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Sissejuhatus 
 

Esmalt tuleks selgeks teha, mida tähendab mõiste – jätkusuutlikkus. Jätkusuutlikkust on nn 

Brundtlandi raportis „Meie ühine tulevik“ (Our common future) defineeritud kui 

„arenguteed, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu 

tulevaste põlvkondade samasuguseid huve“. Ühiskonna jätkusuutliku arengu alustalaks on 

toodud kolm osaelementi: keskkonnakaitse, majanduslik areng ja sotsiaalne võrdsus. 

Defineerides jätkusuutlikkust on välja toodud tugeva ja nõrga jätkusuutlikkuse käsitus. 

Tugeva ehk ökoloogilise jätkusuutlikkuse kriteeriumi täitmiseks tuleb tagada kõikide 

kapitalide (nii inimese kui looduse poolt loodud) jätkumine järgnevatele põlvkondadele. 

Nõrk ehk majanduslik jaotus peab oluliseks inimkapitali koguhulga säilimist või kasvu 

isegi siis, kui see toimub maavarade arvelt. (Our Common Future, 1987) 

Säästva arengu seaduse § 12 alusel võttis Riigikogu 14.09.2005 vastu Eesti säästva arengu 

riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“, mis keskendub Eesti jätkusuutlikkusele pikemas 

perspektiivis. Strateegia pakub lahendusi ja teid erinevate subjektide kooskõlastatud 

tegevuseks Eesti jätkusuutlikkuse tagamisel ning selle siht on kujundada ühiskonnas 

selliseid mehhanisme, mis tagaksid Eesti jätkumise ja edu uutes ja ootamatutes 

olukordades. (Riigi Teataja, 2005) 

Ümber lükkumatu on fakt, et maailma rahvastik on pidevalt suureneva rahvastiku 

tõusujoonel. On uuritud, et aastaks 2050 on inimeste arv jõudnud 9,2 miljardini ning 

aastaks 2030 on tarvis toidu tootlikkust suurendada 100% võrra (Glenn et al. 2008). Kuna 

praeguste põlvede soov on ka tulevikus pakkuda järgnevatele põlvedele sarnaseid hüvesid 

ja võimalusi, tuleb praegustel põlvedel arendada igal võimalikul moel jätkusuutliku 

maakasutuse- ja arengu põhimõtteid. 

Tänuavaldus professor Kalev Sepale suurepärase abi ja sujuva koostöö eest ning tänusõnad 

Pille Tomsonile. 
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Uurimustöö eesmärkideks on anda ülevaade jätkusuutliku maakasutuse põhimõtete 

kajastatusest Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskavas ja valdade (Vihula ja Kuusalu) 

üldplaneeringutes ning uurida kaitseala elanike meelestatust enda kinnistu maakasutuse 

jätkusuutlikumaks muutmises. 
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1. Kirjanduse ülevaade 
 

1.1. Säästlik maakasutus ja selle tähtsus 

 

Hinnanguliselt on inimese ökoloogiline jalajälg mõjutanud 83% globaalset maismaapinda 

ning kahjustanud umbes 60% ökosüsteemiteenustest ainuüksi viimase 50 aastaga 

(Millennium Ecosystem Assessment 2005). Maakasutuse ja maapinna muutus on olnud 

kõige nähtavam ökoloogilise jalajälje indikaator ning juhttegur bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise ja teiste maa degradeerumisvormide esinemisel (Millennium Ecosystem 

Assessment 2005). Muutused liikide rohkuses ja mitmekesisuses võivad tõsiselt mõjutada 

inimeste heaolu. Näiteks sõltub arengumaade rahvastiku tervishoid 80% looduslikust 

taimestikust ja loomastikust ning mitmeid kogukonnad saavad endi püüdavast lihast kätte 

30-80% kogu vajalikust proteiinikogusest (Nasi et al. 2011). Säästvat maakasutust 

(Sustainable Land Management) on defineeritud kui teadmistepõhiseid protseduure, mis 

aitavad moodustada tervikut maa, vee, bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnakorralduse 

vahel, tagades tõusva toidu ja kiu nõudluse juures nende piisav pakkumine ning samas 

säästes ökosüsteemi teenuseid ja elatisvahendeid (World Bank 2006). Arvates, et maailma 

rahvastiku arv tõuseb aastaks 2050 9,2 miljardi inimeseni, on ühe hinnangu kohaselt tarvis 

toidu tootlikkust suurendada 50% aastaks 2013 ja 100% aastaks 2030 (Glenn et al. 2008). 

Minevikus täideti tõusvat toidu nõudlust suurendades põllumaa-alasid, arendades taime 

geneetikat ja intensiivistades sisendite kasutamist (näiteks väetised ja pestitsiidid), kuid kui 

tulevikus ei võeta laiemalt omaks säästlikumaid põllumajanduslikke tavasid, võib 

suurenenud põllumajanduse ägenemine viia edasise globaalse keskkonna seisundi 

halvenemiseni (Tilman et al. 2002). 

On jõutud järeldusele, et omavahel programmide ühendamine tagab paljude ökosüsteemide 

kõrgema tasuvuse ja laialdasema jätkusuutlikkuse kui üksik objektiivne programm. Sellest 

järelduvalt on soovitatud suurendada rahvusvahelist koostööd süsinikuga ja teiste 

ökosüsteemiteenuste omaalgatajate vajadust viia läbi sünergilist koostööd riiklike ning 

rahvusvahelise säästva arengu konventsioonide, näiteks Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni (ÜRO)  kõrbestumise vastase ja pinnasekaitse konventsiooni, bioloogilise 

mitmekesisuse konventsiooni, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni jm vahel ning 

selleks, et saavutada eesmärke nagu maa degradeerumise peatamine, bioloogilise 
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mitmekesisuse säilitamine ning süsiniku sidumine, tuleb ülejäänud organisatsioonidel teha 

omavahel tihedat koostööd, et saavutada sünergiline tulemus. ÜRO kõrbestumise vastase ja 

pinnasekaitse konventsioon koos Euroopa Komisjoni ja Saksamaaga on loonud 2011. 

aastal teemakohase algatuse -  „Maa degradeerumise ökonoomika“ („Economics of land 

degradation“ (ELD)) (Nkonya et al. 2011). 

Alates Rio tippkohtumisest 1992.aastal on ühiskond järjest enam teadlik keskkonnast ja 

vajalikkusest tagada selle jätkusuutlik areng läbi erinevate tavade ja poliitikaga, sealhulgas 

vähendatud metsaraie, laiendatud keskkonnaseire, põllumajanduse intensiivistumise, 

vähenenud väärtusega põllumaade taastamise, keskkonnareostuse vähendamise ja 

keskkonnateenuste eest tasumise teel (Sustainable Development in the 21
st
 century, 2012). 

Hiljutises uuringus on jõutud järeldusele, et säästva arengu teostatuseni ei jõuta mitte 

uudismaade põllumaaks muutmise vaid ainuüksi suurendatud põllumajanduse tootlikkuse 

kaudu (Balmfold et al. 2002). 

 

1.2. Maakasutuse muutused Eestis viimasel sajandil 

 

Antrop (2000) on eristanud traditsioonilisi ja moodsaid maastikke. Traditsioonilised 

maastikud on püsinud muutumatuna mitme inimpõlve jooksul, samas on moodsad 

maastikud muutunud ühe inimpõlve ajal mitu korda. Eesti maastikke käsitledes tuleb 

arvestada asjaoluga, et pikka aega on riiki valitsenud võõrvõimud, seega on maastike 

pöördeliste muutuste läbiviimine olnud suuresti mitte-eestlaste korraldada (Peil 1999). See 

on aga põhjustanud nii emakeelse keskkonda puudutava sõnavara kui ka mõistete hilise 

arengu ning peale surutud propageerimise 20. sajandi alguses. Lisaks on ajavahemikul 

1900-1990 poliitiline kord muutunud neli korda, millest iga järgnev on toonud kaasa uue ja 

erineva maakasutuspoliitika. Sellised kiired muutused vähendasid tunduvalt maastiku  

mitmekesisust (Mander ja Palang 1994, Mander et al. 1994). 

Palang ja Mander (2000) on Eesti maastike arengus eristanud viite etappi: muistsed, 

mõisa–, talu–, nõukogude ja postmodernsed maastikud. Kui lõppes 19. sajandini kestnud 

feodaalkord, tõusid eesti talupojad pärast 1918. aasta maareformi maaomaniku seisusesse. 
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Keskajaks Eestis väljakujunenud metsa- ja karjamaade maastikumuster säilis üldises 

plaanis kuni 20. sajandi alguseni ning talude kruntimine ja päriseksostmine mõjutasid seda 

mõõdukalt (Troska 2004). Suuremad muutused toimusid pärast Vabadussõda: mõisamaad 

riigistati või müüdi lahustükkidena taludele, uusi asunikukülasid ja -talusid rajati ka 

endistele metsamaadele või pärandkooslustele. Kogu seda perioodi iseloomustas 

intensiivne metsaraie ning sooheinamaade ja –karjamaade kuivendamine. II maailmasõda 

ja sellele järgnenud natsionaliseerimine ning sotsialistlike suurmajandite periood muutsid 

omakorda maakasutust. Tekkisid nn kolhoosimaastikud. Maa natsionaliseeriti ja 

põllumajandus kollektiviseeriti, eraisikute kasutusse jäi vaid tühine hulk metsamaast, 

metsades keelati karjatamine, kõikjal toimusid intensiivsed maaparandustööd, ulatuslikud 

pärandkoosluste massiivid jäeti maha ja need võsastusid (Mander ja Palang 1994, Meikar 

2013).  

Kui 19. sajandit iseloomustati põllumajandusliku maakasutuse pideva suurenemisega, siis 

järgneva sajandi iseäraks on olnud selle vähenemine (vt Tabel 1.).  Sajandi jooksul on 

põllumajanduslikult kasutatava maa pindala vähenenud üle poole võrra (Mander ja Palang 

1994). Üldisem poollooduslike koosluste võsastumine ja metsaks kujunemine toimus 

valdavalt pärast II maailmasõda. Esialgsetest puiskarjamaadest säilis 20. sajandi lõpuks 

vaid väike osa piisavalt hõredate puistutena, eristamaks neid põhikaardil metsadest. 
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 Tabel 1. Maakasutuse muutused Eestis 20.sajandil (10
3
 ha) (Mander ja Palang 1994)  

Aasta Põllumajanduslik 

maa 
Künnimaa Looduslik 

rohumaa 
Mets 

1900 2978 1142 1836 796 

1918 3092 1135 1792 995 

1929 2749 1078 1625 726 

1940 2652 1112 1540 873 

1945 2455 979 1478 1037 

1950 2497 949 1481 1021 

1955 2175 968 1385 986 

1960 2038 985 994 1462 

1965 1851 1030 819 1582 

1970 1643 1062 580 1722 

1975 1560 1116 443 1793 

1980 1500 1134 366 1902 

1985 1479 1140 339 1915 

1990 1461 1147 311 2012 

1995 1450 1144 307 2016 

 

2001. aasta põllumajandusloenduse andmete kohaselt (Statistikaamet 2011) oli 15. juulil 

majapidamiste (tegutsevate ja mittetegutsevate) valduses kokku 1 705 136 ha maad, millest 

põllumajandusmaad oli 875 799 ha ehk 51,4%, metsamaad 32,1%, muud maad 16,1% ja 

veekogude all olevat maad 0,4%. Muu maa oli põhiosas kasutuseta põllumajandusmaa 

(62,7% ehk 172 421 ha). 

Aastail 2010-2012 läbiviidud uuringus, mille vaatluse all oli 425 seireala 11 

metsaelupaigatüübist, selgus, et aastail 2010–2012 toimus karjatamine 50%-l 

puiskarjamaadest, ülejäänud puiskarjamaadel on vähem või rohkem säilinud koosluse 

struktuur ja viiteid nende kunagisele kasutamisele (Palo 2012).  
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20. sajandi alguse avamaastikest on tänaseks säilinud vaid 9%, puisrohumaadest 3%. 

Avamaastike, puisrohumaade ja avamaastike-metsade mosaiigi lausaline metsastumine on 

metsamaa suhtelist osakaalu 20. sajandi jooksul seirealadel tõstnud ligikaudu 26%. Kui 

20.sajandi algul võis kaartidel näha metsade ja raietega metsade ümberkujunemist näiteks 

puisrohumaadeks või avamaastikega metsadeks, siis alates 1960–1970. aastatest seda 

peaaegu ei esine (Palo et al. 2014). 

Metsade üldnäitajad on viimasel aastakümnendil püsinud suhteliselt stabiilsena. Alates 

2001. aastast on metsamaa pindala püsinud stabiilsena, suurenedes või vähenedes aastati 

2%. 2010. aastal oli metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ehk ligikaudu pool Eesti 

maismaast. Metsaga ei olnud kaetud 0,13 miljonit hektarit (metsata metsamaa) (Eesti 

Metsaselts, 2012). 

Aastaks 2014 on looduslike- ja püsirohumaade pindala võrreldes varasemate aastate 

andmetega (Tabel 1) vähenenud. Põllumajandusmaa pindala on alates 1995. aastast alates 

suurenenud (Tabel 2.). 

Tabel 2. Püsirohumaa ja kogu põllumajandusmaa summaarsed pindalad (ha) ja suhtarv 

aastatel 2012-2014 (PRIA, 2015) 

 

Aasta PR
 

PM
 

Suhtarv
 

Suhtarvu 

muutuse %
 

2012 300 271,51 927 954,51 0,3235843 -22,80 

2013 308 428,19 939 795,17 0,3281866 -24,54 

2014 300 682,37 948 360,89 0,3170548 -20,32 

 

Märkused: 

PR -
 
looduslilku ja pikaajalise kultuurrohumaa taotletud pindalade ning põllumassiivide 

sisse jäävate poollooduslike koosluste hooldamise toetustaotlusel esitatud pindalade 

summa 

PM - Kogu põllumajandusmaa taotletud pindalade ning põllumassiivide sisse jäävate 

poollooduslike koosluste hooldamise toetustaotlusel esitatud pindalade summa 
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Suhtarv ja selle muutuse % arvutatakse järgmiste valemite alusel: Suhtarv = PR/PM 

Suhtarvu muutuse % = ((referentssuhtarv - jooksva aasta suhtarv) /  referentssuhtarv) * 100 

 

1.3. Lahemaa rahvuspark 

 

Lahemaa rahvuspark, olnud osaliselt looduskaitse all juba aastast 1959, loodi ametlikult 

1.juunil 1971. aastal eesmärgiga säilitada, taastada, kaitsta, uurida ning tutvustada Põhja-

Eesti ranniku piirkonna loodust, maastikke, tasakaalustatud keskkonnakasutust ning 

kultuuripärandit. Kaitse all on metsa-, ranniku- ja sooökosüsteemid, geoloogiamälestised, 

poollooduslikud kooslused ning arhitektuuri- ja ajaloomälestised. Eesti vanim ja suurim 

rahvuspark on ühtlasi Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid ning kuulub üle-

euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana (Keskkonnaamet, 

2004). 

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Kaitseala on vastavalt kaitsekorra iseärasuse ja 

sõltuvalt majandustegevuse piiramise vajadusest jaotatud üheksaks piiranguvööndiks,  43 

sihtkaitsevööndiks ning kaheks loodusreservaadiks. Kaitsealasse kuuluvad Harju 

maakonnas Kuusalu vallas Juminda, Tammistu, Leesi, Tapurla, Virve, Kiiu-Aabla, Hara, 

Kolga-Aabla, Pedaspea, Pudisoo, Uuri, Tsitre, Muuksi, Andineeme, Soorinna, Kahala, 

Kemba, Kõnnu, Kalme, Kolgaküla, Loksa, Kasispea, Turbuneeme, Suurpea, Pärispea, 

Viinistu, Vihasoo, Kotka, Nõmmeveski, Joaveski, Valgejõe, Vanaküla, Murksi, Parksi ja 

Tammispea külas ja Kolga alevikus ning Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Eru, Tõugu, 

Võhma, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Palmse, Võsupere, Muike, Ilumäe, Vatku, Korjuse, 

Käsmu, Koljaku, Lobi, Koolimäe, Lahe, Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi, Altja, 

Mustoja, Vainupea, Pajuveski, Karula, Vihula, Haili, Lauli, Oandu, Tepelvälja, Sagadi, 

Kakuvälja ja Metsanurga külas ja Võsu alevikus ning Kadrina vallas Loobu ja Läsna küla 

(Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 2015, § 2 lg 1 ). 
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1.3.1. Lahemaa rahvuspargi ajaloost  

 

Lahemaa rahvuspargi rajamise eeltööd algasid 1967. aastal (Eilart 1971). Töö 

alusuuringutes osalesid mitmed loodusteadlased – geograafid Endel Varepit ja Elle 

Linkrust ning etnoloog Jüri Linnust, lisaks ka Tartu üliõpilaste looduskaitseringi liikmed. 

Rahvuspargi asutamise alguseks valmis Endel Teppo ja Veljo Ranniku koostatud 

„Lahemaa rahvuspargi organiseerimise ja planeerimise skeem“, mis sisaldas muu hulgas 

funktsionaalset tsoneeringut: eri kaitsevööndite asupaiku ja kaitse-eesmärke. Juba 1938. 

aastal oli Lahemaal kaitse alla võetud Tiirukari, 1939. aastal Älvi ja Looduse saar. 1930. 

aastail loodi kaitsemetsi: näiteks 1935. aastal ligikaudu 18 hektarit Oruveski järve ääres 

(Riigi Teataja, 1935). 1957. aastal oli kaitse alla võetud ligikaudu 665 hektarit Valgejõe 

orgu Vanaküla ja Kotka vahelisel lõigul – hilisema rahvuspargi südames. 

Eesti Looduse 1971. aasta mainumbris selgitati ajakirja lugejatele, mille poolest erineb 

Lahemaa rahvuspark looduskaitsealadest ja maastikulistest kaitsealadest. Nimelt erineb see 

senistest kaitsealadest seetõttu, et lisaks looduse säilitamisele on tähtsal kohal nii 

looduslike kui ka kultuurilis-etnograafiliste vaatamisväärsuste tutvustamine ja rahvuspargi 

teatud piirkondades külastajatele puhketingimuste loomine (Luik 1971). 

Nõukogude ajal paiknes suur osa Lahemaast piiritsoonis, tänu millele sai välistada randade 

täishoonestamise. Ehitistele seadis Rahvuspargi juhtkond lihtsad üldnõuded, mis 

puudutasid katuse kaldenurka, aknaid jms. Püüti jäljendada ajaloolist hoonestustihedust ja 

õuede struktuuri (Tarvel, 1983). 

1981. aastal valminud arenduskava alusel jagati rahvuspark loodus- ja kultuurmaastikeks, 

millest esimesed omakorda üld- ja erirežiimiga aladeks ja reservaatideks. Kultuurmaastik 

jaotati aleviteks, põllumajandusaladeks, traditsioonilise maakasutusega küladeks, 

puhkealadeks, majandusmetsadeks ja erirežiimiga aladeks (Örd, 1988). Arenduskava 

kehtis aastani 1997, mil kinnitati uus kaitse-eeskiri. 1991. aasta märtsis, viis kuud enne 

Eesti taasiseseisvumist, võeti vastu seadus „Lahemaa rahvuspargi kohta“. 

Riigi taasiseseisvumine tõi kaasa hulgaliselt muutusi. Maareform tõi rahvusparki palju 

maa- ja metsaomanikke, omavalitsusreform tekitas laialdaste õiguste ja kohustustega 

vallad, ruumiline planeerimine laienes kogu riigile ja toimusid muutused metsamajanduse 

põhimõtetes. 1997. aasta kaitse-eeskirjaga muudeti rahvuspargi piire – välja arvati nii 
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Loksa linn kui ka Tallinna-Narva maantee. Viimasest lõuna poole jäänud alale loodi 

iseseisvad Viitna maastikukaitseala ja Ohepalu looduskaitseala. Samuti muutus täpsemaks 

rahvuspargi mereala piir.  

2005. aastal liideti Lahemaa rahvuspargi administratsioon riikliku looduskaitsekeskusega, 

mis omakorda muudeti aastal 2009 Keskkonnaametiks.  

Pärast reformi kujunes rahvuspargi jaoks oluliseks asjaolu, et kaitseala külastus jäi suurelt 

osalt Riigimetsa Majandamise Keskuse korraldada ja hallata. Kaitsekorraldust see ei 

mõjutanud, kuid esile kerkis üldsuse aastakümnetega juurdunud arusaam, mis ei eristanud 

üksteisest kaitseala ja selle administratsiooni (Koitjärv 2011).  

 

 

1.3.2. Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärgid 

 

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on kaitsta (Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 2015, 

§ 1 lg 1): 

 Põhja-Eestile iseloomulikku loodust ja kultuuripärandit, sealhulgas maastikuilmet, 

pinnavorme, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku, loodus- ja 

pärandkultuurmaastikke, maastiku üksikelemente, põllumajanduslikku maakasutust 

ja traditsioonilist rannakalandust, tasakaalustatud keskkonnakasutust, piirkonnale 

iseloomulikku asustusstruktuuri, taluarhitektuuri ning rahvakultuuri, tagades nende 

säilimise, taastamise, uurimise ja tutvustamise; 

 elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 2006, 22.07.1992, lk 7–

50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad, rannikulõukad, karid, esmased 

rannavallid, rannaniidud, valged ja hallid luited, huumustoitelised järved ja 

järvikud, jõed ja ojad, kadastikud, kuivad niidud lubjarikkal mullal (olulised 

orhideede kasvualad), lood (alvarid), lamminiidud, rabad, rikutud, kuid 

taastumisvõimelised rabad, siirde- ja õõtsiksood, allikad ja allikasood, koopad, 

vanad loodusmetsad, okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad), 

puiskarjamaad jt; 
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 liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku 

linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas. Need on 

kaljukotkas, väike-konnakotkas, must-toonekurg, merikotkas, kassikakk, jäälind, 

laululuik, põldtsiitsitaja, sarvikpütt, metsis e mõtus, teder, musträhn, herilaseviu, 

sookurg, laanepüü, öösorr, värbkakk, valge-toonekurg jt; 

 liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II ja III 

lisas. Need on soopart e pahlsaba-part, piilpart, sinikael-part, tuttvart, õõnetuvi, 

kühmnokk-luik, tõmmukajakas, naerukajakas, tõmmuvaeras, jääkoskel, 

suurkoovitaja, hahk, punajalg-tilder, vaenukägu e toonetutt jt; 

 liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on harilik 

ebapärlikarp, harilik võldas, suur-rabakiil, tiigilendlane, saarmas, suur-

mosaiikliblikas, paksukojaline jõekarp, lõhe jt; 

 kaitsealuseid liike, milleks on haruline võtmehein, kõdu-koralljuur, mõru vesipipar,  

väike käopõll, mesimurakas e soomurakas, põhjatarn e norra tarn, hallhaigur, 

männikäbilind, väike-kirjurähn, väänkael, tuttpütt jt. (Lahemaa rahvuspargi kaitse-

eeskiri 2015) 

 

1.3.3. Kaitsealal paiknevad vallad 

 

Lahemaa rahvuspargi kaitseala paikneb peamiselt Kuusalu vallas Harju maakonnas ja 

Vihula vallas  Lääne-Viru maakonnas. Kuna Kadrina valda hõlmab väike osa kaitsealast, 

siis otsustati valda töös mitte käsitleda. 

Vihula vald paikneb Lääne-Viru maakonna põhjaosas. Vald moodustati 08.06.1999. aastal 

valla keskusega Võsu alevis. Valla pindala on 367,12 km
2
, sellest 60% e. 220,27 km

2 

paikneb Lahemaa kaitseala territooriumil. Vallas on 52 küla ja üks alevik, suuremad 

keskused on Võsu, Palmse, Käsmu, Vergi, Altja, Võsupere, Vihula, Annikvere. Vihula 

valla piires paikneb Lahemaa kaitseala 13 sihtkaitsevööndit ja kaks loodusreservaati. 

Maastikukaitsealadest on valla territooriumil Selja maastikukaitseala Selja jõeoru ja sealt 

avanevate paljandite kaitseks ning Toolse maastikukaitseala Eesti mandriosa ainsa 

soostunud tammiku kaitseks. (Vihula vald, 2015)  
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Kuusalu vald, kui territoriaalne haldusüksus moodustati 7.oktoobril 1938. aastal, millega 

liideti Kodasoo ja Kiiu vallad. Vald likvideeriti 1950. aastal, kui moodustati Loksa rajoon. 

Kuusalu vald moodustati uuesti aastal 1954, haldusesse lisati 1963. aastal ka Kolga 

külanõukogu maad. Vald paikneb Harju maakonna idaosas, Tallinn-Narva maantee ääres. 

Vallal on 120 km merepiiri (s.h. neli saart – Pedassaar, Mohni, Hara ja Haldi) ja 122 km 

maismaapiiri. Naabervallad on Vihula, Kadrina, Tapa, Jõelähtme, Anija ning Loksa linn. 

Pärast Loksa vallaga ühinemist aastal 2005 (Riigi Teataja, 2005), on  valla pindala 707,93 

km
2
, s.o. 1,6% Eesti ning 16,3% Harjumaa pindalast. Valla keskus on Kuusalu alevik, mis 

asub Tallinnast 39 km kaugusel (Kuusalu valla üldplaneering, 2001). 

 

 

1.4. Ruumilised meetmed 

 

1.4.1. Maakasutust mõjutavad ruumilised meetmed Eestis 

 

Maakasutuse muutused Eestis sõltuvad otseselt riigi koostatud seadusandlusest, täpsemalt 

ruumilises planeerimises kindlaks määratud põhimõtetest. Ruumilise planeerimise 

põhiülesandeks on maa-ala arenguviiside tingimustes ning põhimõtetes kokkuleppimine. 

Eesti planeerimissüsteem põhineb neljal erineval planeeringuliigil ning baseerub 

põhimõttel, et kõrgema tasandi planeering on sisendiks detailsema tasandi planeeringule. 

Ruumilised planeeringud jagunevad üleriigilisteks, maakondlikeks, üld- ja 

detailplaneeringuteks. Kahe esimese liigi põhieesmärgiks on vähendada riigi ruumilise 

arengu vajadusi. Kohalik omavalitsus koostab enda haldusterritooriumi või ühel selle osa 

kohta üld- ja detailplaneeringu. (Siseministeerium, 2015) 

30. augustil 2012. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus siseministeeriumi koordineerimisel 

ning Valitsuse koostatud üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“, s.o. dokument, mille 

eesmärgiks on saavutada Eestis otstarbekas ruumikasutus. Põhisuunaks on tagada asustuse 

kestev ning tasakaalustatud areng, mugavad liikumisvõimalused, varustatus vajaliku 

energiataristuga ning rohevõrgustiku seostatus ja maastikuväärtuste säilitamine.  

Maakonnaplaneeringud kehtestati Eestis aastatel 1998-1999 paralleelselt üleriigilise 

planeeringuga „Eesti 2010“ ning samal kujul on need siiani koordineerinud valdade ja 
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linnade üldplaneeringute koostamist. Valitsus algatas uute maakonnaplanerringute 

koostamise korraldusega 2013. aasta juulis. Planeeringute koostamisel lähtutakse 

maakonnaplaneeringute koostamise algseisukohtadest. (Siseministeerium, 2015) 

Üld- ja detailplaneeringuid koostavad kohalikud omavalitsused oma territooriumi või selle 

osa kohta, esimesed lähtuvad maakonnaplaneeringust ja on omakorda aluseks 

detailplaneeringutele. Üldplaneering paneb paika suuremate alade põhikasutuseesmärgi – 

kus paiknevad elamud, metsad, pargid, tööstus, tehnopargid ning muud suuremad objektid. 

Detailplaneering määrab ära objektide täpse paiknemise – krundile planeeritavad hooned, 

haljastus ning liikluskorraldus teedel. (Siseministeerium, 2015)  

1. juulil 2015 jõustus Eestis uus planeerimisseadus. Selle koostamise eesmärgiks oli 

planeerimisõiguse põhimõtete ja menetluse senisest arusaadavam reguleerimine ning 

ühildamine muude planeerimisega seonduvate valdkondadega, sealhulgas keskkonnamõju 

strateegilise hindamise ja ehitusõigusega. Seaduse eelnõu töötas välja Justiitsministeerium, 

töödes osales ka Siseministeerium. Seaduse eesmärgiks on luua ruumilise planeerimise 

kaudu eeldused kõikide ühiskonna osapoolte vajadusi ning huve arvestava, kestva, 

demokraatliku, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, väärtusliku elu- ning 

ehitatud keskkonna kujunemiseks, kujundades keskkonnasäästlikku ning majanduslikult, 

kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arenguteed (Planeerimisseadus 2015, § 1 lg 1 ). 

 

1.4.2. Maakasutust mõjutavad ruumilised meetmed Lahemaa rahvuspargis 

 

Lahemaa rahvuspargis on enim mõjutavaks ruumiliseks meetmeks selle 

kaitsekorralduskava. Tulenevalt Looduskaitseseaduse §-st 25 on Lahemaa 

kaitsekorralduskava loodud hoiu- ja kaitsealade alapõhise kaitse korraldamiseks ning 

sisaldab kaitstavat ala mõjutavate oluliste keskkonnategurite kirjeldust, kaitse-eesmärke ja 

nendeks vajaminevate tööde plaani koostamine koos töödeks kuluva aja- ning mahu 

hinnangutega ja plaani teokstegemise eelarvet. (Keskkonnaamet, 2004) 

Kaitseala moodustab osa üle-euroopalisest Natura 2000 võrgustikust linnu- ja 

loodushoiualana. Võrgustik on loodud kaitsmaks Euroopa ohustatud ning väärtuslikke 

linnu–, looma– ja taimeliike, nende elupaiku ning kasvukohti. Võrgustik põhineb kahel 

direktiivil – nn linnudirektiiv, mille eesmärgiks on kaitsta linde ja nn loodusdirektiiv, mille 
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eesmärk on kaitsta taime- ja loomaliike ning nende kasvukohti ja elupaiku. Oluliseks 

peetakse elupaigatüüpe, mis on enda loodusliku levila piires hävimisohus, mille levila on 

piiratud või mis esindavad elupaiga tunnuslikke omadusi vähemalt ühes biogeograafilises 

piirkonnas. (Natura 2000 linnu- ja loodushoiualade võrgustik, 2011) 

2. Materjal ja metoodika 

 

Antud uurimistöös kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Andmekogumismeetodiks 

on anonüümne ankeet-küsitlus, mille täitsid 44 külaelanikku Lahemaa rahvuspargi piires. 

Küsitletavad valiti juhuslikult, enamjaolt igast külast üks elanik. Küsitlus viidi läbi 

perioodil 13.-14. juuli ja 20.-22. juuli 2015.aastal. Saadud andmed põhinevad küsitlenute 

väidetel ja autori vaatlusel.  

Küsitletavad elanikud on valitud järgmistest küladest: Sagadi, Oandu, Muike, Ilumäe, 

Lobi, Lahe, Natturi, Vergi, Altja, Koljaku, Eru, Vihasoo, Kasispea, Turbuneeme, Pärispea, 

Vatku, Võhma, Eru, Joandu, Joaveski, Vanaküla, Murksi, Kõnnu, Kolga alevik, Muuksi, 

Pudisoo, Pedaspea, Tsitre, Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla, Leesi, Tammistu, Virve, Hara ja 

Juminda. 

Ankeedis on küsimuste vorm kindlaks määratud (vt Lisa 1) ning need jagunevad avatud- ja 

suletud küsimusteks (Hirsijärvi et al. 2005). Ankeedis on 22 küsimust, millest 9 on avatud 

küsimused e. mille korral on vastajale jäetud võimalus väljendada enda arvamust, hoiakut, 

tundeid ja 13 suletud küsimused, mis jagunevad valik-, jah/ei- ja identifikatsiooni 

küsimusteks.  

Küsitluse kaudu saab teada kas ja kui palju on maaomanikul maad, millel ei ole aktiivset 

kasutusotstarvet, kas on võsastuvaid alasid ja mis oleks lahendused selle eemaldamiseks, 

kas kaitseala piirangud takistavad/soodustavad elanikel maakasutust ning kas ja milliseid 

maakasutuse muutusi plaanitakse lähima viie aasta jooksul. 

Saadud vastuseid analüüsiti ning kirjeldati saadud tulemusi. 
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3. Tulemused ja arutelu 

 

3.1. Lahemaa elanike meelestatus maakasutuse jätkusuutlikumaks 

muutmises 

 

Läbiviidud küsitluses selgusid muu hulgas kaitseala elanike vastakad arvamused seoses 

kaitseala piirangutega ning varasemalt tehtud vead katastriüksuste keskkonnaregistrisse 

sissekandmisel.  

Küsitletud maaomanike maakasutuse jagunemine kinnistul on toodud alloleval joonisel 

(Joonis 1.). Suurima osa hõlmab maakasutuse otstarbest metsamaa, mida on küsitletud 

maaomanikel kokku 301 hektarit, moodustades kogu maakasutusest 54%. Suuruselt 

järgmise maakasutuse otstarve moodustab põllumajanduslik maa, mida valimis kokku on 

arvestatud 136 ha, kogu maadest moodustab see 24%. Õuemaad on 82,1 ha (15%). Muud 

maad, mille alla on liigitatud heinamaad, söötis põllumaad, lagendikud, sood, kraavid, kõik 

võsastunud alad (endised rohumaad, põllu- ja heinamaad jm), looduslikud rohumaad, 

loopealsed ja kadastikud, moodustas kogu maakasutusest 6% pindalaga 34,7 ha. Muu maa 

2, mille alla on liigitatud ühe suhteliselt suurepindalalise kinnistu looduslik rohumaa, 

kanalid ja kraavid moodustas pindalaga 5 ha kogumaakasutusest 1%. Hoonete all on 

pindala suurusega 1,7 ha.  

 

 

Joonis 1. Kaitsealal küsitletud maaomanike maakasutuse jagunemine 
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Küsitlusele vastanud 44-st elanikust 19-el on kinnistul maad, millel puudub 

kasutusotstarve. Kokku moodustub see nende kruntide peale 85,8 hektarit. Elanike maid 

kokku on 520,8 ha, s.t. et küsitletud elanike kinnistutel seisab 16,5% maast 

kasutusotstarbeta. Sellised alad on heinamaad, sööti jäänud endised põllumaad, 

lagendikud, kraavid, sood, kinnikasvanud endised metsateed, looduslikud rohumaad, 

loopealsed ja kadastikud, kanalid ja liigniisked alad. Põhjused, miks ala on jäänud 

kasutusest välja, on peamiselt motivatsiooni puudus - ala majandamine on majanduslikult 

kas liiga kulukas või elanikele üle jõu käiv. Näiteks, mõningate alade, kraavide võsast 

puhastamine on lubatud vaid käsitsi, nendel juhtudel on maa-ala suhteliselt suur ja võsa 

eemaldamine on keeruline ning üle jõu käiv, teades, et võsa kasvab küllaltki kiiresti.  

Küsitlenutest kahel maaomanikul on krundil olemas lambad, kes endiseid rohumaid võsast 

puhastavad ning nendest üks omanik plaanib lähitulevikus lammastele lisada ka veised, et 

tulemus oleks efektiivsem. Veel kaks maaomanikku plaanivad loomad enda maale tuua.  

Lähima viie aasta perspektiivis on maakasutuse muutuse plaan kindel neljal maaomanikul. 

Nendest kaks plaanivad tuua enda krundile loomi (lambad, veised), kes eemaldaksid 

üleliigse võsa, üks plaanib kasutusele võtta praeguse heinamaa ja kultiveerida see 

teraviljapõlluks ning üks plaanib enda suurest krundist ühe osa ära müüa.  

Kaks maaomanikku väljendasid endi negatiivset suhtumist hoolimatute elanike suhtes, 

kelle maa paikneb kaitsealal ja millel lastakse võsastuda. Nimelt on varjatud mitmed 

kaunid merevaated näiteks Juminda poolsaarel, Kiiu-Aabla külas, kus selliseid krunte, 

millel lastakse võsa täis kasvada, on üle ühe. Konkreetse juhtumi puhul on tegemist 

metskonnametsaga, millel lastakse võsastuda. Vastasnaaber (küsitletav maaomanik), kelle 

hüved- kaunis vaade merele ja rannikule on piiratud, pakkus omalt poolt välja variandi 

metskonnal anda ühele naabritest luba korrastada ja piirata võsa nende kinnistul.  

Maaomanik Leesi külast märkis, et nende kinnistul on küll käimas endiste rohumaade 

taastamise protsess, kuid see on raskendatud. Nimelt puudutab see kunagist maakatastrite 

keskkonnaregistrisse sissekandmist. Need alad, mis veel 20.sajandi alguses oli esteetiliselt 

kaunid rohumaad, poollooduslikud kooslused jm võsastusid mitmekümne aasta jooksul, 

mil oli võimul Nõukogude Liit ning hiljem, pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist kui 

hakati taas maakasutust määrama, arvestati kõik endised poollooduslikud kooslused jm, 

millele oli kasvanud noor mets oksade liitusega üle 40%, metsa katastriüksusesse. Sellest 

tulenevalt on nüüd probleemne nii bürokraatia pool kui füüsiline olukord.  
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Kehtestatud kaitseala piirangud takistavad või raskendavad 30% omanike maakasutust, 

peamisteks põhjusteks on keelud ja piirangud ehitusel ning puude langetuse piiratud hulk. 

Ühe maaelaniku kinnistut läbib kõrgepingeliin, oja ja tee, mistõttu on selle maakasutus 

vägagi raskendatud. 53% maaomanike arvates neid kaitseala piirangud ei sega. 17% 

elanike arvates kaitseala piirangud nende maakasutust oluliselt ei takista (Joonis 2.). 

 

 

Joonis 2. Maaomanike maa kasutuse raskendatus kaitseala piirangute tõttu 

 

Küsides elanikelt, kas nende maa paiknemine kaitsealal soodustab neid maakasutust, siis 

kogu valimist vastas 7 inimest jah ning selle peamiseks põhjuseks on ala privaatsus, vaikus 
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mõju uute majade ehitusel. 9 elanikku vastasid, et nende maa kaitsealal paiknemine 

oluliselt maa kasutamist ei soodusta ning tõid positiivse küljena välja piirangud, mis 

takistavat maid üleliia hoonestada. 28 elaniku arvates maa paiknemine kaitsealal neil 

maakasutust ei soodusta.  

44-st krundist 15-l esineb võsastuvat ala. Küsides maaomanikult, et mis oleks nende 

arvates parim lahendus sellele maa-alale, millel neil hetkel puudub kasutus ning mis nö 

võsastub ning pika peale metsastub, siis jagunesid vastajad kaheks – esimeses grupis 

olevad 6 maaomanikku pakkusid kasutusotstarbeta alale välja võimaliku lahenduse, sellest 

kolme maaomaniku arvates tuleks võsa eemaldada saega (kinnikasvanud metsad ja 
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karjatamist. Teise grupi moodustasid 9 omanikku, kes küll tunnistasid enda krundil suurel 

või vähesel määral võsastumist, kuid ei pakkunud/julgenud pakkuda välja probleemile 

lahendust. Sage põhjus sellele on maaomanike eakus – plaanitakse rahulikult nautida 

viimaseid vananemisaastaid. Nagu varem öeldud, toimub piirkonnas elanikkonna 

vananemine ja noorte vähenemine, seega eakatel puudub aktiivne noor inimene, kellel 

erinevalt neist oleks tegutsemiseks jõudu ja ambitsiooni.  

Joonisel 3 on kujutatud küsitletud maaomanike teadlikkus valla üldplaneeringu 

soovitustega maakasutuseks. 44-st küsitlenust 32 maaomanikku ei ole soovitustega 

maakasutuseks kursis, 12 maaomanikku on soovitustest teadlikud. 

 

 

Joonis 3. Maaomanike teadlikkus oma valla üldplaneeringu soovitustega maakasutuseks 

 

Joonisel 4 on kujutatud maaomanike teadlikkus Lahemaa kaitseala korralduskava 

soovitustest maakasutuseks. 44-st küsitlenust 24 polnud dokumentidega kursis, 19 

maaomanikku olid dokumentidega tutvunud ning 1 maaomanik pole soovitustega eriti 

kursis.   
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Joonis 4. Maaomanike teadlikkus Lahemaa kaitseala maakasutuse soovitustest 

 

Analüüsides küsitletud elanike meelestatust enda kinnistu jätkusuutlikumaks muutmisel 

võib väita, et 40% maaomanikest on selle suunas positiivselt meelestatud ning juba on 

astunud samme jätkusuutlikuma maakasutuse suunas, 60% jäid teema juures suhteliselt 

passiivseks (põhjusteks eakus, protsessi liiga suur majanduslik kulukus, otsese vajaduse 

puudumine). 
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rahvuspargi kaitsekorralduskavas 
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loodud eesmärgiga eksponeerida rahvuspargi kultuuripärandi- ning loodusväärtusi. Radade 

asukohtade paigutamisel on lähtutud nende võrgustikuna toimimise eesmärgist, 

võimaldades pakkuda mitmekesiseid külastusvõimalusi erinevatele sihtgruppidele ning mis 

on piisav eksponeerimaks olulisemaid rahvuspargi kultuuripärandi- ja loodusväärtusi nagu 

näiteks niite, erinevaid metsatüüpe, rannikualasid, soid, rändkive, talude-aegset 

arhitektuuri ning muinasmaastikke.  

Käsitletud on jätkusuutliku turismi arendamist. Välja on toodud kaitseala looduse ja 

kultuuripärandi suur kasvupotentsiaal loodusturismile ning vajalikkus suurendada nii kõigi 

turistide kui ka turismiga tegelevate ettevõtete keskkonnateadlikkust. Keskkonnaamet on 

iga-aastaselt läbi viinud jätkusuutliku turismi alaseid, aga ka kultuuripärandi- ja 

looduskaitse alaseid koolitusi. Märgitud on vajalikkus jätkata turismiettevõtjatele 

looduskaitseliste ja jätkusuutliku turismi alaste koolituste läbiviimist. Kuna Lahemaa 

rahvuspark on oluline turismi sihtkoht nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt, tuleb siiski 

arvestada, et tegemist on kaitsealaga, mistõttu on eriti oluline jätkusuutlikku turismi 

Lahemaal edasi arendada. 

Üks rahvuspargi kaitse-eesmärkidest on kaitsta põllumajanduslikku maakasutust, 

kindlustades selle säilimise, uurimise, taastamise ning tutvustamise läbi piiranguvööndite 

moodustamise. Ilumäe, Sagadi ja Muuksi piiranguvööndis on säilinud muinasaegne 

asustusmuster ja maakasutus. Nimetatud piirkonnad esindavad tänapäevani säilinud 

pärandmaastikke ning on seetõttu paigutatud rangema kaitsega vöönditesse. 

Kaitseala maakasutuses on aga välja kujunenud piirkondlikud eripärad. Selleks, et saada 

informatsiooni nende alade asukohtadest ja iseärasustest, on teostatud ajaloolise maakatte 

muutuste inventuur, millele lisaks on tarvis uurida traditsioonilist maakasutust. 

Tulemuseks saadakse informatsioon maakasutuse eripäradest, mis võimaldab antud 

piirkonnale iseloomulikku maakasutust hoida ning jätkata.  

Välja on toodud sealsele piirkonnale iseloomulike traditsioonilise maakasutuse ja 

mosaiikse maastikumustri väärtus. Kaitseala traditsioonilise maakasutuse ajalooliste alade 

hulka on loetud loopealsed, aasad ning ka puis- ja rannakarjamaad. Eraldi pööratakse 

tähelepanu vaid Lahemaale ainuomaste traditsiooniliste pärandkultuurmaastike 

säilitamisele ja taastamisele.  
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Selleks, et säiliks ajalooline põllumajandusmaastik, on vaja tutvustada traditsioonilise 

maakasutuse ja elulaadiga seotud kombeid ja töövõtteid, mille eesmärgiks on tutvustada ja 

hõlbustada traditsioonilise elatusaladega tegelemist ning seeläbi säilitada väärtusliku 

ajaloolise maakasutusega alasid.  

Kaitsekorralduskavas on maastikud jagatud väärtusklassidesse ja seda kultuurmaastiku 

ajaloolise maakatte püsivuse ja muutuste alusel. Esimesse kahte väärtusklassi on jaotatud 

maastik, mille ajalooline maakasutus on säilinud tänapäevani. Klassidesse jagunemise 

määrab omakorda maakasutuse väljakujunemise periood vastavalt 1920-30ndad või 1960-

80ndad aastad. Kolmandasse ja neljandasse väärtusklassi kuuluvad maastikud, mille 

ajalooline maakasutus on muutunud (kaetud puistu või põõsastikuga), jagunemise määrab 

ära ka ajaloolise maakasutuse taastamise perspektiiv. Olenevalt millisesse väärtusklassi 

kaitseala piirkonnad/külad on jaotatud, on iga klassi jaoks välja toodud soovituslikud maa 

kasutustingimused. 

 

3.3.  Jätkusuutliku maakasutuse põhimõtete kajastatus Vihula ja 

Kuusalu valla üldplaneeringutes 

 

3.3.1. Kuusalu vald 

 

Kuusalu valla üldplaneeringus on välja toodud pideva maakasutuse ülevaate olemasolu 

vajalikkus, et võimaluse korral korraldada oma territooriumil võimalikult paremat 

maakasutuse- ja maakorralduspoliitikat. See omakorda võimaldab säilitada vallale omase 

põllumajandusmaastiku, vältida tootmise kontsentreerumist ebasobivatele aladele ning 

võimaldab õigeaegselt informeerida taimekahjustajate tõrje vajadusest jne. Kõneldud on 

kogu maakasutuse ja valla arengustrateegia harmoneerimise vajalikkusest meid ümbritseva 

keskkonnaga. (Kuusalu valla üldplaneering 2001) 

Kuusalu valla üldplaneeringus on välja toodud metsade säästva kasutuse vajalikkus. Vald 

peab enda ülesandeks erasektori, metsandusorganisatsioonide ja riigi vastavate asutustega 

koostöös tagada valla metsaressursi ühtlane pidev kasutus, selgitades metsaomanikele 

metsade säästliku kasutuse printsiipe. Metsa säästliku majandamise seisukohalt peab vald 
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oluliseks rakendada metsas säästlikke metsandusvõtteid, luua tundlikes ökosüsteemides 

(valgalad jm) majanduslikult kasutamatuid metsareserve ning säilitada praeguse 

bioloogilise mitmekesisuse tase.  

Valla eesmärkide alla kuulub olemasolevate maavarade säästliku kasutamise tagamine. 

Selleks on koostatud taastumatute loodusressursside kasutamiskava. Otstarbekaks on  

peetud koostada maavarade kasutamise kontseptsioon, mille raames on näidatud ka 

ammendunud/ammenduvate karjääride edasine kasutamine.  

Üldplaneeringus on käsitletud maade reserveerimist, millega saab koheselt muuta 

maakasutuse sihtotstarvet. Selle all mõistetakse käesolevas planeeringus seda, et maa-ala 

reserveeritakse mõneks muuks eesmärgiks, kui on seda hetkeseisu maakasutuse 

sihtotstarve.  See ei tähenda maa-ala automaatset maakasutuse sihtotstarbe muutumist, vaid 

et antud ala oleks võimalik kasutada tulevikus, vajamineval hetkel reserveeritud otstarbel. 

Selle kasutusele võtmise hetkel tuleb maaomanikul maa uueks otstarbeks kasutusele võtta 

detailplaneeringu kaudu või muutes maa katastris toodud sihtotstarvet.   

Käsitletud on nn valged alad, mis tähendab et selle ala maakasutuse sihtotstarve ei muutu 

ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Nendele aladele ei plaanita suuremaid ja eraldi 

käsitlemist vajaminevaid kitsendusi ega piiranguid. Nendeks aladeks on eelkõige seadusest 

tulenevate piirangutega alad, näiteks puurkaevu kaitsetsoon.  

 

3.3.1. Vihula vald 

 

Vihula valla üldplaneering jõustus 13.08.2003 ja väljaandjaks on Vihula Vallavolikogu. 

Üldplaneering käsitleb vallas 2001. aastal läbiviidud SWOT-analüüsi, mille mõiste tuleneb 

ingliskeelsetest sõnadest Strengths (tugevused või tugevad küljed), Weaknesses (nõrkused 

või nõrgad küljed) ja Opportunities (võimalused) ja Threats (ohud). Analüüs väljendab 

töös osalenud inimeste koondarvamust Vihula valla väljavaadetest. Töös kerkis valla 

tugevate külgede all esile kerkinud geograafiline asukoht - Tallinna lähedus; pikk 

rannajoon ja veeteed; hea teede olukord ja tihe teedevõrk; Lahemaa looduskaitseala 

piirangud; atraktiivne looduskeskkond; stiilsed ja hästi säilinud rannakülad; palju 

liivarandu; metsasus ja palju vaatamisväärsusi jm. Nõrkuste all on välja toodud 

väljaarenemata infrastruktuur; Võsu ja Käsmu kesksus puhkemajanduse osas; 
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maaomanikud, kes ei ela vallas, tihti ei kanna hoolt kinnistute heakorra eest; kaitsealast 

tulenevad piirangud pidurdavad arengut ja ehitustegevust. Võimalustena nähti 

üldplaneeringus detailplaneeringu kohustustega alade määramist, et oleks võimalik 

reguleerida ehitustegevust väärtuslikes kohtades jm. Ohtudena on esile toodud kohalike 

külade eripärade kadumine, looduskaitsealased piirangud ehitamisele; turisminduse tõttu 

vaikuse ja privaatsuse kadumine jm.  

Lääne-Viru maakonna planeeringule on koostatud teemaplaneering „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, mis jaguneb kaheks alateemaks, milleks on 

väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik. Planeeringu üheks olulisemaks eesmärgiks 

on keskkonna- ja looduskaitseliselt selgitatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes 

infrastruktuuride paiknemise ja vajaduse analüüsile, asetatakse rohelise võrgustiku ja 

väärtuslike maastike kooskäsitluse kaudu kehtivat maakonnaplaneeringut konkretiseerivad 

ehitus- ja maakasutustingimused, mis peaksid maakonnas tagama säästva arengu (Vihula 

valla üldplaneering 2015). 

Vihula valla üldplaneeringus käsitletakse metsa säästlikku majandamist. Selle juures 

peetakse oluliseks rakendada säästlikke metsandusvõtteid, näiteks asendada lageraie 

valikraiega ning luua veekogude valgaladel ja  tundlikes ökosüsteemides metsareserve. 

Käesolevas üldplaneeringus pole ette nähtud põllu- ja metsamajandusmaade täiendavat 

reserveerimist  või kasutuselevõttu. Senised põllumaad peavad säilitama enamjaolt oma 

senise maakasutuse sihtotstarbe.  

Sarnaselt Kuusalu vallaga on Vihula üldplaneeringus käsitletud maa reserveerimist. 

Määratletud on väärtuslike maastike all detailsemas plaanis ka miljööväärtuslikud 

hoonestusalad, mille säilitamiseks on paika pandud täpsemad ehituse ja maakasutuse 

reeglid kui ülejäänud valla territooriumil. Külade analüüsimisel jälgitakse krundi suurust 

ning järgida tuleb traditsioonilisi küla hoonestuse elemente, struktuure ning maakasutust. 

Oluliseks on peetud maastiku avatust ning avanevaid vaateid. Võimaluse korral tuleks 

taastada traditsioonilist maakasutust. Uued elemendid ja maakasutus tuleb vanaga  sobitada 

nii, et ei tekiks ebakõla (Vihula valla üldplaneering 2015). 
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Kokkuvõte 

 

Bakalaureusetöö „Maakasutuse jätkusuutlikkuse analüüs Lahemaa rahvuspargi näitel“ 

eesmärgiks oli anda ülevaade jätkusuutliku maakasutuse põhimõtete kajastatusest Lahemaa 

rahvuspargi kaitsekorralduskavas ja valdade (Vihula ja Kuusalu) üldplaneeringutes ning 

uurida kaitseala elanike meelestatust enda kinnistu maakasutuse jätkusuutlikumaks 

muutmises. 

Olles käsitlenud Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava, võib öelda et selles on heal 

tasemel tagatud maakasutuse jätkusuutlike põhimõtete kajastatus. Ajaloolist traditsioonilist 

maakasutust üritatakse võimalikult suurel määral säilitada sellisel kujul nagu on need 

algselt kujunenud (traditsioonilised pärandmaastikud jm). Seda on tehtud peamiselt läbi 

erineva rangusega kaitsevööndite rajamine, kus traditsioonilised pärandmaastikud, antud 

piirkonnas eelkõige Ilumäe, Muuksi ja Sagadi piirkonnad, millel on säilinud muinasaegne 

asustusmuster on paigutatud  kõrgemasse kaitsevööndisse kui ülejäänud alad. Et Lahemaa 

aladel saaks säilida ajalooline maakasutus, on tehtud ajaloolise maakatte muutuste 

inventuur, mille abil saadakse teada eri piirkondade maakasutuse iseärasused. Välja on 

antud iga väärtusklassi maastiku jaoks eri soovituslikud kasutusvõimalused, mis 

võimaldavad antud piirkondadele iseloomulikku maakasutust säilitada.  

Kuusalu valla üldplaneeringus on välja toodud vajalikkus omada pidevat maakasutuse 

ülevaadet piirkonnast, et võimalusel korraldada paremat maakasutuse- ja 

maakorralduspoliitikat, mis omakorda aitaksin kaasa endiste põllumajandusmaastikke 

säilimisele.  Vihula valla üldplaneeringus on väärtuslike maastike alla detailsemalt 

klassifitseeritud miljööväärtuslikud hoonestusalad, mille säilitamiseks on vastavalt paika 

pandud maakasutuse reeglid. Välja on toodud vajalikkus järgida küla traditsioonilisi 

hoonestuselemente ning maakasutust.  

Lahemaa kaitsealal elavate maaomanike küsitlemisel selgus, et 40% küsitletutest on enda 

kinnistu maakasutuse jätkusuutlikumaks muutmisest positiivsel arvamusel ning osa neist 

on samme selle poole ka teinud. 60% küsitletutest jäid aga teema juures passiivseks, mis 

oli muu hulgas tingitud eakusest, maakasutuse jätkusuutlikumaks muutmise majanduslikest 

liiga suurtest väljaminekutest ning olemasoleva tööjõu nappusest.  
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Summary 

 

The aim of this bachelor thesis titled „The analysis of land use sustainability on the 

example of Lahemaa National Park“ is to give an overview of the principes of sustainable 

land use in the Land Management plan of Lahemaa National Park and in the 

comprehensive plans of Vihula and Kuusalu municipalities and to investigate attitude of 

the citizens of the reserve towards altering ones land more sustainable. 

Been disserted the Land Management plan of Lahemaa National park it can be told that the 

principles of sustainable land use management are well assured. The traditional historical 

land use is assayed to be sustained the way it was initially used (traditional heritage 

landscapes etc.). It has been mainly done by founding different protection zones, where 

traditional heritage landscapes, in this area Ilumäe, Muuksi and Sagadi which have 

maintained an ancient settlement pattern and been put under higher protection zones than 

the rest of the area. In order to maintain the historical land use in the National Park, there 

has been done a book inventory which gives an onerview of the information of the 

specialities of the lands in different areas. There has been brought out a recommended 

using opportunities for every landscape in different value ranges in order to maintain the 

specific land use in the area.  

Kuusalu parish comprehensive plan outlines the necessity to have a constant overview of 

the area’s land use to manage better land policy and land management policy. This kind of 

overview would helt to preserve former agricultural landscapes. Milieu valuable build-up 

areas are more detaily classified in valuable landscapes in Vihula parish comprehensive 

plan. There are the land-use rules which will preserve valuable areas. It is important to 

follow the traditional village buildings and land use elements.  

Interview showed that 40% of landowners Lahemaa National Park had a positive opinion 

of changing the land more sustainable and some of them have already taken some steps 

towards sustainabilitu. 60% of respondents were passive in the discussion. Main reasons of 

that were the elderness of the respondents, the current shortage of labor and also the 

expensiveness of the procedures of altering land. 
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Lisa 1. Ankeet-küsitlus 

 

Ankeet-küsimustik (Maakasutuse jätkusuutlikkuse uurimiseks) 

 

1. Kui kaua olete selles piirkonnas elanud 

a. Kuni 1 aasta 

b. ____ aastat 

c. ei ela siin piirkonnas 

 

2. Kui palju maad on teie kasutuses _____ha.  

 

3. Vald, küla,  kaitseala, kaitseala  vöönd(id) ________________________________ 

a. Kui suur osa (%) maast on  kaitsevööndis/-alal: _______ 

 

4. Maa omandivorm 

a. Kuulub minule______ ha 

b. Rendin_____ ha 

 

Sellest:  

põllumajanduslikult kasutavat maad  ______ha (sellest ____% rendimaa) 

metsamaad    ______ha (sellest ____% rendimaa) 

hoonetealust maad   ______ha (sellest ____% rendimaa) 

muud maad (selgita vabas vormis)  ______ha  (sellest ___% rendimaa) 

 

 

5. Teile kuuluvast maast rendite ise välja  _____ ha 

 

6. Teile kuuluvast maast ei ole aktiivses kasutuses ______ha 

Miks?: 

 

7. Kas ja milliste probleemidega olete kokku puutunud seoses maade rentimise või 

väljarentimisega (näiteks hinda mõjutavad tegurid): 

 

8. Kui suur osakaal on teie leibkonna sissetulekust seotud maa põllumajandusliku 

kasutusega 

a. 0-20% 

b. 20-40% 

c. 40-60% 
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d. 60-80% 

e. 80-100% 

 

9. Kas kasutate PRIA toetusi ja milliseid? 

a. Ei 

b. Jah (selgita):  

 

10.  Kas Te kasutate PRIA toetust 2015. aastal? Milliseid? 

a. Ei 

b. Jah (selgita): 

 

11. Kasutate poollooduslike koosluste hooldamise ja taastamise toetusi? 

a. Ei 

b. Jah 

c. Olen varem kasutanud, enam mitte (miks?): 

 

12. Kas Teil on metsamaad? 

a. Ei 

b. Jah 

 

13. Kas Te taotlete Natura  metsamaa toetust?  

a. Ei 

b. Jah 

c. Olen varem kasutanud, enam mitte (miks?): 

 

14. Kas tegeleksite põllumajandusega, kui toetusi ei oleks?   

a. Ei 

b. Pigem ei 

c. Võib-olla 

d. Pigem jah 

e. Jah 

 

15. Kas kaitseala piirangud raskendavad/takistavad teil maa kasutamist 

a. Ei 

b. Jah 

c. Mitte oluliselt  

Millised peamiselt?:  

 

16. Kas teie maa paiknemine kaitsealal soodustab teil maa kasutamist, kuidas?  

a. Ei 

b. Jah (palun selgita) 

c. Mitte oluliselt  
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17. Kas teie piirkonnas on kasutuseta/võsastuvaid alasid ning mida tuleks teie 

hinnangul selles suhtes ette võtta? 

a. Ei 

b. Jah (palun selgita) 

 

 

18. Kas kavandate lähiajal (kuni 5 aastat)  maakasutuses muutusi, milliseid? 

a. Ei 

b. Jah (palun selgita): 

 

19. Millist maakasutust oma kinnistul peate jätkusuutlikuks 30 aasta perspektiivis 

a. Põllumajanduslik 

i. Ei 

ii. Jah 

b. Metsanduslik 

i. Ei 

ii. Jah 

c. Turism 

i. Ei 

ii. Jah 

d. Muu (palun selgita): 

 

 

20. Kas olete kursis oma valla üldplaneeringu või muude maakasutust mõjutavate 

dokumentide soovitustega maakasutuseks 

 Ei Jah Mitte eriti 

Põllumajanduse valdkonnas    

Metsamajanduse valdkonnas    

Ehituse ja kinnisvara-arenduse valdkonnas    

Muudes valdkondades (palun selgita): 

 

 

 

 

   

 

21. Kas olete kursis kaitseala kaitsekorralduskava soovitustega maa kasutamiseks 

 Ei Jah Mitte eriti 

Põllumajanduse valdkonnas    

Metsamajanduse valdkonnas    

Ehituse ja kinnisvara-arenduse valdkonnas    

Muudes valdkondades (palun selgita): 
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22. Kui oluliselt mõjutavad maa kasutamist alljärgnevad aspektid 

 

 Negatiivselt Pigem 

negatiivselt 

Ei 

mõjuta 

Pigem 

positiivselt 

Positiivselt 

Maailma majanduse olukord      

Immigratsioonipoliitika      

Maaelanikkonna vähenemine      

Ääremaastumine      

Valitsuse maaelupoliitika      

Põllumajandustoetused      

Kaitseala piirangud      

Valla ja maakonna 

planeeringud/arengukavad 

     

 

Muud kommentaarid/soovitused/ettepanekud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


