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SISSEJUHATUS  

Viimastel aastakümnetel on maastiku-uuringuis ulatuslikult rakendatud eri kaardikihtide võrdlust, 

et teha kindlaks maakatte muutusi. Tehtud uuringud annavad informatsiooni ka ala kunagise 

maakasutusviisi kohta. Sellel teadmisel on praktiline väärtus. Näiteks selguvad alad, kus saaks 

taastada taluõue või põlised rohumaad ning kui püsiv on olnud mingi metsaala või põllumaa. 

Viimase kümne aasta jooksul on Lahemaa, Matsalu, Vilsandi, Karula ja Soomaa rahvuspargid (Semm 

jt 2010; Semm jt 2014; Tomson jt 2016) ja Otepää looduspark (Tomson jt 2019) saanud arvandmetel 

põhinevad usaldusväärsed maakatte muutuste andmebaasid eri ajastute maakatte 

vektorkaartidega. Andmebaasid on leidnud rakendust kaitseala valitseja igapäevatöös ja aidanud 

kaasa kooskõlastuste andmisel, kaitsealaste tööde planeerimisel, külastuse korraldamisel ning 

kaitsekorralduskava täiendamisel ja realiseerimisel. Projekti tulemusi saavad lisaks kaitseala 

valitsejale kasutada ka kohalikud omavalitsused, teadlased, loodushuvilised, keskkonnaeksperdid ja 

kohalikud elanikud. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada Haanja looduspargi maakatte muutuste andmebaas, 

analüüsida maastikega toimunud muutusi, koostada maastike tsoneering ajaloolise 

maakasutuse/maakatte püsivuse ja muutuste alusel ning soovitused määratletud tsoonide 

edaspidiseks korralduseks ja kaitseks. Haanja looduspargi maastiku muutusi on ka varasemalt 

analüüsitud (2007, 2010), kuid maakatte muutuste andmebaasi, mida igapäevases töös kaitseala 

valitsemisel kasutada, ei ole varasemad uurimistööd loonud (Keskkonnaamet 2017). Käesolev 

uuring erineb varasematest uuringutest nii ruumilise ulatuse, tihedama ajalise sammu, pikema 

ajalise perioodi kui ka analüüsitavate maakattetüüpide rohkuse poolest. Käesoleva uuringu 

koostamisel tugineti samale metoodikale, mida kasutati varasemate samasisuliste andmebaaside 

loomisel rahvusparkidele (Semm jt 2010). 

Uuringut alustati Haanja maakatte muutuste andmebaasi koostamisest. Selleks kasutati 

maastikuanalüüsis levinud meetodit võrrelda eri ajastute maakatte kaardikihte. Digitaliseerimine 

toimus kaartide leppemärkide alusel eristatud maakattetüüpidena/nähtustena. Loodud 

andmebaasi analüüsiti peamiste maakatte muutuste selgitamiseks. Analüüsi tulemusel jagati alad 

vastavalt toimunud muutuste olemusele tsoonidesse. Maakatte andmebaas hõlmab looduspargi 

piiridesse jääva ala koos puhvervööndiga. Andmeid analüüsiti ja tsoneeriti ainult looduspargi 

piirides. Koostatud andmebaas- ja tsoneering põhinevad kaartidel, mis erinevad oma eesmärkide, 

sisu ja kujunduse poolest, samuti on kaartide mõõtkava ja täpsusaste erinev. Seetõttu sisaldab 

andmebaas paratamatult mõningaid ebatäpsusi ja tsoneeringu kasutamisel tuleb arvestada ala 

kaitsekorra, teiste kaitseväärtuste ning kaitsekorralduskavas planeerituga. Andmebaasi 

kasutamisel tuleb sõltuvalt teemast kasutada ka teisi olemasolevaid andmebaase nagu näiteks 
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Metsaregister, EELIS, mullakaart jne. 

Uuringu aruanne koosneb kuuest peatükist ja lisadest. Esimene osa kirjeldab töö tausta ja 

uurimiseesmärke. Teises osas on lühidalt iseloomustatud uuringuala ja varasemaid uuringuid. 

Kolmandas osas on tutvustatud uuringu raames kasutatud meetodeid. Neljandas osas on 

analüüsitud uurimisperioodi jooksul toimunud muutusi maakattes. Viiendas osas on esitatud 

uurimisgrupi poolt väljatöötatud tsoneering ja soovitused tsooni kuuluvate alade edaspidiseks 

korralduseks, kasutamiseks ja kaitseks. Kuues osa sisaldab nimekirja andmebaasi ja tsoneeringu 

kihtidest. Kogutud lähtematerjalide, teostatud välitööde ja arutelude baasil koostati käesolev 

aruanne ning Haanja looduspargi maakatte tsoneeringu kaart (Lisa 3). 

Uuring teostati lähteülesande (lisa 2) alusel, mis kooskõlastati Keskkonnaametiga ja 

Keskkonnaagentuuriga. Esialgseid tsoone tutvustati Keskkonnaametile 11.09.2020. Uuringu viis läbi 

Eesti Maaülikool ajavahemikus september 2018 – detsember 2020. Uuringu töögruppi kuulusid 

Maaria Semm, Eva-Lena Sepp, Kalev Sepp ja Pille Tomson. Andmebaasi ja tsoneeringu koostamist 

toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist 

(projekt nr 13547). 
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1 UURIMISALA KIRJELDUS  

Uurimisala hõlmab Haanja looduspargi piiridesse jäävat ala koos puhveralaga 500 meetri ulatuses. 

Haanja looduspark asub Võru maakonna keskosas Rõuge ja Võru vallas. Suurem osa looduspargi alast 

jääb Rõuge valda (82%). Looduspargi piiresse jääb täielikult või osaliselt 129 küla (joonis 1; lisa 1). Looduspargi 

piir ulatub põhjaosas Noodaskülani ja lõunaosas Ruusmäe külani, idaosas Kündja ja lääneosas Nursi 

külani. Looduspargi pindala on 17 039,60 ha. 

 

Joonis 1 Looduspargi piiresse jääb täielikult või osaliselt 129 küla (Haldus- ja asustusjaotus. Maa-ameti geoportaal). Külade täieliku 

loetelu leiab lisast 1. 

Haanja looduspark on loodud eeskätt Haanja kõrgustiku maastike ning loodusliku mitmekesisuse 

kaitseks. Kaitseala hõlmab Haanja kõrgustiku keskosa, loodeservas Rõuge ürgorgu ja põhjaservas 

Kütioru ürgorgu. Looduspargi on 13 sihtkaitsevööndit ja viis piiranguvööndit (joonis 2). 
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Joonis 2 Looduspark on majandustegevuse piiramise astme järgi jaotatud kolmeteistkümneks sihtkaitsevööndiks ja viieks 

piiranguvööndiks (EELIS. Keskkonnaagentuur). Koostanud M. Semm, 2020. 

Kaitsealal on pikk ajalugu. 1957. aastal võeti maastikuliste keelualadena kaitse alla Suur Munamgi, 

Vällamägi ja Rõuge järvestik (Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 

„Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s”). Nende baasil moodustati 1979. aastal  Eesti 

NSV Ministrite Nõukogu 24. septembri määrusega nr. 497 Haanja maastikukaitseala. 

Maastikukaitsealast sai looduspark 1991. aastal keskkonnaministri 19. aprilli määrusega nr. 12. Esimene 

kaitse-eeskiri kehtestati 28. augustil 1995. a. Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 300. Hetkel kehtiv 

kaitse-eeskiri on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega 22.01.2015 nr 10 (RT I, 23.01.2015, 6). 

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 

võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 1 alapunktist 5 kohaselt jääb kaitseala Haanja linnualale ja 

punkti 2 alapunkti 39 kohaselt Haanja loodusalale (RT III, 04.04.2017, 6).  

Haanja looduspargi kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada Eesti kõrgeimat kuhjelist 

saarkõrgustikku, esinduslikke ürgorgusid, loodus- ja pärandmaastikke ning looduse mitmekesisust, 

aidata kaasa kohaliku eluolu edendamisele ja säästva puhkemajanduse arengule ning kaitsta 

kaitsealuste liikide elupaiku (RT I, 23.01.2015, 6). Mitmes piiranguvööndis on kaitse-eesmärgiks 
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põllumajanduslik maakasutus (Hoiuküla piiranguvöönd, Pärandmaastiku piiranguvöönd) ja 

maastikuilme säilitamine (Hoiuküla piiranguvöönd, Pärandmaastiku piiranguvöönd, Tavaala 

piiranguvöönd ja Keskusala piiranguvöönd). 

Vastavalt Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneering…2018) on Haanja looduspark 

määratletud kui riikliku tähtsusega Rõuge-Haanja-Kütioru väärtuslik maastik. Alale jäävad sama 

planeeringuga kehtestatud rohelise võrgustiku kaks maakondliku tähtsusega tuumala ja kaks kohaliku 

tähtsusega tuumala ning tuumalasid ühendavad koridorid. Lõunaosas ulatub kaitsealale ka vabariikliku 

tähtsusega tuumala. 

1.1 LOODUSLIKUD TINGIMUSED 

Haanja looduspark asub Haanja kõrgustikul samanimelises maastikurajoonis (Arold 2005). Kõrgustiku 

keskmine kõrgus on 200 m üle merepinna (Soesoo ja Hade 2005). Kõrgustik on kujunenud kuni 160 m 

kõrgusele aluspõhjakõrgustikule, millele on kuhjunud kuni 180 m paksuses erinevate mandrijäätumiste 

setteid (Arold, 2005). Kõrgustiku kaasaegne pinnamoe kujunemist mõjutasid viimase jääaja lõpus jää 

sulamisega kaasnenud setete kuhjumine, maavoole ja glatsiokarstilised protsessid. Kujunesid keerulise 

struktuuriga moreenkünkad ja moreenkattega mõhnad (Arold 2005). Kaitseala südames kõrgustiku 

keskosas Haanja-Ruusmäe piirkonnas on 25-60 m suhtelise kõrgused suure, kuni 30° nõlvakaldega 

künkad. Kõrgeim küngas on Suur Munamägi absoluutkõrgusega 318,1 m ja suhtelise kõrgusega 62 m. 

Üle 300 m merepinnast kõrgub ka Vällamägi (304 m ümp), mille suhteline kõrgus 84 m ületab Munamäe 

suhtelist kõrgust. Mitmed mäed ulatuvad enam kui 250 meetrit üle merepinna. Kõrgustiku servaaladel 

on pinnavormid madalamad (joonis 3).  

Kaitsealale jääb kaks esinduslikku ürgorgu. Kütiorg on Eestimaa suurima kõrguste vahega ürgorg. Oru 

pikkus on 4,7 km, laius on 250–600 meetrit, sügavus 50-75 meetrit (Kivistik 2008; Keskkonnaamet 2017). 

Rõuge ürgoru pikkus on 9-10 km, laius 200 kuni 700 meetrit, nõlvade kalle ulatub 40 kraadini ning 

suhtelised kõrgused 75 meetrini (Keskkonnaamet 2017; Arold 2005; Eesti põhikaardi horisontaalid ja 

kõrguspunktid).  
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Joonis 3 Haanja looduspargi reljeefi kaart (Eesti põhikaardi horisontaalid ja kõrguspunktid. Maa-ameti geoportaal). 
Koostanud M. Semm, 2020. 

Küngaste vahelistes nõgudes asub arvukalt järvi ja väikesi soid. Kaitsealale jääb 77 looduslikku järve 

(lisaks 13 tehis- ja paisjärve (ETAK)). Suuremad järved on Viitina järv, Plaani külajärv, Vaskna järv, 

Kavadi järv, Kurgjärv, Rõuge Suurjärv, Karhila järv ja Luhte paisjärv. Rõuge ürgoru põhjas asub seitse 

järve, nende seas ka Eesti sügavaim Rõuge Suurjärv. Vooluveekogusid on kõrgustikule kohaselt vähe. 

Ürgorgudes voolavad Iskna ja Rõuge jõgi. Plaani külajärvest saab alguse Piusa jõgi (Arold 2005). 

Reljeefist tingituna on looduspargi alal nõlvade ülaosas levinud erodeeritud mullad ja allosas 

deluviaalmullad. Tasasematel aladel kohtab leetjaid ja näivleetunud muldi, metsaaladel ka leetunud 

muldi. Nõgudes ja orgudes levivad soostunud ja soomullad (Reintam ja Kõlli 2012). Kõrgustik määrab 

piirkonna klimaatilised iseärasused. Iseloomulik on sademete rohkus ja lumekatte püsivus. 

1.2 ASUSTUS JA MAAKASUTUS 

Haanjale on iseloomulikud 3-7 talust koosnevad sumbjad pisikülad. Traditsiooniliselt on asutus 
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paiknenud küngaste jalamitel, madalamatel küngastel, veekogude kallastel. Suurem osa looduspargi 

territooriumist asub endisel talumaal.  

Enamus loodusparki jääb Rõuge kihelkonda, kirde- ja kaguosa ulatub Vastseliina kihelkonda. 

Looduspargi territooriumile jäävad kunagised Haanja, Viitina, Ruusmäe, Saaluse , Vastse -Kasaritsa, 

Põhu (Tsorona), Vastseliina, Lasva, Vana-Laitsna, Luutsniku mõisate ja Rõuge kirikumõisa maad (Maa-

amet). Paremini on kaitsealal säilinud Ruusmäe ja Viitina mõisate keskused. Kaitse-eesmärgiks on 

seatud Viitina, Rogosi ja Uue-Saaluse mõisate parkide kaitse (RT I, 23.01.2015, 6). 

Haanja ümbruses olid Haanja kroonumõisa kruntimise järel moodustatud väiketalud (Soesoo ja Hade 

2005). Kaitseala äärtele, teiste mõisate maadele jäävad kunagised ostutalud, mis on tunduvalt 

suuremad. Mõisate ümbruses on vähesel määral 1920ndatel moodustatud asunikutalusid (Haanja, 

Plaani, Viitina, Saaluse). Suuremad asulad on Rõuge ja Haanja, mis hakkasid laienema 19. sajandi lõpul. 

Nõukogude perioodil arenesid kohalike keskustena eelkõige Haanja ja Rõuge. Mitmel pool  rajati 

ühismajandite põllumajanduskomplekse. Nõukogude perioodi jääb paljude talukohtade kadumine ning 

sellega seoses on muutunud ka teedevõrk. Iseloomulik asutusmuster on siiski üldjoontes säilinud 

(Keskkonnaamet 2017)  

Valdav on ajalooline põllumajandusmaastik. Reljeefi liigestatus on tinginud maakasutuse mosaiiksuse 

ja vahelduvuse. Ajaloolised metsaalad on Kotka lähedal, Hainjärve ümbruses, Taltjärve ja Tuhkrijärve 

ümbruses (joonis 4, Rückeri kaart 1839). Haanja looduspargi maakasutuse muutused algasid juba 19. 

sajandil seoses aleviljeluse hääbumisega. Rõuge kihelkonnas oli 1880ndatel aastatel põlispõldude all 

17%, lisaks aiad 2%, võsamaade all 20%, heinamaade all 11% ja karjamaade all 6% kogu maast. Metsad 

ja sood ja veekogud katsid 44% (Materialien zur Kenntniss der livländischen Agrarverhältnisse 1885). 

Nagu nähtub Haanja mõisa 19. sajandi keskpaigas koostatud maakasutuskaardilt (joonis 5; Charte von 

dem…1851) olid künkad kasutusel peamiselt võsamaadena. Tänasel päeval on endised võsamaad 

enamasti metsastunud ning kujunenud iseloomulik maastikupilt, kus avatud alad asuvad tasasematel 

aladel ja laugematel nõlvadel.  

 
Joonis 4. Haanja ümbrus Rückeri kaardil (1839. Maa-ameti geoportaal). Näha on metsaala Taltjärve ja Tuhkri järve ümbruses, 
põlluala Haanja mõisa, Raudsepa ja Kokkemäe ümbruses ning liigendatud põllumajandusmaastik mujal. Tingmärgiga on 
tähistatud mõis ja kõrts Haanjas ning kaks vesiveskit Trolla ojal. 



11  

 
Joonis 5. Haanja ümbrus Haanja mõisa kaardil (Charte von dem…1851. EAA.2072.3.55b). Kaardil on näha põlispõllud (hallid), 
võsamaad (roosakad), heinamaad (rohelised), karjamaad (oliivrohelised), õued (kollased). Taltjärve ja Tuhkri järve ümbruse 
märjad metsad on märgitud sinisega ning okasmetsad pruuniga. 

1.3 MAAKATE 

ETAK (Eesti topograafiline andmekogu) andmetel hõlmavad metsad 60,6% (10 278,3 ha) Haanja 

looduspargi territooriumist, 16,0% (2 717,4 ha) on kaarditatud haritava maana, 9,6% (1625,2 ha) 

rohumaana ja 3,0% (516,4 ha) lageda alana. Märgalad katavad 4,5% (769,9 ha), veekogud 2,6% (444,7 

ha), õued ja teed 2,6% (444,6 ha), põõsastikud 0,7 % (126,2 ha). 

Põllumassiividena on registrisse kantud 2 369,66 ha (2020 9. novembri seisuga). Sellest 75,8% (1 795,0 

ha) on ETAKi andmetel haritav maa, 19,9% rohumaa (471,2 ha), 1,9% (43,8 ha) kaetud puittaimestikuga. 

Muude kõlvikutena on kaardistatud 2,51% (59,7 ha) põllumassiividest. Põllumassiividega katmata on 

33,9% haritavast maast ja 94,9% rohumaadest. 

Põllumajanduslikus kasutuses oleva maa osakaalu tähtsus on võrreldes 20. sajandi algusega tunduvalt 

vähenenud. 1939. a. põllumajandusloenduse andmetel (III Põllumajandusloendus 1939) on Haanja 

vallas põllu ja aiamaa all olnud 47%, karjamaa all 22%, heinamaa all 15% valla pindalast. Talundite 

mets moodustas vaid 7% valla pindalast. Põllumajandusloenduse andmed peegeldavad ainult talundite 

maapidamiste koosseisus oleva maa maakasutust. Põllumajandusloenduse järgi hõlmasid talundite 

maapidamised 96% Haanja valla pindalast. Talundite maapidamistest ülejäänud pindala võib tinglikult 

liigitada riigimetsaks. Kunagise Haanja valla territooriumist suurem osa kattub praeguse looduspargi 

alaga (joonis 6). 
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Joonis 6 Halduspiirid 1938. aastal (Haldus- ja asustusjaotus. Maa-ameti geoportaal) 
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2 ÜLEVAADE VARASEMATEST UURINGUTEST 

Haanja looduspargi kohta on koostatud mitmeid piirkonna ajaloolisele maakasutusele keskendunud 

uurimusi, mis põhinevad ajalooliste kaartide võrdlusel tänapäevaste kaartide ja andmebaasidega. 

Kaitse-eeskirja eelnõu koostamisel telliti maastikuekspertidelt piiranguvööndite tsoneerimise aluseks 

töö „Haanja looduspargi maastikuline tsoneering“ (Merila jt 2007). Asustusstruktuuri ja 

maastikumuutuste analüüsimisel kasutati nelja kaarti: Vene üheverstast kaarti (1895-1917; 1:42 000), 

Eesti topograafilist kaarti (1930-40ndad; 1:50 000), katastrikaarti (80ndad; 1 : 10 000)  ja Eesti 

põhikaarti (1996-1998, 1:20 000). Uuringu intervjuude käigus selgitati välja Haanja looduspargis 

tähelepanuväärsemad hästi säilinud vana arhitektuuriga külad. Need külad jagati terviklikkuse 

alusel kahte rühma - terviklikult säilinud külad (tsoneeringus hoiuala külad) ja vähem terviklikult 

säilinud külad (tsoneeringus sihtkaitseala külad).  

 

 

Joonis 7. Kultuurmaastike piirkonnad Haanja looduspargis (Merila JT 2007). 
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Töö tulemusel valiti välja kultuurmaastiku piirkonnad, alade osas anti soovitusi ja tehti ettepanekuid 

piiranguteks (nii maastikualasteks kui ka arhitektuurilisteks). Valiti välja 10 hoiuala, 8 sihtkaitseala 

ja 6 keskusala. Kõik muu maa, mis jäi eelpoolnimetatud aladest välja piiritleti tavaalana (joonis 7). 

Tuginedes nimetatud tööle, on määratud Haanja looduspargi piiranguvööndid: Hoiuküla 

piiranguvöönd; Pärandmaastiku piiranguvöönd; Tavaala piiranguvöönd; Keskusala piiranguvöönd ja 

Pargi piiranguvöönd. 

2010. aastal koostati kaitsekorralduskava alusuuringuna „Haanja looduspargi maastikuhoolduskava“ 

(Hansson jt 2010). Töö eesmärgiks oli koostad Haanja looduspargi maastikuhoolduskava, mis oleks 

aluseks Haanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamisel, et säilitada ja parendada avatud ja 

suletud alade struktuuri ning vaatelisust. Käesoleva maastikuhoolduskavaga korrigeeritud eelneva 

uuringu raames määratletud kultuuralade piire. Kaardianalüüsil lähtuti praegusest olukorrast 

määratledes reaalsed avatud alad, sh alad, mille kinnikasvamist on veel võimalik vältida ning 

esteetilise väärtusega vaatekohad kaunile reljeefile, veekogudele ja ehitistele. Kogu töö tulemusena 

koostati kaardikihid, mis võimaldavad andmebaasi kasutajal erinevaid päringuid teha ning alade 

hooldusvajadust (vastavalt lähteülesandele kaks hooldusklassi) arvestades määrata ka nende pindala. 

Kokkuvõttes saab öelda, et Haanja looduspargi varasemad uurimistööd pärandkultuurmaastiku 

valdkonnas keskenduvad looduspargi paremini säilinud asustusstruktuuriga ja maakasutusega 

piirkondadele. Käesoleva andmebaasi ja tsoneeringu uudsus võrreldes Haanja varasemate uuringutega 

seisneb järgmises:  

 Haanja looduspargi digitaalne ajaloolise maakatte muutuste andmebaas on koostatud sama 

metoodika alusel, kui varem koostatud rahvusparkide maakatte muutuste andmebaasid; 

 andmebaas hõlmab kogu kaitseala territooriumi ja ala välispiirist kuni 500 meetri kaugusele 

 andmebaas on detailne, minimaalset digitaliseeritud üksuse suurusust ei ole seatud, seega on 

digitaliseeritud nähtuste arv (maakattetüübid) kordades suurem kui varasemate uuringute 

puhul; 

 talukohad ei ole digitaliseeritud punktobjektidena, vaid pindobjektidena so õuekohtadena; 

 andmebaasi kasutamine on lihtne ja loogiline – maakatte kujunemine erinevate ajajärkudel on 

leitav ühest kihist; 

 andmebaasi abil on võimalik eristada hästisäilinud maakattetüüpide paiknemine kõlviku 

täpsusega (püsinud metsaalad, avatuna püsinud alad jm). 



15  

3 METOODIKA  

Metoodika peatükk sisaldab digitaliseerimise metoodikat, digitaliseeritud maakatte muutuste analüüsi 

ja tsoneerimise metoodikat. Digitaliseerimise metoodikast antakse aruandes üldine ülevaade, sest 

andmebaasi kihtide juurde kuulub seletuskiri, kus on digitaliseerimise metoodikat täpsemalt 

kirjeldatud. 

3.1 DIGITALISEERIMISE METOODIKA ÜLDISELT 

Digitaliseerimisel kasutati kaartide võrdlevat vektoriseerimist. Ekraanil võrreldi kahte ajaliselt 

järjestikust kaarti ning vektoriseeriti üksnes muutused: objektid või kontuuride osad, mis „nooremal” 

kaardil puudusid. Kaarte võrreldi paarikaupa, null-punktiks võeti hetkeseis – ETAK. Vajalik oli teha 

vahet olulisel muutusel, mõõtkavade erinevustel ning kaartide kokku sobitamise ebatäpsusel. Üksiti 

tuli mõista eri aegade kaartidel rakendatud leppemärke ja nende käsitlemise erisusi. Maakattena 

vaadeldi loodusolude, tänapäevase ja mineviku maakasutuse koosmõjul tekkinud maapinna kattekihti, 

mida kujutati kaardil omaette nähtusena. Enamasti on maakatte klassid seotud taimkattega, aga ka 

inimese loodud rajatistega või on määratletud kasutusviisi järgi. ETAKi klassifikatsiooni alusel loodi 

pindalaliste objektide jaoks lihtsustatud klassifikatsioon ja leiti neile vastavused ajaloolistel kaartidel 

(tabel 1).  

 

Vastavalt topograafiliste andmete kaardistusjuhendile (Topograafiliste andmete kaardistusjuhend 

2006) kaardistatakse haritava maana põllumajanduslikult kasutatav maa ja sööt, kusjuures põlluks 

loetakse nii lühiealiste kui ka pikaealiste kultuuride kasvualad. Söödiks loetakse vähemalt kaks aastat 

harimata lagedad põllumaad. Ühtlaselt kinni kasvanud ja vähemalt 8 m kõrguse puittaimestikuga 

endine haritav maa kaardistatakse metsana. Haritav maa kaardistatakse metsana Rohumaadeks 

kaardistatakse alad, mis ei sobi intensiivseks põllukultuuride kasvatamiseks, sealhulgas ka kasutusest 

ebarahuldava kuivenduse või ebasobiva asukoha tõttu välja langenud endine haritav maa. Muu lageda 

alana kaardistatakse alad, mida ei saa kaardistada ühegi teise kõlvikuna, sh tehnovõrgu trass puistus, 

ehitus- ja karjääriala jm. Madalsood, rabad ja õõtsikud kaardistatakse märgaladena. Märgalad on 

liigniisked alad, mille on moodustunud turbakiht või mis on ajutiselt või pidevalt üleujutatud. Raba- ja 

madalsoometsad, kus puittaimestik on kõrgem kui 10 m, kaardistatakse metsana. Põõsastikuna 

kaardistatakse vähemalt 50% ulatuses põõsastega kaetud ala, kus puude esinemise korral on puuvõrade 

liituvus alla 30%. 
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Tabel 1 Digitaliseerimisel kasutatud maakatte nähtused ja maakatte koodid 

Maakate antud töös Maakatte kood Maakate antud töös Maakatte kood 
TEEALA 1 KALMISTU 10 
JÄRV 2 PÕLD 11 
VOOLUVEEKOGU 3 ÕU/ERAÕU 13 
SOO JA RABA 5 ROHUMAA 14 
METS 6 JÄÄTMAA 15 
PÕÕSASTIK 7 TIIK 17 
TOOTMISÕU 8 KARJÄÄR JA TURBAVÄLI 18 
MUU LAGE/AVAALA 9 ÕÕTSIK 21 

 

Maakatte arenguteede jälgimiseks loodi digitaalne kaardikiht Haanja_alad.tab. Alade pindalad on 

arvutatud cartesian meetodil. Joonobjektidena digitaliseeriti ajaloolised ja kaasaegsed teed 

(Haanja_teed.tab) ning ETAKi vetevõrk (Haanja_veed_jooned). Analüüsitud kaartide, maakatte 

nähtuste, alade, teede ja vete kihi kohta saab täpsemat infot aruandega kaasasolevast failist 

Muudatuste_seletuskiri_2021.doc. 

3.1.1 Analüüsitav kaardimaterjal 

Kaartide valikul lähtuti sellest, et kaardid peaksid katma kogu uuritava ala ja hõlmama võimalikult 

pikka ajajärku. Ühtlasi pidid nad sisu ja mõõtkava poolest olema ühte laadi ning koostatud võimalikult 

lähedaste ajavahemike järel. Haanja looduspargi maakasutuse dünaamika uurimiseks kasutatud 

kaardid (joonis 8) hõlmavad umbes saja-aastase ajavahemiku ja katavad kogu uuritava ala. 
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ETAK, 1:10 000 põhikaart, 1:10 000 katastrikaart, 1: 10 000 

   

NL c63 topokaart 10T EV topokaart 50T üheverstane, 1: 42 000 

Joonis 8 Väljavõtted analüüsitud kaardimaterjalist 

 
Siin ja edaspidi on kaartide juures kasutatud Maa-ameti kaardirakenduses toodud aastaarve. 

Üheverstasel kaardil on kujutatud olukorda 19.–20. sajandivahetuse paiku. Haanjat põhiosas kattev 

üheverstase kaardi leht on koostatud 1913. aastal.  Kaitseala lõunaosa kaardistati hiljem, alles aastal 

1922. Edaspidi kasutatakse selle kaardikihi kohta lühiduse mõttes aastaarvu 1913. Kuigi 

kaardistamistehnilisest seisukohast esineb üheverstalisel kaardil ilmselt vigu, ei kahanda see sugugi 

kaardi väärtust ajalooliste uurimuste tegemisel. Eesti Vabariigi aegset seisu kajastavad EV topokaart 

50T 1937. a. (Noodasjärv), 1938. a. (Rõuge) ja 1939. a. aasta kaardilehed. Edaspidi kasutatakse  selle 

kaardikihi kohta aastaarvu  1939. 1939. a. EV topokaart kajastab valdavalt maakatte seisu, mis oli 

kujunenud Eesti Vabariigi ajal. Ühismajandite maakasutuse mõju peegeldavad 1986. a. (Rõuge 

ürgorg), 1970. a. ja 1971. a. kaardilehed. Edaspidi kasutatakse selle kaardikihi (NL c63 10T topo) 

kohta aastaarvu 1971. 1989. a. katastrikaart annab ülevaate nõukogude perioodi lõpu maakasutusest. 

Põhikaart iseloomustab maastikus toimunud muutusi peale 1990ndate reforme ning enne Euroopa 

Liiduga liitumist (kaardistus aastast 2003). ETAKi kaardikihid kajastavad praegusaegset maakatet 

(viimased muudatused on aastast 2019). 
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3.2 MAAKATTE MUUTUSTE ANALÜÜSI JA TSONEERINGU METOODIKA 

Kaitseala maakatte muutusi analüüsiti looduspargi piires (ilma puhvervööndita). Mitu sarnast nähtust 

liigitati ühte gruppi näiteks õõtsik ja soo gruppi soo (S), tiik, järv ja jõgi gruppi veekogu (V) ning 

jäätmaa, tee, karjäär, kalmistu ja tootmisõu gruppi tehisala (T). Andmete analüüsi tulemusel jagati 

areaalid tsoonideks vastavalt muutuse iseloomule ja ajaperioodidele, võttes arvesse maastike ja 

maakasutuse muutuste üldisi trende ning piirkondlikku omapära. Iga tsoon sai endale muutuse 

olemust väljendava nimetuse Näiteks kuuluvad tsooni püsinud metsaalad ka need ETAKi metsaalad, 

mis ühel või kahel vahepealsel kaardil on kaardistatud kas soona või põõsastikuna Tsoonid omakorda 

moodustasid vastavalt muutuse põhiolemusele neli suuremat rühma. 

Lisaks analüüsitud kaartidele kasutati tsoneeringu koostamisel taustaandmetena Rahvusarhiivi 

kaartide infosüstemis olevad digiteeritud Haanja ümbruse mõisate maakasutuskaarte, Metsaregistri 

eraldiste kihti, Keskkonnaregistri kaitseala vööndite, NATURA elupaikade ja 2019. aastal hooldatud 

pool-looduslike koosluste (PLK) kihte, samuti PRIA 2020 aasta toetustaotlusega põllumassiivide 

andmeid. Maakatte olemust ja muutusi kontrolliti välitöödel, analüüsides kohapealset olukorda. 

Välitööd toimusid 11.09.2020, 13.10.2020 ja 12-13.11.2020. 

Tsoneeringu koostamisel kehtinud/tsoneeringu kasutamisel kehtivad põhimõtted: 

 Kaasaegne kaart on kõige täpsem. Vastuolude korral võeti tsoonide määramisel aluseks ETAK. 

 Maakattel võib olla erinevaid tõlgendusvõimalusi. Näiteks võib niisket niitu kaardistada 

rohumaana, kui seda ei ole aga hooldatud, siis ka soona. Puudega heina- ja karjamaid võib 

kaardistada nii metsana kui rohumaana. Kultuurrohumaid võib kaardistada nii haritava maana 

kui rohumaana. Hõre märg mets võib olla kaardistatud soona või noorendik põõsastikuna. 

Seetõttu ei loetud erinevate tõlgendusvõimalustega maakatte ühel kaardil või kahel varasel 

kaardil esinemist maakatte muutuseks, näiteks kui neljal kaardil esines mets ja ühel põõsastik 

või soo, loeti ala püsinud metsaks. 

 Tsoneering sisaldab arvukalt väikesepinnalisi areaale, mis võivad paikneda eraldi teistesse 

tsoonidesse kuuluvate areaalide vahel. Sellised areaalid on kujunenud tulenevalt erinevate 

perioodide kaartide erinevast mõõtkavadest, täpsusest ja kaardistamismetoodikatest. 

Tulenevalt Haanja maastikulisest liigendatusest on nende mõju suur. Seetõttu tuleb 

tsoneeringu kasutamisel selliste väikeste areaalide esinemisel neid käsitleda analoogiliselt 

kõrvalasuva kõlvikuga. ETAKi kõrgusjoonte kiht aitab näha kasutatud kaartide  nihke astet ja 

hinnata seda, kus areaali piir asuma peaks. 

 Väikeste areaalide periooditi erinev maakate võib kajastada kaardistusvigu. Andmebaas 

sisaldab märkimisväärsel hulgal väikesi alasid, mis jäävad erinevat tüüpi kõlvikute 

servaaladele ja nende alade üleminekud ei pruugi näidata tegelikku muutust. Näiteks kui 
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areaali koodis esines varasemal kaardil looduslik veekogu, mis ETAKil puudub, siis loeti see 

pärast kontrollimist kaartide erinevusest tulenevaks kaardistusveaks. 

  Metsastumise alguse arvestamine sõltub maakatte üleminekust. Üldiselt loeti metsastumise 

alguseks ala metsana kaardistamist, Üleminekul rohumaa-põõsastik-mets loeti põõsastik 

metsafaasiks so metsastumise alguseks. Üleminekul rohumaa-soo-mets loeti soo metsastumise 

alguseks. 

 Maakatte tegelik olemus ei pruugi selguda kaardiandmetest. Välitööde käigus tuvastati, et 

põldude ja rohumaade olemus võib olla väga erinev, sisaldades muuhulgas mitmeaastaseid 

sööte ja metsastuvaid maid. Nõupidamisel Keskkonnaametiga otsustati, et tsoneeringus ei 

eristata metsastuvaid põllumaid, sest neid on võimalik eristada ETAKi andekihi alusel. 

 Kõikide areaalide ülekontrollimine looduses ei mahtunud antud töö raamesse. Andmebaasi 

kasutamisel tuleb sõltuvalt teemast kasutada ka teisi olemasolevaid andmebaase nagu näiteks 

Metsaregister, EELIS, mullakaart jne. 

 Õuealade näilise või tegeliku nihkumisega ei ole arvestatud. Õuealade puhul ei lähtuti 

kaardiandmetest, sest talukohtade säilimist on juba uuritud eraldi töödes (Merila jt 2007)  

 

Haanja looduspargi Haanja_alad.tab kihis digitaliseeritud pindobjektid jagati vastavalt looduspargi 

maakatte muutuste iseloomule rühmadesse ja tsoonidesse. Iga tsooni kohta koostati 

kaitsekorralduslikud ettepanekud ja soovitused alade edaspidiseks kasutamiseks ja kaitseks. 

Soovitused lähtuvad kaardianalüüsi tulemustest so maakatte püsivusest, muutustest ja 

looduslikkusest. Püsinud või vähem muutunud avatud alade soovitused on suunatud nende 

säilitamisele, hooldamisele või taastamisele. Loodusliku maakattega alade puhul on soovitused 

suunatud nende säilitamisele, seisundi parandamisele ja täiendavale hindamisele. Soo ja 

metsakoosluste taastamise vajaduse hindamine ei mahu käesoleva töö raamidesse, kuna seda ei ole 

võimalik teha antud töö sisuks oleva kaardimaterjali analüüsi põhjal. Vastavalt ei anta käesoleva 

tööga ka soovitusi looduslike veekogude, olemasolevate ja endiste õuede ning tehisalade 

hooldamiseks. 

4 HAANJA LP MAAKATTE MUUTUSED  

Kogutud andmed võimaldavad analüüsida maakatte muutusi vanemast situatsioonist uuema poole (mis 

muutus milleks) ja maakatte kujunemist teiste maakattetüüpide arvelt (uuemast situatsioonist vanema 

poole). Haanja looduspargi kõigi maakattetüüpide pindalad ja protsentuaalsed muutused on ajastuste 

kaupa esitatud tabelis 2. Põhjalikumalt analüüsitakse suurema ulatusega maakattete muutusi. 

Peamised muutused Haanja looduspargis on seotud haritava maa, rohumaa ja metsaga. Kõige suuremad 

muutused on seotud põllu ja rohumaa pindala vähenemisega, millega on vastassuunaliselt toimunud 

metsasuse suurenemine. 
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Tabel 2  Kõigi analüüsitud maakattetüüpide pindalad ja osakaalud kogu looduspargi pindalast 

MAAKATTE TÜÜP 
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TEE                 71 0 71 0 

JÄRV 313 2 298 2 307 2 316 2 365 2 365 2 

JÕGI 1   2   1   2   1   2   

SOO 18   173 1 208 1 483 3 727 4 723 4 

METS 3856 23 4459 26 8067 47 9108 54 10343 61 10332 61 

PÕÕSASTIK 312 2 194 1 14 0 381 2 131 1 127 1 

TOOTMISÕU 1   3   11 0 31 0 11 0 11 0 

LAGE 2   4   29 0 468 3 533 3 523 3 

KALMISTU 5   6   4   5   4 0   0 

HARITAV MAA 9029 53 7891 46 4457 26 3736 22 2749 16 2732 16 

ÕU 251 1 255 2 138 1 253 2 374 2 366 2 

ROHUMAA 3251 19 3747 22 3783 22 2203 13 1635 10 1661 10 

JÄÄTMAA             6   1   1 0 

TIIK 1   6   16 0 48 0 51 0 80 1 

KARJÄÄR     1   5   1         0 

ÕÕTSIK                 44 0 47 0 

KOKKU PINDALA 17040 100 17040 100 17040 100 17040 100 17040 100 17040 100 

 
Haanja looduspargi metsarikkus on võrreldes 20. sajandi algusega suurenenud kaks korda. Analüüsitud 

kaartide põhjal on Haanja looduspark olnud kõige avatum 20. sajandi algul, kui põllu, rohumaa ja 

lageda all oli 68% (11 642 ha) ja metsa all 26% (4459 ha) kaitseala pindalast (joonis 9). Tõenäoliselt on 

metsa pindala olnud varem veelgi väiksem. 1939. a. põllumajandusloenduse andmetel oli talundite 

metsana registreeritud maa osakaal Haanja vallas vaid 7%. Metsastumine 19-20. sajandivahetuse ja 

1939. aasta topokaardi vahelisel perioodil tuleneb peamiselt tugevasti erodeeritud nõlvadel asuvate 

põldude metsastumisest ja metsastamisest. Sõja-aastail jäid harimata ja hakkasid metsa kasvama 

taas paljud põllud. Hiljem langes haritava maa hulgast suurtootmise tõttu välja enamik väikese ja 

keerulise kujuga nõlvadel paiknevad põllud. Avamaastiku osakaal katastrikaardi põhjal oli 38% (6406 

ha) ja metsasuse osakaal 53% (9108 ha). Põllumaa vähenemine ja metsamaa juurdekasv oli 

nõukogude perioodil eriti märgatav, kuna maaparandustööde tempo Haanja kõrgustikul oli tunduvalt 

aeglasem kui suuremas osas Eestis. Avamaastiku ja metsamaastiku muutused on visuaalselt hästi 

jälgitavad joonisel 10. 
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Joonis 9. Olulisemate maakattetüüpide pindalad ja osakaalud 

 

   
üheverstane, 1913 EV topokaart, 1939 NL c63 topokaart, 1971 

   
katastrikaart, 1989 põhikaart, 2003 ETAK, 2019 

 

Joonis 10. Viie kaardistusperioodi maakate Haanja looduspargist 

Maakatte üleminekud vanemast situatsioonist uuema poole ja maakatte kujunemine uuemast 

situatsioonist vanema poole on hästi jälgitavad tabelist 3. Diagonaalruutudes on 20. sajandil samaks 

jäänud maakattetüübi pindala. Tabeli veergudes on esitatud pindala ETAK kaardi andmeil, ridades 

üheverstase kaardi andmeil. 
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Tabel 3. Haanja looduspargi 20. sajandi alguse ja kaasaja maakattetüüpide võrdlus maatrikstabelina (pindalad hektarites). 
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AVAALA 0         2   0 0 0             2 

ERAÕU 13 85 37 1   49 2 53 3 5   0     2 0 251 

HARITAV MAA 298 217 2375 37   4624 68 1143 160 43 9 1 1 0 49 4 9029 

JÄRV 4 2 3 246   31 0 7 16 0   0       3 313 

KALMISTU 0   0     5   0             0   5 

METS 84 26 119 22   3291 11 126 155 7         9 5 3856 

PÕÕSASTIK 7 2 6 1   258 1 13 22 1         1 0 312 

ROHUMAA 117 34 192 56   2061 45 318 360 24 1 1     9 34 3251 

SOO 0     2   10     6             0 18 

TIIK   0       0   0 0 0             1 

TOOTMISÕU 0 0 0 0   0       0   0     0   1 

VOOLUVEEKOGU 1         0           1         1 

JÄÄTMAA                                 0 

KARJÄÄR                                 0 

TEEALA                                 0 

ÕÕTSIK                                 0 

ETAK KOKKU 523 366 2732 365 0 10332 127 1661 723 80 11 2 1 0 71 47 17040 
 

Maatrikstabelist (tabel 3) selgub, et metsastunud on 51% (4624 ha) 20. sajandi alguse põldudest. 

Kuppelmaastikul metsastusid eelkõige endistele võsamaadele 20. sajandi algul rajatud põllumaad, mis 

asusid taluõuedest ja põlispõldudest kaugemal või järskudel kuplinõlvadel. Kunagistest rohumaadest 

on metsastunud 63% (2061 ha). Metsastusid eelkõige soostunud ja sooniidud, mille mehhaniseeritud 

niitmine osutus majanduslikult ebaefektiivseks. Metsastunud alade ulatus ja ajajärk on kujutatud 

joonisel 11. Jooniselt 11 on näha, et avatud alade metsastumine on olnud märkimisväärseim 1939. a. 

topokaardi ja 1971. a. topokaardi vahel, kuid metsastumine on jätkunud ka hilisematel perioodidel. 
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A B

 

Joonis 11 Avatud alade metsastumine EV topokaardi ja NL c63 topokaardi vahel 3813 ha (B), NL c63 topokaardi ja 

katastrikaardi vahel 1327 ha (B) ning katastrikaardi ja ETAKi vahel 1158,364 (C). 

Maatrikstabelist saab muutused välja lugeda ka tagasiulatuvalt. Praegustest metsadest 65% on 

kujunenud põllumajandusliku maa arvelt, eelkõige haritava maa arvelt (45%, 4624 ha), vähem 

rohumaa arvelt (20%, 2061 ha). Maaparandustööd künklikul maastikul olid keerulisemad kui mujal 

Eestis. Seda näitab ka põllustatud rohumaade väike osakaal: 7% ETAKi põldudest on kujunenud 

Vene üheverstase kaardi rohumaa arvelt (192 ha). ETAKil kaardistatud rohumaadest 69% (1143 ha) 

on kujunenud haritava maa arvelt. Pooled praegustest soodest (360 ha, 50%) on Vene üheverstase 

kaardil olnud kaardistatud hoopis rohumaadena ja 160 ha (22%) põlluna. Suur osa viimastest ei 

kajasta tegelikke muutusi, vaid tuleneb kaartide erinevast mõõtkavast ja kaardistamise täpsusest, 

tegemist on väikeste areaalidega. Metsa kaardistamine soona (155 ha, 21%) hilisematel kaartidel 

tuleneb erinevatest metoodikatest maakatte määramisel erinevatel kaardistustel. 

 
Õuealade kui suhteliselt väikeste areaalide puhul tulevad mõõtkava ning kaardistamise 

põhimõtetest tulenevad erinevused eriti hästi esile. Õuealade üleminek teisteks 

maakattetüüpideks ei pruugi näidata talukoha kadumist. Mõnel juhul võib olla talukoht säilinud, 

kuid õueala veidi nihkunud. Näiteks võidi uued hooned ehitada vana õue kõrvale. Mida hilisemad 

kaardid, seda täpsemaks võib lugeda õuealade kaardistamist. Õueala üleminek teisteks 

maakattetüüpideks on olnud suurim 1939. a topokaardi ja 1971. a. topokaardi vahelisel perioodil, 

mil kadus 198 ha õuealasid. Õuealade kujunemine teiste maakattetüüpide arvelt on olnud suurim 

katastrikaardi ja ETAKi vahelisel perioodil, mil õuealade pindala suurenes 183 ha. 

 
Kaardistamise põhimõtetest tulenevad erinevused paistavad hästi silma ka veekogude puhul. 

Veekogude puhul ei pruugi tabelis kajastuvad muutused olla kõige loogilisemad ja nende püsivuse 

osas on õigem lähtuda kaardistuse viimasest seisust. 
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5 HAANJA LP MAAKATTE TSOONID  

Haanja looduspargi digitaliseeritud pindobjektid on vastavalt looduspargi maakatte muutuste 

iseloomule tsoneeritud nelja rühma: loodusliku maakattega alad, metsastunud endised avatud alad, 

avatud alad ja muud alad (tabel 4). Rühmad jagunevad kaheksateistkümnesse tsooni: püsinud 

metsaalad, märgalad, muud märgalad, looduslikud veekogud, 20. sajandi alguses metsastunud alad, 

kolhoosiajal metsastunud põllud, kolhoosiajal metsastunud rohumaad, kaasajal metsastunud alad, 

muud metsastunud alad, ajaloolised põllud, pikaajalised söödid, ajaloolised rohumaad, põllustatud 

rohumaad, muud avatud alad, olemasolevad õuealad, endised õuealad, tehisalad ja tiigid.  

Tabel 4 Tsoonide nimed ja pindalad 

LOODUSLIKU MAAKATTEGA ALAD 

püsinud metsaalad 2418 ha 

märgalad 322 ha 

muud märgalad 424 ha 

looduslikud veekogud 367 ha 

METSASTUNUD ENDISED AVATUD ALAD 

20. sajandi alguses metsastunud alad 1380 ha 

kolhoosiajal metsastunud põllud 3615 ha 

kolhoosiajal metsastunud rohumaad 1459 ha 

kaasajal metsastunud alad 932 ha 

muud metsastunud alad 534 ha 

AVATUD ALAD 

ajaloolised põllud 3406 ha 

pikaajalised söödid 352 ha 

ajaloolised rohumaad 243 ha 

põllustatud rohumaad 146 ha 

muud avatud alad 607 ha 

MUUD ALAD 

olemasolevad õuealad 366 ha 

endised õuealad 306 ha 

tehisalad 82 ha 

tiigid 79 ha 

5.1 LOODUSLIKU MAAKATTEGA ALAD 

Rühma kuuluvad püsinud metsaalad, märgalad, muud märgalad ja looduslikud veekogud. 

5.1.1 Püsinud metsaalad 
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Tsooni kuuluvad metsaalad, mis on kaardistatud metsana või on ühel või kahel vahepealsel kaardil 

tähistatud soona või põõsastikuna. Piiri tõmbamine soostunud metsa ja soo vahele sõltub suuresti 

kaardistamise põhimõtetest ja kaardistaja valikust. Püsinud metsaalade hulgas on nii vahepeal lagedaks 

raiutud metsi, kogu vaadeldava aja püsinud metsi kui ka värskeid lageraielanke. Kui muidu metsana 

kaardistatud alal esineb vahepealsel kaardil põõsastik, siis võib eeldada, et põõsastikuna on 

kaardistatud taastuv lageraielank. Kui alal on põõsastik vaid üheverstasel kaardil ja ülejäänutel mets, 

võib see ka märkida mõne varasema põllumajanduslikus kasutuses olnud kõlviku kinnikasvamist või 

soise ala puistu tihenemist, kuid sel juhul on ala metsa kujunemiseks olnud juba ligi 100 aastat aega 

ning see väärib käsitlemist püsinud metsaalana. Tsooni kuuluvad alad võivad sisaldada vanu 

bioloogiliselt väärtuslikke metsi. Sellese gruppi kuuluvate vanemate metsade hulgas võib olla 

potentsiaalseid Natura elupaiku. 

 

Joonis 12 Püsinud metsaalad Haanja ümbruses (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Säilitada alad metsana, neid mitte raadata ja uusi elamukohti rajada. Võimalusel vältida ka 

piiranguvööndeis lageraideid ning majandada metsi püsimetsana. Vältida tsooni elektriliinide või 
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muude taristuobjektide rajamist. Tsooni jäävatel inventeerimata aladel on soovitav viia läbi Natura 

elupaikade inventuur üle 80 aasta vanustes okasmetsades ja üle 70 aasta vanustes lehtmetsades, mida 

ei ole viimase 10 aasta jooksul majandatud. 

5.1.2 Märgalad 

Tsooni kuuluvad potentsiaalsed looduslikus seisundis sood ja järvede ääres esinevad õõtsikud, mis on 

ETAKil märgitud soona ja mis on ühel või mitmel varasemal kaardil tähistatud soona, põõsastikuna, 

metsana või veekoguna. Viimaste puhul on küsimus enamasti õõtsiku ja veekogu piiri määramises. 

Tsooni kuuluvad ka need sood, mis on rohumaana tähistatud ühel vanemal kaardil. Järjepidevalt kõigil 

viiel kaardil soona märgistatud alasid on vähe, mis näitab, kui erinevalt on soid tõlgendatud. Tsooni 

eraldamisel on lähtutud põhimõttest, et ETAKi kaardistus on kõige täpsem.  

 

Joonis 13 Hõreda männikuga  looduslik märgala (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Ei soovita rajada uusi kuivendusobjekte. Olemasolevate kuivendussüsteemide ja üksikkraavide 
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rekonstrueerimisel vööndites, kus see on lubatud, tuleb kaaluda mõju loodusväärtustele. Kuivenduse 

rekonstrueerimist võib lubada ka kohtades, kus see mõjutab õueala kasutamist. Metsamassiivides 

asuvate sooalade puhul tuleb kraavide rekonstrueerimist vältida (va elamu- ja põllumajandusalade 

eesvoolud). Järveäärseid õõtsiksoid säilitada olemasoleval kujul, mitte muuta kaldajoont ja rajada 

paadikanaleid, pääsud järve äärde lahendada laudteedega. Vältida veekogude rajamist soodesse või 

nende asemele. Ka väiksepinnalised soolaigud on elustiku mitmekesisuse seisukohast olulised. 

Vajadusel võib kaaluda ühe veekogu rajamist hoonekompleksi lähiümbrusse selle teenindamiseks (saun 

ja kastmisvesi). Kahepaiksete kudeveekogude rajamisel vältida looduslikus seisundis sooalasid. 

Kobraste üleujutusaladel on üldjuhul lubatud tamme lõhkuda, eemaldada üleujutusest kahjustatud 

puid ning taastada vooluveekogude voolusänge. Kobraste üleujutusalade säilitamist tuleb eelistada 

asukohtades, kus need mattuvad või piirnevad II kategooria kaitsealuste liikide elupaikadega. 

5.1.3 Muud märgalad 

Tsoon muud märgalad sisaldab alasid, mis on ETAKil märgitud sooks, kuid  varasematel kaartidel 

märgitud muuks kõlvikuiks kui soo, mets, põõsastik või õu. Sisaldavad näiteks vahepeal haritavaks 

määratud alasid sh endisi maaparandusobjekte ja kultuuristatud rohumaid, kobraste poolt üleujutatud 

alasid jms. Nende hulgas on potentsiaalseid looduslike rohumaid, aga ka  palju väikseid alasid, mida 

nende muutliku kaardistuse tõttu ei ole võimalik käsitleda looduslike sooaladena. 

  

Joonis 14 Muu märgala võib olla kobraste poolt üleujutatud endine heinamaa (vasakul), aga ka väiksem märg ala põllumaa 
servas (Fotod: M. Semm ja P. Tomson, 2020). 

Soovitused: 

Kraavide rekonstrueerimisel hinnata mõju naaberkooslustele. Kraavide rekonstrueerimist kaaluda 

kohtades, mis on endised niidualad ning millel on säilinud niiduale iseloomulikke taimeliike ja 

lagedamaid laike ning mille puhul on ette näha nende edasist põllumajanduslikku kasutamist. Ei soovita 

rajada uusi kuivendusobjekte. Kobraste  üleujutusalade puhul tuleb arvestada nende positiivse mõjuga 

elustikule, eelkõige kahepaiksetele. Kuivenduse rekonstrueerimist võib lubada ka kohtades, kus see 
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mõjutab õueala kasutamist.  

5.1.4 Looduslikud veekogud 

Tsooni kuuluvad ETAKil kaardistatud jõed ja järved. 

 

Joonis 15 Vaade Vihtla järvele (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Ei soovitata muuta looduslike veekogude kaldajoont. Pääsud veekogudele tuleb lahendada laudteede 

ja paadisildade abil. Ajalooliste veskipaisude rekonstrueerimisel tuleb säilitada veskijärve ajalooline 

suurus ja kuju, uusi paisjärve rajada ei soovitata. Käesoleva tööga veekogude tervendamiseks soovitusi 

ei anta. 
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5.2 METSASTUNUD ENDISED AVATUD ALAD 

Rühma kuuluvad endistel põllumajanduskõlvikutel kasvavad sekundaarsed metsakooslused – 20. sajandi 

alguses metsastunud alad, kolhoosiajal metsastunud põllud, kolhoosiajal metsastunud rohumaad, 

kaasajal metsastunud alad ja muud metsastunud alad. Tsoonidesse jagunemise määras ära varasem 

maakasutus, metsade vanus ja ajaloolise maakasutuse taastamise perspektiiv. 

5.2.1 20. sajandi alguses metsastunud alad 

Tsooni kuuluvad metsad, mis on üheverstasel kaardil põllumaa või rohumaa ning hilisematel kaartidel 

mets, põõsastik või soo. Suur osa neist 20. sajandi alguses metsastunud põllumaadest olid endised 

järskudel nõlvadel asuvad võsamaad, mida ei olnud otstarbekas põlluna kasutada. Need metsad on 

valmivad või vanad ja võivad olla juba bioloogiliselt väärtuslikud, tihti on järskudel kallakutel asunud 

metsad vähese majandusmõjuga. Samas võivad osa neist metsadest juba ka raiutud olla. 

 

Joonis 16 Osa 20. sajandi alguses metsastunud aladest võivad juba raiutud olla (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 
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Soovitused: 

Tsooni jäävatel inventeerimata aladel on soovitav viia läbi Natura elupaikade inventuur üle 80 aasta 

vanustes okasmetsades ja üle 70 aasta vanustes lehtmetsades. Ülejäänud metsade osas korraldada 

kaitset vastavalt kaitse-eeskirjale, võimalusel vältida lageraideid ja majandada metsi turberaietega 

või püsimetsana. 

5.2.2 Kolhoosiajal metsastunud         põllud 

Tsooni kuuluvad noored sekundaarsed arumetsad, mis on olnud 1939. aasta topokaardil põld ning 1971. 

aasta topokaardil või 1989. aasta katastrikaardil mets või põõsastik (va endised talukohad). Lisaks on 

siia liidetud alad, mis on varasemal kaardil märgitud haritavaks maaks ja 1939. aastal või  1971. aastal 

rohumaaks arvestusega, et metsastumisele on eelnenud söödifaas, mida kaardistaja on käsitlenud 

rohumaana. 

 

Joonis 17 Metsastunud põllumaad iseloomustab tasane maapind (Foto: M. Semm, 2020). 
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Joonis 18 Kolhoosiajal metsastunud põllumaa (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Üldjuhul tuleks kolhoosiajal metsastunud põllumaid majandada metsana va, kui maaomanik või riigile 

kuuluva endise eramaa osas kohalik kogukond ei ole näidanud üles põllumaa taastamise huvi. Puhastada 

võib metsaservi olemasolevate põllumaade servades. Väikepinnaliste alla 0,5 ha hektari põllumaade 

taastamine on lubatud põllumajanduskõlvikutega piirneval alal, kui on ette näha, et ala läheb 

põllumajanduslikku kasutusse või ala piirneb vahetult õuemaaga. Kui tegemist on suurema pindalaga 

kompaktse alaga, viiakse alal läbi inventuur, mille tulemustest sõltub, kas ja kuidas ala endine 

põllumajanduslik maakasutus taastatakse. 

5.2.3 Kolhoosiajal metsastunud rohumaad 

Tsooni kuuluvad metsad, mis on vähemalt 1939. a. topokaardil  kaardistatud rohumaana ning 

üheverstasel kaardil võivad olla kaardistatud ka veekogu, põõsastiku, lagedana või metsana ja alates  

1971. aasta topokaardist või katastrikaardist metsa, soo või põõsastikuna. 
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Joonis 19  Kolhoosiajal metsastunud soine niit on kujunenud kaasikuks (Foto: P. Tomson, 2020). 

Soovitused: 

Üldjuhul tuleb kolhoosiajal metsastunud rohumaid majandada metsana va, kui maaomanik või riigile 

kuuluva endise eramaa osas kohalik kogukond ei ole näidanud üles rohumaa taastamiseks huvi. 

Puhastada võib metsaservi olemasolevate põllumajandusmaade servades ning raadata võib 

põllumajandusmaastikes küngaste vahelistes lohkudes olevaid väikesepinnalisi endisi niidualasid (va 

Natura elupaigad), kui on ette näha, et ala läheb edaspidi põllumajanduslikku kasutusse. Kui tegemist 

on suurema pindalaga kompaktse alaga, viiakse alal läbi inventuur, mille tulemustest sõltub, kas ja 

kuidas ala endine põllumajanduslik maakasutus taastatakse. Alasid ei kujundata veekogudeks.  

5.2.4 Kaasajal metsastunud  alad 

Tsooni kuuluvad looduspargi eksisteerimise ajal kinnikasvanud avamaastikud, mis on olnud 1989. aasta 

kaardil põld, lage või rohumaa ning on märgitud metsaks kas põhikaardil ja ETAKil või ainult ETAKil va 

21. sajandil metsastunud endised talukohad. 
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Joonis 20 Kaasajal metsastunud alasid  võiks taastada maastiku avatuse eesmärgil (Foto: M. Semm, 2020). 
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Soovitused: 

Maksimaalselt taastada avatud ala. Vältida puude ja puudegruppide jätmist avatud aladele. Alasid 

kasutada maksimaalselt põllumajandusotstarbel, vältida suurte murualade kujundamist. Avatud alade 

taastamisel säilitada maastikule ajalooliselt iseloomulikke maastikuelemente. 

5.2.5 Muud metsastunud alad 

Tsooni kuuluvad kõik muud metsastunud endised avatud alad, mis ei kuulu eelpoolnimetatud tsoonidesse. 

Sisaldavad endisi karjäärialasid, metsastunud tehisalasid ja muid vähe esinevaid nähtusi. Suure osa 

moodustavad ka kaartide erinevusest ja peamiselt väikesed kuni 2 ha suurused alad. 

 

Joonis 21 Valdavalt metsana kaardistatud ala on 1939. a. topokaardil kaardistatud rohumaana (Foto: M. Semm, 2020). 

Soovitused: 

Majandada metsalana või  väikeste alade puhul ka sarnaselt muu kõrval asuva kõlvikuga. 
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5.3 AVATUD ALAD 

Rühma kuuluvad ajaloolised põllud, pikaajalised söödid, ajaloolised rohumaad, põllustatud rohumaad 

ja muud avatud alad. 

5.3.1 Ajaloolised põllud 

Tsooni kuuluvad avatud alad (ETAKil määratud lageda, haritava maana, rohumaana või põõsastikuna), 

mis on olnud haritav maa vähemalt kolmel 20. sajandi kaardil ning püsinud siiani avatuna või 

taastavana. Kui ala on vahepeal kaardistatud rohumaana või muu lagedana, võib see tulla sellest, et 

maa oli vahepeal söödis. Käesolev tsoneering tugineb kaardianalüüsil ja kaartidel põhineval 

andmebaasil ning ei erista selliseid alasid, mis on ETAKil märgitud avatuks, kuid tegelikkuses seda ei 

ole. Välitöödel ilmnes, et ETAKil avatuks märgitud aladel võib kasvada ka puid ja puudegruppe. Tsooni 

eesmärk on väärtustada ajaloolist põllumaad, sest pärandmaastike kaitse on Haanja looduspargi üks 

kaitse-eesmärke, mitmetes piiranguvööndites on eesmärgiks ka põllumajanduslik maakasutus.  
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Joonis 22 Ajaloolised põllud on soovitav hoida avatuna (Foto: K. Kirsimäe, 2020).  

  

Joonis 23 Ajalooliste põldude hooldatuse tase võib olla erinev (Foto: M. Semm, 2020). 

Soovitused: 

Avatud alad on soovitav hoida avatud maastikuna, alad puhastada põõsastest ja puudest. Põldude kõrval 
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on perspektiive alade kasutamine püsirohumaadena. Rohttaimestiku korduvat purustamist tuleks 

hooldusvõttena vältida. Puud ja puudegrupid tuleks avatud aladelt eemaldada, samuti regulaarselt 

eemaldada metsaservadest avatud alale langenud ja kaldus puud, mis hooldamist takistavad ning 

servavõsa kunagise avatud ala piirini. Eemaldada tuleks põllumajandusliku maa ja metsastuva kõlviku 

servaaladel, teeservades, kraavide kallastel ja kõlvikute vahel ribadena endisel põllumaal kasvavat 

võsa. Vältida tuleb avatud alade struktuuri lõhkumist kruntimisega. Uued teed ja õhuliinid rajada 

võimalusel piki kõlviku piire. Uusi veekogusid mitte rajada, vajadusel võib kaaluda ühe veekogu 

rajamist hoonekompleksi lähiümbrusse selle teenindamiseks (saun ja kastmisvesi).  

Uute mittepõllumajandusotstarbega hoonete rajamisel tuleb lähtuda tööst Haanja looduspargi 

maastikuline tsoneering toodud soovitustest (Merila jt 2007). Kindlasti tuleb vältida maade kruntimist 

ja uute hoonestusalade rajamist ajaloolisele põllumaale. 

5.3.2 Pikaajalised söödid 

Tsooni kuuluvad alad, mis on olnud ajalooliselt põllumaa ja jäänud sööti juba nõukogude perioodil, 

kuid püsinud avatuna. Arvestades söödifaasi pikaajalisust võib eeldada, et neil aladel on kujunenud 

juba stabiilne ja suhteliselt liigirikas rohttaimestik, mistõttu need pakuvad elupaiku niitudest 

sõltuvatele liikidele  ning võivad kvalifitseeruda pool-looduslikeks rohumaadeks. 
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Joonis 24 Pikaajalised söödid võivad kvalifitseeruda pool-looduslikeks rohumaadeks (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Soovitav on inventeerimata alad inventeerida, pool-looduslike alade kriteeriumitele vastavaid alasid 

majandada vastavalt, mitte kvalifitseeruvaid hoida avatuna, vältida purustamist. Maaomaniku huvi 

korral võib pool-looduslikeks kooslusteks mitte-kvalifitseeruvaid alasid põllustada. Vältida tuleb maade 

kruntimist ja uute hoonestusalade rajamist.  

5.3.3 Ajaloolised rohumaad 

Tsooni kuuluvad avatud alad, mis on kahel vanemal kaardil kaardistatud rohumaana või muu kõlvikuna, 

mida saab suure tõenäosusega tõlgendada rohumaana. Rohumaa-metsaks või metsast-rohumaaks 

ülemineku puhul on arvestatud, et paljud ajaloolised heina ja karjamaad olid hõreda puurindega ning 

kaardistaja võis neid tõlgendada puistuna. Kui alal on põld olnud vaid üheverstasel kaardil ja edasi 

märgitud rohumaa, siis on ala rohumaaks kujunemiseks olnud juba ligi 100 aastat aega ning see väärib 
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käsitlemist ajaloolise loodusliku rohumaana. Ajaloolised looduslikud rohumaad võivad kahel uuemal 

kaardil olla kaardistatud ka soona või põõsastikuna, sest paljud niisked ajaloolised rohumaad on täna 

kasutusest väljas, kuid siiski säilinud veel suhteliselt avatuna ja seetõttu taastatavad. Tsoon sisaldab 

potentsiaalseid veel arvele võtmata pool-looduslikke kooslusi, kuid osad alad võivad olla ka vahepeal 

kultuuristatud, seda kaardimaterjal ei tarvitse kajastada. Tsooni jääb ka kobraste poolt üle ujutatud 

alasid. 

 

Joonis 25 Ajalooliselt rohumaana ja ETAKil muu lagedana kaardistatud ala. Ajalooline rohumaa on küll suures ulatuses 
põõsastega kaetud, kuid põõsaste vahel on säilinud niidutaimestik ja kooslust on võimalik taastada (Foto: K. Kirsimäe, 
2020). 
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Joonis 26 Ajalooliste rohumaade metsastamist tuleks vältida (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused:  

Maksimaalselt kõiki ajaloolisi rohumaid säilitada avatuna. Soovitav on rohumaid kasutada karja või 

heinamaana, vältida rohu korduvat purustamist, alade hooldamist murualadena või nende põllustamist. 

Inventeerida kõik seni inventeerimata ajaloolised rohumaad ning vastavalt tunnustele määrata PLKd. 

Neid alasid, mis PLKd ei ole, hooldada edaspidi sarnaselt avatud aladele. Erilist tähelepanu tuleks 

pöörata piirkonnale ajalooliselt tüüpiliste niiskete niitude säilitamisele. Alasid mitte kruntida, neile 

mitte ehitada (va kergeid loomade varjualuseid). Ajalooliste kraavide hooldamise kavandamisel 

kaaluda tegevuse mõju loodusväärtustele ning vajadusel, kui sellest sõltub ala põllumajanduslik 

kasutamine, taastada üksikkraavid kasutades kergemat tehnikat ning hajutades väljakaevatud pinnas 

vähemtüüpilise taimestikuga niiduosadele või ära vedada. Vältida veekogude rajamist. Ka 

väiksepinnalised niidulaigud on elustiku mitmekesisuse seisukohast olulised. Vajadusel võib kaaluda 

ühe veekogu rajamist hoonekompleksi lähiümbrusse selle teenindamiseks (saun ja kastmisvesi). 

Kahepaiksete kudeveekogusid ja loomade jootmiskohti võib rajada karjatamiseks kasutatavatel aladel. 

Kindlasti tuleb vältida maade kruntimist ja uute hoonestusalade rajamist ajaloolisele põllumaale. 
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5.3.4 Põllustatud rohumaad 

Tsooni kuuluvad alad, mis üheverstasel kaardil või 1939. aasta topokaardil on tähistatud loodusliku 

rohumaana ning  nõukogude aegsel topokaardil või katastrikaardil haritava maana ning mis on jäänud 

avatuks st märgitud ETAKil põõsastikeks, soodeks, rohumaadeks, muuks lagedaks või haritavaks maaks. 

Nende hulgas on ajaloolised niidud, mida on kuivendatud ning neile rajatud kultuurrohumaad on 

kaardistatud haritava maana ning muud nõukogude perioodil põlluks muudetud alad. 

 

Joonis 27 Piusa jõe kultuuristatud lammirohumaa on ETAKil kaardistatud soona (Foto: M. Semm, 2020). 
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Joonis 28 Metsade vahel paiknev väike kultuuristatud rohumaa on olnud järjepidevalt hooldatud (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Alad tuleb hoida avatuna, eemaldada võsa kraavide servadelt. Neil aladel, mis ei ole määratud Natura 

elupaikadeks, tuleb maaparandussüsteeme hooldada. Natura elupaikades tuleb enne hooldamise 

planeerimist hinnata kuivendussüsteemide mõju kaitstavale Natura elupaigale. 

5.3.5 Muud avatud alad 

Siin on alasid, millel puudub järjepidev maakate ning seetõttu ei ole selle määratlemine lähtuvalt 

kaitse-eesmärkidest ja väärtustest võimalik. Tsooni kuuluvad kolhoosiajal avatuks muutunud alad, 

nõukogude ajal tootmisõuedena või karjääridena kasutusele võetud alad, ajalooliselt avatud alad, mis 

on mõnel vahepealsel kaardil kaardistatud metsana või kõigil kaartidel avatud maakattena 

kaardistatud. Sellesse tsooni kuulub ka palju väikesi areaale, mis asuvad teiste areaalide servaaladel 

ega kajasta tegelikke muutusi. 
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Joonis 29. Muude avatud alade hulka jäävad muuhulgas liinitrassid ja Kütioru suusanõlvad (Fotod: K. Kirsimäe ja M. Semm, 
2020) 

 

Joonis 30 Muude avatud alade hulka arvati ka ETAKil põõsastikuna kaardistatud alad. Põhimõtteliselt on tegu hõreda 
märja metsaga, mille eemaldamist võiks kaaluda maastiku avatuse eesmärgil (Foto: M. Semm, 2020) 
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Joonis 31 Kolhoosiajal avatuks muutunud ala on taas metsastumas. ETAKil kaardistatud endiselt haritava maana (Foto: M. 
Semm, 2020). 

 

Joonis 32 Haanja suusarajad (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 
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Tsooni kuuluvad alad, mis on 1939. ja 1989. aastal kaardistatud metsana ning on märgitud muuks 

lagedaks kas põhikaardil ja ETAKil või ainult ETAKil.  

Soovitused: 

Hooldada vastavalt neil paiknevate rajatiste ja objektide otstarbele. Puhkemajanduse ja -rajatistega 

mitte seotud alasid hoida avatuna maastiku avatuse eesmärgil. 

5.4 MUUD ALAD 

Rühma kuuluvad olemasolevad õuealad, endised õuealad, tehisalad ja tiigid. 

5.4.1 Olemasolevad õuealad 

Tsooni kuuluvad ETAKil kaardistatud õued. 

 

Joonis 33. Olemasolev õu traditsiooniliste taluhoonetega (Foto: P. Tomson, 2020). 
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Soovitused: 

Ehitiste püstitamisel lähtuda Haanja looduspargi kaitse-eeskirjast ja tööst Haanja looduspargi 

maastikuline tsoneering (Merila jt 2007) toodud soovitustest. 

5.4.2 Endised õuealad 

Tsooni on arvatud alad, mis on vähemalt ühel ajaloolisel kaardil märgitud õuealaks, kuid ETAKil ei ole 

kaardistatud õuena, tehisalana, veekoguna ega soona. Väga paljud endiste õuede tsooni kuuluvad alad 

on tegelikult olemasolevate õuede osad, mis jäävad ETAKil olevast õuealast välja või mida ei ole 

vanematel kaartidel kaardistatud täpselt ning seetõttu jääb ekslik mulje, nagu oleks tegemist tänaseks 

kadunud õuega. Üksikjuhtudel jääb endine õueala servamisi sihtkaitsevööndisse. Seega ei ole võimalik 

anda üldist hinnangut õuealadega toimunud tegelike muutuste kohta, vaid iga talukohta tuleb vaadelda 

andmebaasi kasutades eraldi. 

 

Joonis 34 Kahel vanemal kaardil õuena kaardistatud talukoht (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 
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Soovitused: 

Uute eluasemekohtade rajamine on soovitatav eelkõige endistel talukohtadel st endisel õuemaal. 

Ehitiste püstitamisel lähtuda tööst Haanja looduspargi maastikuline tsoneering (Merila jt 2007). 

5.4.3 Tehisalad 

Tsooni kuuluvad teed, tootmisõued, jäätmaad ja karjäärid. 

 

Joonis 35 Tootmisõu (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Käesoleva tööga tehisalade hooldamiseks soovitusi ei anta, sest nende kasutus ja hooldamine lähtub 

alade spetsiifikast. Mahajäetud kolhoosiaegsed tootmishooned tuleb korrastada. 
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5.4.4 Tiigid 

Tsooni on arvatud ETAKil tiigina kaardistatud alad. Siia rühma kuuluvad nii taluõuedele olevad  

tehisveekogud kui ka vanemad  väikeveekogud. Tiikidena on kaardistatud ka kopraalasid ja 

kahepaiksete kudeveekogusid. 

 

Joonis 36 Veekogude kinnikasvamise vältimiseks tuleb niita tiikide ümbrust (Foto: K. Kirsimäe, 2020). 

Soovitused: 

Tehisveekogude puhul lubada nende hooldamist, vajadusel võib lubada kaldajoone muutmist kuid 

vältida tuleks tehisveekogude olulist laiendamist soo- ja niidukoosluste arvel. Vältida tuleks kalade 

asustamist väikeveekogudesse.  
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6 HAANJA LP MAAKATTE ANDMEBAASI JA TSONEERINGU FAILID  

 

 
Andmebaas 

1. Haanja_alad.TAB 

2. Haanja_teed_j.TAB 

3. 500mpuhver_HaanjaLP_02mai2019.TAB – Haanja LP territoorium koos 500 meetrise 

puhveralaga. 

4. Haanja_veed_jooned.TAB – ETAKi vete jooned. 

5. HaanjaLP.WOR – kõiki kihte ja neist tuletatud teemakaarte hõlmav töökeskkond. 

6. HaanjaLP_02mai2019.TAB – Haanja LP territooriumi välispiir 

7. HaanjaLP_legend.TAB 

8. HaanjaLP_legend.png 

9. ETAK_nahtused.TAB 

10. Kattuvadruudud.TAB 

11. Koodi_nimi_ja_esinemine_maakatte_andmebaasis.TAB 

12. Koodi_nimi_ja_esinemine_maakatte_andmebaasis.txt 

13. Koodi_nimi_ja_esinemine_maakatte_andmebaasis.xlsx 

14. HaanjaLP_aluskaardid.xlsx 

15. HaanjaLP_EPKlehed.xlsx 

16. Loemind_WOR_6petus.doc 

17. Muudatuste_seletuskiri_2021.doc 

Tsoneering 

18. Haanja_LP_maakatte_tsoneering.TAB 
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KOKKUVÕTE  

Haanja looduspargi maakatte andmebaas ning ajaloolise maakatte analüüs ja tsoneering koostati 

Keskkonnaametiga kooskõlastatud lähteülesande alusel 2018-2020. aastal. Üleantav töö koosneb 

lõpparuandest, maakatte andmebaasi ja tsoneeringu MapInfo kihtidest. Käesolevas aruandes esitatakse 

kogu töö tulemuste üldistused. 

Analüüsitud kaartide põhjal on Otepää looduspark olnud kõige avatum 20. sajandi algul kui põllu- ja 

rohumaade all oli 72% praegusest kaitseala pindalast. 21. sajandi alguseks oli põllumajandusliku maa 

pindala vähenenud üle kahe korra. Praegused rohumaad on suures osas kujunenud ajaloolistest 

põldudest (69%). Põllumajanduslikule maale kujunenud metsade osakaal kogu kaitseala metsala 

pindalast moodustab 65%. Kaitseala metsadest 45% on kujunenud haritava maa arvelt ja 20% rohumaa 

arvelt. 

Haanja looduspargi digitaliseeritud pindobjektid on vastavalt looduspargi maakatte muutuste 

iseloomule tsoneeritud nelja rühma: loodusliku maakattega alad, metsastunud endised avatud alad, 

avatud alad ja muud alad. Rühmad jagunevad kaheksateistkümnesse tsooni: püsinud metsaalad, 

märgalad, muud märgalad, looduslikud veekogud, 20. sajandi alguses metsastunud alad, kolhoosiajal 

metsastunud põllud, kolhoosiajal metsastunud rohumaad, kaasajal metsastunud alad, muud 

metsastunud alad, ajaloolised põllud, pikaajalised söödid, ajaloolised rohumaad, põllustatud 

rohumaad, muud avatud alad, olemasolevad õuealad, endised õuealad, tehisalad ja tiigid. Tsoonide 

jagunemise otsustas alade looduslikkus ja/või püsivus. Sama maakattetüübi püsimine (rohumaa, mets) 

võib viidata ala suuremale looduslikkusele.  

Tsoonidele soovituste koostamisel lähtuti konkreetse ala maastikulistest väärtustest, rekreatiivsetest 

ja esteetilistest väärtustest. Püsinud või vähem muutunud avatud alade soovitused on suunatud nende 

säilitamisele, hooldamisele või taastamisele. Loodusliku maakattega alade puhul on soovitused 

suunatud nende säilitamisele, seisundi parandamisele ja täiendavale hindamisele. Konkreetseid 

looduslike koosluste taastamise soovitusi ei anta, sest need ei tulene kaardianalüüsist, vaid eeldavad 

seisundi täpset hindamist, mis ei ole käesoleva töö sisu. Vastavalt ei anta käesoleva tööga ka soovitusi 

olemasolevate ja endiste õuede ning tehisalade hooldamiseks. 

Koostatud andmebaasis ja tsoneeringu tulemuses võib esineda kõrvalekaldeid tegeliku olukorraga, kuid 

nii ulatusliku ja kaartidelt kogutud andmete põhjal on see mõistetav. Samas sellise detailsusega tervet 

loodusparki hõlmav maakatte muutuste andmebaasi loomisega ja kogu loodusparki hõlmava 

tsoneeringuga on loodud kaitseala valitsejale tõhus tööriist, mis on aluseks kaitsekorralduslike otsuste 

tegemisel ja kaitse planeerimisel. 



51  

KASUTATUD KIRJANDUS  

1. Arold, I. 2005. Eesti maastikud. Tartu Ülikooli kirjastus. 

2. Charte von dem im Livländischen Gouvernement, Werroschen Kreise und Raugeschen 
Kirchspiele belegenen publiquen Gute Hahnhof. 1851. EAA.2072.3.55b 

3. EELIS. Keskkonnaagentuur. 02.05.2019 

4. Eesti põhikaardi horisontaalid ja kõrguspunktid. Maa-ameti geoportaal. 12.10.2019 

5. Haldus- ja asustusjaotus. Maa-ameti geoportaal. 12.10.2019 

6. Hansson, K., Nutt, N., Paju, K-M. 2010. Haanja looduspargi maastikuhoolduskava. Artes 
Terrae OÜ. 

7. III Põllumajandusloendus 1939. a. Vihik I. 1940. Tallinn. 

8. Keskkonnaamet. 2017. Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022. Kättesaadav 
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/kkk_haanja_lp_2013-2022_uus.pdf 

9. Kivistik, M. 2008. Kütiorg. 
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/Keskkonnaharidus/kytiorg_EST.pdf 

10. Materialien zur Kenntniss der livländischen Agrarverhältnisse. 1885. Riga.  

11. Merila, A., Nutt, N., Semm, M. 2007. Haanja looduspargi maastikuline tsoneering. Artes 
Terrae OÜ 

12. Reintam, E., Kõlli, R. 2012. Muldade klassifikatsioon ja leviku seaduspärasused. Mullateadus, 
lk 252-275. Tartu 

13. RT I, 23.01.2015, 6. Vabariigi Valitsuse määrus 22.01.2015 nr 10 Haanja looduspargi kaitse-
eeskiri 

14. RT III, 04.04.2017, 6. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615 „Euroopa 
Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri 

15. Rückeri kaart. 1839. Maa-ameti geoprortaal. 

16. Semm, M., Sepp, K., Tomson. P., Kull, A., Kikas, T., Jagomägi, J., Kokk, A. 2010. Lahemaa 
rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs ja pärandmaastike tsoneering. „Lahemaa 
rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse 
analüüs ja pärandmaastike tsoneering (6.08.2010−10.12.2010)“ lõpparuanne. Eesti Maaülikool, 
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. 

17. Semm, M., Tomson, P., Sepp, E-L., Sepp, K. 2014. Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi maakatte 
andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. „Matsalu ja Vilsandi 
rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja 
tsoneering (1.03.2013−30.11.2014)" projekti lõpparuanne. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut. 

18. Tomson, P., Semm, M., Sepp, E-L., Sepp, K. 2016. Karula ja Soomaa rahvuspargi maakatte 
andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. "Karula ja Soomaa 
rahvuspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja 
tsoneering (1.01.2015−25.11.2016)" projekti lõpparuanne. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut. 

19. Tomson, P., Semm, M., Sepp, E-L., Sepp, K. 2019. Otepää looduspargi maakatte andmebaasi 
koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. 2019. „Otepää ja Haanja 



52  

loodusparkide maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja 
tsoneering (1.09.2017−20.12.2020)" projekti I osa lõpparuanne. Eesti Maaülikool, 
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. 

20. Soesoo, A., Hade, S. 2005. Haanja Looduspark.  

21. Topograafiliste andmete kaardistusjuhend. 2016. Maa-amet 

22. Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused.2018. Kättesaadav https://maakonnaplaneering.ee/voru-
maakonnaplaneering 

 



53  

Lisa 1 HAANJA LOODUSPARKI JÄÄVAD ASUSTUSÜKSUSED  

nr ANIMI ONIMI PINDALA LP jääv osa (%) 

1 Uue-Saaluse Rõuge vald 549,4 100 

2 Haanja Rõuge vald 522,9 100 

3 Pressi Rõuge vald 358,7 100 

4 Plaksi Rõuge vald 354,7 100 

5 Holsta Võru vald 333,2 47 

6 Kõomäe Rõuge vald 321,7 100 

7 Voki Võru vald 317,7 46 

8 Augli Rõuge vald 313,6 100 

9 Tootsi Võru vald 313,0 84 

10 Tohkri Võru vald 310,7 100 

11 Luhte Võru vald 257,7 58 

12 Ruusmäe Rõuge vald 253,9 51 

13 Kääraku Rõuge vald 249,3 100 

14 Trolla Rõuge vald 247,2 100 

15 Hanija Rõuge vald 243,5 100 

16 Piipsemäe Rõuge vald 241,5 100 

17 Villa Rõuge vald 238,7 100 

18 Härämäe Rõuge vald 237,5 100 

19 Mõõlu Rõuge vald 234,6 100 

20 Rebäse Rõuge vald 221,9 100 

21 Järvekülä Rõuge vald 220,4 100 

22 Mõisamäe Võru vald 219,7 50 

23 Vänni Rõuge vald 216,0 100 

24 Vadsa Rõuge vald 211,2 100 

25 Pausakunnu Rõuge vald 209,9 100 

26 Viitina Rõuge vald 193,7 45 

27 Kotka Rõuge vald 190,1 100 

28 Hotõmäe Rõuge vald 180,4 100 

29 Andsumäe Võru vald 172,2 54 

30 Tummelka Rõuge vald 167,3 100 

31 Kirbu Rõuge vald 167,1 100 

32 Plaani Rõuge vald 163,8 100 

33 Suurõ-Ruuga Rõuge vald 163,7 54 

34 Simula Rõuge vald 162,1 100 

35 Mahtja Rõuge vald 155,8 100 

36 Jugu Rõuge vald 152,4 100 

37 Tsiamäe Rõuge vald 152,2 100 

38 Purka Rõuge vald 150,8 100 

39 Käpa Võru vald 144,9 100 

40 Saika Rõuge vald 144,0 100 

41 Tindi Rõuge vald 143,0 90 
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nr ANIMI ONIMI PINDALA LP jääv osa (%) 

42 Hämkoti Rõuge vald 142,4 100 

43 Ortumäe Rõuge vald 141,0 100 

44 Kündja Võru vald 140,5 24 

45 Leoski Rõuge vald 139,7 81 

46 Ala-Tilga Rõuge vald 134,8 100 

47 Rõuge Rõuge vald 134,7 71 

48 Tialasõ Rõuge vald 129,4 92 

49 Pari Võru vald 128,9 31 

50 Ihatsi Rõuge vald 125,7 100 

51 Kergatsi Rõuge vald 125,2 100 

52 Ala-Suhka Rõuge vald 124,6 100 

53 Koloreino Võru vald 124,1 29 

54 Puspuri Rõuge vald 122,9 68 

55 Hinsa Võru vald 118,7 19 

56 Holdi Rõuge vald 115,6 100 

57 Möldri Rõuge vald 115,3 97 

58 Vakari Rõuge vald 114,8 100 

59 Aabra Rõuge vald 114,4 100 

60 Nogu Rõuge vald 114,4 59 

61 Saagri Rõuge vald 113,6 100 

62 Mustahamba Rõuge vald 113,0 52 

63 Kahrila-Mustahamba Rõuge vald 111,6 50 

64 Meelaku Rõuge vald 110,7 97 

65 Vaarkali Võru vald 109,6 47 

66 Muduri Rõuge vald 109,1 100 

67 Saluora Rõuge vald 107,9 82 

68 Kokõjüri Rõuge vald 107,7 100 

69 Paloveere Võru vald 107,6 17 

70 Kokõmäe Rõuge vald 107,4 100 

71 Vorstimäe Rõuge vald 106,4 100 

72 Mäe-Suhka Rõuge vald 105,6 100 

73 Nursi Rõuge vald 103,3 23 

74 Horoski Rõuge vald 102,6 100 

75 Kähri Rõuge vald 95,3 100 

76 Kaloga Rõuge vald 95,0 100 

77 Handimiku Rõuge vald 94,1 40 

78 Kiidi Rõuge vald 94,0 100 

79 Vastsekivi Rõuge vald 92,8 100 

80 Külma Rõuge vald 92,7 100 

81 Mallika Rõuge vald 92,2 100 

82 Kahru Rõuge vald 90,3 100 

83 Kurgjärve Rõuge vald 89,6 100 

84 Kolepi Võru vald 88,6 14 

85 Vaalimäe Rõuge vald 85,6 100 

86 Tuuka Rõuge vald 83,3 41 



55  

nr ANIMI ONIMI PINDALA LP jääv osa (%) 

87 Vodi Rõuge vald 83,2 100 

88 Kaaratautsa Rõuge vald 81,8 100 

89 Paaburissa Rõuge vald 80,7 100 

90 Hallimäe Rõuge vald 79,9 100 

91 Raagi Rõuge vald 79,1 55 

92 Tiidu Rõuge vald 79,1 100 

93 Lauri Rõuge vald 79,0 34 

94 Kuuda Rõuge vald 77,6 100 

95 Mäe-Tilga Rõuge vald 75,1 100 

96 Palujüri Rõuge vald 74,0 87 

97 Sika Rõuge vald 73,4 100 

98 Palanumäe Rõuge vald 72,5 100 

99 Pulli Rõuge vald 69,8 77 

100 Haavistu Rõuge vald 68,9 100 

101 Kokõ Rõuge vald 64,4 87 

102 Soomõoru Rõuge vald 63,9 93 

103 Tüütsmäe Võru vald 60,8 44 

104 Udsali Rõuge vald 60,7 100 

105 Mõksi Võru vald 58,7 16 

106 Soodi Rõuge vald 58,0 62 

107 Muna Rõuge vald 57,3 99 

108 Kaldemäe Rõuge vald 57,2 100 

109 Mäe-Lüütsepä Rõuge vald 52,5 15 

110 Saaremaa Võru vald 52,5 38 

111 Peedo Rõuge vald 51,2 100 

112 Toodsi Rõuge vald 49,7 79 

113 Murdõmäe Rõuge vald 42,5 100 

114 Haki Rõuge vald 41,5 36 

115 Miilimäe Rõuge vald 40,3 100 

116 Jaanipeebu Rõuge vald 39,0 46 

117 Lutika Rõuge vald 37,6 100 

118 Tõnkova Rõuge vald 37,2 29 

119 Raudsepä Rõuge vald 35,8 31 

120 Noodasküla Võru vald 34,1 6 

121 Resto Rõuge vald 30,3 100 

122 Tsutsu Rõuge vald 29,7 22 

123 Hulaku Rõuge vald 27,1 14 

124 Jaanimäe Rõuge vald 22,9 20 

125 Simmuli Rõuge vald 14,7 8 

126 Rasva Rõuge vald 14,2 8 

127 Tsolli Rõuge vald 10,3 11 

128 Soekõrdsi Rõuge vald 1,5 0 

129 Sooküla Võru vald 0,2 0 
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LISA 2 LÄHTEÜLESANNE  

Koostatud 01.03.2018 

Töö eesmärgiks on koostada Haanja looduspargi maastike tsoneering ajaloolise maakasutuse/maakatte  

püsivuse ja muutuste alusel ning koostada soovitused määratletud  tsoonide edaspidiseks korralduseks 

ja kaitseks.   

Töö sisu 

Lähtematerjali kogumine ja analüüs: varasemad uurimustööd, kaardid, fotod ja kirjandus. Kogutud 

lähtematerjali alusel analüüsitakse Haanja maakasutusmustreid ja maakasutuses/maakattes toimunud 

muutusi 20. saj. jooksul ca 25-50 aastase sammuga kaartide alusel mõõtkavas mitte üldisemalt kui  

1:50 000.  

Digitaliseerimine toimub Keskkonnaametiga kooskõlastatud maakatte klassifikatsioonide alusel, 

kusjuures eristatakse tüübirühmad: põld, rohumaa, mets, õuemaa ja veekogud; teised maakattetüübid 

täpsustuvad. Koostatakse maakasutuse/maakatte üldkirjeldused (maakatte tüüpide esindatus 

erinevatel perioodidel, maakattetüüpide püsivus, põhilised maastikumeetrika näitajad tüübi rühmiti 

jne) Keskkonnametiga kooskõlastatud  tsoonidele (arvestades maastiku väärtuseid, ajaloolisi külapiire, 

kaitseala tsoneeringut jne) ja nendes toimunud maakatte  muutuste kohta. Maakasutuse/katte 

tsoonide kirjeldused peavad sisaldama soovitusi, missugust maastikumustrit ja maakasutust peab antud 

tsoonis kaitsma, säilitama või taastama lähima 20 aasta jooksul ning väärtusklassi.  Lähtematerjali 

analüüs annab aluse ka töö käigus piiritletavate maastikutsoonide edaspidiseks kaitseks soovitatavate 

piirangute väljatöötamiseks.  

Välitööde teostamine: 

Määratletud maastiku tsoonide täpsustamine looduses, analüüsides kohapealset olukorda. Vajadusel 

konsulteeritakse vastava ala asjatundjatega ja Keskkonnaameti töötajatega. Välitööde ja kogutud 

lähtematerjalide analüüsi tulemusena, arvestades loodus-, maastikulisi ja maakasutuse väärtusi ka 

varasematest aegadest, koostatakse  Haanja maastike tsoneering. Lõplikud tsoonide piirid 

kooskõlastatakse Keskkonnaameti esindajatega koosolekul.   

Töö käigus viiakse läbi vähemalt 2 koosolekut. Üks koosolek tsoonide piiritlemise läbikaalumiseks peale 

esmase tsoonide variandi valmimist. Teine koosolek varem kokkulepitud maastikutsoonide edaspidiseks 

kaitseks pakutavate piirangute läbiarutamiseks, enne aruande lõpliku valmimist.   

Aruande koostamine: 

Kogutud lähtematerjalide, teostatud välitööde ning läbiviidud koosolekute baasil koostatakse aruanne 

ning Haanja looduspargi maakasutuse tsoneeringu kaart digitaalkujul (MapInfo *.tab vormis).  

Aruanne sisaldab: 
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Looduspargi maastike tsoneering ajaloolise maakatte muutuste/püsivuse alusel ja määratletud 

tsoonide üldkirjeldused. Maastiku tsoonidele omistatakse väärtusklass maakasutuse/maakatte 

püsivuse, muutuste alusel. Tuuakse välja iga väärtusgrupi määratluse alused. Koostatakse 

kaitsekorralduslikud ettepanekud iga väärtusgrupi kohta eraldi ajaloolise maakasutuse/maakatte 

väärtusest lähtuvalt.  



 

 

Projekti tegevused Tegevuste kirjeldus Väljund või tulemus 

Tegevuste kestvus 
kuni  

Lähteülesande täpsustamine arvestades 
ajalooliste kaartide olemasolu ja 
legendidega. Nõupidamised 
Keskkonnaametiga. Algmaterjalide 
kogumine. 

Ajalooliste kaartide koondamine Haanja looduspargi kohta. Legendide 
ja kaardinähtuste analüüs. Koondlegendi koostamine. Nõupidamised 
KKA esindajatega lähteülesande täpsustamiseks. 

Valminud on täpsustatud 
lähteülesanne. 
 

september 2018 

Kaartide maakatte tüüpide 
digitaliseerimine. 

Kaartide ettevalmistus digimiseks (kaartide tellimine ja teisendamine 
Eesti Põhikaardi (L-Est 97) projektsiooni). Maakatte digitaliseerimine 
ajalooliste kaartide alusel. 

Maakatte tüüpide digitaalne 
andmebaas, ajaline samm ca 
25- 50 a. 

märts  2019 

Looduspargi tsoneering ja selle 
täpsustamine välitöödel. 

Haanja looduspargi tsoneering maakatte püsivuse alusel. 
Maastikuruumide täpsustamine ja hindamine looduses välitöödel. 
Tsoneeringu koostamisel analüüsitakse olemasolevaid andmebaase 
(Natura elupaigad, pool-looduslikud kooslused jt) ning seostatakse 
maastikuline tsoneering ja väärtusklassid teiste kaitseväärtustega. 
Maastiku tsoonidele omistatakse väärtusklass maakatte 
püsivuse/muutuste alusel. 

Määratletud maastikutsoonid juuli 2019 

Looduspargi tsoonide kirjeldused ja 
kaitse soovitused. 

Maastiku tsoneeringu kooskõlastamine Keskkonnaametiga. Koostatakse 
Haanja looduspargis eristatud tsoonidele 
maakasutuse/maakatte üldkirjeldused (maakatte tüüpide esindatus 
erinevatel ajaperioodidel, maakattetüüpide püsivus, põhilised 
maastikumeetrika näitajad tüübi rühmiti jne). Maakatte tsoonidele 
antakse soovitused maastike kaitseks ja maakasutuseks.  

Maakatte muutuste analüüsi alusel 
määratletud maastiku tsoonidele 
omistatud väärtusklassi kirjeldus, 
tsooni kirjeldus ja 
tsoonide kasutuse- ja 
kaitsesoovitused.  
 

jaanuar 2020 
 

Looduspargi maastikulise tsooneringu 
aruande ja ülevaate kaardi koostamine. 

Maakatte andmebaasi analüüsi, teostatud välitööde ning läbiviidud 
koosolekute baasil koostatakse aruanne ja Haanja looduspargi 
maakatte tsoneeringu digitaalne kaart. Aruanne sisaldab: kaitsealal 
maastike tsoneering ajaloolise maakatte muutuste/püsivuse alusel ja 
määratletud tsoonide üldkirjeldused. Tuuakse välja iga väärtusgrupi 
määratluse alused. Koostatakse kaitsekorralduslikud ettepanekud iga 
väärtusgrupi kohta eraldi ajaloolise maakatte väärtusest lähtuvalt. 
Töötatakse välja ka soovitused iga väärtusgrupi kohta alal teostatavate 
tegevuste elluviimisel, et tagada olemasolevate väärtuste säilimine ja 
funktsionaalne terviklikkus. 

Haanja looduspargi maastikulise 
tsooneeringu aruanne ja kaart. 
Maastiku tsoneeringu kaardikihid 
Mapinfos. 

aprill 2020 

Projekti juhtimine. Projekti juhtimine, 
ajalooliste kaartide koondamine ja 
aruandlus. 
 

Toimiv projekt. Õigeaegne aruandlus. 
 

 mai 2020 

Raamatupidamine. Finantsaruandlus, 
projektipõhine 
 

Projektipõhine raamatupidamine.  
 

 mai 2020 
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