
 

 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 

kaitselade 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 kokku 

koondatud kokkuvõte töörühma tööst. 
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1. Analüüsi kokkuvõte  

 

Hiiumaa  puhkeala:  
iseloomustavad kaunid liivarannad ja head marja- ja seenemetsad. Puhkeala 

mitmed objektid paiknevad kaitsealadel, tänu millele on säilinud külastajatele 

atraktiivsed maastikud.  

Külastaja:  

25-34 aastane (33%), kõrgharidusega (51%), Eestist (89%), Tallinna elanik (29%), 

külastab 2-5 inimese seltskonnas (70%), oma perega (59%) või sõpradega 

(30%), 35% kõige tähtsam sihtpunkt, 62%  suvel, 57% korduvkülastaja, ööbib 

86%. Kõige olulisemad tegevused: jalutamine, looduse vaatlemine, metsas 

olemine, ujumine, telkimine, pikniku pidamine ja looduse pildistamine 

Külastajate rahulolu:  

Hiiumaa  puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,34, 

2015.aastal 4,53 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 

4,40).  

Külastajate rahulolu hinnang teenuste ja rajatiste kvaliteedile on püsinud 

stabiilne või tõusnud kõikide näitajate osas. Enim on hinnang tõusnud 

lõkkepuude ja käimlate osas. Rahuolu teenuste ja rajatiste hulgaga tervikuna 

on jäänud sisuliselt samale tasemele (4,5→4,6), osategurite kaupa vaadates 

on rahulolu teenuste hulgaga märgatavalt tõusnud käimlate, erivajadustega 

inimestega arvestava taristu, ettevõtjate pakutavate teenuste ja lõkkepuude 

osas.  

Külastuse vastavus ootustele on tõusnud kõikide näitajate osas 

(looduskeskkond, harrastusvõimalused, puhkekohad-rajatised) ja häirivate 

tegurite näitajad on samuti paranenud kõikide näitajate osas. Külastajate 

rahulolu hinnang kokkuvõtvalt on tõusnud kõikide osategurite vallas – 

teenused, keskkond, ootused ja häirivad tegurid. 

Koormustaluvus:  

Hiiumaa puhkealal  viidi esimene seirering  läbi 2010. aastal. Teine seirering 

2015. aastal 24 objektil, neist  88 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga 

hea ja hea, 12% rahuldav. Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku 

seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 79% objektid, millel seisund 

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

samuti stabiilseks. 21 % objektidest on muutus olnud märgatavam, viiel objektil 
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on seisund mõnevõrra halvenenud. Toimuvad seisundi muutused on lubatud 

muutuste piirides. 

 

 

 

   Hiiumaa puhkeala SWOT analüüs 

- 

Tugevused:  

-Saarelisuse eripära, 

- Mitmekesine loodus (marjad-
seened, rannad, "laulev 
liiv",kõrge metsasus, suur 

kaitsealade %), 

- seotud olemasolev taristu  ja 
radade võrgustik jalgsi või 

rattaga liikumiseks, 

-metsaonnid erinevates 
piirkondades, 

-privaatsus, vaikus ja rahu, 
hajaasustus, 

-poebuss (rannapuhkajate 
rõõm), 

-puhas keskkond, 

-hiidlased, hiiu nali, 

-euroopa naarits, 

-saartevaheline koostöö, 

-väga turvaline. 

Nõrkused: 

-saarelisusest tingitud 
hooajalisus, 

- objektidele viivate metsateede 
seisund, 

-matkatee puudumine, 

-kaldakaitsevööndi piirangute 
takistav mõju 

(arendustegevusele), 

-rahvuspargi puudumine, 

-hajaasustus ja sellega seotud 
jäätmekorraldus. 

Võimalused: 

- saarelisus - inimene tuleb 
kohale ja naudib pakutavat, 

- tegevused lastega peredele, 

- looduse nautimine, 

- pärandkultuuri tutvustamine 
(militaarne ja metsanduslik) 

metsavahikohtade  ring, 

- matkatee haru, 

- tugevam koostöö 
ettevõtjatega, 

- euroopa naaritsa  projekt, 

- saarte koostöö tugevamaks 
(arteesia vesi), saartevaheline 

matkatee. 

Ohud: 

- saarelisus- transprt, ilmastik, 
arvestamatus igas valdkonnas,  

- hooajalisus (mõtteviis- ainult 
suvel tore olla), 

- omandi suhted ( eramaadega 
seotud juurdepääsuteed), 

- ideede vargus, 

- kaitsekorralduskavade 
puudumine  takistab 
planeeritud tegevusi. 
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Saaremaa  puhkeala:  

Eesti suurim saar eripärase looduse ja ajalooliste vaatamisväärsustega.  

Kaali meteoriidikraater, põnev geoloogia, mõnus rannapuhkus, rikkalik 

pärandkultuur ja kohapärimus. 

 

Külastaja:  

25-34 aastane (30%), kõrgharidusega (49%), Eestist (82%), Tallinna elanik (24%), 

külastab 2-5 inimese seltskonnas (68%), oma perega (49%) või sõpradega 

(36%), 50% kõige tähtsam sihtpunkt, 59%  suvel, 57% korduvkülastaja, ööbib 

61%. Kõige olulisemad tegevused: jalutamine, looduse vaatlemine, metsas 

olemine, ujumine ja looduse pildistamine 

 

Külastajate rahulolu:  

Saaremaa  puhkeala võrreldav külastajarahuloluindeks oli 2010.aastal 4,31, 

2015.aastal 4,38 (üleriigiline keskmine külastajarahuloluindeks 2015. aastal oli 

4,40).  

Külastajate rahulolu hinnang on üldiselt püsinud stabiilne võrreldes 2010. 

aastaga, mõningad näitajad on vähesel määral tõusnud või langenud. 

Teenuste ja keskkonna vallas on tõusnud parkimiskohtade, jäätmemajanduse 

korraldamise, erivajadustega inimeste arvestamise, radade ja rajatiste 

turvalisuse, ja ettevõtjate pakutavate teenuste hinnang. Väga väikesel 

määral on langenud viidastuse, tuletegemiskohtade, lõkkepuude, kirjaliku 

infomaterjali, looduskeskuse ja selle teenuste hinnang. Häirivatest teguritest on 

halvenenud hinnang maastiku kulumisele ja majandusetegevusele looduses.    

 

Koormustaluvus:  

Saaremaa puhkealal  viidi esimene seirering  läbi 2010. aastal. Teine seirering 

2015. aastal 25 objektil, neist  64 % oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga 

hea ja hea, 36% rahuldav. Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku 

seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 80% objektid, millel seisund 

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

samuti stabiilseks. 20 % objektidest on muutus olnud märgatavam, kolmel 

objektil on seisund paranenud, kahel vähesel määral halvenenud. Toimuvad 

seisundi muutused on lubatud muutuste piirides. 
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   Saaremaa puhkeala SWOT analüüs  

 

Tugevused: 

Rahvuspargi olemasolu saarel, 
saarelisus,  

-rannapuhkuse võimalus, 

-tuletornid, 

-looduskaamerate olemasolu, 

-Kaali meteoriidikraater, 

-erasektori toetavad /sarnased 
tegevused - Kaali  

külastuskeskus, Saarte geopark 
(interaktiivsed rajad), 

-külastuste kasvu toetavad 
pakkumised külastusperioodil - 

muuseumid, SPA-d, 

-erinev ajamõõde võrreldes 
mandriga, 

-eripärane geoloogia - 
pankrannikute rohkus, 

loopealsed, karstinähtused, 
liivarannad, 

-eripärane floora- orhideede 
rohkus, endeemsed ja 

haruldased liigid, 

-Omanäoline fauna- mägrad, 
hirved. 

Nõrkused: 

-hooajalisus, 

-ekstreemsus - ühistranspordi 
vähesus, tanklate vähesus 

keskusest eemal, 

-külastusobjekte toetavate 
radade puudumine, 

-külastusobjektide hajusus, 

-metsaonnide vähesus, 

-suur eramaade osakaal, 
vähene riigimaade osakaal 

-hajaasustus ja sellega seotud 
jäätmekorraldus. 

 

 

Võimalused: 

-Jahiala ja looduskaamerad, 
karst, 

-radade arendus, loodusmaja ja 
külastusobjektidega sidumine, 

matkatee, 

-teavitamise parendamine, 

-sotsiaalmeedia võimaluste 
kasutamine, 

-erinev ajamõõde võrreldes 
mandriga, 

-viidastuse ja taristu uus tase, 

-saartevaheline matkatee, 
jäätee, 

-rikkalik pärandkultuur - Laugu 
mm 

-erasektori toetavad tegevused 
- Kaali  külastuskeskus, Saarte 
geopark (interaktiivsed rajad) 

jne.. 

 

Ohud: 

-hooajalisus, 

-ideede vargus, 

-taristu amortisatsioon, 

-võimalusel eiratakse seadusi, 

-pakutavate atraktiivsete 
teenuste vähesus. 
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Vilsandi rahvuspark:  

Avastamisväärsed lääne-eesti rannamaastikud, põnev geoloogia, lindude 

rändetee, hülgevaatlused, liigirikas käpaliste sugukond - sobilik paik nii 

pühendunud looduseuurijale kui ka lihtsalt seikluseotsijale. 

 

Külastaja:  

35-44 aastane (26%), kõrgharidusega (66%), Eestist (73%), Tallinna elanik (28%), 

külastab 2-5 inimese seltskonnas (67%), oma perega (50%) või sõpradega 

(33%), 55% üks mitmest planeeritud sihtpunktist, 62%  suvel,62% esmakordselt 

külastab, päevane külastaja 58%. Kõige olulisemad tegevused: jalutamine, 

looduse vaatlemine, metsas olemine  ja looduse pildistamine 

 

Külastajate rahulolu:  

Vilsandi rahvuspargi võrreldav külastaja rahuloluindeks oli 2010.aastal 4,13, 

2015.aastal 4,31 (üleriigiline keskmine külastaja rahuloluindeks 2015. aastal oli 

4,40).  

Teenuste ja keskkonnategurite vallas on tõusnud kõikide teenuste hinnang 

peale kirjaliku infomaterjali (jäänud samaks) ja ala nauditavuse (hinnang 

langenud 0,01 võrra) hinnang. Häirivatest teguritest on halvenenud hinnang 

maastiku kulumisele, majandusetegevusele looduses ja külastajate liigsele 

hulgale.    

 

Koormustaluvus:  

Vilsandi rahvuspargis  viidi esimene seirering  läbi 2015. aastal. Seires oli 8 

objektil, neist  seitsmel oli pinnase ja alustaimestiku seisund väga hea ja hea, 

ühel rahuldav.  
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   Vilsandi rahvuspargi SWOT analüüs 

- 

 

Tugevused: 

- rahvuspark, 

- saarelisus, 

- tuletornid, 

- hülgekaamera olemasolu, 

- Aluspõhja geoloogiat tutvustav 
ekspo "Kivimajas", 

- Loona mõisa toetavad 
pakkumised külastusperioodil- 

majutus, toitlustus, 

- erinev ajamõõde võrreldes 
mandriga, 

- eripärane geoloogia- 
pankrannikute rohkus, 

loopealsed, karstinähtused, 
liivarannad, 

- eripärane floora- orhideede 
rohkus (orhidee matk), 

endeemsed ja haruldased liigid, 

- Omanäoline fauna- hülged, 
veelinnud (talvitusala), mägrad, 

hirved, 

- Vilsandi rp koostöökogu. 

Nõrkused: 

- ekstreemsus- halvas seisus 
teedevõrgustik, ühistranspordi 

vähesus, poodide vähesus, 
tanklate puudumine, keeruline 

pääs Vilsandi saarele, 

- külastuskeskusest  algavate 
radade puudumine (eramaade 

suur osakaal) 

- eksiarvamus- Vilsandi saar= 
rahvuspark, 

- nõrk sidusus Saaremaa 
puhkeala külastusobjektidega. 

Võimalused: 

- Tegevused lastega peredele ja 
aktiivtegevused külastuskeskuse 

õuealale, 

- sotsiaalmeedia võimaluste 
kasutamine, 

- Vilsandi rp koostöökogu, 

- koostöö arendamine 
teenusepakkujatega, 

- taristu ja viidastuse uus tase, 

- ekstreemsuse eksponeerimine 
(Käkisilma- Vilsandi matkarada, 

paaditransport jne ). 

 

Ohud: 

- Ääreala, 

- võimalusel eiratakse seadusi, 

- teenuste vähesus Vilsandi 
saarel: toit, vesi, kütus, 

- pakutavate atraktiivsete 
teenuste vähesus 

- ekstreemsus- halvas seisus 
teedevõrgustik, poodide 

vähesus, tanklate puudumine, 
keeruline pääs Vilsandile. 
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2.Profileerimise kokkuvõte 

 

 

 

                                                                    

  

Vilsandi rahvuspark  - 

kivine  linnuriik mitme maa ja 

mere taga 

Avastamisväärsed Lääne-

Saaremaa rannamaastikud, 

väikesaarterohkus, põnev 

geoloogia, lindude rändetee, 

hülgevaatlused, liigirikas käpaliste 

sugukond - sobilik paik nii 

pühendunud looduseuurijale kui ka 

lihtsalt seikluseotsijale. 

Saaremaa puhkeala  -  

kadakad ja karjamaa 

Eesti suurim saar eripärase looduse ja  ajalooliste 

vaatamisväärsustega. 

Kaali meteoriidikraater, põnev geoloogia, mõnus 

rannapuhkus, rikas pärandkultuur ja 

kohapärimus. 
 

Hiiumaa puhkeala -   

varjatud aarete saar  

Metsane, loodusväärtusi ja pärandkultuuri 

tutvustavate radadega saar nii jalgsi kui 

rattamatkajale, mis pakub ka mõnusat 

rannapuhkust laulva liivaga randadel. Vürtsi 

lisab hiidlaste mõnus huumor ja rannakülad. 


