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
Pärnumaa puhkeala
iseloomustavad kaunid traditsioonilise metsapuhkuse rannaalad, kõrgetel
vallidel luitemännikud, luidetevahelised sood ja rabad ning sisemaa poole
jäävad suured metsamassiivid
Külastaja:
35-44 aastane (33%), kõrgharidusega (42%), Eestist (92%), Pärnu linna elanik
(20%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (59%), oma perega (48%) või
sõpradega (38%), 66%-le kõige tähtsam sihtpunkt, 47% suvel, 73%
korduvkülastaja, ööbib 47%. Kõige olulisemad tegevused: looduse
vaatlemine, telkimine, metsas olemine ja jalutamine.
Külastajate rahulolu:
Pärnumaa puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,38;
2015.aastal 4,48 (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:
Pärnumaa puhkealal viidi esimene seirering läbi 2010.aastal, teine 2016.a.
Seires olnud objektidest 86 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga hea ja
hea, 14% rahuldav. Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis
toimunud muutuste alusel moodustavad 71% objektid, millel seisund on
jäänud samaks või muutus väike ning mille pinnase seisundit võib pidada
samuti stabiilseks. 29 % objektidest on muutus olnud märgatavam, 3 seisund
on paranenud, ühel halvenenud. Toimuvad seisundi muutused on lubatud
muutuste piirides.

Pärnumaa puhkeala SWOT analüüs

Tugevused:
merelt maale, maalt merele,

Nõrkused:

rannapuhkus

külastuse sõltuvus ilmastikust,

Matkatee,matkamine (luited
ja rabad, mets)

ressursi vähesus,

linnuvaatlus, rannaniidud
metsanduslik pärandkultuur
külastuskeskus,

põhjapoolsed objektid
hajusalt,
taristu ebaühtlase
kvaliteediga

turismimagnetite olemasolu

Võimalused:
Ohud:
RailBaltic, eu rahastuse
vähenemine,
koormustaluvuse ületamine

parem suunamine,
teavitamine nii looduses kui
külastuskeskuses,
Loodusväärtuste parem
tutvustamine
loodushoiuobjektidel,
olemasoleva taristu
kvaliteedi tõstmine

Soomaa rahvuspark
Soomaa rahvuspark ja selle lähiümbruse piirkond pakub võimalusi nii
aktiivseks puhkamiseks kui rahulikult omaette olemiseks. Siinsete rabade
avarus ja vaikus, looklevad jõekäärud, eriilmelised metsad ja liigirikkad luhad
annavad võimaluse matkata jalgsi, sõita veeteid mööda, vaadelda linde,
tegeleda
fotograafiaga,
korjata
metsaande
või
tutvuda
siinse
kultuuripärandiga.
Külastaja:
25-34 aastane (29%), kõrgharidusega (63%), Eestist (69%), Tallinna linna elanik
(19%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (64%), oma perega (48%) või
sõpradega (36%), 66%-le kõige tähtsam sihtpunkt, 48% suvel, 50%
korduvkülastaja, ööbib 35%. Kõige olulisemad tegevused: looduse
vaatlemine, loodusrajaga tutvumine, metsas olemine, paadi või kanuuga
sõitmine ja matkamine.
Külastajate rahulolu:
Soomaa rahvuspargi võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,32,
2015.aastal 4,58 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli
4,40). Külastajate rahulolu hinnang on tõusnud kõikide osategurite vallas –
teenuste ja rajatiste kvaliteet, keskkonnatingimused, eelnevatele ootustele
vastavus ja häirivate tegurite rohkus.
Koormustaluvus:
Soomaa rahvuspargis viidi esimene seirering läbi 2010. aastal, teine 2015.a.
Seires olnud objektidest 94 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga hea
ja hea, 6% mitterahuldav (Ruunaraipe lõkkekoht on rajatud karjääri, pinnase
kamardumine raskendatud). Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku
seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 94% objektid, millel seisund
on jäänud samaks, ühel objektidest on seisund halvenenud, kuid on lubatud
muutuste piirides.

Soomaa rahvuspargi SWOT analüüs

Tugevused:
rahvuspargi kuvand,
viies aastaaeg,
külastuskeskus,
matkatee,
korras taristu,

Nõrkused:
halvad teeolud, matkatee pikad
igavad sirged lõigud, suurt
hooldus- ja rek ressurssi nõudev
taristu,
sääsed, parmud,

ettevõtjate aktiivsus, puutumata
loodus, hea ligipääsetavus

Võimalused:
Ohud:
eu rahastuse vähenemine,
külastuskoormuse ületamine,
karavaniturismi suurenemine,

külastuskeskuse rek ja
arendamine, laiendamine,
olemasoleva hoonestu parem
kasutamine (hoovimaja,
õppeklass),
parem suunamine, teavitamine,
traditsiooniliste ürituste jätkamine
lisaradade loomine

Sakala puhkeala
Sakala puhkeala lisab külastusalale väärtust matkamise, rikkaliku
kultuurajaloolise ja metsandusliku pärandkultuuri, suurte metsamassiivide,
mitmekesise pinnamoe ja rikkalike looduskoosluste näol. Puhkeala rikkalik
vaheldusrikas loodus pakub häid võimalusi eelkõige jalgsi- ja jalgrattaga
matkamiseks.
Külastaja:
25-34 aastane (25%), kõrgharidusega (46%), Eestist (97%), Tallinna linna elanik
(18%), külastab 2-5 inimese seltskonnas (63%), oma perega (48%) või
sõpradega (35%), 71%-le kõige tähtsam sihtpunkt, 58% suvel, 55%
korduvkülastaja, ööbib 42%. Kõige olulisemad tegevused: metsas olemine,
ujumine, pikniku pidamine, looduse vaatlemine, kalastamine, telkimine ja
jalutamine.
Külastajate rahulolu:
Sakala puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,30,
2015.aastal 4,51 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli
4,40). Külastajate rahulolu hinnang on tõusnud kõikide osategurite vallas –
teenuste ja rajatiste kvaliteet, keskkonnatingimused, eelnevatele ootustele
vastavus ja häirivate tegurite rohkus.

Koormustaluvus:
Sakala puhkealal viidi esimene seirering läbi 2009.aastal, teine 2015.a. Seires
olnud loodushoiuobjektidest 84 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga
hea ja hea, 8% rahuldav, 2 objektil mitterahuldav. Objektidel (Lasajärve
lõkkekoht) on tehtud pinnasekaitselisi töid, seire tegemise ajaks ei olnud
taimestik jõudnud niivõrd taastuda, et seisundi paranemine oleks
väljendunud hinnatud pinnase ja alustaimestiku kahjustusastme indeksi alusel.
Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis toimunud muutuste
alusel moodustavad 76% objektid, millel seisund on jäänud samaks või
muutus väike ning mille pinnase seisundit võib pidada samuti stabiilseks. 24 %
objektidest on muutus olnud märgatavam, ühe seisund on paranenud, viiel
halvenenud, kuid on lubatud muutuste piirides.

Sakala puhkeala SWOT analüüs

Tugevused:
looduse mitmekesisus
(järved, reljeefsus, suured
metsad),
matkamine, pikniku
pidamine,
privaatsed väiksed objektid,

Nõrkused:
väikese mahutavusega
objektid,objektide
paiknemine eramaadel,
taristu suhteline
amortiseerumine, piiratud
külastusmahu potentsiaal,
loodusala stiil puudub

Võimalused:
Ohud:
eu rahastuse vähenemine,
väikesest külastusest
tulenevalt RMK üldpildis ala
prioriteetsus väike,
koormustaluvuse ületamine
(kaitsealadel)

olemasoleva taristu
kvaliteedi tõstmine kasutades
pikemaealisemaid ja ühtse
stiiliga lahendusi, parem
suunamine, teavitamine
(rattamarsruudid),
loodusväärtuste läbimõeldud
tutvustamine läbi infotahvlite,
kodulehe jm võimaluste

2. Profileerimise kokkuvõte:
Soomaa rahvusparkMaa täis vett.
Suured rabamassiivid, looduslikus sängis looklevad jõed ja
,,viies aastaaeg“ ning inimene selle keskel - need on
väärtused, mis kutsuvad avastama ja on tuntud nii Eestis kui
väljaspool.

Pärnumaa puhkeala –
Üle luite rappa ja metsa.
Mereäärsed telkimisalad pakuvad
võimalust rannapuhkuseks nii
perega kui ka suurema
seltskonnaga. Matkarajad, mis
looklevad luidetel, rabades ja
metsades, tutvustavad siinset
mitmekesist floorat ja faunat, ajalooja kultuuripärandit.

Sakala puhkeala Rahu ja vaikust pakkuv metsapuhkus
kesk Eestimaad.
Matkamine üksi või väikese seltskonnaga
paksudes metsalaantes ja rabateedel, väikeste
järvede ja jõgede ääres, ööbimine metsaonnis
või lõkke ääres – see on mõnus vaheldus ja
põgenemisvõimalus argipäeva rutiinist.

