades 

märgati probleeme, mis oli tekitatud looduskeskkonnale (prügistamine, 

isetekkinud lõkkekohad, loomade lindude häirimine, puude kahjustused. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõigis neis neljas vaadeldud piirkonnas on mitmeid 

võimlusi edasisteks tegevusteks eesmärgiga tulevikus ära hoida turismi arengut 

limiteerivad faktorid. Autor pakub lahendusi, kuidas piirkondi parendada.  

Järvselja piirkond on vähe tuntud turistide seas- jagada turismiinfokeskustes 

infovoldikuid ja turismiinfot interneti lehekülgedel. Matkarajal ebaselge 

viidastatus, eksimisvõimalusi palju- turismiinfokeskuse rajamine, soovitab 

tihedamat koostööd turismiasjalistega ja turismiettevõtetega. Taristu vajaks 

uuendamine, atraktiivseks muuta. Laudteed on kitsad – soovitab laudteed 



50 

 

laiemaks teha, et saaks turvaliselt liigelda, sooitav ohutussilt raja algusesse 

panna ja käepidemed. Vihmase ilmaga on laudteed libedad ning võib kukkuda.  

Kiidjärve- Taevaskoja piirkond. Pikendada lahtiolekuaegu Saesaare 

söögikohtades, sest seda piirkonda külastatakse aastaringselt. Jõe laevale 

Jonny lisada veel üks laev, siis ooteaeg lüheneks. Regulaarne järelvalve 

puhkealal, kaasata kohalikke elanikke. 

Pühajärve piirkond. Pühajärve laululava piirkonda soovitan teha 

atraktiivsemaks (remont), näiteks pinnas muuta kattega alaks. Erinevate 

osapoolte (turismiettevõtte, keskkonaaameti, kohalike elanike) parem koostöö, 

üksteise mõistmine siis on ka tulemused. Keskkonnateadlikkuse tõstmine. 

Regulaarne järelvalve puhkealadel, kaasata kohalikke elanikke. 

Saverna piirkond. Kohalike elanikega arvestamine suurürituste ajal (Rally 

Estonia). Külastuskeskuse rajamine – piirkond jääb suure magistraaltee äärde, 

kus sõidab mööda palju külastajaid, pakkuda uusi atraktsioone külastajatele ja 

kohalikule kogukonnale ning innovaatilisi turismitooteid. Ürituste 

atraktiivsemaks muutmine (laadad, kontserdid, suvelavastused jne). 

Metsaandide korjajatele säilitada looduskeskkond või teha ainult hooldusraiet 

või sanitaarraiet mitte lageraiet. Saverna-Krootuse vahelise kruusatee 

paremaks muutmine, teeäärde paigaldada istepinke, kuna sihtgrupiks on ka 

eakad inimesed, tervisesportlased, kepikõnni harrastajad, soomekelgutajad, 

jalgratturid, orienteerujad. 
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SUMMARY 

 

 

The aim of the Master thesis was to identify the limiting factors of development of 

tourism on recreation areas. For the case study area, Järvselja, Kiidjärve-Taevaskoja, 

Pühajärve and Saverna were selected. In addition it was attempted to compare and 

analyse the carrying capacity of four areas in terms of visitations and to examine how 

to decentralize critical spots, where accumulation might appear and cause damages 

on natural environment.  

For this, the following hypothesis were raised: 

Visitation on Pühajärve and Kiidjärve-Taevaskoja recreation areas is high and the 

limiting factors are touristic, social and ecological carrying capacity. 

Around Saverna and Järvselja areas the visitation is low and the limiting factors of 

development of tourism are lack of marketing and absence of interest groups.  

Tourism is an economy sector, which in one side has a favorable effect on the 

economic development of the region, but on the other hand, it can endanger the 

region's natural values and cultural traditions. Tourism has become more and more 

popular, but it can lead to both biophysical impacts (water pollution, air pollution, 

ecosystem destruction) and socio-cultural changes (the disappearance of traditional 

culture). 

Thr current thesis examines the limiting factors of tourism development and how to 

improve the arrangement in such a way that the visitors would be satisfied and how 

to decentralize visitation for the natural environment of recreational areas to remain 

free from disturbing factors. The thesis also aimed to investigate which factors affect 

the visitation of recreation areas in the view of tourism enterprises, local 

communities, students and environmental specialists and to what extent is the local 

community disturbed by the tourists or visitors.  
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For improvement of the arrangement of visitations of the recreation areas, good 

solutions were proposed. Through the interviews and online surveys, disturbances 

and bottlenecks in recreational areas and factors limiting the development of tourism 

were identified. 

The thesis consists of theoretical and empirical research. In the theoretical part, 

overview of development of tourism, limiting factors and arrangement of visitations 

in rural areas was given. Also the expectations and attitude of visitors toward the 

arrangement of visitation and the opinions of local community and tourism 

companies about weaknesses of recreation areas were examined.  

The chosen method of the research was online survey, which was conducted between 

9.12.2017 and 9.01.2018 and which had in total 126 respondents. In addition 25 

semi-structured interviews were conducted from May to September in 2016, the 

respondents were tourism-aware, tourism-related and non-tourism related. 

The source material for the Master's thesis were the laws of the Republic of Estonia, 

different published works, scientific articles, official Internet sites, research results, 

statistics data and development strategies for four districts.  

The first hypothesis was almost supported, according to the resarch and analyse of 

documentation, the visitation on Pühajärve and Kiidjärve-Taevaskoja recreation 

areas is high and the limiting factors are touristic, social and ecological carrying 

capacity.   H1 was confirmed by both literature sources and also by surveys and 

interviews. When the regional number of visitors exceeds the carrying capacity, both 

the natural and social environment may be damaged in these regions. As a result the 

authorities of the conservation area need to strike a balance between preserving the 

natural environment and recreational activities (Monz et al. 2010) 

During my personal observation, it seemed that the visitation rate in Saverna is low     

and includes only a small number of objects and tourismrelated companies. The 

hypothesis H2 cannot be proven , tourism companies were not willing to reveal the 

actual visitor numbers.  

 However, information about visitation in Järvselja was received. Compared to 

visitation in Pühajärve and Kiidjärve-Taevaskoja, the number of visitors is smaller 

in Järvselja. The results show that both Saverna and Järvselja regions would need 
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wider promotion. The carrying capacity of visitations was not exceeded and no traffic 

congestion occurred. Web-based results revealed that the main disturbances on the 

recreation area were the lack of dining opportunities (in Kiidjärve-Taevaskoja, 

Saverna and Järvselja) and an unclear signage (in Kiidjärve-Taevaskoja and 

Pühajärve). In all regions, the problems caused on the natural environment (waste, 

self-made campfires, disturbance of birds and animals, damage to trees) were noted. 

In conclusion, in all of the four observed areas there is a lot of action needed in order 

to avoid limiting factors on the development of tourism in the future. 

 The second hypothesis was also supported, as found from the analysis of the results, 

visitation around Saverna and Järvselja areas is low and the limiting factors of 

development of tourism are lack of marketing and absence of interest groups. The 

following proposal is suggested: to increase control of the Ahja River Ancient Valley 

Landscape Protection Area and Otepää Nature Park from the side of the 

administrators as the visitations have had negative impact on the environment. Also 

the opening hours of dining facilities should be extended until November, as there 

are a lot of visitors in October in Taevaskojas. In addition, the creation of dining 

areas is suggested in the 3 regions that could provide work for the local community 

and, on the other hand, improve the image of the areas.  

Järvselja district. Unfamiliar to tourists - to distribute information leaflets and 

tourist information on Internet pages.  Unclear references on the hiking trail, many 

chances to get lost – establishing tourist information center , closer cooperation with 

tourism establishments and tourism companies. Upgrading the infrastructure, making 

it attractive. Boardwalks are narrow - broadening the boardwalk so that it can be 

safely navigated, a safety boost to be made at the start of the track and handles. In 

rainy weather, the boards are slippery and there is a chance of falling.  

Kiidjärve - Taevaskoja district.  Expand opening hours at Saesare restaurants, as it 

will be visited throughout the year. Add another ship to the Jonny ship, then the 

waiting time will be shortened.  Regular monitoring in the recreation area, involving 

local residents.   

Pühajärve district. The Pühajärve Song Festival Ground could be more attractive 

(repair), for example, to cover the soil with a cover. Better co-operation between 

different parties (tourism, environmental agencies, local people), understanding one 
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another would give better results. Increasing environmental awareness. Regular 

monitoring in recreational areas, involving local residents. 

 Saverna area  Taking into account local residents during big events (Rally Estonia) 

Setting up a Visitor Center - The area remains on the highway, where many visitors 

travel, to offer new attractions for visitors and the local community and innovative 

tourism products. Making the events more attractive (fairs, concerts, summer shows, 

etc.) For harvesters of wild berries, preserve the natural environment or make only a 

maintenance  ride, not a lagger. Improve the gravel road between Saverna-Krootuse 

and install stairs on the side of the road, as the target group is also the elderly people 

who want to sit and have a picnic (health athletes, anglers, pedestrians, cyclists, 

orienteers). 
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Lisa 1. Intervjuu küsimustik ettevõttele 

 

1. Kui suur on külastatavus suveperioodil? 

2. Kui suur on aastane külastatavus? 

3. Millised on peamised sihtgrupid teie ettevõttes? 

4. Kas teie ettevõtet külastavad ka välisturistid? 

5. Millist infokanalit kasutate enda reklaamimiseks? 

6. Milliseid turismiteenuseid pakute külastajatele? 

7. Kas teete koostööd ka KOV-ga? 

8. Kas haarate oma tegevustesse ka kohaliku kogukonna liikmeid? 

 

Lisa 2. Intervjuu küsimustik kogukonnale 

 

1. Millisena näete oma piirkonna tulevikku? 

2. Kuidas teie suhtute turismi arendamisse oma piirkonnas? Kas see on Teie 

arvates häiriv või mitte? 

3. Kuidas Teie ise suhtute turistidesse, kas nad on keskkonnale koormavaks või 

on oodatud? 

4. Kas te olete tunnetanud suurürituse ajal kuhjumist? 

5. Kas Teie sooviksite oma piirkonda infopunkti või mõnda muud turismiobjekti? 

6. Kas Teie tunnete vajadust, et KOV teeks kogukonnaga rohkem koostööd? 

7. Mis on Teie arvates maksimum külastajate arv? Mis on see piir kui muutub 

häirivaks? 

8. Kas Teie eelistaksite giidiga gruppe üksikuitajtele?  

9. Kuidas teie hindate oma piirkonna looduskeskkonda? 
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Lisa 3. Veebipõhine ankeetküsitlus 

 

Turismi arengut limiteerivad faktorid Järvselja, Kiidjärve - 

Taevaskoja, Pühajärve ja Saverna piirkondade uurimus 

Hea vastaja! Olen Liina Nestra-Junolaine, Eesti Maaülikooli loodusturismi 

eriala magistrant. Töö eesmärgiks on välja selgitada puhkeala turismi arengut 

limiteerivad faktorid, kitsaskohad ja häiringud ja keskkonnaprobleemid. 

Küsitlus on eesti keeles ja on ülesehitatud neljas osas. Palun vastake 

küsimustele lähtudes viimati külastatud piirkondadest. Küsimustikule 

vastamine on anonüümne. Vastamine võtab aega kuni 15 minutit.Tänan Teid 

koostöö eest. Minu kontaktandmed on e-mail liina.nestra@gmail.com. 

Küsimuste korral võite kirjutada, aitan meeleldi. Vastuseid ootan 09.12.17-

09.01.18. 

 

Külastaja rahuloluuuring 

1. Kas olete paari viimase aasta jooksul külastanud järgmisi puhkealasid:  

Tick all that apply. 

o Järvseljat (SMEAR teadusjaama, Jahilossi, loodusõpperada jne.)  

o Kiidjärve-Taevaskoda (matkaradasid, Lonny jõelaeva, puhkekeskust, 

supluskohti jne.)  

o Pühajärve (liikumisradasi, puhkekeskusi, suplusranda jne.)  

o Savernat (Cantervilla lossi, Käbliku turismitalu, terviserada, jne.)  

o Ei ole külastanud ühtki (sel juhul järgnevatele küsimustele ei ole vaja vastata, 

kuid palun kinnitage oma ankeet ära).  

2. Millal külastasite antud piirkondi viimati?  

3. Mis aastaajal eelistate rohkem külastada antud puhkeala?  

4. Kas külastasite antud alasid:  

Mark only one oval. 

o Nädala sees,  

o Nädalavahetusel  

o Ei oska öelda  

          5. Millisest allikast saite info?  

Tick all that apply. 

mailto:liina.nestra@gmail.com


63 

 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

     

Infopunktist     

puhkaeestis.ee     

maaturism.ee     

visittartu.com     

jarvselja.ee     

puhkalooduses.ee     

loodusegakoos.ee     

visitsouthestonia.co

m 
    

elamus.ee     

otepaa.eu     

matkajuht.ee     

Reisikorraldajatelt     

Sattusin siia 

juhuslikult 
    

Sõprade, tuttavate 

käest 
    

Turismimessilt     

Põlised teadmised     

Muu     

5b. Kas informatsiooni on piisavalt puhkealade külastamise võimaluste kohta 

või need vajavad laialdasemalt propageerimist? 

  

  

 

 

6.Mitu korda olete antud piirkonda külastanud ?  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

0     

1     

2     

3     

https://www.google.com/url?q=http://puhkaeestis.ee&sa=D&ust=1528320266717000&usg=AFQjCNFtvJ5ZsUu3HGbeHfLaArjgoklLvg
https://www.google.com/url?q=http://maaturism.ee&sa=D&ust=1528320266717000&usg=AFQjCNGhUw4hWR3B0zfkOBbQhSwLZLgfOw
https://www.google.com/url?q=http://visittartu.com&sa=D&ust=1528320266717000&usg=AFQjCNEMdeM7eqwvS7IyuPX0CXS-i3ji7w
https://www.google.com/url?q=http://jarvselja.ee&sa=D&ust=1528320266718000&usg=AFQjCNHoClOdFjVRj437w39kYwfkCRaQKg
https://www.google.com/url?q=http://puhkalooduses.ee&sa=D&ust=1528320266718000&usg=AFQjCNFDaCTfIoLNBkP3RlwudEjRi69J-w
https://www.google.com/url?q=http://loodusegakoos.ee&sa=D&ust=1528320266718000&usg=AFQjCNFGRx-V7PVR4PMcSav2R3xUqEQSgg
https://www.google.com/url?q=http://visitsouthestonia.com&sa=D&ust=1528320266718000&usg=AFQjCNG9YH3NpMqTVgQuVaffDEyW8q4AZQ
https://www.google.com/url?q=http://visitsouthestonia.com&sa=D&ust=1528320266718000&usg=AFQjCNG9YH3NpMqTVgQuVaffDEyW8q4AZQ
https://www.google.com/url?q=http://elamus.ee&sa=D&ust=1528320266718000&usg=AFQjCNGJ6de9F0Jrod0-4Hq2Q381WPgBXw
https://www.google.com/url?q=http://otepaa.eu&sa=D&ust=1528320266719000&usg=AFQjCNEvUMFdl45_RY9y9GWH2zwFcElgLw
https://www.google.com/url?q=http://matkajuht.ee&sa=D&ust=1528320266719000&usg=AFQjCNGUAhCX3WWsPgZf46o2seBZOo2FYA
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

4     

<4     

 

 

 

 

 

7. Kuidas Te saabusite sihtkohta?  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Tulin jala     

Jalgrattaga     

Matkaautoga     

Sõiduautoga     

Ekskurssiooni

-bussiga 
    

Liinibussiga     

Rongiga     

8. Kui kaua viibisite puhkealal ( tundides, päevasel ajal, õhtupoolikul või 

ööpäev)?  

  

9. Milline oli Teie külastuse eesmärk ? Palun märkige kolm olulisemat 

külastusmotiivi.  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

     

 

Õppetööga seotud 

(praktika, 

õppeprogramm) 

    

Vaba aja veetmine 

(perega , koeraga 

jalutamine, 

jalgrattaga 

sõitmine looduses) 

    

Seikluspargi 

külastamine 
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Teemaparkide 

külastus (Salamaa, 

Pokumaa, 

Cantervilla 

lastemängumaa 

jne.) 

    

Metsaandide 

korjamine 
    

Seltskondlik üritus 

(sünnipäev, 

firmaüritus) 

    

Rahvaspordiüritus 

(Tartu Maraton, 

Triatlon, Disc golf 

jne.) 

    

Tervisesport 

(kepikõnd, 

tervisejooks, 

jalgrattaga 

sõitmine jne) 

    

Omal käel 

matkamine (jalgsi, 

kanuuga, 

jalgrattaga jne.) 

    

Orienteerumine 

(peredega, OK 

Põlva Kobras, 

seiklusrännak jne.) 

    

 

Maastikumängud 

(geopeitus, 

veretajaht jne.) 

    

Teadusobjektide 

külastamine 
    

Loodusfotograafia 

(loodusfotoretk 

jne.) 

    

Kalastamine      

Sugulaste/tuttavate 

külastamine 
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Maakodu 

külastamine 
    

Kultuuriüritus 

(festival, etendus, 

laat, muuseumiöö, 

MM jne.) 

    

Muu     

 

 

 

 

10. Kui Te saabusite sihtkohta, mis oli teie jaoks oluline? Palun märkige 5 

olulisemat külastuselamust.  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Külastuskeskuse 

olemasolu 
    

Korrastatud puhkeala 

taristu 
    

Tähelepanu pööramine 

puuetega inimestele 

erivajadustele 

    

Hea asukohaga     

Lihtne info kättesaadavus     

Multifunktsionaalsed 

teenused 
    

Professionaalne 

giiditeenus 
    

Hea, lihtne parkida     

Informatiivne 

teabeinfo/kaart 
    

Majutusvõimalus     

Söögikohtade olemasolu      

Kaunis loodus     

Vaatamisväärsustele on 

hea juurdepääs  
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Atraktsioonid (lastega 

peredele) 
    

Korrastatud 

tualettruumid/kuivkäimla 
    

Multifunktsionaalne 

liikumisradade 

olemasolu (ka 

ratastooliga 

külastajatele) 

    

RMK puhkekohtade 

olemasolu taristu 

(telkimisala, lõkkekoht 

jne.) 

    

Pesemisvõimalused 

telkimisalal 
    

Radade turvalisus     

Head supluskohad     

Mitmekülgsed üritused     

11. Millist liikumisviisi eelistasite koha peal? Valida saate mitu varianti.  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Jalgsimatk     

Jalgrattaga     

Räätsamatk     

Orienteerumine     

Tõukerattamatk     

Tõukekelgumatk     

Ratsamatk     

Rullsuusatamine     

Kanuumatk     

Aerupaadimatk     

Seadway     

Aerusurflauaga 

sõitmine 
    

ATV     
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Mootorsaaniga 

sõitmine 
    

Off-Road     

Suusatamine      

12. Kas Te külastasite turismiinfokeskust?  

Tick all that apply. 

 Järvseja 
Kiidjärve- 

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Jah     

Ei     

 

Turismiinfokeskus 

puudus 

    

13. Mitmekesi külastasite puhkeala?  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

1     

2     

3....5     

6....15     

16...30     

Üle 30     

13b Kas oli häiringuid, mis tulenesid grupi suurusest? Kui jah, siis palun 

kirjelda häiringut.  

  

 14.Kellest koosnes Teie reisiseltskond?  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Tavaskoda 
Pühajärve Saverna 

Käisin üksinda     

Kolleegid     

Õpilas/üliõpilasgrup

p 
    

Pereliikmed     

Sõbrad     
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Tavaskoda 
Pühajärve Saverna 

Ekskurssioonigrupp     

Loodushuvilised     

 

14b. Kas oli häiringuid, mis tulenesid grupi koosseisust? Kui jah, siis palun 

kirjeldage häiringut?  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Külastajate hinnangud , hoiakud ja ootused puhkeala kohta 

 

15. Mis Teid häiris puhkealal? Märkige palun ära 5 olulisemat kitsaskohta.  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Külastuskeskus puudub     

Looduskeskus puudub     

Spa ja Puhkekeskus 

puudub 
    

Teemapark puudub 

(lastega peredele jne.) 
    

Söögikoht puudub     

Vaba aja 

veetmisvõimalus 

puudub 

    

Ööbimiskohti on vähe     

Töötajate vähene 

teadlikkus teenuste 

osutamisest 

    

Teenuste hinnad on 

kõrged (majutus, 

toitlustus jne.) 

    

Teenuste hinnad on 

kõrged (matkateenus 

jne.) 
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Giiditeenus puudub     

Lärmakas seltskond     

Ligipääs piiratud 

objektile 
    

Parkla on liiga väike 

külastajate jaoks 
    

 

Pikk ooteaeg 

lõbusõiduks jõel 

    

Teabeinfo/kaart puudub     

Viidastus on ebaselge     

Ligipääs loodusobjekti 

juurde on 

keelatud/likvideeritud 

    

 

Korrastamata 

liikumisrajad 

    

Loodusobjektide juurde 

viivad teed on 

läbimatud 

    

Loodusmaastike 

esteetiline ilu on 

kannatada saanud 

    

Hooldamata puhkeala      

RMK taristu ( 

lõkkekohad, 

telkimisala, laudtee 

jne.) puudub 

    

Supluskoht puudub     

16. Milliseid teenuseid kasutasite?  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Taevaskoja 

Puhkekeskuse 
    

Cantervilla 

lossi/mängumaa 
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Järvselja 

Jahilossi/Külaliste

maja 

    

Pühajärve Spa ja 

Puhkekeskuse 
    

Nuustaku 

Puhkekeskuse 
    

Käbliku Talu-

Puhkemaja 
    

Palojärve 

telkimisala 

(Kiidjärve-

Kooraste 

Puhkealal) 

    

Sõnajala lõkkekoht 

(Kiidjärve-

Taevaskoda) 

    

Jõksi järve 

lõkkekoht     

(Kiidjärve-

Kooraste) 

    

Kiigemäe 

lõkkekoht 

(Pühajärve) 

    

Kooliranna 

lõkkekohta 

(Pühajärve) 

    

Looduskeskuse     

Seikluspargi     

Kelgukoeramatka     

Winterplace     

Tervisespordikesku

se 
    

Teemapargi     

Muu     

16b. Palun hinnake puhkeala teenuseid 5 - palli süsteemis:  

Tick all that apply. 
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 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Väga hea     

Hea     

Rahuldav     

Halb     

Väga halb     

16c Millised olid häiringud Teie arvates teenuste valdkonnas?  

  

  

  

 Looduskeskkonna külastus ja keskkonnateadlikkus  

18. Milliseid kahjustusi, häiringuid märkasite puhkealal?  

Tick all that apply. 

 Järvselja 
Kiidjärve-

Taevaskoda 
Pühajärve Saverna 

Isetekkinud 

lõkkekohad 
    

Kahjustused 

puudel 
    

Loomade 

/lindude 

häirimine 

    

Prügistamine     

Tallamine     

 

Lärmakas 

seltskond 

    

Ei märganud 

üldse 
    

Muu     

19. Kui märkate puhkealal keskkonnakahjustusi (isetekkinud lõkkekkohad 

jne.), mida Teie teete sellises olukorras?  

Mark only one oval. 

o Helistan Keskkonnaintspektsiooni numbrile 1313  

o Võtan ühendust puhkeala haldajaga  

o Ei reageeri üldse  

o Teen märkuse rikkujatele  

20. Kas Teie arvates puhkeala külastuse eest mõõduka tasu võtmine mõjutab 

Teie külastussagedust?  
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Mark only one oval. 

o Jah  

o Pigem jah  

o Ei  

o Pigem ei  

o Ei oska vastata  

20b. Palun selgitage oma arvamust.  

  

21. Milline puhkeala meeldis kõige rohkem?  

Mark only one oval. 

o Järvselja  

o Kiidjärve-Taevaskoja  

o Pühajärve  

o Saverna  

22. Millised puhkealad vajaksid parendamist, mis on teiepoolsed ettepanekud? 

Palun tooge välja ettepanekud piirkonniti.  

23. Teie elukoht valla täpsusega....... 

24. Vanus  

Mark only one oval. 

o 16...19 a.  

o 20...30 a.  

o 31...40 a.  

o 41...50 a.  

o 51...60 a.  

o Üle 60 a. 

 25. Sugu  

Mark only one oval. 

o Naine  

o Mees  

26. Sotsiaalne staatus  

Tick all that apply. 

o Õpilane/tudeng  

o Kodune  

o Ametlikult töötu  

o Eraettevõtja  

o Palgatööline  

o Ametnik  

o Pensionär  

o Ajateenija  
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o Muu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lisa 4 Intervjuude tulemused 

 

Tabel 4 Intervjuude tulemused 

Tabel 3 järg 1 

  Järvselja 

 

n=5 

Saverna 

 

n=12 

Kiidjärve-

Taevaskoja 

n=5 

Pühajärve 

 

n=5  

Respondentide 

suhtumine        

turismi 

Turismi 

teadlik 

 

 

positiivne 

N(3) 

 

positiivne     

M(1), N(1) 

 

positiivne  

N(1) 

 

 

positiivne  

N(2) 

 

 

 

Turismiga 

seotud 

 

 

positiivne 

N(1) 

 

 

positiivne 

 N(1) 

 

 

 

positiivne  

N(1) 

 

 

 

positiivne  

N(2) 

 

 

 

 

Turismiga 

mitteseotud 

neutraalne 

N(2) 

neutraalne 

M(2) 

positiivne N(8) 

neutraalne M(2) 

positiivne N(4) 

neutraalne M(1) 

positiivne N(3) 

neutraalneN(2) 

Respondentide 

eelistused 

külastajatesse 

Turismiga 

mitteseotud 

oodatud koos 

giidiga ka 

perega M(2), 

N(4) 

 oodatud nii 

giidiga kui ka 

perega M(3), N(8) 

oodatud nii 

giidiga kui ka 

perega N(6) 

oodatud nii 

giidiga kui ka 

perega N(5) 
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Tuleviku 

väljavaated, 

seoses 

turismiga 

Turismi-

teadlik 

 

 

 

Turismiga 

seotud 

 

 

 

 

 

töökohtade 

loomine (N1) 

 

 

 

ei saanud 

vastust 

 

 

 

 

 

positiivsed, 

töökohtade 

loomine, N(2) 

 

 

KOV ootab 

initsiatiivi 

kohalikelt M(1) 

 

 

 

 

järelvalve 

tõhustamine N(3) 

 

 

 

järelvalve 

tõhustamine 

 

 

 

 

 parem koostöö 

erinevate 

osapooltega 

 

KOV,  turismi- 

ettevõtete ja 

Keskkonna-

ametiga parem 

koostöö. 

Turismiga  

mitteseotud 

olmetingi-

muste 

parendamine 

N(2) 

töökohtade 

loomine 

N(5),taristu 

rajamine , 

terviseraja näol 

N(4) 

olemas olevad 

töökohad 

säiluksid N(2) 

 

turvalisuse 

tagamine N(3) 
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Töökohtade 

loomine 

1.Söögikoht, kus 

kohalik rahvas 

saaks näiteks 

sünnipäeva 

pidada. 

N (5) 

2.Veekogu       ( 

suvel saaks 

ujuda). 

N (8) 

3.Terviserada 

N(4) 

metsavahelistel 

näiteks Saverna-

Krootuse 

vahel(kus eakad 

eelistaksid  jalga 

puhata ja piknikku 

pidada) 

N (5) 

4.Turismiinfopun

kti olemasolu 

(kohalikele 

töökoha loomise 

eesmärgil). 

Regulaarne 

järelevalve 

puhkealal  M(1) 

Rohkem 

infovoldikuid 

turismi-

ettevõtetes 

seoses puhke-   

aladega 

(matkarajad 

jne). 

Soovitused       

häiringute        

välti  miseks  

Turismi-

teadlik 

Giidiga 

grupid N(2) 

KOV 

koostööd teha 

kohaliku 

kogukonnaga 

N (1) 

Giidiga grupid 

N(2) 

Giidiga grupid 

N(1) 

Korraldatud 

turism N(1) 

 

 

Giidiga grupid 

N(2) 

Koostöö 

kõigiga N(2) 
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Turismiga 

seotud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ei saanud vastust 

M(3) 

Külastajate 

paremat suhtumist 

loodusesse (N1) 

Parem koostöö 

erinevate 

osapooltega, 

mis puudutab 

selle piirkonna 

turismi arengut 

ja paremat 

külastus-

korraldust 

N(1) 

Turismiga 

mitteseotud 

giidiga 

grupid, siis on 

ka turvalisus 

tagatud, et ei 

käi 

igasuguseid 

kahtlaseid 

M(1), N(2) 

giidiga grupid 

N(5) 

Peredega N(4) 

giidiga, peredega, 

üksindautajad 

N(2) 

giidiga grupid, 

siis on vähem 

ekslejäid, 

ebselge 

viidastuse tõttu 

ja vähem 

häiritakse 

kohalikku 

kogukonda N 

(3) 

Kuhjumised  

Puhkealadel 

 

 

 

Tursismi- 

teadlik 

 

 

 

ei esinenud 

N(2) 

 

 

 

Rally Estonia 

külastajad, 

kõrghooajal juulis 

N(1) 

kõrghooajal 

(maist-

juulini)N(1) 

 

 

kõrhooajal  

(juunist-

augustini) 

N(2) 
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Kuhjumised 

puhkealadel 

 

Turismiga 

seotud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõrghooajal  

(maist- 

juulini) N(1) 

ei saanud vastust kõrhooaeg, suvel, 

kui ilmad on 

soojad, 

kogunetakse 

Palojärve 

telkimisalale ja 

Palojärve  

äärde N(1) 

 

 

 

 

kõrghooajal nii 

talvel  (Tartu 

Maraton, 

MM)kui suvel 

suurürituste 

ajaks 

(Pühajärve 

jaanituli, 

RetroBest) 

N(1) 

Turismiga 

mitteseotud 

ei esinenud ei esinenud ei esinenud 

 

 

 

 

 

 

ei esinenud 

Kohalike 

arvamus 

kohaliku 

omavalits

ustoetuses

t turismi 

arenguks 

Turismi-

tealik 

 

 

 

 

 

 

 

vald toetab 

kohalikku 

kogukonda 

N(1) 

vald toetab 

kohalikku 

kogukonda ja 

alustavaid 

ettevõtjaid, aga 

neid napib N(1) 

 

vald toetab 

kohalikke ja 

turismi arengut 

N(2) 

vald toetab 

turismi arengut 

ja kohalikku 

kogukonda 

N2) 
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Turismiga 

seotud 

vald toetab 

kohalikku 

kogukonda 

N(1) 

ei saanud vastust 

 

 

 

 

vald toetab 

kohalikke ja 

turismiaren-gut 

N(1) 

vald toetab 

kohalikke ja 

turismiarengut 

üks peamisi 

sissetulekualli-

kas N(2) 

Turismiga 

mitteseotud 

 

ei saanud 

vastust 

vald toetab 

kohalikke ja 

alustavaid 

ettevõtjaid N(8) 

vald toetab 

kohalikke ja 

turismi arengut 

N(2) 

vald toetab 

kohalikke ja 

turismi arengut 

N(3) 

 

Tabel 3 järg 2 

Tabel 3 järg 3 

Tabel 4 järg 1
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