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SISSEJUHATUS 

 

Üleriigilises planeeringus EESTI 2010 on Eesti ruumilises arengus võetud üheks suunaks 

arenguvööndite kontseptsiooni rakendamine, mis tähendab tähtsamate, peamiselt 

rahvusvahelist liiklust kandvate teede kasutamist regionaalarengut tasakaalustava ja 

koostööd ajendava tegurina. See on olnud ajendiks Valga maakonna 

teemaplaneeringu koostamisel. 

 

Ühe rahvusvahelist liiklust kandva transpordisuunana peetakse Eestis vajalikuks Valga- 

-Tartu-Narva suuna arendamist. Mitmete Eesti arengudokumentide alusel käsitletakse 

nimetatud (Lübeckist Peterburini kulgevat) suunda Via Hanseatica nimetuse all. See, 

läbi Eesti idapoolsete piirkondade kulgev, rahvusvahelisele turismile ja reisijateliiklusele 

suunatud transpordikoridor1, annab olulise positiivse tõuke Eesti ida- ja kaguregioonide 

majandusele, eelkõige turismisektori arengule. Euroopa transpordivõrkude arengus 

eelistatakse raudteetransporti maanteetranspordile ning pürgitakse maanteede 

paindlikkuse ning raudteede keskkonnasõbralikkuse sümbioosile. Seetõttu on oluline 

erinevate transpordiliikide kombineerimine, mis võimaldaks kasutada erinevaid 

transpordivõimalusi (samas vähendades autotranspordi osakaalu), mistõttu tuleb 

soodustada raudtee, eriti reisijateveo arengut piirkonnas sh ka Venemaa suunal. 

Turismisektori jätkusuutlikkust silmas pidades tuleb arendada ka võimalikke ühendusi Via 

Hanseatica ja Soome Kuningatee vahel (näiteks Sillamäe-Kotka laevaliini kaudu). 

 

Neil transpordisuundadel kulgevad trassid on ühtlasi tähtsaimad riigisisesed 

ühendusteed, mille arendamine soodustab asustuse tasakaalustamist, kuna piki peamisi 

liiklusteid paikneval ettevõtlusel, kohalikel omavalitsustel ja elanikkonnal on tänu teedel 

toimuvale liiklusele täiendavad arengu- ja koostöövõimalused.  

 

Teemaplaneering seab Valgamaa piiresse jääva Via Hanseatica arengukoridori 

arendamiseks vajalikud tingimused, et säilitada piirkondlikke erisusi ja tugevdada 

arengupotentsiaali. Teemaplaneering täpsustab ning seob ruumiga erinevates 

strateegiates ja Via Hanseatica turismitoote arendusprojektis2 esitatu.  

 

                                                                 
1 Käesolevas töös mõistetakse rahvusvahelise transpordikoridorina ala, kus kulgevad peamised samu 
rahvusvahelisi sihtpunkte siduvad Eestit läbivad teed (trassid). Sageli kulgevad maismaal ühes suunas nii 
raudtee kui maantee. 
2 Interreg III B projekt “Baltimaade turismivõrgustiku väljatöötamine Via Hanseatica arenguvööndis” 
(VHB Zone) 
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Käesolev töö on koostatud kahes osas. Esimeses osas antakse ülevaade Valgamaa Via 

Hanseatica mõjualast: selle ulatusest ja potentsiaalsete külastajate sihtrühmadest, 

samas selgitatakse Valgamaa mõjupiirkonna jaotumist arengupiirkondadeks ja 

jaotuspunktideks. Teises osas käsitletakse kolme arengupiirkonda eraldi. 

Teemaplaneeringu olulisemaks osaks on tabeli kujul esitatud iga piirkonna arendamiseks 

vajalikest tegevussuundadest lähtuvad asukohapõhised tegevused. Mõlemat osa tööst 

on täiendatud selgitavate joonistega.  

 

Teemaplaneering valmis koostöös kohalike omavalitsuste, riiklike ja erastruktuuride 

esindajatega. Peamiseks koostöö vormiks olid erinevad seminarid Otepääl, Helmes ja 

Tahevas, mille käigus määratleti Via Hanseatica Valgamaa põhitrass ning 

arenguvöönd. Seejärel täpsustati erinevate sihtrühmade vajadustele vastavad 

arengupiirkonnad ning maakonnasisesed liikumissuunad ja koostöövõrgustikud. 

Arengupiirkondades toimunud seminaride käigus seati iga piirkonna eripära (väärtuste) 

säilimise tagamiseks vajalikud tingimused ning tegevused. Praeguseks ajaks on osa 

planeeringuga kavandatud tegevustest juba käivitunud. 
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1. PLANEERITAVA ALA JA TURISMITEENUSE SIHTRÜHMADE KIRJELDUS 

Via Hanseatica on Lübeckist Peterburini kulgev rahvusvaheline transpordikoridor (vt 

joonis 1). 

1.1. Planeeritava ala kirjeldus 

Käesoleva teemaplaneeringu raames käsitletakse Via Hanseatica arenguvööndi 

transpordikoridori mõjualana Valga-Tartu maanteed ja selle lähiala, kus paikneb oluline 

osa trassile suunatud teenindussfäärist. Mõjuala moodustab põhitrass ühes 

arengupiirkondadega.  

 

Põhitrassist eemale jäävate turismivõimaluste kasutamise üheks eelduseks on piisavalt 

tihe teedevõrk trassi mõjualas. Võimalusi eri liikumisviiside kombineerimiseks ja 

liikumismarsruutide mitmekesistamiseks pakuvad trassiga paralleelne Tallinn-Tartu-Riia 

raudtee ning potentsiaalne Väikse-Emajõe (Võrtsjärve) veetee. Oluline on ka 

suurematest ühenduskoridoridest eemale jäävate väiksemate keskuste ja tagamaade 

vaheliste ühenduste arendamine.  Siin on kõige olulisemaks probleemiks kruusateede 

rohkus ja nende halb olukord ning ka ühistranspordi ebaühtlus, mis ei soosi põhitrassilt 

eemale jäävate objektide-piirkondade külastamist.  

 

Peamised põhjused, mis reisijat peatuma sunnivad on vajadus süüa, pesta ja puhata. 

Nendest vajadustest lähtudes on mõttekas planeerida peatuskohtade infrastruktuur ehk 

majutus-, toitlustus-, pesemiskohad ja WC-d. Peatuskohtade tihedus trassil ja 

piirkonnasisestel liikumissuundadel sõltub olulisel määral selllest, millist transpordivahendit 

kasutatakse. Peatuskohtade loogiline paiknemine on erinevate trasside/radade 

ristumiskohtades. Arengu seisukohalt on oluline muuta peatumiskoht ka erinevate 

teenuste koondumispunktiks.  

 

1.2. Sihtrühmad 

Kaasajal on üha tähtsamaks turismitoote komponendiks sihtkoha üldine imidž, mis 

mõjutab turisti sihtkoha valikut. Oluline on turismipiirkonna eristumine ehk sihtrühmale 

suunatus st sihtrühma vajadustele vastavate atraktsioonide ja/või teenuste olemasolu.



Via Hanseatica arengustrateegias esitatud Via Hanseatica Eesti osa mõjuala 

arengueelduste analüüsist lähtub, et kõige olulisemaks Valga, Tartu, Jõgeva ja Ida-Viru 

maakondade ühiseks tugevuseks on vaheldusrikas loodus- ja kultuurmaastik. Seda on 

harjumuspäraselt peetud ka peamiseks Valgamaad iseloomustavaks tunnuseks. Seega 

on oluline määratleda need aspektid, mille poolest Valgamaa teistest Eesti Via 

Hanseatica mõjualas olevatest maakondadest erineb – st leida see “miski”, mis turisti 

põhitrassilt “maha tõmbab”.  

 

Eeltoodut silmas pidades selgitati teemaplaneeringu koostamise käigus Valgamaa 

turismiarengu seisukohalt atraktiivsed ja erinevatele sihtrühmadele sobivad piirkonnad, 

liikumissuunad ning jaotuspunktid.  

 

Valgamaa turismiettevõtlust iseloomustab vähene eristumine. Enamasti otsivad turistid 

aga eripäraseid ja eredaid elamusi. Planeeringu koostamise käigus toimunud 

seminaridel ilmnes, et Valgamaal on eeldusi mitmetele sihtrühmadele suunatud 

turismivõrgustiku arendamiseks. Külastamist väärt kohti leidub nii kultuuri-, looduse-, 

spordi- kui ka militaarsete huvidega turistile. 

 

• Kultuuriturism 

Kultuuriturist otsib kultuuripärandiga (arhitektuur, rahvakunst jms) seotud ehedaid 

kogemusi. Valgamaal on head eeldused kultuuriturismi arendamiseks: säilinud on 

mitmeid häid näiteid omaaegsetest mõisa- ja traditsioonilisest talurahvaarhitektuurist, 

siin on elanud mitmeid Eesti kultuuriloos tähtsaid inimesi, hoitakse au sees rahvakultuuri. 

 

Mulgimaalt või Mõniste muuseumist Valgamaale jõudnud traditsioonilise 

talurahvaarhitektuuri huviline saab huvimatka jätkata ka siin. Pärandarhitektuuriga on 

võimalik tutvuda Karula ja Palupera vallas.  

 

Valgamaa esinduslikumad säilinud mõisad (v.a. Sangaste loss) on põhiliselt koondunud 

maakonna lääneossa: Helme, Hummuli ja Põdrala valdadesse. Siin piirkonnas asuvad 

ka rahvakultuuri tutvustav Torupillitalu Riidaja külas ning kultuurilooliselt huvitavad Helme 

lossimäed ühes allika ja kalmistuga Helme alevikus (vt joonis 2).  



• Sõjaajalooturism  

Sõjaajalooturism ühendab inimesi, kes tunnevad huvi ajalooliste sündmuste vastu. Kuid 

selle asemel, et külastada mõisaid või kirikuid, veedavad nad aega kunagistel 

lahinguplatsidel, kaitserajatistel ning sõjabaasides. Ida-Euroopa lahingutandrid on 

lääne-eurooplasele eksootika – teda huvitab, kuidas elati teisel pool „raudset eesriiet” 

ja selleks pakub Eesti sh ka Valgamaa häid võimalusi. Siin leidub huvipakkuvat 

ristisõdadest kuni tänapäevani välja: Pikasilla (mis on olnud korduvalt üks verisemaid 

lahingutandreid Eestimaal), Puide lahinguväli, Kingu põrgu Unikülas (kus väidetavalt 

varjas end 1701. a. Karl XII), vene armeejuhataja Barclay de Tolly mausoleum ja selle 

lähedal II maailmasõjas langenud 3. Balti rinde võitlejate vennaskalmistu, Paju 

lahingukoha (siin toimus üks verisemaid lahinguid Eesti Vabadussõjas) mälestusmärk, 

väga hästi säilinud Nõukogude Liidu tugevaima sõjalise löögijõuga Vilaski 

keskmaatuumarakettide baas (väiksemad Unikülas, Soontagas) ning Nõukogude 

Armee varjend Valkas (vt joonis 2). 

 

• Loodusturism 

Loodusturismi eesmärk on pakkuda looduselamusi ning tegevusi (matkad, loomade 

vaatlused, sportimine) looduses. Valgamaa turismis on loodusturismil oluline osa, sest siin 

on mitu selleks sobivat ala. Eesti mastaabis on olulisemad: Karula rahvuspark, Otepää 

looduspark ja Koiva-Mustjõe lammioru niidud. Maakonna lähiümbruses on sarnaste 

väärtustega alad: Haanja looduspark Võrumaal, Soomaa rahvuspark Viljandimaal, 

Elva-Vitipalu maastikukaitseala Tartumaal ning Gauja (Koiva) rahvuspark Lätis (vt 

 joonis 3). 

 

• Sporditurism 

Sporditurism on sportlaste ja spordihuviliste reisimine spordi tegemise või vaatamise 

eesmärgil. Maakonna sporditurismi arendamiseeldused põhinevad osaliselt 

loodusressurssidel: siseveekogudel ja vaheldusrikkal maastikul, mis pakuvad aastaringset 

sportimisvõimalusi nii harrastus- kui ka võistlusspordi tasemel. Perspektiivikamateks 

sporditurismi valdkondadeks maakonnas on suusatamine ja golf Otepääl, tervisesport 

Karulas, motokross Jaanikesel, maastikuvibu (jahilaskmine traditsioonilise vibuga) 

Paluperas ja Jaanikesel ning jalgpall Valga linnas (vt joonis 4).  



2. VALGAMAA VIA HANSEATICA 

2.1. Arengupiirkonnad 

Valga maakonnas on võimalik määratleda kolm omapärast, erineva potentsiaaliga 

arengupiirkonda (vt koondkaart), mille toimimise tagamiseks on vajalik teha koostööd 

samalaadsete aladega väljaspool Valgamaad.  

 

• Karula-Taheva loodusturismi piirkond 

Piirkonna põhilisteks väärtusteks on mitmekesine loodusmaastik ja pärandkultuur. 

Olulisemaks olemasolevaks turismiatraktsiooniks on Karula rahvuspark. Piirkonna 

eripäraks on muuhulgas ka see, et siin ei ole välja kujunenud ühte tugevat keskust, vaid 

on mitu väiksemat keskust: Kaagjärve, Lüllemäe, Koikküla ja Taheva. Turismiarenduse 

seisukohalt on oluline piirkonna ligipääsetavuse ja sealse teenindusvõrgustiku 

parendamine.  

 

• Otepää intensiivse puhkuse piirkond  

Piirkond on juba välja kujunenud maakonna rahvusvaheliseks turismimagnetiks, kus 

pakutakse mitmekesiseid teenuseid ning aktiivse puhkuse veetmise võimalusi. Kõige 

olulisemaks keskuseks on „talvepealinn“ ja talispordikeskus Otepää. Teisalt muudavad 

piirkonna turistide seas hinnatuks ka hoidmist väärivad looduslikud kaunid alad. Otepää 

piirkonna arendamisel on vajalik panustada turismiteenuste erinevate tasemete ja 

hinnaklasside skaala ning erinevate liikumisvahendite kasutamise võimaluse 

laiendamisse. 

 

• Tõrva-Helme ajaloolis-kultuurilise väärtusega piirkond  

Piirkond moodustub kultuurilis-ajalooliste vaatamisväärsuste kogumist, millele lisandub ka 

looduslikult kauneid kohti. Olulisemad olemasolevad turismiatraktsioonid on seotud 

Tõrva linna ja Helme aleviku ja Taagepera lossi ja Riidaja mõisakompleksiga. Siia 

piirkonda jääb ka Võrtsjärve arenguala, millel on Karula-Taheva loodusturismi 

piirkonnaga ühine sihtrühm: veematkahuvilised. Võrtsjärve ümbruse arendamine vajab 

tervikliku teenustepaketi väljatöötamist koordineeritult Tartu- ja Viljandimaaga. 

 

 

Piirkondade peamiseks probleemiks on see, et teenused on väga ebaühtlaselt 

arenenud. Majutus- ja toitlustusasutusi on väljaspool linnu (Valga, Tõrva) ja Otepää 

piirkonda ebapiisavalt. Vähe on komplekssete teenustega kohti. Ebapiisavalt on aktiivse 

vaba aja veetmise võimalusi. Turismiinfosüsteemi probleemiks on info kättesaadavus: 
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see on kättesaadav vaid Valga, Otepää ja Tõrva infopunktidest, korrektne viidasüsteem 

on väljaarendamisel.  

 

2.2. Liikumissuunad 

Käesoleva planeeringus mõistetakse Via Hanseatica arenguvööndi põhitrassina Valga 

maakonda edela-kirde-suunaliselt läbivat Valga-Tartu maanteed ning sellega 

paralleelselt kulgevat Valga-Tartu raudteed.  

 

Via Hanseatica Valgamaa mõjualale viivad (ja ka mõjuala Valgamaa-sisesed) 

liikumissuunad on seotud põhiliselt Valga-Võru, Valga-Pärnu, Valga-Viljandi, Valga-

Tartu, Valga-Otepää-Tartu ja Riia-Tartu maanteedega ning Tartu-Sooru veeteega, mis 

on kasutatav pigem ökoturismi eesmärgil. Selleks, et need suunad toimiks, on oluline 

edastada infot Valgamaal avanevate võimaluste kohta juba kaugemal (vt joonis 5):  

• Valga-Võru maanteel – Võru, Mõniste, Ape (Hopa); 

• Valga –Viljandi maanteel – Viljandi;  

• Valga-Pärnu maanteel – Pärnu, Karksi-Nuia;  

• Valga-Tartu maanteel – Tartu, Rõngu;  

• Valga-Otepää-Tartu maanteel – Tartu; 

• Riia-Tartu maanteel – Riia, Valmiera (Volmari), Strenci. 

 

2.3. Jaotuspunktid 

Valgamaa Via Hanseatica mõjualal on võimalik eristada kahte tüüpi jaotuspunkte: 

• arengupiirkondadesse suunav jaotuspunkt  

Valgamaa-sisene või selle lähimõjualas ning erinevatesse arengupiirkondadesse viivate 

maanteede koondumispunkt. Jaotuspunktina funktsioneerimise tagab strateegiliselt 

õiges kohas arengupiirkondi puudutava info edastamine.  

 

Peamised arengupiirkondadesse suunavad jaotuspunktid on (vt joonis 6): 

- Valga linn – suunab Karula-Taheva ja Tõrva-Helme piirkonda; 

- Rõngu alevik – suunab Tõrva-Helme ja Otepää piirkonda; 

- Sangaste alevik – suunab Otepää ja Karula-Taheva piirkonda. 



• erinevatele transpordiliikidele suunav jaotuspunkt 

Valgamaa-sisene erinevate transpordiliikide (raudteed ja reisirongiliiklus, veeteed ja 

reisilaevandus ning reisibussiliiklus) kokkupuutepunkt, kus on võimalik ühelt transpordiliigilt 

teisele ümberistumine. Funktsioneerimise tagab reisirongiliikluse taaselustamine (sh ka 

Valga-Võru suunal), bussiliikluse ühtlustamine, veetranspordi ja rattalaenutuspunktide 

väljaarendamine. 

 

Erinevatele transpordiliikidele suunavad jaotuspunktid on (vt joonis 6):  

- Valga linn – maantee- ja raudteetransport; 

- Tsirguliina alevik – maantee-, raudtee- ja veetransport; 

- Puka alevik – maantee- ja raudteetransport; 

- Pikasilla küla – maantee- ja veetransport; 

- Palupera küla – maantee- ja raudteetransport; 

- Väheru küla – maantee- ja raudteetransport. 

 

Nimetatud jaotuspunktidest on kõige olulisem Valga-Valka kaksiklinn. Via Hanseatica 

kontekstis on Valgal eelkõige halduskeskuse, liiklussõlme ja ümbritsevaid piirkondi 

teenindava keskuse funktsioon. Turismiarenduse seisukohalt on eelkõige vajalik viia 

majutus- ja toitlusteenuste kvaliteet ja vaba aja veetmise võimalused läbisõitjate ja 

ajutiste peatujate jaoks maakonnakeskuse vääriliseks.  

 

Pärast Schengeni viisaruumiga ühinemist muutub piir kahe riigi vahel vähem 

märgatavaks ja passikontroll piiriületusel kaob. Samas jääb Valga Eesti lõunaväravaks ja 

Valka Läti põhjaväravaks, mistõttu tegemist on ideaalse kohaga külastuskeskusele, mis 

kajastab infot kaksiklinna ja nende ümbruse ning ka kogu Eesti ja Läti kohta.  

 

Valka ja Valkasse saabunud turist liigub tõenäoliselt ainult linna piirides, mööda jalgsi 

läbitavaid radu. Lähiümbrusest külastatakse ürituste ajal Jaanikese krossirada ning Paju 

lahingukohta püstitatud mälestusmärgi juures peatutakse vaid möödasõidul. 
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3. PIIRKONDADE ARENGUTINGIMUSED 

3.1. Karula-Taheva loodusturismi piirkond 

Karula-Taheva loodusturismi piirkond moodustub mitmetest looduslikult kaunitest aladest 

(Karula rahvuspark, Koiva puisniit; Mustjõe ja Aheru järve ümbrus jne) ning üksikutest 

kultuurimälestiste (Karula ja Taheva mõisa hooned, ohvrimännid, kalmistud jt) kogumist. 

Eesti territoriaalset haldusjaotust silmas pidades võib arengupiirkonda piiritleda Karula ja 

Taheva valla territooriumiga.  

 

Piirkonna põhilisteks väärtusteks on loodusmaastikud (suured metsamassiivid, järved) ja 

pärandkultuur (traditsiooniline elulaad, maakasutus ja ehituskunst). Nende väärtuste 

säilitamiseks on loodud Karula rahvuspark, mis on ühtlasi ka ainus Via Hanseatica 

mõjualale jääv rahvuspark Eestis. 

 

Karula-Taheva piirkonna eripäraks on muuhulgas ka see, et siin ei ole välja kujunenud 

ühte tugevat keskust (nagu nt Tõrva linn Tõrva-Helme arengupiirkonnas), vaid on mitu 

väiksemat keskust. Tegelikuks nn tõmbekeskuseks võib pidada eespool mainitud Karula 

rahvusparki. Toetavaid funktsioone pakkuvatest keskustest on tähtsamad (vt joonised 6 

ja 7): Lüllemäe (Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus kui piirkonna tervisespordikeskus) ja 

Taheva (Taheva Sanatoorium kui piirkonna majutuskeskus).  

 

Loodusõppe- ja matkahuvilistele mõeldes on Karula rahvuspark ja Riigimetsa 

Majandamise Keskus (RMK) rajanud mitmeid õppe- ja matkaradasid ning välja 

ehitanud puhke- ja lõkkekohti. Samuti on piirkonnas loodud võimalused veematkade 

läbiviimiseks (põhiliselt Koiva ja Mustjõel). 

 

Eeltoodut silmas pidades tuleb piirkonna arendamisel ja majandamisel: 

• pöörata suurt tähelepanu turismi suunamisele (kohalikud omavalitsused 

koostöös ettevõtjate ja külaseltsidega), et kontrollimatu tegevuse pärast ei 

kannataks looduskeskkond ega kohalik kogukond; 

• üldplaneeringute ja maastikuhoolduskavadega näha meetmed kohaliku 

elulaadi, maakasutuse (põllumaad, puisniidud), ehituspärandi, metsamaastike 

ja veekogude avaliku kasutuse säilimiseks;  

• asustusstruktuuri arendamisel lähtuda olemasolevast ja kohalikust 

ehitustraditsioonist (vältides piirkonda sobimatute ehitiste püstitamist). 
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Turismiinfrastruktuuri täiendamisel ja parandamisel on otstarbekas keskenduda teenuste 

mitmekesistamisele (võimalikud arengusuunad: loodus-, talu-, seiklus-, jahi-, pere- või 

puuetega inimestele suunatud ja terviseturism) ning sihtgrupina silmas pidada piirkonnas 

pikemat aega peatuvaid väiksemaid gruppe. Kindlasti tuleb vältida motoriseeritud 

ekstreemsporti ning massiturismile suunatud üritusi. Edasiste tegevuste planeerimisel 

tuleb esmajärjekorras tegeleda järgmiste probleemidega: ööbimiskohtade vähesus, 

pangaautomaadi kasutamise ja kaardimakse võimaluse ning toitlustusvõimaluse 

puudumine piirkonnas. Nende puuduste likvideerimine soodustab turisti piirkonnas 

viibimise aja pikenemist (vt ka tabel 1). 

Tabel 1 Karula-Taheva arengupotentsiaalid 
Potentsiaal Arendamise vajadus 

Piirkonna ühtne imago ja hästitöötav 
turismiinfosüsteem 

Kuna piirkond jääb Via Hanseatica põhitrassist 
kõrvale on otstarbekas hakata puhkajaid siia 
suunama juba kaugemalt. Seetõttu ongi vajalik 
hästi planeeritud/kujundatud 
turismiinfosüsteem. 

Eeldused mitmekesise turismiteenuste 
arendamiseks 

Luua ühtne turismiteenindusvõrk, mille 
planeerimisel on arvestatud erinevate 
huvirühmadega – arendades koostööd 
erinevate teenusepakkujate vahel.  
 
Nii radade kui ka infomaterjali kavandamisel on 
oluline arvestada turistide erinevate huvidega: 
loodusväärtused, pärandkultuur, 
sportimisvõimalused. Samuti on vajalik selgelt 
esile tuua huviobjektide vahel erinevate 
vahenditega liiklemise ning ühelt rajalt teisele 
ülemineku võimalused.  
 

Veekogude suur puhkeväärtus Arendada järvede (nt Aheru, Pikkjärv) ja 
jõgede (nt Koiva, Mustjõgi) baasil mitmekesiseid 
puhkevõimalusi. 

Mitmekesine maastik/maakasutus Tagada olemasolevate põllu- ja rohumaade 
ning jõeäärsete luhtade säilimine – need on 
märgid traditsioonilisest maakasutusest, mida 
tuleb samuti kõrgelt hinnata. Samas on 
põldude, rohumaade ning luhtade näol 
tegemist avatud aladega, mis lisavad 
puhkemaastikule väärtust. Vajalik on 
maastikuhoolduskavade koostamine ja 
rakendamine. 

Hea teedevõrk Olemasolevate teede kvaliteedi 
parandamisega (kruusakatte asendamine 
kõvakattega)  piirkonna ligipääsetavuse 
parandamine.  

Reisirongiliikluse taastamine Valga-Võru suunal Piirkonna ligipääsetavust ja teenindusvõrgu 
parandamise seisukohalt on oluline 
ühistranspordi ja liikumisvahendi vahetamise 
võimaluste arendamine. 

Koostöö Võru maakonna ja Lätiga Loodusmatkapiirkonna suurendamine, 
veematkade pikendamine mööda Koiva jõge; 
Riia-Pihkva Kiviteelt turistide suunamine 
arengupiirkonda. 
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3.1.1. Liikumissuunad 

Turistide liikumisteed piirkonda (nagu maakonda üldiselt) on seotud Tallinn-Viljandi-

Valga ja Pärnu-Tartu ning Võru-Valga maanteega. Samuti on oluline Ape( -Mõniste)-

Valga liikumissuund. Kuna arengupiirkond jääb Via Hanseatica põhitrassist kõrvale on 

oluline hakata külastajaid sinna suunama (infot piirkonna kohta levitama) juba 

kaugemal: Karksi-Nuias, Võrus, Rõngus, Apes (Hopas), aga ka Tõrvas ja Otepääl. 

 

Potentsiaalne sisenemisetee on Gaujiena (Koivalinna) poolt. Käesolevalt on see 

võimatu, kuna puudub piiriületusvõimalus: tee on läbi kaevatud ja puudub kontroll-

punkt. Teelõigul on suur tähtsus, kuna selle lähedalt möödub Lätist Venemaale kulgev 

Riia-Pihkva Kivitee, millel liikuvaid turiste tuleks samuti võimalusel piirkonda suunata – see 

eeldab eelkõige koostööd Lätiga ja postiteele jäävate Võrumaa valdadega. 

 

Oluline potentsiaalne sisenemissuund on ka Võru-Valga raudtee. Käesolevalt see ei 

toimi, kuna nimetatud suunal puudub reisirongiliiklus. Piirkonna ligipääsetavust ja 

teenindusvõrgu parandamist silmas pidades on ühistranspordi ja liikumisvahendi 

vahetamise võimaluste arendamine (radadele ja sealt tagasi saamiseks, samuti radade 

ristumiskohtades) väga oluline.  

 

Piirkonnasisestest liikumissuundadest on olulised Laatre-Lüllemäe-Hargla tee, 

veematkarajad Mustjõel ja Koiva jõel (mis on ühtlasi nn vesisteks sisenemisteedeks) ning 

Karula rahvuspargi ja RMK hallatavad matka- ja jalgrattarajad. Otstarbekas on 

olemasolevate matkaradade ja veematkaradade ühendamine ühtseks võrgustikuks (vt 

joonis 7). 

 

3.1.2. Keskused 

Erinevaid turismiteenuseid silmas pidades võib Karula-Taheva loodusturismi piirkonnas 

esile tõsta kolme keskust (vt joonis 7): Karula rahvuspark, Taheva Sanatoorium ja 

Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus.  

 

Tõmbekeskus - Karula rahvuspark  

Karula rahvuspark on Eesti väikseim rahvuspark. Kaitseala eesmärk on säilitada Lõuna-

Eesti iseloomulikke metsa- ja järvederikkaid kuppelmaastikke ning traditsioonilisi 

talumaastikke. Siin on rajatud neli infopostide ja viitadega tähistatud õpperada ja kolm 

suviseks kasutamiseks mõeldud matkarada. Ähijärve kaldal asub ka eelkooliealistele 

lastele mõeldud loodusrada koos mänguväljakuga.  
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Maastik jaguneb Karulas põhiliselt kaheks: ajaloolise asustusega kultuurmaastik ja 

ürgsed metsaalad. Samasugune duaalsus väljendub ka rahvaloomingus: ühelt poolt on 

tuntud jutud vanadest asula-, matuse-, talukohtadest, pillimeestest ja kõrtsinaljadest; 

teisalt aga pajatused metsloomadest, uskumused järvedes elavatest vaimudest. Seda 

kakspoolsust on otstarbekas kasutada ka turismiteenuste planeerimisel. 

 

Majutuskeskus - Taheva Sanatoorium 

Taheva Sanatooriumi baasil on võimalus arendada puhkevõimalusi ka vanuritele ja 

puuetega inimestele. Ettetellimisel on siin võimalus saada: toitlustamist, majutust, sauna, 

üldtervistavaid protseduure ja transpordi- ning seminariteenust. Lääne- ja Põhja-

Euroopast pärit turistile pakuks elamusi ka kauplusauto teenuse kasutamine. 

Sanatooriumi läheduses asub Eesti-Läti piirijõgi Mustjõgi, Koiva puisniit, vaatetorni ja 

puhkekohaga Tellingumägi ning tähistatud jalgrattarajad. Ettetellimissüsteemi 

ebakindluse vähendamiseks ning eduka toimimise tagamiseks on oluline tihe 

piirkonnasisene koostöö, kus pannakse rõhku info levikule ning tellimisprotsessi 

lihtsustamisele. 

 

Tervisespordikeskus - Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus 

Aastaringse terviseturismi arendamine Karula-Taheva arengupiirkonnas on võimalik 

Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse baasil. Keskus pakub (ettetellimisel) sauna-, majutus- 

ja toitlustusteenust. Keskuse läheduses on olemas kelgumägi, suusarajad, uisuväljak, 

korvpalliväljak, võrkpalliväljak, kergejõustikustaadion (kasutamine tasuta). Samas on ka 

suusa- ja uisulaenutus.  

 

3.1.3. Arengutingimused ja –soovitused 

Alljärgnevalt on esitatud piirkonna potentsiaalist ja peamistest tegevussuundadest 

lähtuvad tegevused (vt ka joonis 7). Nimetatute hulgast selgitatakse koostöös 

vallavalitsusega välja piirkonna arengu kavandamisel esmatähtsamad tegevused ning 

koostatakse seejärel tegevuste elluviimiseks (erinevate objektide lõikes) ajakava.  
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Tabel 2 Karula-Taheva piirkonna tegevussuunad 

Tegevussuund Tegevused Objekt/piirkond 
Piirkondade imago ja 
turismiinfosüsteemi 
väljatöötamine ja 
ellurakendamine 

Piirkonda sisenevatel teedel 
(ristmikel) peatuskohtade 
loomine ja infotahvlite 
paigutamine 

Gaujiena (Koivalinn), 
Sangaste, Mõniste 

Matkaradade sidumine 
veematkaradadega 

Karula rahvuspark, Koiva 
luht  

 
 
Mitmekesise turismiteenuse 
arendamine 

Kohalikku elulaadi tutvustava 
teenusepaketi väljatöötamine 
(vabas õhus töötegemise 
võimalustega: heinategu, 
maastikuhoolduse talgud jms).  

Karula ja Taheva vald, 
Karula rahvuspark 

Piirkondadevahelise ja 
piiriülese koostöö arendamine 

Koostöö teiste piirkondadega, 
Võrumaa valdadega ja Läti 
Vabariigiga 
 

Tõrva-Helme 
arengupiirkond, 
Gaujiena, Mõniste ja 
Urvaste vald 

Tehnilise infrastruktuuri 
arendamine – pangaautomaadi 
paigaldamine, kaardimakse 
võimaluse tagamine 

Taheva vald 

Kõrvalteede korrastamine 
kasutamiseks jalgrattateedena: 
tolmuvaba ja sile kate 

Laatre-Lüllemäe , 
Lüllemäe-Kaagjärve 
maantee 

Võru-Valga-Riia vahelise 
reisirongiliikluse taastamine 

 

Ühendustee taastamine 
Gaujienaga (Koivalinnaga) – 
loob sideme Riia-Pihkva 
Kiviteega 

Taheva, Gaujiena vald 

 
 
 
 
Piirkondade ligipääsetavuse ja 
sealse teenindusvõrgustiku 
parandamine 

Infovõrgustiku välja arendamine 
turismiteenuste ettetellimis-
süsteemi eduka toimimise 
tagamiseks 

Karula, Taheva vald 

Avamaastikule (piirkonna 
traditsioonilise arhitektuuriga) 
mittesobivate ehitiste püstitamise 
vältimine 

Karula, Taheva vald  
 
Mitmekesise 
maastiku/maakasutuse 
säilimise tagamine Maastikuhoolduskavade 

koostamine ning elluviimine 
Jõeäärsete luhtade 
traditsioonilise hooldamise ja 
neile avalike juurdepääsude 
tagamine 

Karula, Taheva vald 
 
Koiva puisniit 

Veeteede puhastamine, 
sildumiskohtade väljaehitamine 
(RMK matkaradade ja 
veematkaradade ühendamine) 

Koiva ja Mustjõgi  

Vaadete avamine jõgedele, 
järvedele – puhkemaastiku 
atraktiivsuse tõstmine 

Koiva ja Mustjõgi, 
Kaagjärv, Pikkjärv, 
Aheru, Pärtli ja Nigle järv 

 
 
Olemasolevate veekogude 
potentsiaali otstarbekas 
kasutamine 

Avalike juurdepääsude säilimise 
tagamine 

Koiva ja Mustjõgi, 
Kaagjärv, Pikkjärv, 
Aheru, Pärtli ja Nigle järv 
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3.2. Otepää intensiivse puhkuse piirkond 

Otepää piirkond moodustub mitmetest intensiivse puhkuse võimalusi (Tehvandi 

Suusakeskus, Kääriku Spordibaas jt) pakkuvatest ning looduslikult kaunitest (Otepää 

looduspark, Pühajärve rannapark, Väike Munamägi jt) aladest. Eesti territoriaalset 

haldusjaotust silmas pidades võib arengupiirkonda piiritleda ka Palupera ja Otepää 

valla territooriumiga. Piirkonnal on väljakujunenud üks tugev keskus – Otepää linn – millel 

on hästi väljatöötatud ja toimiv Talvepealinna identiteet. Selle piirkonna näol on 

tegemist Eesti talvise (Tartu Maraton, maailmakarika etapid) ja suvise (Saku Suverull) 

suusakeskusena. 

 

Piirkonnas on loodud mitmeid võimalusi intensiivse puhkuse veetmiseks. Talvel on 

võimalus tegeleda suusatamise (sh suusamatkad), slaalomisõidu, kelgutamise 

(snowtubing’uga) ja suusahüpetega. Suvel on aktiivsele puhkajale mõeldes loodud 

võimalused jalgsi-, ratta-, ratsa- ja veematkadeks. Matkaradu on erineva raskusastme ja 

kestvusega (ühest tunnist kuni kahe päevani).  

 

Traditsiooniks kujunenud spordiürituste kõrval on tuntust kogunud ka Leigo järvemuusika, 

kuhu koguneb rahvast üle Eesti, Soomest, Rootsist ja mujalt Euroopast. Sissetöötamisel 

on ka Hellenurme-Palupera külaturismipiirkond. Kultuurilis-ajaloolistest väärtustest on 

tähtsaim Sangaste loss ja seda ümbritsev mõisapark. 

 

Kuna piirkond on juba praeguseks kujunenud tugevaks ja mitmekesiseid teenuseid 

pakkuvaks turismimagnetiks on oluline säilitada ja arendada Otepää kui 

talispordikeskuse rolli. Esmajoones tuleks arendada talispordi ja sellega seonduva 

suvespordi infrastruktuuri ning neid toetavaid teenuseid. Seetõttu on otstarbekas 

pöörata tähelepanu keskuse teenuste infrastruktuuri arendamisele (parkimisplatsid, 

infopunktid, ratta/suusalaenutusvõrgustik), ühistranspordi võimalusele keskusest 

radadele ja sealt tagasi saamiseks, samuti erinevate radade ristumiskohtades 

liikumisvahendi vahetamise võimalusele (suusa-, jalgrattalaenutus koostöös Kääriku, 

Palupera, Puka, Sangaste ja Leigoga). Otepää turismiteenuste struktuuri arendamisel on 

vajalik laiendada erinevate tasemete ja hinnaklasside skaalat (kasulik oleks saada üks 

hotell rahvusvahelisse ketti, aga pakkuda ka odavamaid, toitlustuseta ööbimise 

võimalusi noortele).  

 

Turismiteenuste arendamisel (vt ka tabel 3) tuleb kindlasti tähelepanu pöörata 

looduskeskkonnale. Oluline on säilitada Otepää põhiväärtusi: vaheldusrikast reljeefi, 
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metsade rikkust, kauneid vaateid. Vältimaks keskkonnaseisundi ja maastikupildi 

kahjustamist on käesoleval hetkel vajalik range kontroll ehitustegevuse üle. Järjekindla 

selgitustööga tuleb juurutada mõtteviisi, et ühel krundil toimuv mõjutab kogu piirkonda 

ning piirkonna (seega pikemas perspektiivis ka krundi) väärtuste säilimine eeldab maa-

omanike koostöövalmidust. 

 

Tabel 3 Otepää piirkonna arengupotentsiaalid 
Potentsiaal Arendamise vajadus 

Tuntus talispordikeskusena Koostöös naaberpiirkondadega mitmekesise 
turismiteenuse pakkumine – Otepää koormuse 
hajutamine, ülejäänud Valgamaaga enam 
sidumine. 

Veekogude suur puhkeväärtus Arendada järvede ja jõgede baasil 
mitmekesiseid puhkevõimalusi ja nende 
avaliku kasutuse säilimine. 

Mitmekesine maastik/maakasutus Tagada olemasolevate põllu- ja rohumaade 
säilimine – need on märgid traditsioonilisest 
maakasutusest, mida tuleb samuti kõrgelt 
hinnata. Samas on põldude, rohumaade ning 
luhtade näol tegemist avatud aladega, mis 
lisavad puhkemaastikule väärtust. 

Reisirongiliikluse arendamine Valga-Tartu 
suunal 

Piirkonna ligipääsetavust ja teenindusvõrgu 
parandamise seisukohalt on oluline 
ühistranspordi ja liikumisvahendi vahetamise 
võimaluste arendamine. 

 

 

3.2.1. Liikumissuunad 

Turistide liikumisteed (vt joonised 6 ja 8) arengupiirkonda on seotud Tartu-Võru ja Tartu-

Valga maanteedega. Olulised sisenemiskohad on Puka ja Sangaste. Ehkki Otepää näol 

on tegemist juba olemasoleva turismimagnetiga on siiski oluline Via Hanseatica raames 

hakata külastajaid siia suunama juba kaugemalt nt Tartust, Valgast, Pukalt, Rõngust jm.  

 

Potentsiaalseks sisenemissuunaks on ka Riia-Tartu raudtee, mis omandab suurema 

tähtsuse kui taasavatakse reisirongiliiklus Riia-Tartu vahelisel lõigul. See omakorda tekitab 

vajaduse läbi mõelda transpordikorraldus (ühistranspordi ja liikumisvahendi vahetamise 

võimaluste arendamine: keskustest radadele ja sealt tagasi saamiseks) Puka-Otepää ja 

Tsirguliina-Otepää suunal. 

 
Piirkonnasisestest liikumissuundadest on olulised Sangaste-Otepää, Rõngu-Otepää-

Kanepi ja Otepää-Hellenurme maanteed, veematkarajad Elva ja Väike-Emajõel ning 

jalgaratta- ja suusarajad Otepää-Pühajärve ümbruses ning Käärikul.  
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3.2.2. Tõmbekeskused 

Erinevaid turismiteenusteid silmas pidades võib Otepää aktiivse puhkuse piirkonnas esile 

tõsta kahte erineva teemaga nn tõmbekeskust: aktiivse puhkuse võimalusi pakkuv 

Otepää looduspark ja potentsiaalne Hellenurme-Palupera külaturismipiirkond (vt 

 joonis 8).  

 

Otepää looduspark ja selle lähiümbrus 

Selle Via Hanseatica põhitrassi vahetus läheduses paikneva kaitseala põhiülesanne on 

kaitsta ja sihipäraselt kasutada sealset teadusliku väärtusega, puhkealadeks sobivat 

vaheldusrikka reljeefiga maastikku ning arendada selle kõiki kasutusviise. Otepää 

looduspargi mitmekesisele maastikule on iseloomulik järvederohkus – tegemist on ühe 

Eesti järvederikkama alaga (Pühajärv, Päidla järvestik). Siit saavad alguse ka Väike-

Emajõgi ja Elva jõgi.  

 

Looduspargi territooriumil asuvad mitmed väärtuslikud objektid: Otepää linnus ja 

linnamägi, kihelkonnakooli hoone, Pühajärv (koos saartega), kivikalmed, maa-alused 

kalmistud, Pühajärve park ja Pühajärve sõjatamm.  

 

Puhkepiirkonnana omavad suurt potentsiaali ja kasutust: Pühajärv (koos saarte ja 

lähiümbrusega), Tehvandi ja Väike Munamäe ümbrus, Kuutsemägi ja Arula, Kääriku 

piirkond (mitmete matka- ja suusaradadega), Kaarna järv (ja selle ümbrus), 

Pedajamäe, Annimatsi, Madsa ja Mäha puhkekülad.  

 

Edasiste tegevuste planeerimisel ning majandamisel tuleb lähtuda Otepää looduspargi 

kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast. 

 

Hellenurme-Palupera külaturismipiirkond 

Hellenurme-Palupera külaturismipiirkond moodustub Hellenurme ja Palupera piirkonna 8 

külast, mis aktiivselt võtavad osa Eesti külaliikumisest Kodukant. Külaturismi raames 

pakutakse nii 1-3 tunniseid retki (Palupera mõisapargis, Palupera-Hellenurme külas) kui 

ka mitmepäevaseid pakette (mille jooksul on võimalik tutvuda kohaliku ja lähipiirkonna 

ajaloolis-kultuurilise omapäraga, osaleda kanuumatkal või ekskursioonil  Otepää 

ümbruses). Loodud on võimalused vibuspordiks – Palupera valla maastikuvibu radadel 

korraldatakse ka Eesti meistrivõistlusi. Piirkonnas on olemas nii transpordi- kui ka 

giiditeenus.  
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3.2.3. Arengutingimused ja –soovitused 

Alljärgnevalt on esitatud piirkonna potentsiaalist ja peamistest tegevussuundadest 

lähtuvad tegevused (vt ka joonis 8). Nimetatute hulgast selgitatakse koostöös 

vallavalitsusega välja piirkonna arengu kavandamisel esmatähtsamad tegevused ning 

koostatakse seejärel tegevuste elluviimiseks (erinevate objektide lõikes) ajakava.  

Tabel 4 Otepää piirkonna tegevussuunad 
Tegevussuund Tegevused Objekt/piirkond 

Keskuse teenuste 
infrastruktuuri arendamine 
(parkimisplatsid, infopunktid, 
ratta/suusalaenutusvõrgustik) 

Otepää  

Ühistranspordi (rong, buss) ja 
liikumisvahendi vahetamise 
võimaluste arendamine: 
keskusest radadele ja sealt 
tagasi saamiseks, samuti 
radade ristumiskohtades 

Kääriku, Palupera, Puka, 
Sangaste ja Leigo 

Kõrvalteede 
jalgrattateedena 
kasutuselevõtt: tolmuvaba ja 
sile kate, eraldatud 
sõidurajad 

Otepää-Palupera tee, 
Otepää-Puka tee, Sangaste-
Tsirguliina tee 

 
Piirkondade ligipääsetavuse ja 
sealse teenindusvõrgu 
parandamine  

Otepää turismiteenuste 
struktuuri arendamisel 
erinevate tasemete ja 
hinnaklasside skaala 
laiendamine 

Otepää ja selle lähiümbrus 

 
Piirkondade imago ja 
turismiinfosüsteemi 
väljatöötamine ja 
ellurakendamine 

Piirkonda sisenevatel teedel 
(ristmikel) peatuskohtade 
loomine ja infotahvlite 
paigutamine 

Puka, Sangaste 

 
Asustusstruktuuri säilimise 
tagamine 

Maastikule mittesobivate 
ehitiste püstitamise vältimine 

Otepää, Palupera, Sangaste 
vald 

Piirkondade vahelise ja 
piiriülese koostöö arendamine 

Turismiteenuste struktuuri 
arendamisel erinevate 
tasemete (sh 
konverentsiturism) ja 
hinnaklasside  skaala 
laiendamine 

Otepää, Palupera, Sangaste 
vald 
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3.3. Tõrva-Helme kultuurilis-ajalooline piirkond 

Tõrva-Helme kultuurilis-ajaloolise väärtusega arengupiirkond moodustub kultuurilis-

ajalooliste vaatamisväärtuste kogumist, millele lisandub ka looduslikult kauneid kohti. 

Arengupiirkond hõlmab Tõrva linna, Helme, Hummuli, Põdrala ja Puka valla 

territooriume.  

 

Ehkki Tõrva-Helme kultuurilis-ajaloolise väärtusega arengupiirkonnas on ka looduslikult 

kauneid (sh kõrge looduskaitselise väärtusega) kohti, iseloomustavad piirkonda 

eelkõige siiski hästi säilinud ja eristatavad ning tihked kultuuriajaloo kihid. Seetõttu ongi 

põhiliseks väärtuseks kultuuriajalooga seotu: mõisad, kivikalmed ja kultusekivid, 

II maailmasõja ja Vabadussõja ühishauad, asulakohad, kultuuriajalooliselt tähtsate 

inimeste sünnikohad jne. Kusjuures mitmed neist objektidest on Eesti ja Baltikumi 

kontekstis ainulaadsed: Koorküla Valgjärve vaiehitis, Barclay de Tolly mausoleum, Mats 

Erdelli kabel, Riidaja puitbarokkstiilis mõisahäärber ja Hummuli kääpad. 

 

Piirkonnal on eeldusi, et pakkuda turistile mitmesuguseid elamusi (vajalik on vaid 

aktiivsete tegevuste võimaluste lisamine): mõisad ja von’id, militaarobjektid (obeliskid 

Pikasillas, Jõgevestes), nõukogudeaja ehituspärand, looduslikud vaatamisväärsused 

(Koorküla koopad, Koorküla Valgjärv, Kõrgemäe paljand, kevadeti üleujutatavad alad 

Õhne jõel), veematkad Jõgevestelt Võrtsjärveni.  

 

Piirkonnas on olemas hea teenindussfäär - toitlustus ja (kodu)majutus Tõrvas, 

turismitalud, Taagepera mõisa hotell-konverentsikeskus – kuid siiski ei ole veel võimalik 

rääkida teenindusvõrgust, kuna puudub märkimisväärne koostöö teenuste pakkujate 

vahel. Mitmesuguste turismiobjektide ja –teenuste (ajaliselt) ühtseks süsteemiks sidumist 

takistab ka hõreda graafikuga ühistransport. 

 
Üheks piirkonna eripäraks (vt ka tabel 5) on see, et vaatamisväärsuste näol on tegemist 

nn vaiksete turismiatraktsioonidega. Piirkonnas pole loodud piisavalt võimalusi aktiivseks 

puhketegevuseks, mistõttu on ka pikemalt peatuvate turistide arv väike. Samuti puudub 

piirkonnas giiditeenus. 
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Tabel 5 Tõrva-Helme piirkonna arengupotentsiaalid 

Potentsiaal Arendamise vajadus 
Huvitav kultuuripärand Hoida ja väärtustada kultuuripärandit – st 

Tõrva-Helme piirkonna “märki” (erinevaid 
kultuurilis-ajaloolised vaatamisväärsusi). 
Puhkajate huvi jätkumise tagamiseks on vajalik 
avalikkuse juurdepääsu võimalikkus erinevatele 
kultuuriajalooliselt olulistele objektidele. 
Eelkõige on aga oluline kindlustada selle 
“märgi” säilimine. 

Olemasolevate veekogude suur 
puhkepotentsiaal 

Arendada järvede ja jõgede baasil  
mitmekesiseid puhkevõimalusi, piirkonna 
keskuse Tõrva kui populaarse suvituslinna maine 
taastamine. 

Eeldused mitmekesise turismiteenuste 
arendamiseks 

Luua ühtne turismiteenindusvõrk, mille 
planeerimisel on arvestatud erinevate 
huvirühmadega – arendades koostööd 
erinevate teenusepakkujate vahel.  
 
Nii radade kui ka infomaterjali kavandamisel on 
oluline arvestada turistide erinevate huvidega: 
ehituspärand, loodusobjektid, kultuurilooliselt 
tähtsad isikud. Samuti on vajalik selgelt esile 
tuua huviobjektide vahel erinevate 
vahenditega liiklemise ning ühelt rajalt teisele 
ülemineku võimalused. 

 

 

3.3.1. Liikumissuunad 

Turistide liikumisteed arengupiirkonda on seotud Pärnu-Tartu, Viljandi-Valga ja Valga-

Tartu maanteega. Olulised sisenemiskohad on Ala, Piiri, Puka ja Pikasilla (veeteed pidi 

Võrtsjärvelt). Kuna arengupiirkond jääb Via Hanseatica põhitrassist kõrvale on oluline 

hakata külastajaid sinna suunama juba kaugemalt nt Karksi-Nuiast, Valgast, Rõngust (vt 

joonis 9). Selleks on vajalik infopunktide olemasolu ja ühtne viidasüsteem – mis on välja 

töötamisel.  

 

Tõrva-Helme piirkonna-siseselt võib esile tõsta kahte võimalikku liikumissuunda – nn 

põhja- ja lõunaring. „Lõunaringi” moodustavad põhiliselt vaiksed turismiatraktsioonid: 

vanad mõisahooned (Taagepera, Hummuli, Holdre, Riidaja), kalmistud (Helme, Ala), 

looduslikud vaatamisväärsused (Holdre männik, Helme ja Koorküla koopad). 

„Põhjaringil”, mis kulgeb läbi Tõrva, Riidaja, Pikasilla ja Jõgeveste, on lisaks 

vaatamisväärsustega tutvumisele võimalik osa saada rahvuskultuurist ning matkata nii 

maad kui ka vett mööda. Nende autoturistile ja ka kergliikluseks sobivate “ringide” 

keskpunktiks on Tõrva linn ja Helme alevik (vt joonis 9). 
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Tõrva linn ja Helme alevik 

Arengupiirkonna olulisemad turismiatraktsioonid on seotud Tõrva linna ja Helme 

ümbrusega. Tuntumateks kultuuri- ja ajaloolisteks vaatamisväärsusteks on Tõrva 

raekoda, kõrtsihoone ja kammersaal, Helme ordulinnuse varemed ja kalmistu (kuhu 

kalmistupühal koguneb ligikaudu 1000 inimest). 

 

Tõrva linnas asub piirkonna ainuke turismiinfopunkt – mille lahtioleku aeg pole piisav. 

Seetõttu on vajalik muuta info erinevate objektide ja radade kohta kättesaadavaks ka 

infopunkti töötundide välisel ajal. 

 

Tõrva-Helme piirkonnas on vajalik olemasoleva turismi-infrastruktuuri otstarbekama 

kasutamise tagamine. Oluline on Tõrva keskväljaku (bussijaama plats) atraktiivseks 

muutmine.  

 

Tõrva linna kõrvaltänavaid võiks kasutada jalgrattateedena, kust on võimalik edasi 

liikuda erinevatele matkaradadele – jagades infot ja laenutades liikumisvahendeid 

tekitada turisti huvi piirkonna vastu ning sel viisil pikendada tema viibimist piirkonnas. 

 

Samuti on vajalik arendada veematkavõimalusi Õhne jõel (suurendada läbitavust) ning 

Väiksel Emajõel (rajada randumiskoht Barclay de Tolly mausoleumi juurde).  

 

„Põhjaring” 

“Põhjaring” läbib Tõrva linna, Helme alevikku ning Riidaja, Pikasilla ja Jõgeveste küla. 

Sellel liikudes on turistil võimalik külastada erinevaid mõisaid ja mõisaparke (Riidaja, 

Lõve, Kuigatsi), Aakre mõisakooli, Purtsi ajaloomuuseumi, vanu (vesi)veskeid, krahv 

Nolckeni jahilossi ning Barclay de Tolly mausoleumi. Veematkahuvilistele pakuvad 

võimalusi Pikasilla veetee (mööda Väikest Emajõge) ning Õhne jõgi ühes Vanamõisa 

järvega (Tõrva linnas).  

 

Piirkonda läbivad Pärnu-Tartu, Viljandi-Valga ning Valga-Tartu maanteed. Läbisõitjaid 

suunduvad valdavalt Otepääle või tulevad sealt tagasi. Peamised punktid, kust saab 

turisti sellele “ringile” suunata, on Helme, Pikasilla ja Puka. Oluline on kujundada 

Pikasillast atraktiivne peatuskoht, kust teelolijat on võimalik edasi suunata teistesse 

piirkondadesse (Otepää aktiivse puhkuse piirkonda, Karula-Taheva loodusturismi 

arengupiirkonda.  
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Kuna piirkond on suhteliselt väike ning mitmes külas (nt Pukamõisas ja Riidajas) jätkuks 

majutus- ja toitlustuskoha olemasolul tegevust terveks päevaks, on oluline, et üheskoos 

töötatakse välja hästitoimiv turismiteenuste võrgustik. Samuti tuleks kaaluda 

puhkevõimaluste arendamise võimalusi koostöös RMK puhkemajanduse osakonnaga: 

välja ehitada puhkekohti, jalgratta- ning matkaradasid.  

 

„Lõunaring” 

“Lõunaring” kulgeb läbi Hummuli, Koorküla, Taagepera ja Ala külade, Tõrva linna ning 

Helme aleviku. Sellel liigeldes võib huviline lähemalt tutvuda piirkonna 

kultuuripärandiga, pikemalt peatudes näiteks Ala kõrtsihoonesse rajatud koolis, 

Taagepera lossis ja pargis, Hummuli mõisakoolis.  

 

Piirkonna loodusväärtustest on äramärkimist väärt Helme koopad, Koorküla koopad ehk 

Põrguhaud, Holdre männikud ja Õhne jõgi. Õhne jõgi on üks väheseid looduslähedases 

seisus olevaid jõgesid Eestis. Jõe ääres paikneb palju kultuuriajaloolise väärtusega 

objekte: erinevas vanuses kivikirstkalmed, Roobe mõisakoht ja asula, vana veskikoht 

Leebikul. Jõel asub ka Eesti oludes ainulaadne vesiveskist ja hüdroelektrijaamast 

koosnev tööstuskompleks - Tultsi veski. Puhkepotentsiaali lisab veematkade korraldamise 

võimalus pärast jõe puhastamist ja laagriplatside väljaehitamist.  

 

Suurimateks probleemideks piirkonnas on halvas seisukorras olevad kruusateed, 

mittetoimiv viidasüsteem ning vähene koostöö erinevate puhkemajanduses töötavate 

organisatsioonide-eraettevõtjate vahel. Sellest tulenevalt tuleks koostöös kohaliku 

omavalitsuse, külaseltside, eraettevõtjate ning maaomanikega arendada 

viidasüsteemi, järvede-jõgede puhkekasutust, puhketeenuseid (tähelepanu pöörates 

ka sügistele ja talvistele tegevustele nagu suusatamine, jahindus, korilus). Koostöös Läti 

Vabariigiga kaaluda piiriületuse ning vanade kordonite turistidele eksponeerimise 

võimaldamist. 

 

Vajalik on peatuskohtade (kus teelolijal on võimalik rahuldada põhivajadusi ning samas 

saada informatsiooni piirkonna huviväärsuste, reisimarsruutide ning matkaradade 

kohta) rajamine piirkonda sisenemise haruteedele Piiril ja Alal. 

 

3.3.2. Arengutingimused ja –soovitused 

Alljärgnevalt on esitatud piirkonna potentsiaalist ja peamistest tegevussuundadest 

lähtuvad tegevused (vt ka joonis 9). Nimetatute hulgast selgitatakse koostöös 
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vallavalitsusega välja piirkonna arengu kavandamisel esmatähtsamad tegevused ning 

koostatakse seejärel tegevuste elluviimiseks (erinevate objektide lõikes) ajakava.  

Tabel 6 Tõrva-Helme piirkonna tegevussuunad 
Tegevussuund Tegevused Objekt/piirkond 

Identiteedi väljatöötamine Kõik rajad, piirkonnad ja objektid 
(olemasolevad, rajatavad) 

Mõttetalgud iga-aastaste suurürituste 
traditsioonide loomiseks mõnes piirkonna 
dominantses punktis 

Tõrva linn, Helme ja Põdrala vald  

Piirkonda sisenevatel teedel (ristmikel) 
peatuskohtade loomine ja infotahvlite 
paigutamine 

Ala, Helme, Riidaja, Pikasilla, Hummuli, 
Puka, Pikasilla 

 
 
 
Piirkondade imago ja 
turismiinfosüsteemi 
väljatöötamine ja 
ellurakendamine 

Giidide (“jutuvestjate”) koolitamine 
(koostöös Valga Kutseõppekeskusega), 
giiditeenuse pakkumine 

Valga maakond 

Mõisate, jahilosside, veskite, kõrtside 
renoveerimine, neile uue kasutuse 
leidmine ja võimalikult paljude avamine 
avalikuks kasutuseks (info nende ajaloo 
kohta) 
Ajaloolistes ehitistes asuvate koolidele 
lisafunktsioonide andmine: majutus, 
toitlustus, giiditeenused jms   

Kõik mõisad jm (eravalduses olevate 
ehitiste puhul võiks olla võimalus neid 
vähemalt väljast vaadata) 
 
 
Pikasilla ja Ala kõrtsikool, Aakre mõisakool 

Loodusega seotud turismitoodete 
arendamine (korilus, “vereta jaht”, 
kalapüük, käsitöö) 

Taagepera-Koorküla, Riidaja, Linna, 
Voorbahi ja Pikasilla küla ning Helme 
aleviku ettevõtjad 

Teema(sihtgrupi)põhiste marsruutide 
kaardistamine 

Mõisad, militaarobjektid, nõukogudeaeg-
sed obeliskid, kaitsealad, maastik 

Matkaradade (talveks samasse 
suusarajad) rajamine, kaardid ja viidad 

(Vee)matkarada Tündre järve juurest 
Teringi rabasse Viljandimaal, Ritsust 
Talnamõisasse ja Ennuselt Kurvitse järvele; 
Koorküla järvistu; Pikasilla – Karu küla 
Printside pelgupaiga rada 

“Keskpunktis” teenuste mitmekesistamine 
ja aktiivse tegevuse võimaluste loomine 

Tõrva (iga -aastane kultuuriüritus), Pikasilla 
(iga-aastane loodusega seotud üritus) 

Mini Hollandiga sarnase minimõisate p argi 
rajamine ning liitmine loodus- ja 
õpperadadega. Koolidele retkede 
korraldamine. 

Hummuli põhikooli ümbritsev mõisapark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitmekesise 
turismiteenuse 
arendamine 
 
 
 

Muinasaegse veepealse linnuse 
(vaiehitise) „taastamine” ning selle baasil 
muinasajaga seotud tegevuspargi 
loomine. 

Koorküla Valgjärv 

Veeteede puhastamine, sildumiskohtade 
väljaehitamine 

Helme, Pikasilla, Õhne jõgi (Holdre 
männikute juures), Purtsi jõgi, Taagepera 
paisjärv, Väike Emajõgi (de Tolly juures) 

 
Olemasolevate 
veekogude potentsiaali 
otstarbekas kasutamine Vaadete avamine jõgedele, järvedele Pikasilla, Koorküla järved, Tündre, Kurvitse, 

Ennuse, Mutsjärv, Helme jõgi, Koriste oja  
Põllumajandusmaastiku senise avatuse 
hoidmine.  

Patküla, Jõgeveste, Roobe, Alamõisa, 
Leebiku, Kungi jt 

Jõeäärsete luhtade traditsioonilise 
hooldamise tagamine 

Õhne jõgi, Väike Emajõgi 

Avamaastikule mittesobivate ehitiste 
püstitamise vältimine 

Helme, Hummuli, Põdrala ja Puka vald 

 
 
Mitmekesine 
maastik/maakasutuse 
tagamine 

Maastikuhoolduskavade koostamine ning 
elluviimine 

Helme, Hummuli, Põdrala ja Puka vald 

Kõrvalteede kasutamiseks 
jalgrattateedena: tolmuvaba ja sile kate, 
olemasolevad bussijaamad muuta 
puhkekohtadeks, vajadusel rajada mõni 
juurde (tuule-ja vihmavari, istumiskoht, WC, 
infotahvel) 

Valga-Koorküla tee, Pikasilla-Riidaja, 
Pikasilla Puka suunal, Rulli-Jõgeveste 
suunal, Helme koduloomuuseumist Marja 
taluni, Helme-Ala jalgrattatee 

 
Piirkondade 
ligipääsetavuse ja 
sealse teenindusvõrgu 
parandamine 

Majutuskohtade loomine Riidajal, De Tolly lähedal, Jõgeveste-
Pikasilla piirkonnas 
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4. PLANEERINGU RAKENDAMINE JA MONITOORING 

Käesolevas planeeringus nimetatud arendustegevuse suundade rakendumine 

tagatakse läbi linna ja valla üldplaneeringute (ka teemaplaneeringute) ning projektide 

elluviimise. Seega tuleb neis käsitleda alljärgnevalt nimetatud tegevusi. 

 

• üldplaneeringud 

Üldplaneeringuga määratleb piirkonna eripärast tulenevalt objektide võimalikud 

asukohad (sh alternatiivid), maa-ala suurused ja maakasutustingimused, täiendava 

infrastruktuuri vajaduse jmt vajadused ning annab aluse läbirääkimisteks 

maaomanikega. 

 

Üldplaneeringus käsitletakse järgmisi teemasid: 

- Transpordi kavandamine: nähakse ette üleminekukohad ühelt trassilt teisele 

(sildumiskohad, kergliiklusteed, parklad) – koostöös maaomanike ja 

Maanteeametiga. 

- Teenuseta ja teenusega puhkekohtade (ka liiklusvahendite laenutuspunktide) 

planeerimine (laenutuspunktide asukoht peab olema seotud ühelt 

liiklusvahendilt teisele ülemineku kohtadega) – koostöös maaomanikega ja 

ettevõtjatega. 

- Teede kasutusfunktsioonide kavandamine (kergliiklusteed ja –rajad) – koostöös 

Maanteeametiga. 

- Maaomandi muutmine planeeringute elluviimiseks (munitsipaalmaa taotlemine 

läbi planeeringu). 

- Ehitustingimuste määramine, arhitektuursete nõuete ja kasutustingimuste 

seadmine tulenevalt maakasutusest või piirkonna iseloomust (miljööväärtuslikud 

alad, kaitsealad jne). 

 

• kohalike omavalitsuste teemaplaneeringud ja arengukavad 

Kohalike omavalitsuste teemaplaneeringutes ja arengukavades käsitletakse järgmisi 

teemasid: 

- Matkaradade kavandamine ja sidumine maakondlikku võrgustikku – koostöös 

Riigimetsa Majandamise Keskuse, kohalike seltside ja Valgamaa 

Arenguagentuuriga. 

- Korralduslikud tegevused, mis on vajalikud üldplaneeringu elluviimiseks ning 

tegevuste prioriteetsus ja järjekorra määramiseks. 
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• piirkondlikud projektid 

Turismiarendusprojektides käsitletakse järgmisi tegevusi: 

- Sangaste-Helme kultuurimarsruudi määratlemine – kohalikud omavalitsused 

koostöös kohalike seltsidega. 

- Jõgede puhastamine veeteede kasutuselevõtuks ja sildumiskohtade rajamine 

(Väike Emajõgi, Õhne, Koiva, Pedeli) – veeteeäärsed kohalikud omavalitsused 

(ka Läti poolel). 

- Erinevate viidaprojektide ühildamine: viitade süsteemi ühildamine, kaardil ning 

looduses olevate viitade kooskõlla viimine (turismikaartide ajakohastamine) – 

kohalikud omavalitsused koostöös kohalike seltsidega. 

- Mulgi kultuuri piirkonna koostööprojektide elluviimine – Mulgi piirkonna kohalikud 

omavalitsused koostöös kohalike seltsidega. 

- Eurovelo teede korrastamine vastavalt nõuetele: Maanteeamet koostöös 

kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega. 

- Kõigi omavalitsuste vahel tolmuvabade teede võrgustiku loomine – kohalikud 

omavalitsused koostöös Maanteeametiga. 

- Piiriületuskohtade infrastruktuuri taastamine – kohalikud omavalitsused koostöös 

Maanteeametiga. 

- Giidide (“jutuvestjate”) koolitamine – kohalikud omavalitsused koostöös Valga 

Kutseõppekeskusega. 

 

Eeltoodule lisaks on vajalik maakondlikul ja riigi tasandil nn korralduslike abinõude 

rakendamine: ühistranspordi sidususe tõstmine (graafikute ühildamine, reisirongiliikluse 

tihendamine, Tartu-Riia ühenduse taastamine) ning piiriületuskohtade kaardistamine ja 

teede taastamine. 

 
Kuna planeeringu elluviimine sõltub erinevate sektorite koostööst, tuleb riigi, 

omavalitsuste ja erasektori vahelist koostööd igati toetada ja soodustada. Planeeringu 

monitooringut teostab Valga Maavalitsus koostöös kohalike omavalitsustega iga kahe 

aasta järel. Tulenevalt monitooringu tulemustest korrigeeritakse vajadusel planeeringu 

elluviimiseks vajalikke tegevussuundi.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva teemaplaneeringu raames käsitletakse Via Hanseatica arenguvööndi 

transpordikoridori mõjualana Valga-Tartu maanteed ja raudteed ning nende lähiala, 

kus paikneb oluline osa trassile suunatud teenindussfäärist. Mõjuala moodustab 

põhitrass ühes arengupiirkondadega. Põhitrassist eemale jäävate turismivõimaluste 

kasutamise üheks eelduseks on piisavalt tihe teedevõrk trassi mõjualas. Võimalusi eri 

liikumisviiside kombineerimiseks ja liikumismarsruutide mitmekesistamiseks pakuvad 

maanteega paralleelne Tallinn-Tartu-Riia raudtee ning potentsiaalne Väikese Emajõe 

(Võrtsjärve) veetee. 

 

Teemaplaneeringu eesmärk on seada Valgamaa piiresse jääva Via Hanseatica 

arengukoridori arendamiseks vajalikud tingimused, täpsustades ning sidudes ruumiga 

erinevates strateegiates esitatu. Planeeringuga antakse soovitusi ja kavandatavate 

tegevuste kaudu võimalikke lahendusi olemasolevate struktuuride ja piirkondade 

arengupotentsiaali otstarbekamaks kasutamiseks. Olulisema osa planeeringust 

moodustavad piirkondade lõikes esitatud arengutingimused ja tegevussuunad, mille 

kaudu tagatakse nende eripära säilimine ja edasine arendamine. 

 

Valgamaa turismiettevõtluse arendamise põhiprobleemiks on piirkondlik ja 

turismiteenuse vähene eristumine, mistõttu osutus planeeringu koostamise käigus 

vajalikuks esmalt täpsustada sihtrühmad, kes kasutavad Valgamaal turismiteenust. 

Lähtudes sihtrühmade vajadustest on Valga maakonnas võimalik eristada kolme 

omapärast, erineva potentsiaaliga arengupiirkonda. Olemasolevatele eeldustele 

tuginedes tuleb piirkondade arendamisel lähtuda alljärgnevast: 

• Karula-Taheva loodusturismi piirkond – valdav loodusturism. 

Loodusturismi oluliseks osaks on veekogude kasutamine. Veeteedena on kasutatavad 

Koiva ja Mustjõgi. Nende toimimiseks on vaja tagada jõgede läbitavus ning avalikud 

juurdepääsud. Mitmekesise turismiteenuse arendamisel tuleb säilitada piirkondliku 

traditsioonilist maakasutust ja ehituskultuuri, mille baasil on võimalik välja töötada 

kohalikku elulaadi tutvustav teenusepakett. See omakorda võimaldab laiendada lisaks 

traditsioonilisele loodusturismi suunale ka kultuuriturismi sh nendega seotud muid 

ettevõtlusvõimalusi ning pikendada turisti viibimist piirkonnas. Lähtuvalt piirkonna 

iseloomust on oluline Valga – Võru suunalise raudteeühenduse taastamine, mis 

võimaldab parandada ühistranspordi kasutajate sh jalgrattaturisti juurdepääsu 

piirkonda, avaldamata transpordist tulenevat täiendavat koormust Karula-Taheva 

piirkonnale. 
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• Otepää intensiivse puhkuse piirkond – valdav sporditurism. 

Koostöös naaberpiirkondadega mitmekesise turismiteenuse pakkumine – Otepää 

hooajalise koormuse hajutamine teistesse piirkondadesse (nii maakonnasiseselt kui Võru 

suunal). Turismiteenuste arendamisel on oluline erinevate tasemete ja hinnaklasside 

skaala laiendamine piirkonna keskuses Otepääl ja selle lähiümbruses. Ühistranspordi ja 

(laenutus)teenuste arendamine sel viisil, et see võimaldaks raudteetransporti 

kasutavatel sihtgruppidel (sh jalgratturitel) Puka Ja Palupera suunal paremat 

juurdepääsu. Vajalik on ka jalgrattamarsruutidel ohutuse tagamine. 

• Tõrva-Helme ajaloolis-kultuurilise väärtusega piirkond – valdav kultuuriturism. 

Piirkonna identiteedi markeerimine. Koostöö arendamine ajaloolise Mulgimaa  

omavalitsustega ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Hoida ja väärtustada 

kultuuripärandit – erinevaid kultuurilis-ajaloolised vaatamisväärsusi ja tagada avalik 

juurdepääs objektidele. Ajalooliste hoonete renoveerimine ja neile uue kasutuse 

leidmine, võimalusel avamine avalikuks kasutuseks. Ajaloolistele, avalikus kasutuses 

olevatele hoonetele täiendavate funktsioonide leidmine (mõisakoolides väljapool 

õppeperioodi pakutavad teenused – majutus, toitlustus, giiditeenus jms). 

 

Kõikides piirkondades on oluline võrgustiku printsiibi rakendamine - piirkondade 

ligipääsetavuse ja sealse teenindusvõrgustiku parandamine ning piirkondade vahelise 

ja piiriülese koostöö arendamine. Selleks on vajalik luua ühtne turismiteenindusvõrk, mille 

planeerimisel on arvestatud erinevate huvirühmadega, arendades koostööd erinevate 

teenusepakkujate vahel.  

 

Infot on võimalik saada turismiinfopunktidest, kuid teelolija piirkonda suunamiseks on 

vajalik info edastamine ka erinevatelt trassidelt väljaspool Valgamaad. Sellest 

tulenevalt on määratud peamised suunad, kust turist Valgamaa Via Hanseatica 

mõjualale võiks jõuda ning punktid (Ape, Valmiera, Viljandi), kus on vajalik Valgamaal 

avanevate võimaluste kohta infot edastada. Seetõttu on vajalik infosüsteemide (sh 

viidasüsteemi) ühildamine maakondades ning koostöö arendamine Lätimaaga. Samuti 

on vajalik luua ühtne giiditeenus maakonnas. 

 

Turisti külastuse pikendamiseks on oluline infot võimaluste ja huviväärsuste kohta 

edastada ka Valgamaa siseselt. Seega määratleti nn jaotuspunktid, mille eesmärk on 

turisti suunata arengupiirkondadesse ja kus on võimalik üleminek ühelt transpordiliigilt 

teisele. Peamised arengupiirkondadesse suunavad jaotuspunktid on: Valga linn 

(suunab Karula-Taheva ja Tõrva-Helme piirkonda), Puka alevik ning Sangaste alevik 
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(suunab Otepää ja Karula-Taheva piirkonda). Punktid kus on võimalik vahetada 

transpordiliiki on: Valga linn (maantee- ja raudteetransport), Tsirguliina alevik (maantee-

, raudtee- ja veetransport), Puka alevik (maantee- ja raudteetransport), Palupera küla 

(maantee- ja raudteetransport), Pikasilla küla (maantee- ja veetransport), Väheru küla 

(maantee- ja raudteetransport). 

 

Seega on planeeringu rakendumiseks oluline eri liiki transpordivõrgustike ühildamine 

ning ühistranspordi arendamine, mille tagab:  

- reisirongiliikluse taaselustamine Valga-Võru suunal, reisirongiliikluse tihendamine 

ja Tartu-Riia ühenduse taastamine; 

- ühistranspordi sidususe tõstmine (bussi- ja rongigraafikute ühildamine); 

- veeteede ja -transpordi ning sildumiskohtade väljaarendamine (eelkõige Tõrva-

Helme piirkonnas), veekogude avaliku kasutuse tagamine; 

- rattalaenutuspunktide rajamine (Otepää, Puka, Tsirguliina) ning kergliikluse 

korraldamisel turvalisuse tagamine;  

- piiriületuskohtades teede taastamine peale Schengeni viisaruumiga ühinemist. 

 

Käesolev planeering on aluseks omavalitsuste üldplaneeringutele. Piirkondades, mille 

arengupotentsiaal baseerub ajaloolisel maakasutusel ning ehituspärandil, tuleb 

üldplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisel silmas pidada piirkonna 

maastikulisi väärtusi ning täpsemalt formuleerida nii ehitus- kui arhitektuursed 

tingimused. Eelnevast tulenevalt on vajalik tõhustada maavalitsuse ja omavalitsuste 

vahelist koostööd planeeringute koostamisel. 
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KASUTATUD MATERJALID 

 

Üleriigiline planeering EESTI 2010 

Valga maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” 

Via Hanseatica arengustrateegia  

Valga-Valka turismist rateegia 

Valgamaa Via Hanseatica seminaride tulemusi kajastavad materjalid 

www.eestigiid.ee 

www.karularahvuspark.ee 

www.otepaa.ee 

www.palupera.ee 
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