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Orienteerumisspordi harrastamine on tõusutrendis, see omakorda põhjustab loodusele 

suuremat koormust. Kuigi probleem on hetkel aktuaalne, ei ole varem uuritud konkreetselt 

ühes asukohas korraldatud orienteerumispäevakuga tekitatud kahjustusi ja nende 

tekkepõhjusi. Töö eesmärgiks on selgitada välja, millised kahjustused orienteerumisega 

loodusele tekitatakse ja hinnata nende ulatust Kirikuküla maastikul asuvates 

kontrollpunktides. Selleks kasutatakse Kirikukülas kasutatud orienteerumiskaarte, mille 

põhjal hinnati, kuidas on aastatega muutunud maastik kaartide põhjal, samuti leiti 

kaardianalüüsiga välitöödeks sobivad kontrollpunktide asukohad. Välitööna hinnati 

kontrollpunktis olevatel tekkinud radadel taimeruutudena kahjustusi. Kahjude hindamiseks 

kasutati Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt väljatöötatud kahjustuste astmeid, millele 

lisati juurde 1 kahjustuste aste, kahjude täpsemaks hindamiseks. Kaartide võrdlemisel ei 

leitud uusi radasid, mille võinuks orienteerujad aastate jooksul tekitada, pigem on vanad 

rajad antud maastikul kinni kasvamas. Välitöödega tuvastati, et suurimaks orienteerujate 

poolt tekitatud kahjuks on tallamine, eriti tugevalt väljendub see nõlvadel, kus sellele 

lisandub veel  erosioon. Väiksemate kahjudena tuvastati üksikutel puudel oksakahjustused. 

Oluline on märkida, et Kirikukülas on osalejate arv vahemikus 100 kuni 150 osalejat, 

suuremate osalejate arvuga orienteerumispäevakutel võivad kahjud olla suuremad. 

Kindlasti on võimalik korraldada orienteerumispäevakuid vältides just selliseid kahjustusi, 

kui juhtida osalejad tundlikest kohtadest orienteerumisrajaga mööda ja hoida osalejate arvu 

mõistlikkuse piirides. Parema võrdlusmomendi saavutamiseks, oleks vajalik teostada 

samasuguseid uuringuid suuremate osalejate arvuga orienteerumispäevakutel. 

Märksõnad: orienteerumine, maastik, ökoloogiline koormustaluvus, orienteerumise 

kahjustused 
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Orienteering sport are in the rising trend, which in turn causes greater burdens on nature. 

Although the problem is actual, the damage caused and the impact of the orienteering in a 

particular location has not been studied. The aim of the work is to find out what kind of 

damage is caused by orienteering to the nature and to evaluate their extent at checkpoints 

located in Kirikuküla landscape. For that the orienteering maps used in Kirikuküla were 

assessed for changes in landscape over the years as well as to detect the locations of the 

checkpoints suitable for field work. The fieldwork was carried out on runways at three 

checkpoints. We assessed the damages using the State Forest Management Centre’s 

evaluation scale, adding one extra category for more accurate assesment.  For the 

assessment of damages, the damage steps developed by the State Forest Management 

Centre, plus 1 degree of damage, were used for a more accurate assessment of the damage. 

When comparing maps, no new paths were found that could have been created by the 

runners over the years; rather, the old paths were disappearing in this landscape. The field 

work revealed that the greatest damage caused by the runners is the trampling, and 

particularly on slopes wherethe effect of erosion. As minor damages, individual trees were 

found with few broken branches. It is important to note that the number of participants in 

the Kirikuküla is between 100 and 150 participants over years. With a larger number of 

participants in orienteering, the disturbance may be higher. It is certainly possible to 

arrange orienteering avoiding damages like these by directing participators bypass the 

sensitive areas and keeping the number of participants within reasonable limits. In order to 

achieve a better comparison, it would be necessary to conduct similar studies in areas with 

larger number of participants in orienteering days. 

Keywords: orienteering, landscape, ecological carrying capacity, orienteering damages 
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SISSEJUHATUS 

 

Järjest enam soovivad inimesed olla aktiivsed ja treenida, et tagada endale kõrge 

elukvaliteet. Kuna lihtsalt jooksmine on osade inimeste jaoks igavavõitu, pannakse ennast 

proovile orienteerudes. Orienteerumine eeldab füüsilist aktiivsust, samas tuleb osata lugeda 

ja mõista orienteerumiskaarti (edaspidi kaart).  Kuna huviliste ja orienteerujate arv on 

pidevas tõusutrendis, on suurenenud inimhulga tõttu orienteerumisraja läbimisel tekkiv 

koormus looduskeskkonnale aasta-aastalt  suurenemas.  

Töö eesmärgiks on leida vastus, kui suurt mõju avaldab looduskeskkonnale 

orienteerumispäevakute (edaspidi O-päevakute) pikaaegne korraldamine samas asukohas. 

Uurimisobjektiks valisin Valgamaal Otepää vallas asuva Kirikuküla maastiku, kus on 

korraldatud O-päevakuid pea 20 aastat. Töö analüüsiks kasutati viimase 10 aasta jooksul 

Kirikukülas toimunud O-päevakute võistluskaarte. Nende põhjal teostati analüüs ja 

maastikul välitööd, samuti küsitleti seal päevakuid korraldanud rajameistreid. Uurimisalal 

on O-päevakul osalejate arv tavaliselt 100 kuni 150. Samuti on neid vastuseid võimalik 

hiljem võrrelda O-päevakute koormustega, kus on rohkem osalejaid, et leida optimaalne 

osalejate arv, mis ei tekitaks looduskeskkonnale kahjustusi. 

Uurimistöö koosneb neljast osast. Esimeses osas antakse teoreetiline ülevaade 

orienteerumiskaardi olemusest, kirjeldatakse täpsemalt milliseid andmeid kaardil 

kuvatakse, räägitakse ka tähistusest ja rajameistri töö olemust. Töö metoodika osas 

selgitatakse, milliseid metoodikaid andmete kogumiseks kasutati ja kirjeldatakse andmete 

kogumist. Viimases osas esitatakse põhilised tulemused ja järeldused, ning antakse 

ülevaade orienteerumise koormuse mõjust looduskeskkonnale Kirikuküla maastiku näitel. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 

1.1 Orienteerumine 

 

Põhiline erinevus orienteerumise ja jooksmise vahel on, et orienteerumisel peab osaleja 

kaarti ja kompassi kasutades leidma maastikule pandud kontrollpunktid (edaspidi KP), 

tehes seda võimalikult kiiresti (Orienteerumine, 2019). Oluline on läbida KP-d 

suundorienteerumisel õiges järjekorras, kui läbida neid valikuliselt ei saa osaleja kirja 

tulemust oma valitud rajal, vaid tema tulemus läheb kirja valik rajal. KP läbimisel 

registreerib osaleja oma läbimise ja aja SI-kaardi või SI-pulgaga, mis on spetsiaalselt 

mõeldud süsteem märgete tegemiseks ja ajavõtuks (Orienteerumine, 2019). Osalejatel ei 

ole vajalik spetsiaalne riietus, piisab kui on olemas jooksmiseks sobilikud riided, vajaliku 

SI-pulga saab rentida kohapealt korraldaja käest.  

 

 

1.2 Orienteerumiskaart 

 

Orienteerujad kasutavad orienteerumisraja läbimiseks peamiselt kaardi abi, mis on 

võimalikult täpne maastiku vähendatud kujutis. Lisaks on kaardile kantud KP-d, mille 

võistleja peab soorituse saamiseks läbima. Kaart peab olema võimalikult kaasajastatud, mis 

tagab orienteeruja jaoks võimaluse oma teekonda paremini hinnata ja planeerida (IOF 

kaardikomisjon, 2017). Oluline on jälgida, et kaardi võimaliku ebatäpsuse tõttu ei saaks 

kannatada kaardi usaldusväärsus orienteeruja jaoks, kes võib sellisel juhul saada kahju 

(Laugesaar, 2018:7). Kaardi täpsus sõltub väga palju kaardi koostaja kogemusest ja 

oskustest. Mida kogenum on kaardi koostaja, seda rohkem detaile ja täpsemini oskab ta 

kanda kaardile, see omakorda lihtsustab kaardiga maastikul orienteerumist. Juba 1969. 

aastal asuti vanemaid kaarte maastikul, enne konkreetset võistlust, välitöödena täpsustama 

tagamaks võistluste jaoks tunduvalt täpsemad kaardid (Viirsalu, 2006:325). 
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1.3 Orienteerumiskaardi leppemärgid 

 

Kaardil kasutatakse rahvusvaheliselt kehtestatud leppemärke, mis tagavad kõigile 

orienteerujatele võrdsed võimalused kaardi lugemiseks. Kuna Kaarti loevad orienteerujad 

enamasti jooksmise ajal, peab see olema lihtsasti loetav. Lugemise hõlbustamiseks 

kasutatakse kindlate elementide kujutamiseks kaardil kindlaid värvilahendusi: sinise 

värviga näidatakse veega seotud objekte; kollasega kujutatakse avatud alasid; rohelist 

kasutatakse taimestiku näitamiseks; pruuniga kujutatakse kõike pinnavormidega seotut; 

musta ja halli kasutatakse kivide, kaljude, teede, radade ja enamike inimtekkeliste 

objektide tähistamiseks; fuksiapunasega tähistatakse kaardil võistlusrada ja sellega seotud 

infot (IOF kaardikomisjon, 2017).  

Kõige olulisem tähistus kaardil orienteeruja jaoks on pinnareljeef, see määrab kui suured 

tõusud ja langused maastikul asetsevad. Pinnavormide kujutamise abistamiseks 

kasutatakse tänapäeval LIDAR süsteemi abi, see tagab võimalikult täpse reljeefi 

kaardistamise (IOF kaardikomisjon, 2017). Kui maastikul esineb läbimatuid alasid on need 

kaardil ka orienteerujale kujutatud. Läbimatud võivad olla tarad, hooned, kaljud, suured 

veekogud, läbimatud sood või väga tiheda taimestikuga mets (IOF kaardikomisjon, 2017). 

Samuti on orienteeruja jaoks oluline, kui hästi on mingi metsamassiiv läbitav, läbitavuse 

näitamiseks kasutatakse kindlat värvilahendust, tagamaks kõigile võrdsuse. Hästi joostav 

mets on kaardile märgitud valgena, mida raskem on metsa joosta ehk läbida, seda 

tumedama rohelise värvusega on mets kaardile märgitud (IOF kaardikomisjon, 2017).  

 

 

1.4 Orienteerumisraja tähistus kaardil ja maastikul 

 

Orienteerumisrajaga seonduv on kaardil tähistatud fuksiapunase värviga (IOF 

kaardikomisjon, 2017). Kaardile märgitakse stardi asukoht kolmnurgaga ja KP-de 

asukohad ümmarguste ringidena, ringi keskpunkt näitab KP asukohta maastikul, finiši 

asukohta tähistatakse kaardil topeltringiga (joonis 1). Kontrollpunktid peavad maastikul 

asetsema selgelt leitavas kohas, samuti peab see koht olema kaardil kindlalt tuvastatav 

(IOF kaardikomisjon, 2017). Maastikul tähistab nii stardi, kontrollpunkti kui finiši 

asukohta SI-jaama alus, mille küljes ripub orienteerumistähis. Läbitavad KP-d on 
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suundorienteerumisel kaardil omavahel ühendatud pidevjoonega, see näitab millises 

järjekorras peab kontrollpunkte maastikul läbima (IOF kaardikomisjon, 2017).  

 

 

Joonis 1. Kaardil kasutatavad orienteerumisrajaga seonduvad tingmärgid (IOF kaardikomisjon, 2017). 

 

Kaardile märgitakse fuksiapunase viirutusena keelualasid, need on alad kus võistlejatel on 

keelatud viibida (IOF kaardikomisjon, 2017). Maastikul ei ole neid alasid otseselt 

tähistatud, küll on nende asukoht maastikul kaardi abil tuvastatav. Veel märgitakse 

vajadusel kaardile rada, mida mööda tuleb viimasest KP-st joosta finišisse. Maastikul on 

see rada tähistatud kilelindiga, kõik orienteerujad on kohustatud seda tähistust jälgima 

(IOF kaardikomisjon, 2017).  
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1.5  Orienteerumisraja läbimise võimalik mõju maastikule 

 

Tutvudes eelnevate uuringute tulemustega on suurim orienteerumisega kaasnev probleem 

orienteerujate poolt põhjustatud erosioon nõlvadel ja uute radade tekkimine looduses 

(Marzano & Dandy, 2012:30). Seda selgitab asjaolu, et orienteerujad liiguvad maastikul 

kontrollpunktide vahel võimalikult sirgjooneliselt (Laugesaar, 2018:36). Kuna 

orienteerujad liiguvad KP-de vahel otse tekitavad nad oma liikumisega maastikule uusi 

teeradasid, mida võivad inimesed ka edaspidi kasutada. Oluline koormuse tekitaja on ka 

maapinna  tallamine (Marzano & Dandy, 2012:30). Juba 80-ndatel mõeldi Eestis, kuidas 

hoida ära selliseid kahjustusi loodusele. Selleks on koostatud juhis rajameistrile, kes peab 

arvestama ja tagama, et orienteerumisvõistlusel ei teki maastikule ja maavaldajaile kahju 

(Kivistik & Raid, 1986:178). Lisaks otsesele metsas jooksmisel tekkivale koormusele 

põhjustavad orienteerujad süsihappegaasi jalajälge seoses sellega, kui ökonoomselt 

orienteeruma liigutakse (Scrucca et al, 2015:5). Kui orienteerujad liiguvad alguspunkti 

igaüks ühe sõidukiga on jalajälg väga suur, kui kasutada masinate jagamist mitme osaleja 

peale on jalajälg tunduvalt väiksem.  

Järjest enam pööravad orienteerumise võistluste korraldajad tähelepanu sellele, kuidas 

vältida võimalikke kahjustusi maastikule ja loodusele. Näiteks 2014 aasta orienteerumise 

MM ettevalmistamisel soovis IOF need korraldada madala reostuse tasemega, selleks 

planeeriti võistlusrajad nii, et välditi võimalikke kahjustusi loodusele (Scrucca et al, 

2015:5). Kindlasti on oluline looduses liikujate kohta andmete kogumine, teadmaks palju 

on antud ürituste käigus osalejaid ja hindamaks milline võiks olla nende poolt tekitatav 

võimalik kahju looduskeskkonnale. Samuti saab nende andmete põhjal hinnata milliseid 

vastumeetmeid on tarvilik kasutada, et vältida kahjusid (Kajala et al, 2008:17). Samuti 

võimaldavad kogutud andmed paremini mõtestada ja planeerida looduse ja maastiku 

efektiivsemat kaitsmist. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1 Asukoha valiku põhjendus 

 

Uurimisalaks valisin Valga maakonnas, Otepää vallas asuva Kirikuküla maastiku (joonis 

2). Siin on O-päevakuid peetud pikema aja vältel, mis annab võimaluse uurida 

orienteerumise võimalikku mõju looduskeskkonnale. Kuigi antud maastikul on esimene 

orienteerumiskaart pärit aastast 1986 (Kirikuküla orienteerumiskaardi 8623 andmed, 

2019), kasutasin oma töö teostamisel aastatel 2007 kuni 2018 kasutatusel olnud kaarte. 

Samuti annab Kirikukülas peetud o-päevakute koormuse mõõtmine võimaluse seda 

võrrelda suuremate rahvahulkadega o-päevakutega, sest Kirikukülas osaleb päevakutel 

kesmiselt ainult 100 kuni 150 orienteerujat. 

 

 

Joonis 2. Uuritavaks oleva Kirikuküla maastiku asukoht. (Kirikuküla orienteerumiskaardi 2015002  andmed, 

2019) 

 

Kirikukülas läbi viidud O-päevakute rohkuse põhjuseks võib pidada asukohale omast 

orienteerumiseks väga sobilikku maastikku. Alal esineb palju erinevat ja reljeefset 

maastikku, mis on orienteerujate proovile panekuks kõige soodsam. Samuti on Kirikukülas 
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teedevõrk tagasihoidlik, ehk orienteerujad ei saa alati kasutada KP-de vahel liikumiseks 

teeradu, vaid peavad orienteeruma kaardil märgitud ja maastiukul paikneva reljeefi järgi.  

 

 

2.2 Välitöödele eelnenud analüüs 

 

Välitööde teostamiseks sobivate asukohtade leidmiseks uuriti, kuidas on viimase kümne 

aasta jooksul maastik muutunud, püüti leida jälgi võimalikust orienteerumisega 

kaasnevatest probleemidest. Esmalt võrdlesin erinevatest aastatest pärit võistluskaarte, et 

leida erinevusi kaardil märgitud teeradade muutumisest. Võib oletada, et aktiivse 

orienteerumise tulemusena on maastikule kujunenud uusi teeradu, mis on osalejate 

tekitatud. Võrdluses kasutasin kõige vanemat ja kõige uuemat võistluskaarti, seega jäi 

valikusse 2007. aastal (Kirikuküla, 2007) ja 2018. aastal (Kirikuküla, 2018) kasutatud 

kaardid. Valgamaa o-päevakute kaardid ja tulemused sain otse Valgamaa rajameistrilt. 

Tartumaa päevakute kaardid ja tulemused olid leitavad orienteerumisklubi Ilves 

kodulehelt. Valgamaa päevakute korraldaja on Kirikuküla maastikul korraldanud uuritud 

ajavahemikus 8 o-päevakut. Tartumaa päevakute korraldajad on korraldanud antud 

ajavahemikul 4 o-päevakut. Samuti vaadeldi kaartidelt, kuidas on KP-d maastikule 

paigutatud olnud, kas nende paigutamisel on arvestatud nende võimaliku mõjuga 

looduskeskkonnale. Osasid KP asukohti on kasutatud mitmel korral, osasid ainult ühel 

korral. Välitööde tegemiseks valisin välja kaardianalüüsi põhjal 3 KP-d (joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Välitööde asukohtadena valikusse jäänud kontrollpunktid (Tartu 5. neljapäevak, 2018 ja RMK 2018 

Valgamaa 1.orienteerumispäevak, 2018). 
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Esimeseks kohaks valisin sügavas lohus, kõrguste vahega 7,5m, asunud KP, mida on 

kasutatud korduvalt. Teades o-päevakute radasid ja  tulemusi arvutasin kokku, et seda KP 

numbriga 57 on kokku läbinud aastate jooksul kokku 168 orienteerujat. Aastal 2016 läbis 

seda 69 orienteerujat (Tartumaa orienteerumisklubi, 2016), aastal 2017 läbis 45 

orienteerujat (Valgamaa spordiliit, 2017) ja aastal 2018 läbis 54 orienteerujat (Tartumaa 

orienteerumisklubi, 2018). Veel jäi valikusse korduvalt kasutuses olnud KP numbriga 38. 

See KP asus künka küljel asuvas niiskes lohus. Toimunud päevakute radasid teades ja 

nende tulemusi vaadates on seda KP läbinud kokku 87 orienteerujat. Seda läbis aastal 2016  

69 orienteerujat (Tartumaa orienteerumisklubi, 2016) ja aastal 2018 18 orienteerujat 

(Valgamaa spordiliit, 2018). Kolmanda kontrollpunktina jäi valikusse soostuva ala 

lõunanurgas, kahe künka jalamite vahel asunud KP numbriga 58. Seda KP on kasutatud 

ainult ühel korral Tartumaa o-päevakul, kus seda läbis 2018. aastal 88 orienteerujat 

(Tartumaa orienteerumisklubi, 2018).  

 

 

2.3 Välitööde läbiviimine valitud asukohtades 

 

Välitööna teostati valikusse jäänud KP asukohtade, sisenemis- ja väljumisradadel 

taimeruutude põhjal koormuse mõjude hindamine. Esiteks koostati igas kontrollpunkti 

asukohas, KP asukohta suunduvate radade põhjal transektide joonis, et oleks arusaadav 

millisest suunast rajad asukohta sisenevad. Samuti pildistati üles transektide paigutus 

looduses (joonis 4). 
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Joonis 4. Kontrollpunkti 57 suunduvad transektid, vasakul lõuna suunalised ja paremal põhja suunalised 

(Autori foto). 

 

Igal leitud transektil tehti 5 taimeruutu, mõõtmetega 1m x 1m, ruudu keskkohale jäi nähtav 

tallatud rada. Tehtud taimeruutude asukoha kaugused KP-st olid 2 m, 4 m, 6 m, 8 m ja 

10 m. Hindamise paremaks teostamiseks ja võrdlemiseks tehti igas KP asukohas lisaks 

igalt kauguselt 3 taimeruutu. Taimeruutudes esinevate kahjustuste hindamiseks kasutati 

RMK poolt väljatöötatud puhkealade kasutuskoormustega kaasnevate maapinnakahjustuste 

hindamise välitööde juhendis olevaid kahjustuste astmeid (Lisa 1). Juhendis märgitud 

kahjustuste astmed 1 ja 2 olid orienteerumisega kaasnevate kahjustuste hindamiseks liiga 

suure erinevusega. Täpsemaks orienteerumise mõjude kirjeldamiseks lisasin juurde taseme 

2a, mis kirjeldab kahe astme vahepealset olukorda: “Muutusid taimkatte koosseisus ja 

struktuuris puuduvad. Esinevad nähtavad tallamise jäljed. Esineb üksikuid taime 

vigastusi.” Eesmärk oli katsetada, kas see vahepealne tase osutub asjakohaseks ja on piisav 

täiendus või ilmneb vajadus veel teistegi täpsustuste jaoks. Lisaks kahjustuse astmetele 

määrati igas taimeruudus sambla- ja puhmarinde taimede katvus, varise hulk, mõõdeti 

sambla kõrgust ja märgiti üles ruudus esinenud taimed. Taimeruutudes nähtud ja leitud 

näitajate kirjapanemiseks koostati uus dokument (Lisa 2). Puhmarinde katvust määrati 

peamiselt mustikate ja eelmise aasta kõrreliste jäänuste põhjal, sest välitöödega alustades ei 

olnud veel uued tärkama hakanud. 
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2.4 Radade planeerimise põhimõtted Kirikukülas – rajameistrite uuring 

 

Rajameistritega soovisin esmalt teha intervjuu, kuid peale Tartu o-päevakute korraldajate 

intervjuust keeldumist, koostasin küsitluse (Lisa 3). Küsitluse eesmärk oli saada teada, 

kuidas erinevad rajameistrid oma O-päevakuid ettevalmistavad ja läbi viivad. Peamine 

fookus oli sellel, kuidas rajameistrid suhtuvad looduskeskkonda, ning kui palju nad selle 

hoidmisega O-päevakut korraldades arvestavad.   
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Orienteerumiskaartide analüüsi tulemused 

 

Võrdluses on näha, et 2007. aastal kaardile märgitud väiksemad rajad on 2018 aastaks 

suurel hulgal kadunud. Samuti on mõned 2007. aastal kujutatud suuremad teerajad aastaks 

2018 jäänud väiksemaks. Kaartidelt on näha kuidas on muutunud ka metsade joostavus, 

kui 2007. aastal on märgitud kaardile raskelt läbitavaid metsauuendusi, siis 2018 aastaks 

on need metsastunud ja muutunud kaardi järgi kergemini läbitavaks (joonis 5).   

 

 

Joonis 5. Siin on nähtav sama maastiku kujutis, erinevus seisneb teeradade vähenemises ja noorendike 

metsastumises, vasakul aastal 2007 (10. Otepää kolmapäevak, 2007) ja paremal aastal 2018 (RMK 2018 

Valgamaa 1.orienteerumispäevak, 2018). 

 

Algselt tundus erinevate aastatel kasutatud kaarte vaadates, et on palju samas asukohas 

asuvaid KP-sid. Kuid täpsemal kõrvutamisel tuleb välja, et rajameistrid kasutavad küll 

maastikku aeg-ajalt sarnaselt, aga KP-d on reljeefil paigutatud erinevatesse asukohtadesse. 

Ühe reljeefi vormi juures on KP-d olnud mitmeid kordi, aga on alati paigutatud erinevalt, 

küll künka otsa või künka nõlvale, samuti künkal asuvasse nõkku (joonis 6).  
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Joonis 6. Samal reljeefil asuvate kontrollpunktide paiknemine erinevatel aastatel 2016- must (8. Valgamaa 

orienteerumiskolmapäevak, 2016), 2017 – punane (Valgamaa 10. orienteerumispäevak, 2017) ja 2018 - 

sinine (RMK 2018 Valgamaa 1.orienteerumispäevak, 2018). 

 

Seega oletus, et rohkelt O-päevakuna kasutuses oleval maastikul on tekkinud 

orienteerumise tagajärjel juurde uusi radasid või vanad rajad on täielikult säilinud, ei vasta 

Kirikuküla uurimisalal tõele. Tegelikkuses on selles piirkonnas kontrollpunktid maastikul 

hajutatud ja rajad aastate lõikes väheneva koormuse tõttu pigem hääbumas, kuigi esineb 

üksikuid erandeid. 

 

 

3.2 Muutused maastikul 

 

Välitööde tulemusena tuvastati KP-de asukohtades erinevate astmetega kahjustusi. 

Peamine kahjustuste aste mida leiti oli 2a, ehk muutused taimkatte koosseisus ja 

struktuuris puuduvad, kuid esineb nähtavaid tallamise jälgi ja üksikuid taime vigastusi 

(Lisa 4). Oluline leid taimestikust oli, et kõikide valikusse jäänud KP-de läheduses ja 

osades taimeruutudes esines 3. kaitsekategooria taim roomav öövilge (Goodyera repens). 

Rohkemate osalejate poolt läbitud KP suunduvatel radadel märgati tugevaid mustikatele 
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põhjustatud kahjustusi, varred olid kuivanud ja murtud. Samuti on radadele tehtud ruutude 

põhjal näha, kuidas on samblarindele tekitatud suurt tallamiskoormust.  

Kui rajale tehtud taimeruudus on sambla keskmine kõrgus 1,5 cm kuni 2 cm, siis samas 

koosluses tehtud kontrollruudus on samad näitajad 6 cm kuni 12 cm (Lisa 4). Samuti 

esineb rajal olevas ruudus sambla ümberpööramist või ka täieliku kadumist, esineb puhast 

mineraalmaad. Kuid KP-st väljuvad või sisenevad rajad on leitavad kahjustustega ainult 

kaugusel 10m kuni 15m, sealt edasi on orienteerujad laiali hajunud ja otsest suurt koormust 

konkreetse rajana maastikul enam ei esine.  

Tugevamaid kahjustusi samblale põhjustab, kui KP asukoht asub lohus või augus. Siin 

muutub oluliseks faktoriks erosiooni tekke võimalus. Kui orienteerujad liiguvad hooga 

nõlva mööda alla, paiskavad nad jalatsitega ümber ka sammalt või kahjustavad seda 

tugevalt. Välitöödes käigus selgus, et samblale suureneb kahju, kui sammal on kuivanud 

või valitsenud on kauemat aega sademeteta periood. Sellistel tingimustel muutub sammal 

nõlval rabedamaks ja kahjustub rohkem (joonis 7).  

 

 

Joonis 7. Taimeruut kontrollpunktis 57, kus kirjeldatakse kahjustuse 5 astet (autori foto). 

 

KP asukohtades tehtud välitöödel tuvastati üksikud kahjud puudele, eriti kuuse 

järelkasvule. Leiti üksikud murdunud oksad ja ühel kuni 50 cm kõrgusega kuusel avastati 

ladva kahjustus. Seega liiguvad orienteerujad kiirema tempo hoidmiseks pigem puudest ja 
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nende järelkasvust kaarega mööda. See seletab, miks ei ole KP asukohtades, mida on 

läbinud peaaegu 100 inimest, tekkinud kahjustusi puudele. 

 

 

3.3 Rajameistrite küsitluste tulemused 

 

Rajameistritest vastasid küsitlusele 1 Valgamaa rajameister, kes on 70 aastane ja 1 

Tartumaa rajameister, kes on 30 aastane. Kuna rajameistrite vanused on vägagi erinevad on 

erinevad ka nende tegevusaastad orienteerujana ja rajameistrina. Valgamaa rajameistril on 

orienteerujana kogemust 58 aastat ja rajameistrina 51 aastat. Seevastu Tartumaa 

rajameistril on orienteerujana seljataga 20 aastat ja rajameistrina 15 aastat. Mõlemad on 

arvamusel, et rajameistriks saamise eelduseks on pikaldane eelnev orienteerumise kogemus 

orienteerujana, ka peab olema endal suur huvi asjaga tegelemiseks. Samuti on nad ühel 

meelel tegurites, mis motiveerib neid seda tööd tegema. Peamiseks põhjuseks on kõik see 

mida nad on ise orienteerujana kogenud, ning soov aidata oma orienteerumisklubi või 

orienteerujaid üldiselt.  

O-päevaku ettevalmistamisele kulutavad rajameistrid erinevalt aega, Tartumaa rajameistril 

kulub selleks tavaliselt 5-12 tundi. Valgamaa rajameistril, aga 3-4 päeva. Päevakut 

korraldades on mõlemad rajameistrid arvestanud ühesuguste teguritega. Oluliseks peetakse 

nii kaitsealuste liikide leiukohtadega arvestamist, kohalike elanike võimaliku vähest 

häiringut ja taimede tallamise mõjusid. Valgamaa rajameister on veel lisanud, et arvestab 

tallamistundliku pinnasega, vältides soostunud aladele suurt tallamiskoormust ja eelistades 

pigem seal kasutada soosaari ja nende vahel asetsevaid kitsamaid kõrgeid kohti.  

Maaomandina eelistavad mõlemad rajameistrid kindlalt riigimaad, vältides enamasti 

eramaa kasutamist. Rahvusparkide ja looduskaitsealade kasutamisel päevaku asukohana 

lähevad rajameistrite arvamused lahku, Tartumaa oma eelistab neid kasutada, seevastu 

Valgamaa rajameister neid väga ei eelista. Samuti vastavad mõlemad sarnaselt, et 

kasutavad Kirikuküla maastikul peetavatel o-päevakutel üksikuid vanu kontrollpunkti 

asukohti. Mõlemad rajameistrid on ühel meelel, et tundlikel aladel ja tundlikel aegadel 

peaks orienteerumisspordi tegemine olema piiratud.  

O-päevaku stardi ja finiši asukoha valikul on kõige määravamaks teguriks 

parkimisvõimalused. See dikteerib kuhu on võimalik starti ja finišit rajada. Lisaks on 



19 

 

Tartumaa rajameistri jaoks oluline, kuhu on võimalik stardikoha lähedale rajada lühem 

lasterada. Mõlematel o-päevakutel on osalejatele tagatud stardi- ja finišialal parkimine, 

joogivesi ja prügikastid, kuid kummalgi päevakul ei ole osalejatele tagatud tualette. 

 

 

3.4 Analüüside sobivus ja asjakohasus 

 

Välitöödele eelnenud kaardi analüüs võimaldas tuvastada võimalike kitsaskohti. Selliselt 

saab leida kiiremini, kas orienteerumise tulemusena on maastikule tekkinud uusi 

teeradasid, või on hoopis teeradade arvukus langemas. Nii saab oletada, kas orienteerumise 

koormusena on või ei ole tekkinud maastikule uusi nähtavaid radasid. Samuti sai selle 

tulemusena valida välja, millistes KP asukohtades on otstarbekas parema võrdlusmomendi 

saamiseks teostada välitöid.  

Välitööde teostamiseks koostatud uut dokumenti täites on lihtne võrrelda erinevate 

transektidele rajatud taimeruutudele mõjunud koormust, samuti on neid hea selliselt 

võrrelda kontrollruutude tulemustega. RMK poolt kasutatav kahjustuste hindamise astmed 

on peaaegu sobivad, et hinnata orienteerumise mõju maastikule. Täpsemaks hindamiseks 

lisatud kahjustuse aste 2a annab veelgi parema täpsuse, et hinnata kahjustusi 

adekvaatsemalt. Kahjustuste tase 1 tähendab kahjustused puuduvad üldse ja aste 2 

tähendab kahjustusi ja liigilise koosseisu muutumist. Need on liiga suurte erinevustega, 

võrreldes uuritud alal olevate orienteerumise tagajärjel tekkinud kahjudega. 

Orienteerumise kahjusid hinnates esineb ka lihtsat tallamist, millega ei ole tekitatud veel 

erinevusi liigilises koosseisus.  

 

 

3.5 Tehtud töö põhjal tehtavad järeldused 

 

Kaartide ja välitööde põhjal leitud kahjustusi ja mõjusid vaadeldes ja võrreldes on näha, et 

kui rakendada KP asukohtade paigutamisel ja radade suunamisel võimalike mõjudega 

maastikule saab vältida suuri kahjustusi. Kui rajameister suudab rada planeerides ette 

mõelda, kuidas kahjusid ja häiringut minimaliseerida on kahjustused väga väikesed. 

Kahjude kohta ei saa öelda, et üldse ei eksisteeri, sest maastikul liikudes peab orienteeruja 

tahes tahtmata puudutama maad, mis toob endaga kaasa kerge tallamiskoormuse 
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maapinnale. Samas tehes o-päevakuid Kirikuküla näitel, kus osalejate arv jääb 100 kuni 

150 osaleja vahele, ei esine väga traagilisi kahjustusi looduskeskkonnale.  

Kindlasti on oluline vältida ühe KP asukoha ülekoormamist, sest igat KP ei pea läbima 

kõik päevakul osalejad. Selliselt vähendatakse loodusele mõjuvat koormust ühes kindlas 

asukohas, ning suunatakse orienteerujaid kasutama maastiku nii, et nad ei põhjusta suuri 

kahjustusi. Samuti on võimalik rada planeerides ja KP asukohtasid valides suunata 

orienteerujaid mööda kohtadest, kus nad võivad põhjustada suuremat koormust või 

häiringut. Tehtud välitööde põhjal on suuremate kahjustuste tekkimise kohaks ka järsemad 

nõlvad, sest hoogsalt liikuvad orienteerujad pidurdavad laskudes jalatseid nõlva kallakuga 

risti pannes hoogu, mis põhjustab kahjustusi samblarindele.  
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KOKKUVÕTE 

Kuna orienteerumisspordi harrastamine on Eestis ja maailmas tõusuteel on kasvamas ka 

loodusele mõjuvad koormused. Kuna Eestis ei ole varem konkreetselt uuritud, millised on 

orienteerujate poolt põhjustatavad konkreetsed pinnasekahjustused, oli keeruline leida selle 

kohta käivaid ja Baltimaadesse sobivaid käsitlusi ja andmeid. Seega planeeriti välitöösid 

kasutades orienteerumiskaartidelt leitavat infot ja tuginedes enda varasematele 

kogemustele orienteerujana.  

Välitöödena rajati kontrollpunkti suunduvatele radadele taimeruudud, kus hinnati kahjusid 

ja taimede arvukust. Kahjude hindamisel kasutati RMK poolt väljatöötatud ja kasutatavat 

kahjustuste hindamise tabelit, mida täiendati hindamaks orienteerumise tekitatud 

kahjustusi täpsemini. Välitööde käigus tuvastati suurimate kahjude tekke kohtadena KP 

asukohad, mis on paigutatud lohkudesse ja orgudesse. Seal on suurimaks teguriks asjaolu, 

et orienteerujad peavad liikuma hooga nõlvast alla, mis põhjustab erosiooni ja pinnase 

ümberpaiskamist. Kindlasti mängib oma osa kahjude välistamisel rajameistrite enda 

kogemus orienteerujana. Mõlema maakonna rajameistrid arvestavad võimalike kahjudega 

loodusele, vältides tundlikematele pinnastele suure koormuse andmist, selleks juhivad nad 

võistlejad rajaga nendest mööda.  

Kuigi Kirikukülas on orienteerumispäevakud toimunud ühes ja samas asukohas juba üle 10 

aasta ei esine seal silmatorkavaid kahjustusi. Ka on kirikuküla asukoha eripäraks osalejate 

väiksem arvukus, osalejate arv jääb 100 kuni 150 osaleja vahele, see iseenesest juba 

vähendab võimalike kahjustuste tekkimist. Seega planeerides orienteerumisradasid arukalt 

ja arvestades orienteerujate poolt tekitatavate võimalike kahjudega loodusele saab edukalt 

orienteerumispäevakuid korraldada, tekitamata loodusele suuri kahjustusi.  

Oluline on jätkata sarnaste uuringute teostamist ka suuremate osalejate arvuga o-

päevakutel, et saada parem võrdlusmoment ja hinnata milline on looduse jaoks sobiv 

orienteerujate arv maastikul. Töös leitud tulemused ja järeldused võivad huvi pakkuda 

Eesti orienteerumispäevakute korraldajatele, et planeerida paremini maastiku kasutamist, 

vältides loodusele ärahoitavate kahjustuste põhjustamist. Samuti võiks sellest huvituda 

keskkonnaamet, sest siin on selgelt välja toodud, millised on orienteerumisega tekkinud 

nähtavad kahjustused loodusele ühe konkreetse maastiku näitel.  
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Lisa 1. RMK kahjustuste hindamise juhis 

Taimestiku ja pinnase kahjustatuse hindamisel metsamaale jääval territooriumil 

kasutatavad kahjustusastmed on järgmised: 

1. Ala, kus ei esine rekreatiivse kasutuse tagajärgi; 

2. Ala, kus taimkate esineb, kuid ümbritseva alaga võrreldes on vähenenud selle 

katteväärtus ning muutunud liigiline koosseis. Esineb vigastatud taimi. Madalam on ka 

taimkatte kõrgus. Maapinda katab varis, lehed, okkad, oksakesed ja kooretükid; 

3. Ala, kus taimkate on minimaalne (üksikud taimed). Esineb otsene taimestiku kahjustus, 

olemasolevad üksikud taimed on painutatud ja murtud, samblakiht on ümber pööratud jne. 

Maapinda katab varis, lehed, okkad, oksakesed ja kooretükid. Metsakõdu kiht on olemas; 

4. Ala, kus taimkate puudub täielikult. Maapinda kattev metsakõdukiht on oluliselt 

õhenenud, esineb osaliselt või puudub täielikult. Mulla mineraalpinda katab varis; 

5. Ala, kus taimkate ja metsakõdu puuduvad. Varist esineb minimaalselt. Mineraalpinnas 

on paljandunud, võib olla tihenenud, kuid ei ole veel kaotanud oma esialgset struktuuri; 

6. Ala, kus taimkate, varis ja metsakõdu puuduvad täielikult. Mineraalpinnas on 

paljandunud, kaotanud oma esialgse struktuuri ja erodeerunud. 
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Lisa 2. Transektide hindamis dokumendi näidis 
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Koosluse iseloomustus:   

   Tähendab, et antud liik on ruudus domineeriv 
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Lisa 3. Küsitlus orienteerumispäevakute rajameistritele 

Olen Eesti Maaülikooli loodusturismi eriala 3. kursuse üliõpilane Tõnu Vahtra. Koostan 

oma bakalaureusetööd teemal "Orienteerumisraja planeerimine Valgamaa ja Tartumaa 

näitel". Täpsemalt keskendun Valgamaal Otepää vallas asuvale Kirikuküla maastikule, kus 

mõlema maakonna rajameistrid on arvukalt päevakuid korraldanud. Uurin, kas ja kuidas 

pikaaegne päevakute korraldamine on seal loodusmaastikku mõjutanud. 

* Kohustuslik 

1. Teie vanus * 

__________________________ 

2. Valige, millise maakonna rajameister te olete: * 

o Tartumaa 

o Valgamaa 

3. Kui kaua olete orienteerumisega tegelenud? * 

__________________________ 

4. Kui pikk on teie kogemus rajameistrina? * 

__________________________ 

5. Kuidas olete teie jõudnud rajameistriks, milliseid takistusi tuleb selleks ületada? * 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

ORIENTEERUMISPÄEVAKUTE ETTEVALMISTAMINE 

6. Mis motiveerib teid orienteerumispäevakuid korraldama? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

7. Kui palju aega teil keskmiselt kulub ühe orienteerumispäevaku ettevalmistamisele? 

* 

o Kuni 5 tundi 

o 5 - 12 tundi 

o 1 - 2 päeva 

o 3 - 4 päeva 

o 5 - 6 päeva 
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o 1 nädal 

o 2 nädalat 

o Kolm või rohkem nädalat 

8. Valige, milliste mõjudega looduskeskkonnale arvestate orienteerumisraja 

planeerimisel? * (Märkige kõik sobivad.) 

o Taimede tallamine 

o Puuokste murdmine 

o Loomade häirimine 

o Lindude häirimine 

o Kaitsealuste liikide leiukohtadega 

o Prügistamine 

o Kohalike elanike häirimine 

o Ei arvesta üldse võimalike mõjudega 

o Muu: 

9. Kuidas te hindate päevaku korraldamisel järgnevaid maaomandeid? * 

 Eelistan Pigem eelistan  Pigem ei eelista Ei eelista 

Riigimaa     

Eramaa     

Rahvuspark     

Looduskaitseala     

Maastikukaitsea

la 

    

Hoiuala     

 

10. Kuidas olete planeerinud Kirikukülas kontrollpunkti asukohti? * (Märkige kõik 

sobivad.) 

o Kasutan kogu aeg uusi kontrollpunkti asukohti 

o Kasutan üksikuid vanu kontrollpunkti asukohti 

o Kasutan osaliselt vanu kontrollpunkti asukohti 
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o Kasutan enamuses vanu kontrollpunkti asukohti 

o Muu: 

LOODUSHOID ORIENTEERUMISPÄEVAKUTEL 

11. Kas teie arvates peab looduses orienteeruminespordi tegemine olema "tundlikul 

ajal" või "tundlikel aladel" reguleeritud? * (Märkige ainult üks ovaal.) 

o Jah, see peab olema peatatud 

o Jah, see peab olema piiratud 

o Ei, see võib olla reguleerimata 

o Muu: 

12. Millised võimalused on osalejatele orienteerumispäevaku ajal stardi ja finiši alal 

tagatud? * (Märkige kõik sobivad.) 

o Parkimine 

o Reguleeritud parkimine 

o Joogivesi 

o Tualetid 

o Prügikastid 

13. Kuidas valite orienteerumispäevakule stardi ja finiši koha? * 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Lisa 4. Kontrollpunktis tehtud mõõtmistel saadud taimeruutude keskmised näitajad      

        
      Sammal Keskmised ruutude kahjustuste astmed 
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1 2a 2 3 4 5 

57* 2 95 95 12 20 5 1 1% 70% 20% 8% 1%  

57 4 88 88 12 20 5 1,5 2% 80% 10% 6% 2%  

57 6 84 84 20 25 5 1,5 10% 60% 20% 5% 4% 1% 

57 8 85 85 30 30 6 1,5 2% 70% 15% 8% 5%  

57 10 80 70 25 40 7 2 10% 70% 8% 5% 7%  

57k 2 96 96 12 40 10 5,5 100%      

57k 4 92 92 8 40 9 5 98% 2%     

57k 6 95 88 25 35 8 4,5 100%      

57k 8 92 75 30 45 9 4,5 100%      

57k 10 85 65 28 55 6 4 99%   1%   

               

38** 2 88 85 50 65 7 3,5 25% 60% 14% 1%   

38 4 65 60 20 60 8 2 20% 40% 20% 18% 2%  

38 6 80 65 15 60 8 2,5 20% 50% 15% 15%   

38 8 84 80 20 55 7 2,5 30% 60% 2% 8%   
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38 10 95 95 6 45 8 3 40% 50% 3% 7%   

38k 2 92 92 50 60 8,5 4,5 65% 35%     

38k 4 82 82 30 60 8,5 4 80% 20%     

38k 6 95 95 18 45 9 5 80% 20%     

38k 8 96 96 15 45 9 4,5 90% 10%     

38k 10 94 94 18 50 10 6 85% 15%     

               

58*** 2 65 65 1 75 6,5 2 15% 60% 20% 5%   

58 4 35 35 1 85 6 2 2% 70% 18% 10%   

58 6 70 70 2 70 6 2 5% 60% 20% 15%   

58 8 65 65 1 70 6 2 20% 70% 5% 5%   

58 10 65 65 1 75 7 2 10% 80% 10%    

58k 2 90 90 3 42 6 4 90% 10%     

58k 4 92 92 5 38 7 4,5 85% 10% 5%    

58k 6 90 90 15 55 6 3,5 50% 50%     

58k 8 75 75 10 65 6 4 40% 60%     

58k 10 94 94 15 45 7 4 90% 10%     

              

 Kontrollpunkti numbri järel olev k tähendab kontrollruutu     

 * Selles kontrollpunktis mõõdeti kahjusid 5. transektil     

 ** Selles kontrollpunktis mõõdeti kahjusid 4. transektil     

 *** Selles kontrollpunktis mõõdeti kahjusid 2. transektil     
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