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1. LAHEMAA RP KAITSE-EESMÄGID

• LOODUS, sh:

• maastikuilme, pinnavormid, loodusmaastikud

• kaitsealused liigid ja elupaigad, Natura

• KULTUURIPÄRAND, sh:

• pärandkultuurmaastikud ja põllumajanduslik maakasutus

• traditsiooniline rannakalandus

• taluarhitektuur ja asustusstruktuur

• rahvakultuur



2. LAHEMAA RP VISIOON 2020+

• elu jätkub nii nagu siiani

• rõhuasetus looduslike protsesside jätkumiseks

• püsielanike vähenemine, väljakujunemine suvituspiirkonnaks

• rannakalanduse traditsioonide lõplik hääbumine

• rannakeele ehk pohiranna rannikumurde kadumine 

• pärandmaastike hooldus ei arene ja lõpeb koos toetustega

• väärtuslikuma pärandarhitektuuri ja -struktuuriga külad stagneeruvad

• teiste rannakülade tulevik sõltub iga küla kogukonnast ja juhustest



3. KAITSE-EESKIRJA ÜLIMUSLIKKUS

• kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava vs arengukavad ja üldplaneering

• planeeringu menetlemisel kaitse-eeskirja eesmärkide üle ei arutleta, 
piirangutega arvestatakse kui paratamatusega

• külade või piirkonna arengukava koostamisel kaitse-eeskiri ei tule 
meelde aga elluviimisel saab takistuseks

• kui üldplaneeringu ja arengukavade olulised sisendid ei ole kaitse-
eeskirja menetluses hoolega läbi kaalutud, takistab see nii kaitse-
eesmärkide saavutamist kui ka kohalikku elu ja arengut



4. ERAOMANDI RIIVE

• puudub vaidlus, et kaitseala loomine või laiendamine riigimaal on riigi 
ainupädevuses nii 1971, 1997 kui 2015

• eramaal looduse või ka kultuuri huvides mistahes piirangute 
kehtestamine peaks põhiseaduse kohaselt käima kokkuleppel 
omanikuga ja õiglase hüvitise eest

• pärandkultuurmaastiku ja põlismetsa kaitse-eesmärgi erinevus

• erametsa väärtus ja majandamine sihtkaitsevööndis või 
piiranguvööndis

• maamaksu soodustused, kahju hüvitav Natura metsatoetus vaid 
säästvalt majandatavas metsas



5. TRADITSIOONILINE RANNAKALANDUS

• rannakalanduse pärandkultuuri endas kandvaid randlaseid jääb järjest 
vähemaks

• rannakalanduse traditsioon vajab säilimiseks ja taastumiseks 
kalapüügiõiguse eritingimusi

• määratleda rannakalur läbi püügitraditsiooni tundmise, rannakülas 
asuva majapidamise, lautrikoha, püügivahendite ja/või paadi- ja 
võrgukuuri

• lihtsustada ajalooliste lautrite taastamise, küla nõusolekul uue lautri 
vee-erikasutuse ning paadi- ja võrgukuuri rajamisega seotud 
bürokraatiat



6. PÄRANDMAASTIKUD

• ajaloolise maakasutuse aladel piiranguvööndis peaks pärandmaastike 
taastamine ja säilitamine kaaluma üles muud kaitse-eesmärgid

• PLK hoolduseesmärkide täitmiseks tuleb konkreetseid juhtumeid 
menetleda lihtsustatud korras

• ilma küla kogukonna teadmiseta ei tohiks rannaniite „võõraste“ 
hooldusse anda

• igas küla tuleks leida eestvedaja pärandmaastike taastamiseks, vaid nii 
on võimalik külad võsast välja raiuda

• niitmine või karjatamine?



7. POHIRANNA SÄILIMINE

• Juminda ja Pärispea poolsaartel rannikumurret räägiti veel 70-ndate 
aastateni

• põlvkonnad vahetusid, keelekasutus ja ka murde kogumine soikus

• 5 aastat on kogukond jälle tegelenud (rannakülade ja rannakeele 
päevad, mõttekojad)

• Leesi rahvamajas on loodud rannakiele pesäkene ja toimub 
regulaarne rannakiele opetus (ige Liesi rahvamajas, ka lastelaagrites
jm)

• Pohiranna seletav sõnaraamat (6000 sõna) ilmub trükis 2017



7. ARHITEKTUUR JA ASUSTUSSTRUKTUUR

• kohalikud väärtustavad arhitektuuripärandit aga külaelu ei säili ega 
arene muuseumi tingimustes

• kaitsmisväärne arhitektuuris ja asustusstruktuuris ei ole mõõdetav 
ühe aastaarvuga 1940 vaid peaks lähtuma miljööväärtusest ning 
tänapäeva mõistlikest elukvaliteedi nõuetest

• teinekord tunduvad kogukonnale kaitseala valitseja otsused ehitamise 
piiramisel liialt leebed, kohati jälle arusaamatult karmid

• kaitseala valitseja piiramatu diskretsiooni tasakaalustamiseks tegime 
ettepaneku kogukonna kaasamiseks otsustusprotsessi läbi 
arhitektuurinõukogu moodustamise



8. KOGUKONNA KAASAMISE VÄÄRTUS

• oluline märgata ja toetada kogukonna initsiatiivi

• kogukonna usaldus kaitseala valitseja suhtes tagab 
keskkonnakaitseliselt parimad tulemused

• olulisimad sisulised teemad tuleb arutada vahetult, mitte kirja teel

• kogukond peaks osalema mitte nõuande vaid otsustusprotsessides 
valdkonniti pädevate esindajate kaudu

• eesmärk ei ole riivata kaitseala valitseja volitusi looduskaitselistes 
küsimustes vaid tasakaalustada ja seda eelkõige ülejäänud kaitse-
eesmärkidega seoses

• kogukonnaga jagatud pädevus on ka jagatud vastutus tulemuse eest


