
 

 

Lisa 1. Puhke- ja kaitsealade analüüsi kokkuvõte ja profileerimine  

RMK sisemise töörühma tööna koondati taustinfot ja analüüsiti edasiste 

arengusuundade planeerimiseks külastusala koosseisus olevate puhke- ja 

kaitsealade tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid. Samuti valmisid puhke- ja 

kaitsealade profiilide mustandversioonid, mis aitavad selgemini esile tuua iga 

puhke- ja kaitseala erisusi ning on aluseks edasiste arengute planeerimisel ja 

külastajatele alade eripärade tutvustamisel. Käesolev materjal on kokkuvõte 

töörühma tööst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Analüüsi kokkuvõte 

Lahemaa rahvuspark 

 

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja 

kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, 

maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, 

uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, 

samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint, 

rändrahnud, kivikülvid) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Rahvuspark kuulub 

üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana.  

Külastaja: 

25-34 aastane (24%), kõrgharidusega (66%), Eestist (59%), Tallinna linna elanik 

(38%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (73%), oma perega (56%) või 

sõpradega (27%), 52%-le kõige tähtsam sihtpunkt, 53% suvel, 51% 

korduvkülastaja, ööbib 54%. Kõige olulisemad tegevused: looduse 

vaatlemine, jalutamine, metsas olemine ja matkamine. 

Külastajate rahulolu:   

Lahemaa rahvuspargi võrreldav külastajarahuloluindeks oli  2010.aastal 4,22; 

2015.aastal 4,45 (üleriigiline loodusalade külastajarahuloluindeks oli 

2015.aastal 4,40). 

Külastajate rahulolu hinnang on tõusnud kõikide osategurite vallas – teenuste 

ja rajatiste kvaliteet, keskkonnatingimused, eelnevatele ootustele vastavus ja 

häirivate tegurite rohkus. 

Koormustaluvus: 

Lahemaa rahvuspargis  viidi esimene seirering läbi 2009.aastal, teine 2014.a., 

seires oli 12 loodushoiuobjekti, neist  75 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund 

väga hea ja hea, 25% rahuldav. Seires olnud objektidel pinnase ja 

alustaimestiku seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 83% objektid, 

millel seisund on jäänud samaks või muutus väike ning mille pinnase seisundit 

võib pidada samuti stabiilseks. 17 % objektidest on muutus olnud 

märgatavam, kahe seisund on halvenenud. Toimuvad seisundi muutused on 

lubatud muutuste piirides. 

 



Lahemaa rahvuspargi SWOT analüüs 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tugevused:  

rahvuspargi kuvand, 
rahvusvaheline tuntus, 

maastikuline ja 
pärandkultuuriline rikkus 

Tallinna lähedus, 

hea teedevõrk, korras taristu, 

Matkatee alguspunkt ja seotus 
teiste piirkondadega,  

2 külastuskeskust, 

koostöökogud 

Nõrkused: 

maaomanike rohkus, 
põliselanike vähenemine,  

tööjõu vähesus,  

hoolimatu  suhtumine 

ühistranspordi puudumine 

huvigruppide konflikt 

suurt hooldus- ja rek ressurssi 
nõudev taristu,  

 

Ohud: 

ressursi vähenemine, 
külastuskoormuse ületamine, 

privaatsuse puudumine 

,,turismistumine" - ,,kõik müügiks" 

,,ülereklaamimine" 

kohaliku omapära kadumine, 
,,suvilarajooniks" muutumine 

Võimalused: 

loodusteadliku matkamise 
suurendamine 

aastaringse kasutuse 
suurendamine 

loodusteadlikkuse jätkuv 
propageerimine 

pärandkultuuriobjektide ja 
loodusväärtuste  säilimise 

tagamine 

koostöökogud 

 



Põhja-Eesti puhkeala 

 

Metsarikast Põhja-Eesti puhkeala on aastatuhandete vältel kujundanud 

käsikäes loodus ja inimene. Vaheldusrikkad maastikud pakuvad suurepäraseid 

võimalusi matkamiseks, marjade-seente korjamiseks ning muudeks 

metsapuhkuse viisideks. Metsandus on selles piirkonnas olnud ikka tähtis 

tegevusala ja seetõttu on säilinud palju metsanduslikku pärandkultuuri, mis 

väärib avastamist. 

Külastaja: 

25-34 aastane (30%), kõrgharidusega (48%), Eestist (94%), Tallinna linna elanik 

(46%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (77%), oma perega (67%) või 

sõpradega (27%), 66%-le kõige tähtsam sihtpunkt, 58% suvel, 86% 

korduvkülastaja, ööbib 18%. Kõige olulisemad tegevused: ujumine, looduse 

vaatlemine, jalutamine, päevitamine, pikniku pidamine ja metsas olemine. 

Külastajate rahulolu:   

Põhja-Eesti puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli  2010.aastal 4,19; 

2015.aastal 4,38 (üleriigiline loodusalade külastajarahuloluindeks oli 

2015.aastal 4,40). 

Külastajate rahulolu hinnang on tõusnud kõikide osategurite vallas – teenuste 

ja rajatiste kvaliteet, keskkonnatingimused, eelnevatele ootustele vastavus ja 

häirivate tegurite rohkus. 

Koormustaluvus: 

Põhja – Eesti puhkealal  viidi esimene seirering läbi 2009.aastal, teine 2014.a., 

seires oli Kaberneeme lõkkekoht, mille pinnase ja alustaimestiku seisund oli 

esimesel seireaastal hea. Seires olnud objekti pinnase ja alustaimestiku 

seisundis toimunud muutused olid nii väikesed, et pinnase seisundit võib 

pidada stabiilseks.  

 

 

 

 

 

 



Põhja-Eesti puhkeala SWOT analüüs 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tugevused:  

Lahemaa rahvuspargi lähedus, 
objektide seotus 

eriilmelised loodusväärtused, 

matkatee kaudu seotus  teiste 
aladega, 

korras taristu 

Nõrkused: 

suurt hooldus- ja ressurssi 
nõudev taristu,  

objektide hajusus,  

kaitsealalised piirangud 

 

Ohud: 

eu rahastuse vähenemine, 

matkatee  vähene kasutus, 

nõrk kaitsekorralduslik 
teavitamine  

Võimalused: 

parem suunamine, 
teavitamine,  

RMK matkatee kui märgi 
tugevam teavitustöö, 

 tugeva koostöö jätkamine 
Lahemaa rahvuspargiga, 

tugevam koostöö kohalike 
ettevõtjatega ja kohalike 

omavalitsustega 

 



2. Profileerimise kokkuvõte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Põhja-Eesti puhkeala- 

matkates jääaja jälgedes 

 

Jääaja kujundatud maastikud ja neid läbivad 

matkateed. 

 

Lahemaa rahvuspark- 

lahtede ja metsade kivine maa 

 

Lahemaa kutsub oma hästi välja arendatud radade 

võrgustikuga, et tutvustada Eesti vanima rahvuspargi 

loodust. Põhja-Eesti klint, kivikülvid ja rändrahnud ning 

metsamassiivid, mis on läbi põimunud kultuuripärandiga. 


