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Tööversioon 24.08.2018 

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 

kaitsalade profiilide mustandversioonid, mis aitavad selegemini esile tuua iga 

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

külastajatele alade eripärade tutvustamisel. Käesolev materjal on kokku 

koondatud kokkuvõte töörühma tööst.  
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1. Analüüsi kokkuvõte 

Nõva puhkeala: 

iseloomustavad kaunid liivarannad ja head marja- ja seenemetsad. Puhkeala 

mitmed objektid paiknevad kaitsealadel, tänu millele on säilinud külastajatele 

atraktiivsed maastikud.  

Külastaja: 

35-44 aastane  (29%), kõrgharidusega (47%), Eestist (92%), Tallinna elanik (39%), 

külastab 2-5 inimese seltskonnas (68%), oma perega (54%) või sõpradega (32%), 69% 

kõige tähtsam sihtpunkt, 67% suvel, 68% korduvkülastaja, ööbib 57%. Kõige 

olulisemad tegevused: metsas olemine, ujumine, kalastamine, looduse vaatlemine, 

telkimine.  

Külastajate rahulolu: 

Nõva puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,34, 2015.aastal 

4,51 (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 4,40).  

Külastajate rahulolu hinnang teenuste ja rajatiste kvaliteedile on püsinud stabiilne või 

tõusnud kõikide näitajate osas. Rahuolu teenuste ja rajatiste hulgaga tervikuna on 

jäänud samale tasemele, osategurite kaupa vaadates on rahulolu hulgaga 

parenenud pea kõigi hinnatud näitajate puhul.  

Koormustaluvus: 

Varasemalt seires olnud (2010) objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis 

toimunud muutuste alusel moodustavad 78 protsenti objektid, millel seisund on 

jäänud samaks või muutus väike ning mille pinnase seisundit võib pidada samuti 

stabiilseks. 22 % objektidest on muutus olnud märgatavam, seisund on paranenud. 

Loodushoiu-objektidel (Peraküla telkimisala, Uuejõe lõkkekoht), millel oli rakendatud 

maastikukaitselisi meetmeid, oli märgata maapinna ja taimkatte seisundi paranemist 

nii ümbritseva ala visuaalsel vaatlusel kui ka hinnatud pinnase ja alustaimestiku 

kahjustusastme indeksi alusel.  
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Tugevused:  

- Mitmekesine loodus 
(marjad-seened, rannad, 

"laulev liiv") 

- seotud omanäoline 
olemasolev taristu 

- pärandkultuur (sh. militaar) 

- Kalastusvõimalused (jõed, 
järved, meri) 

- Geoloogia (Neugrund, Balti 
klint, rändrahnud) 

- Põõsaspea- arktiliste 
lindude rände vaatluskoht 

- Tallinna lähedus ja hea 
põhiteede võrgustik 

- Külastuskeskuse asukoht ja 
seotus puhkealaga 

- Loodushariduslike 
programmide kvaliteet 

- Matkatee 

Nõrkused: 

- Maastike madal 
koormustaluvus 

- Puhkealasiseste teede 
olukord 

- Huvidekonfliktid erinevate 
külastajagruppide vahel 
(perepühkaja, pidulised) 

- Külastuskeskuse ümbruse 
ala vähesus, et arendada 
külastajatele atraktiiveid 

välitegevusi  

 

Võimalused: 

- Koostöö kohlike 
ettevõtjatega 

- Külastuskeskuse reklaam 
külastatavuse 

suurendamsieks 

-Arendada külastajatele 
tegevuse pakkumsieks 

õuealal olevat ekspositsiooni 

- Külastuskeskuse ekspo ja 
tegevuste pidev 

arendamine ja täiendamine 
korduvkülastajatele 

- Alade tsoneerimine kaudu 
lahendada erinevate 
huvigruppide vahelisi 

konflikte 

- Külastuse hajutamine ja 
võimaluste mitmekesistamine 

(taristu ja radade arendus, 
kepikõnnimarsruudid) 

 

Ohud: 

- Motopuhkuse (jetid, 
skuutrid, ATV-d) laienemine 
puhkeala rannapiirkonda 

- Ressursside vähenemine 

- Teede olukorra 
halvenemine 
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Matsalu rahvuspark: 

Külastaja: 

-  25-34 aastane  (24%) (Matsalu RP on võrreldes teiste aladega 

märgatavalt rohkem (25%) üle 55 aastaseid külastajaid), 

kõrgharidusega (64%), Eestist (73%), Tallinna elanik (38%), külastab 2-5 

inimese seltskonnas (65%), oma perega (45%) või sõpradega (29%), 57% 

kõige tähtsam sihtpunkt, 33% kevadel, 32% suvel, 53% korduvkülastaja, 

ööbib 28%. Kõige olulisemad tegevused: looduse vaatlemine, 

jalutamine, linnuvaatlus, loodusradadega tutvumine ja looduse 

pildistamine. 

 

Külastajate rahulolu: 

- Matsalu rahvuspargi võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 

4,31, 2015.aastal 4,36 (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. 

aastal oli 4,40).  

Külastajate rahulolu hinnang teenuste ja rajatiste kvaliteedile on 

püsinud stabiilne. Rahuolu teenuste ja rajatiste hulgaga tervikuna on 

jäänud samale tasemele, osategurite kaupa vaadates on rahulolu 

hulgaga parenenud pea kõigi hinnatud näitajate puhul.  
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Tugevused:  

- Rahvuspark ja selle tuntus 

- Mitmekesine loodus 

- Teedevõrk 

- Olemaolev taristu 

- Piirkonna ettevõtluse 
aktiveerumine 

- Teadlik külastaja 

- Matkatee 

- Tihe koostöö erinevate 
osapoolte vahel 

- Suhteliselt pikk 
külastushooaeg (kevadine 

ja sügisene linnuvaatlus) 

- Tugevad 
loodusharidusprogrammid 

 

 

 

Nõrkused: 

- Mitmed objektid eramaal 

- Objektide hajusus 

- Parkimine luhas (jõgede 
ääres) 

- sadamad ja 
randumissillad- puudub 

rajamise võimalus 
tulenevalt kehtivast kaitse-

eeskirjast 

- maahoolduse 
(karjatamine) ja 

külastuskorralduse 
vastuolud (Penijõe) 

- külastuskesksue ekspo 
kuulumine teisele asutusele, 

RMK-l puudub võimalus 
arendustegevuseks 

- kaitse-eeskirja vastu 
võtmise venimine ja sellest 

tulenevalt tegevuste 
viibimine 

 

Võimalused: 

- aktiivse puhkuse ja 
ettevõtluse 

arenemisvõimalused 

-kalastamisvõimaluste 
prandamine 

(randumissillad, parklad, 
Keemu arendus) 

- pikema hooaja parem ära 
kasutamine 

- linnupargi ja 
loodushariduse arendamine 

külastuskeskuse ümbruses 

Ohud: 

- harrastuskalapüügi trendi 
tõus, surve 

ettevalmistamata 
kohtadele 

(liikumispiirangutega alad, 
parkimiskohad) 

- obkjektide eramaadel 
paiknemise tõttu ebaselgus 

tuleviku osas 

- Külastuse tõusu puhul võib 
tekkida parkimisprobleeme 
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Vormsi maastikukaitseala: 

- iseloomustavad kaunid omapärased maastikud, rikas pärandkultuur ja 

traditsioonid, mis teevad külaskäigust  väikesaarele nauditava elamuse 

Külastaja: 

- 25-34 aastane  (29%), kõrgharidusega (71%), Eestist (84%), Tallinna elanik 

(45%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (56%), oma perega (42%) või 

sõpradega (38%), 58% kõige tähtsam sihtpunkt, 57% suvel, 45% 

korduvkülastaja, ööbib 87%. Kõige olulisemad tegevused: jalutamine, 

looduse vaatlemine, jalgrattasõit ja matkamine 

Külastajate rahulolu: 

- Vormsi maastikuala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 

3,87, 2015.aastal 4,42 (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. 

aastal oli 4,40).  

Külastajate rahulolu hinnang teenuste ja rajatiste kvaliteedile on 

tõusnud kõikide näitajate osas. Rahuolu teenuste ja rajatiste hulgaga 

tervikuna on tõusnud. Külastajarahulolu  osategurite kaupa vaadates 

on rahulolu parenenud kõigi hinnatud näitajate puhul.  

 

 



7 

Tööversioon 24.08.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugevused:  

- Saareline eripära 

- atraktiivne kultuuriline taust 

- mitmekesine loodus 

- vahemaade väiksus (saar 
läbitv jalgsi ja rattaga) 

- ettevõtjate pakutavate 
teenuste rohkus 

- hea praamiühendus, 
jäätee võimalus 

 

 

Nõrkused: 

- Saareline eripära 

- Kõige populaarsem objekt 
asub karjatataval alal 

- saarel erinevate projektide 
käigus rajatud erineva 

ilmega taristu 

- Segane turismialane info 
(levib aegunud 
informatsiooni) 

- Vaid passiivne info 
(külastuskeskus poleks aga 

ka mõistlik) 

Võimalused: 

- Koostöös valla ja kohalike 
ettevõtjatega tervikliku ja 

hoolitsetud looduspuhkuse 
pakkumine 

- Praamil RMK objektide info 
jagamine (rebitavad 

kaardid) 

Ohud: 

- teede korrashoid (saarel 
puudub kohalik 

kruusakarjär) 

- vastuolu karjatamise  ja 
külastuse vahel 
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Osmussaare maastikukaitseala: 

- Iseloomustavad: geoloogiliselt huvitav saar (kliburannad, pankrannik, 

jäänukjärved, neugrundi bretšarahnud), mitmekesine linnustik ja 

taimestik, omanäoline kuultuuripärand (rannarootslased, 

militaarobjektid) .  

Külastaja: 

- 35-44 aastane  (44%), kõrgharidusega (77%), Eestist (93%), Tallinna elanik 

(45%), külastab 6 või enama inimese seltskonnas (72%), oma perega 

(25%) või sõpradega (41%), 69% kõige tähtsam sihtpunkt, 100% suvel, 

80% esmakordne külastaja, ööbib 28%. Kõige olulisemad tegevused: 

looduse vaatlemine,matkamine, pärandkultuuriobjektidega tutvumine 

ja jalutamine. 

 

Külastajate rahulolu: 

- Osmussaare maastikukaitseala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 

2015. aastal 4,50  (üleriigiline keskmine  külastajarahuloluindeks 2015. 

aastal oli 4,40).  

- Üldiselt hinnati Osmussaare maastikukaitseala külastusobjektide, 

teenuste ja rajatiste kvaliteeti ning keskkonda positiivselt (Joonis 5). 

Parimaks hindasid külastajad teabepunkti ja selle teenuste, 

infostendide, radade, tuletegemiskohtade kvaliteeti. Keskmisest 

madalamalt hinnati erivajadustega inimestega arvestamist, 

jäätmemajanduse korraldamist, viidastust, ettevõtjate pakutavate 

teenuste kvaliteeti. 

- Viidastuse osas õige märkus – 2016 tulevad uued viidad. Prügikaste 

pole, ei tule ka, info üleval, tuleb jätkata inimeste harimist. Invavõimalusi 

pole ja lähiajal pole ka võimalik. Teabepunkti on kõrgelt hinnatud. 
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Tugevused:  

- geoloogia (kaugeim Balti 
klindi asukoht) 

- pärandkultuur 

- omanäoline loodus 

- ettevalmistunud teadlik 
külastaja  

- ettevalmistatud raja ja 
teabepunkti infotahvlid 

- turismiettevõtete tegevus 
(reisid saarele) 

- koostöö saare elanikega 

- saareline eripära 

 

Nõrkused: 

- ühendus saarega 

- hooajaline külastatavus 

- maastiku prügistatus 
(merelt saabuv prügi) 

- saareline eripära 

Võimalused: 

- taristu arendamine ja 
kvaliteedi hoidmine 

- koostöö ettevõtjatega 

Ohud: 

-  sõltuvus ilmstikuoludest 
(saarele reisi planeerimine 
ja  sõltub tuule tugevusest) 
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2. Profileerimise kokkuvõte: 

Nõva puhkeala- 

maa, mis tõuseb merest 

 
Matkarajad, mis kulgevad päikeseküllastes 

marja- ja seenerikastes rannamännikutes, 

luitevallidel ja laulva liivaga mererannas, 

tutvustavad loodusväärtusi ja metsarüpes 

varjul olevat militaarpärandit. Puhkajal on 

võimalus telkida, istuda lõkke ääres, nautida 

päikeseloojanguid ja valgusreostuseta öist 

taevast – lihtsalt olla. 

 

Vormsi – 

killuke erilist loodust ja rannarootsi 

kultuuri Väinameres. 

 
Saareline eripära, klibused rannad, 

imelised metsad, väikesed 

sumbkülad, rannarootsi 

kultuuripärand – kõige sellega saab 

tutvuda külastades Vormsit. 

Matsalu rahvuspark – 

võlub rikkaliku kultuuripärandi, 

mitmekesise looduse ja liigirikka 

linnustikuga. 

 
Rahulik keskkond, mitmekesine loodus ja 

kohalik elanik käsikäes moodustavad 

selle väärtuse, mille pärast 

tasub siia tulla nii perepuhkajal, 

kui loodushuvilisel. 

 

Osmussaar- 

saar, kus puhkab viikingite jumal 

Odin 

 
Kunagi rootslaste poolt asustatud 

saarel elab praegu vaid saarevaht 

oma perega. Võrratu looduse ja 

kultuuripärandiga saart tasub 

külastada nii loodus- kui ajaloohuvilisel, 

nii pere kui sõpradega, üksi või 

suurema seltskonnaga. 
 


