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Sissejuhatus 

Eestis on 962 kaitseala (rahvuspargid, loodus- ja maastikukaitsealad) pea 789 464ha ulatuses 

04.01.2022 seisuga (Kaitsealad 2022). Kaitsealade eesmärk on looduse mitmekesisuse säilitamine 

ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamine. Eestis on kaitsekorralduse esmane 

eesmärk leida lahendused, kuidas teadlikult hoida loodusväärtusi ja saavutada kaitse-eesmärgid. 

Vabariigi Valitsuse poolt kaitse alla võetud loodusobjektide valitseja on Keskkonnaamet 

(Kaitsealad 2022). Selle töö raames järgitakse looduskaitseseaduse § 4  lõige 2 mõiste kirjeldust, 

kus kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus 

säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust (Looduskaitseseadus 2004). 

Kaitsealade tüübid jagunevad järgmiselt. Rahvuspargid kannavad endas erilise rahvusliku 

väärtusega ökosüsteeme, maastikke ning traditsioonilist kultuuripärandit. Looduskaitsealad 

(LKA) on loodud eelkõige haruldaste ja ohustatud liikide elupaikade ning koosluste kaitseks. 

Maastikukaitsealad (MKA) ehk looduspargid on loodud loodus- või pärandkultuurmaastike ning 

maastikuelementide kaitseks (Kaitsealad 2022).  

Antud töös analüüsitakse kokku 25 erineva kaitseala andmeid 236 543ha ulatuses (, 

Keskkonnaamet 2016, Keskkonnaagentuur 2022). See on pea 30% Eesti kaitsealadest. Andmed 

tulenevad aastatel 2010, 2012 ja 2020 Keskkonnaameti poolt läbi viidud valitud kaitsealade 

kaitsetõhususe hindamistest. Uuringute läbiviimiseks kasutati Eestile kohandatud METT 

metoodikat. Üheks sisendiks on ka eelmisel kevadel Siim Štšjogolev’i poolt kaitstud magistritöö. 

Töö keskendus samade hindamistulemuste kvantitatiivsele analüüsile ning järeldas seda, et 

kaitsekorralduslikud elemendid, mis käsitlevad ressursse ja kohaliku kogukonna kaasamist, 

vajavad täiendavat uurimist (Štšjogolev 2021).  

Läbiviidud hindamistel oli kaitseala valitsejatel võimalik jätta kirjalikke kommentaare, millel 

põhineb antud täiendav kvalitatiivne uuring.  Kommentaare oli kokku 509, mida analüüsitakse 

kaitsekorralduse tsükli, aastate ja kaitsealatüüpide kaupa tulemuste peatükis. Kirjanduse ülevaates 

saab ülevaate hindamise tähtsusest, eesmärkidest ja hinnatavatest elementidest. Lisaks ka 

kaasamise olulisusest ja erinevatest kasutusel olevatest hindamise meetoditest. Viimasena tuleb 

lühike ülevaade kaitsetõhususe hindamisest maailmas. Järgmine peatükk keskendub rakendatud 

metoodika selgitamisele. Seejärel rakendatakse metoodikat andmete analüüsil tulemuste peatükis. 

Analüüsi tulemused võetakse kokku arutelu peatükis. Mainitud peatükk keskendub kaitsealade 
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kaitsetõhusust enim mõjutavatele aspektidele. Töö lõpus tuuakse esile arutelust tulenevad 

peamised järeldused ning soovitused edasisteks uuringuteks.  

Suurt tänu avaldan magistritöö juhendajale professor Mart Külvikule heade nõuannete ja toetuse 

eest.  
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1. Kirjanduse ülevaade 

1.1 Kaitsealade kaitsetõhususe hindamise põhijooned 

1.1.1 Hindamise tähtsusest 

Senised kaitsemeetodid on olnud ebaefektiivsed, kuna elurikkus globaalsel tasemel endiselt langeb 

(Cunningham jt 2021). Elame ajastul, mida kirjeldatakse kui aega, mil inimesed on liigina 

tekitanud keskkonnale kirjeldamatut kahju üle terve maailma. See on viinud elurikkuse drastilise 

vähenemiseni ja potentsiaalselt esimese massväljasuremiseni, mille on põhjustanud ainult üks liik 

(Geldmann jt 2019). Umbes 75% maailma maismaa ökosüsteemidest ja 40% merekeskkonnast on 

inimtegevusest oluliselt mõjutatud. Üle maailma on väljasuremisohus hinnanguliselt miljon liiki – 

rohkem kui kunagi varem inimajaloos (Roasto ja Tampere 2020). 

Rahvusvahelisel tasemel 2010. aastal Jaapanis Nagoyas toimunud bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni osapoolte kümnendal kohtumisel võeti vastu globaalne elurikkuse strateegia 

aastateks 2011–2020. Üld-eesmärgi saavutamiseks fikseeriti viis strateegilist ja 20 alameesmärki 

(nn Aichi eesmärgid). Aastaks 2020 ei ole globaalsel tasemel täielikult saavutatud ühtegi seatud 

eesmärkidest (Roasto ja Tampere 2020). 

Väidetavalt aasta 2020 lõpuks on vähemalt 16% maakera pinnast ja 7.7% ookeanitest võetud kaitse 

alla. Kokku üle maailma eksisteerib vähemalt 240 000 erinevat kaitseala, millest 100 000 loodi 

viimase kümne aasta jooksul (Geldmann jt 2021). 31.12.2020 seisuga on Eestis võetud kaitse alla 

19,4% maismaast ja 28% kogu veealast. Kaitsealust pinda on Eestis kokku 1  612 686 ha, mis on 

23% riigi  pindalast (Kaitsealad 2022).  

Iseenesest on see suur saavutus, nii globaalsel kui ka riiklikul tasemel, aga ainuüksi kaitseala enda 

loomisest ei piisa elurikkuse kaitsmiseks. Kaitseala peab olema puhvriks inimmõjude ning 

kliimamuutuste eest erinevatele liikidele ja elupaikadele. Tulevikus survetegurite negatiivse mõju 

suurenemisel kaitseb loodust just efektiivselt toimiv globaalne kaitsealade süsteem, mis kaitseb 

eluvõimelisi ja puutumatuid ökosüsteeme ning nendesse kuuluvaid elupaiku ning liike (Chape jt 

2005). Eesti kaitsealadele väline surve kliimamuutuste tõttu ainult suureneb, kui meie kaitsealadest 

saab pelgupaik liikidele, kes on lõunast põhja poole põgenenud (UNEP-WCMC ja IUCN 2022). 

Kaitseala loomine ilma korrektsete kaitsemehhanismideta ning ressurssideta võib viia negatiivsete 

tulemusteni (Geldmann jt 2021).  Kuna kaitse all on juba arvestatav hulk maakera pindalast, siis 
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on vaja mõista, kui efektiivsed puhvrid  kaitsealad on. Kaitseala pole mõtet lihtsalt põhimõtte 

pärast luua enne, kui pole kindlaks tehtud, et kõik vajalikud tingimused edu saavutamiseks on 

täidetud (Feng jt 2021).  

Kaitsealade loomine on peamine kasutusel olev globaalne strateegia elurikkuse vähenemise 

pidurdamiseks. Oluline on mõista kaitsealade majandamisel tehtud vigu ja edulugusid. See on 

kriitiline osa elurikkuse kaitsmisel (Stolton jt 2019, Feng jt 2021). Peame hindama ka kaitsealade 

võrgustiku tõhusust üldiselt ja kas kaitsealad koos aitavad looduskaitse pikaajalistele eesmärkidele 

kaasa. Kaitsealade võrgustik peaks kaitsma elupaiku ja toetama erinevate liikide toimimist 

(Cunningham jt 2021).  

1.1.2. Hindamise eesmärgid 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni liikmete Nagoya 2010. a konverentsi otsusega X/31 

seati igale liikmesriigile nõue hinnata aastaks 2015 kaitsekorralduse tõhusust vähemalt 60% 

kaitsealadel. Selle eesmärgini jõudis ainult 17.5% kõikidest riikidest (Geldmann jt 2015). Eestis 

otsustati selle tulemuse saavutamiseks kasutada rahvusvaheliselt tuntud hindamismeetodit 

Management Effectiveness Tracking Tool (METT) (Külvik ja Vaab 2012), mida kohandati 

siinsetele oludele. Eesti poolt esitatud lõplikus perioodi aruandes  on välja toodud, et Eesti suutis 

hinnata 33,6% maapealsetest ja 17% merekaitsealadest ning seatud eesmärgini jõudmine on 

võimalik (UNDP ja SCBD 2021). 

Üks rahvusvaheliselt koordineeritud hindamisprotsessi eesmärkidest on suurendada kaitsealade 

arvu, kus on kaitsetõhususe hindamised läbi viidud. Võimalik on ka see, et see ongi ainuke 

kaitsekorralduslik tegevus, mis üldse läbi viiakse. Globaalsel tasemel pole kõikide kaitsealade 

kohta saadaval kvaliteedi hindamise andmeid, mõned väidetavalt eksisteerivad ainult paberil 

(Geldmann jt 2015). Kaitseala kaitsetõhususe hindamine ei tohiks olla tühine regulaarne ülesanne 

tulemuste raporteerimiseks, vaid läbimõeldud protsess, mis on läbi viidud võimalikult objektiivselt 

ja ratsionaalselt. Hindamise tulemused peaksid peegeldama kaitseala kaitsetõhususe efektiivsust 

võimalikult täpselt (Stolton jt 2019). 

Järgmine hindamise eesmärkidest võib olla andmete kogumine. Kaitsealade hindamine on 

osutunud keeruliseks ülesandeks. Hindamiste kohta korrektseid andmeid leida on veel keerulisem 

(Geldmann jt 2021). Feng jt (2021) artikli üks kokkuvõtvatest soovitustest on luua andmete 
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jagamise mehhanism, kus kogutakse andmeid rahastuse, inventuuri, teaduslike uuringute jne 

kohta. Nende andmete põhjal saaks põhjalikumalt uurida ka kaitsetõhususe hindamise efektiivsust 

(Feng jt 2021). Kõiki kättesaadavaid andmeid tuleks ka valideerida, kuna enamus uutest 

andmetest, mida süsteemi lisatakse, ei kontrollita piisavalt (Geldmann jt 2021). Igal riigil võiks 

olla oma andmete kogumise mehhanism ning tulemusi raporteeritakse ühiselt riigi tasandil. World 

Database on Protected Areas (WDPA) täidab olulist rolli globaalsel tasemel, säilitades põhilised 

kaitsealade ruumi- ja atribuudiandmed (UNEP-WCMC ja IUCN 2022).  

Üks hindamise eesmärkidest on tuvastada, millised faktorid viitavad kõige tõenäolisemalt 

efektiivsele kaitsekorraldusele. Näiteks Feng jt poolt koostatud uurimuses selgitati välja millised 

kaitsekorralduslikud faktorid on kõige olulisemad metsade hävimise peatamiseks. Autorid 

järeldasid, et rahastuse ja infrastruktuuri olemasolu ning teaduslikud uuringud ja seired on kõige 

olulisemad faktorid Hiinas metsade hävimise peatamiseks. Kaitsealade kaitsetõhususe hindamised 

tavaliselt viivad parandusteni kaitsekorralduses, kui jagatakse informatsiooni ning suunatakse 

vajalikke ressursse kõige tõsisema probleemiga tegelemiseks (Geldmann jt 2015).  

Kaitseala kaitsekorralduse finantsilise stabiilsuse saavutamiseks on oluline, et oleks täpne 

ülevaade kaitseala kuludest ja tuludest. Tuleb saavutada ideaalne tasakaal -  saada iga euro eest 

võimalikult suur kasum loodusele.  Kui kaitsealade rahastus on liiga väike, on raske kaitsta 

ökosüsteemi ressursside liigse tarbimise ja teiste inimtegevuste eest. See tähendab, et kaitsealade 

kulude ja tulude informatsiooni tuleb koguma hakata. Näiteks Feng jt (2021) soovitavad luua 

andmete jagamise platvorme, kus kaitsealade töötajad saavad jooksvalt andmeid uuendada. Tihti 

alahinnatakse kaitsealade planeeringute elluviimise rahalisi nõudeid (UNEP-WCMC ja IUCN 

2022).  

Järgmine hindamise eesmärk on tuvastada kaitsealale olulisemaid riske, suurimaid inimmõjusid ja 

survetegureid. Kaitseala vastupanu võime sõltub tema suurusest. Mida suurem kaitseala, seda 

parem on tema vastupanuvõime. Kui looduse puutumatu osa on piisavalt suur, siis pole vaja seda 

kaitse alla võtta, kuna ta suudab ennast ise inimmõjude ja teiste ohtude eest kaitsta. Seepärast ongi 

oluline luua kaitsealad elurikkuse põhimõtete alusel ja aladele, kus on tugevad survetegurid. Tähtis 

on mõista ja mõõta probleemi ning ohu suurust (Chape jt 2005).  
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1.1.3. Hinnatavad elemendid 

Tabelis 1 on  Eestile kohandatud METT metoodika koos selgitustega, mida erinevate elementide 

juures hinnata ning millele vastamisel tähelepanu pöörata.  

Tabel 1. Eestile kohandatud hindamisraamistiku põhimõtted (Külvik 2010).  
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Rahvusvaheliselt hinnatakse peamiselt IUCN- 

WCPA raamistikus mainitud elemente – 

kontekst, planeerimine, sisend, protsess, väljund 

ja tulemus. Antud töös käsitletav METT 

metoodika on üks mitmest IUCN-WCPA 

raamistikust lähtuv kiirmetoodika (Külvik 

2010).  

 

 

Joonis 1. IUCN-WCPA kaitsetõhususe hindamise raamistik (Hockings jt 2006) 

1.1.4 Kaasamine kaitsekorralduse planeerimisel 

Kaasamist peetakse protsessiks, kus üksikisikud, grupid ja organisatsioonid otsustavad osaleda 

aktiivselt küsimuste lahendamisel, millel on neile otsene mõju. Efektiivsel kaasamise protsessil on 

konkreetne siht. Mida varem kaasamisega projekti raames alustatakse, seda parem. Osalejaid tuleb 

kaasata kogu protsessi vältel. Kui võtta kohalike teadmisi ja muresid arvesse varakult, siis on palju 

tõenäolisem, et saavutatud tulemus lahendab kohalike vajadusi ja keskendub õigetele 

prioriteetidele. Kaasamine on keeruline protsess, kuna osalisi on palju ning nende järjepidev 

motiveerimine on raske. Kõikidele osalistele sõna andmine ja sellega arvestamine on tähtis, et 

kogu protsess oleks demokraatlik ja kõik vastu võetavad otsused legitiimsed. Kaasamise juures on 

oluline, et keskendutakse adekvaatse kokkuleppe saavutamisele, mis täidab kaitse eesmärke, mitte 

lihtsalt põhimõtte pärast kokkuleppe saavutamisele. Kohalike ja teadlaste teadmiste põhjal 

saadakse parem arusaam keerulistest ja dünaamilistest looduslikest protsessidest ja süsteemidest 

(Reed 2008).  

Keskkonnaagentuuri poolt koostatud Eesti looduse kaitse aastal 2020 dokumendis on eraldi välja 

toodud, et mis iganes üleminekuprotsess peab olema õiglane ning igat kodanikkonda ja eri 

sidusgruppe kaasav. Kaitseala hooldatavates sihtkaitsevööndites on loodusväärtuste säilimiseks 

sageli vajalik inimese kaasabi (näiteks puisniitude hooldamine ja rannakarjamaade karjatamine). 

Välja on selgitatud piirkonnad ja liigid, kelle kohta andmeid napib ning andmete täiustamiseks on 
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tellitud inventuure ning korraldatud vabatahtlike kaasamise kampaaniaid. Keskkonnateadlikkuse 

suurendamisele suunatud tegevustel on suur roll, mille eesmärk on anda teadmisi ja selget 

informatsiooni keskkonnas toimuva kohta. Neile toetudes on võimalik kujundada oma hoiakud ja 

igapäevased käitumismustrid keskkonda hoidvaks ning selle kaudu aidata kaasa ühiskonna 

jätkusuutliku arengu saavutamisele. Harrastusteadus ja igaühe loodushoid on oluline osa Eesti 

looduse kaitsest (Roasto ja Tampere 2020).  

1.2. Kaitsealade hindamise meetodid 

METT metoodika on globaalselt enim kasutatud kaitsetõhususe hindamise vahend. See pärineb 

00ndatest ja on loodud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu kaitsealade komisjoni (IUCN WCPA) 

koostöös. Viimase METT metoodika juhendi leiab protecteplanet.net kodulehelt. METT 

metoodika juures on oluline meeles pidada, et sellega saab informatsiooni selle kohta, kui 

efektiivne on kaitsekorraldus, aga mitte sisendit selle kohta, et kas kaitseala on jätkusuutlik 

pikemaajaliselt looduskaitse eesmärgil. Konkreetsemalt METT metoodika raames hinnatakse 

kaitseala kaitsetõhususega seotud kuut erinevat elementi – konteksti, planeerimist, ressursse, 

protsessi, väljundit ja tulemust. METT metoodika üks kasumlikemaid omadusi on võimalus uurida 

igat kriteeriumit eraldi (Stolton jt 2019).  

Antud metoodika annab kõige täpsemad tulemused kaitsetõhususe hindamisel. METT arendati 

selleks, et oleks võimalik jälgida kindla kaitseala muudatusi läbi aja ning seeläbi panna paika 

tegevuskava kaitsetõhususe suurendamiseks. Metoodika pole otseselt mõeldud erinevate 

kaitsealade võrdluseks. Tulemusi saab võrrelda ühe kaitseala raames läbi aja, kuna hindamisi 

viivad läbi kaitseala töötajad. Neid ei ole võimalik teiste kaitsealade hindamistega võrrelda, kuna 

hindamine on subjektiivne. Vastavalt juhendile on võimalik kogu protsess kaitsealal läbi viia 

(Stolton ja Dudley 2016). Hindamise tulemused on sisendiks eesmärkide seadmisel ja tulemuste 

mõõtmisel (Chape jt 2005; Geldmann jt 2021).  

Metoodika põhineb küsimustikul, mida täidavad kaitseala eest vastutavad töötajad (Stolton ja 

Dudley 2016). Tehtud hindamiste uuring leidis, et enamus METT hindamisi ei viinud läbi ainult 

üks töötaja ning keskmiselt oli kaasatud vähemalt viis töötajat (Stolton jt 2019). METT metoodikat 

kasutada on odav ning see ei nõua töötajatelt väga palju aega. Aga kuna seda täidavad töötajad ise, 

kellel on võimalik tulemusi tahtlikult moonutada, tuleb suhtuda tulemustesse ettevaatlikult. 

Mõnikord isegi hea tahtmise juures tekivad vead, mis kõik vähendavad kaitsetõhususe hindamise 
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tulemuste täpsust. Nüüd on juba nii palju METT hindamisi tehtud, et on aeg hakata paika panema 

globaalseid kaitsetõhususe standardeid. Idee seisneb selles, et tulevikus kolmandad erapooletud 

osapooled hindavad konkreetse kaitseala kaitsetõhusust ning standardite täitmist (Stolton ja 

Dudley 2016).  

Eestile kohandatud küsimustik on koostatud selliselt, et seda oleks lihtne vastata kaitseala 

kaitsekorralduse eest vastutavatel töötajatel ilma, et peaks eraldi koguma andmeid või korraldama 

analüüse. Ideaalsel juhul osaleks küsimustiku täitmises mitu töötajat ja kõik teised 

kaitsekorraldustegevustesse kaasatud osapooled. Kordushindamiste puhul oleks äärmiselt 

soovitatav, et vähemalt mõni eelmisel hindamisel osalenud töötaja oleks ka järgmises 

hindamismeeskonnas. Küsimustik koosneb 30st põhiküsimusest ja täisversioon on leitav 

Štšjogolev’i magistritöö lisast (Štšjogolev 2021). Lisaks põhiküsimustele kuulub hindamisvormi 

juurde ka kaksteist lisaküsimust, millele vastamine erinevalt põhiküsimustele ei ole kohustuslik, 

kuid millega on võimalik saada juurde lisapunkte - iga lisaküsimusega maksimaalselt üks lisapunkt 

(Külvik ja Vaab 2012).  

Esimene hinnatav element, kus antakse hinnang kaitseala poliitilisele keskkonnale, selle ohtudele 

ning olulisusele, on konteksti osa. Konteksti osa hinnatakse esimese küsimuse alusel. 

Hindamisküsimustiku teises osas antakse hinnang kaitseala planeerimisele küsimuste number 2; 

4; 5; 7; 8 ja 26 läbi. Kolmandas osas antakse hinnang kaitseala sisendi osale. Sisendina hinnatakse 

kaitseala kaitsekorralduseks vajalike ressursside ja vahendite olemasolu küsimuste number 3; 9; 

13; 14; 16 ja 18 kaudu. Kaitsekorralduse adekvaatsusele antakse hinnang küsimustiku protsessi 

osas läbi küsimuste number 6; 10- 12; 17; 19; 20; 22-24 ja 28. Väljundi osa hinnatakse küsimuse 

number 27 alusel. Viimasena hinnatakse tulemuse osa. Hinnang antakse meetmete tõhususele ja 

kohasusele läbi küsimuste number 10; 25; 29 ja 30 (Štšjogolev 2021).  

Kõige uuem METT metoodika formaat koosneb kolmest peamisest osast ja on kokku pandud ühte 

excel’i faili. Esimesele andmelehele läheb kirja tähtsaim informatsioon kaitseala kohta. Tähtsaks 

peetakse näiteks töötajate arvu, kaitseala suurust ja selle elupaikade tüüpe. Teine osa koosneb 

küsimustikust, kus on 38 küsimust koos nelja (0-3) erinevaid punkte andva vastusevariandiga. 

Küsimustikku saab lisada ka märkmeid, põhjendusi ja parandusettepanekuid. Teoorias on ette 

nähtud, et igat 38 küsimust arutletakse ja nõustatakse eraldi. Viimasena hindajad saavad lisada 

lisainformatsiooni igale küsimusele viidates allikatele ja põhjendustele (Stolton jt 2021). Täites 
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kogu METT metoodika küsimustikku, antakse ülevaatlik skoor igale kuuele (kontekst, 

planeerimine, ressurssid, protsess, väljund ja tulemus) elemendile kaheksas erinevas valdkonnas:  

• METT scores per management element 

• METT scores per management % 

• Threats 

• Threat extent 

• Threat severity 

• Condition of values 

• Status and trends in key indicator species 

• Status and trend in habitats 

Uue versiooni üheks olulisemaks uuenduseks peetakse võimalust panna kokku tegevuskava kohe 

pärast oma tulemuste nägemist. Tulemused aitavad ka kokku panna kaitsealale piisavat eelarvet 

(Stolton jt 2021). 

METT metoodikast on välja kasvanud ka SAGE (the Site-Level Assessment of Governance and 

Equity Methodology) meetod. See on sobilik valitsemise ja omakapitali hindamiseks. Seda on juba 

rakendatud kaitsealadel üle maailma.  

Teine populaarne meetod on RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area 

Management). Selle on loonud WWF (World Wide Fund)  aastal 2007 (Leverington jt 2010). See 

metoodika koosneb viiest erinevast sammust, määrates alguses hindamise ulatuse ja lõpetades 

järgmiste sammude planeerimisega ja soovitustega.  Igal sammul mõõdetakse kuut erinevat 

elementi, mis põhinevad varasemalt mainitud IUCN WCPA raamistikul (Ervin 2003). Selle 

meetodi abil saab mõõta kaitsealadest moodustunud võrgustiku efektiivsust kindlas regioonis või 

riigis.  

Muidugi on olemas veel mitmeid erinevaid kaitsetõhususe hindamise meetodeid. Hea ülevaate 

saab Leverington jt (2010) artiklist. Küsimustike kasutamine ja vastustele skoori määramine on 

tavaline kaitsealade hindamismeetodite juures. Tulemus sõltub otseselt osapoolte kaitsealastest 

teadmistest. Vastajad ei oska kirja panna seda, mida nad ei tea. Lisaks järjepidev hindamine võib 

tulemusi alla viia, kuna töötajale saab järjest rohkem selgeks, kui kehvas seisus loodus või 
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kaitseala on. Tavaliselt analüüsitakse vähemalt sisendeid, tegevusi ja väljundeid, mis on seotud 

kaitse-eesmärkidega (Geldmann jt 2015).  

1.3. Kaitsealade kaitsetõhususe hindamine maailmas 

Aastaks 2015 oli väidetavalt läbi viidud 18 000 kaitseala kaitsetõhususe hindamist kasutades 

vähemalt 95 erinevat meetodit 9000 kaitsealal 180 riigis (Geldmann jt 2015). Rahvusvahelisel 

tasemel on kaitsetõhususe hindamise temaatikaga tegelenud UNEP- IUCN (the International 

Union for Conservation Nature) ja WCPA (the World Commission on Protected Areas). 

Kaitsealade kaitsetõhusust tuntakse PAME (protected area management effectiveness) lühendina 

globaalsel tasemel.  

Alates aastast 2001 on kasutatud METT metoodikat üle maailma vähemalt 5000 kaitsealal 127 

riigis ja kokku aladel suurusega 4.2 miljoni km2. See on umbes 1/5 maismaal loodud kaitsealadest. 

Meetodit kasutatakse ka erinevate projektide ja mittetulundusühingute poolt (Stolton ja Dudley 

2016).  

2010ndal aastal tehtud uuring näitas, et kaitsealade olemasolu juriidilises mõistes ja efektiivne 

valitsemine on peamised kaitsetõhususe edumärgid. Uuriti 4000 erinevat kaitseala ja nende 

hindamisi. Umbes 40% uuritud kaitsealadest ei toiminud efektiivselt.  Kokkuvõtvalt leiti, et 

kaitsealad toetavad elurikkuse säilimist ning kogukonna heaolu (Leverington jt 2010).  

1.4. Eestis läbi viidud kaitsetõhususe uuringud ning käesoleva uuringu 

vajadused 

Eestis on varasemalt kaitsealade kaitsetõhususe hindamisi läbi viidud neljal korral. Kõikidel 

kordadel on hindamistel lähtutud METT metoodika põhimõtetest. See võimaldab hindamiste 

tulemusi omavahel võrrelda. Hindamisi on läbi viidud aastatel 2000, 2010, 2012 ja 2020 (Peterson 

jt 2010, Külvik ja Leibur 2010, Külvik ja Vaab 2012, Štšjogolev 2021).  

2021. aastal kaitstud Siim Štšjogolev’i magistritöö järeldas, et edasised kaitsetõhususe uuringud 

Eestis võiksid keskenduda kaitsekorralduse elementidele, mis käsitlevad ressursse ning kohaliku 

kogukonna kaasamist (sisend ja protsess). Analüüsitulemused viitasid sellele, et need on olulised 

aspektid kaitsetõhususe efektiivsuse tõstmiseks. Kaitstud töö keskendus samade 2010., 2012. ja 

2020. aastal Keskkonnaameti poolt kogutud andmetele. Töö analüüsis 20 erineva kaitseala poolt 

küsimustele antud punktiskoore ja viis läbi kvantitatiivse uuringu (Štšjogolev 2021). 
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Uuringu eesmärk on täpsemalt hinnata, millised on olulisemad kaitsekorralduse tõhusust 

mõjutavad aspektid Eesti kaitsealade kaitsekorralduse tsükli sisendi ja protsessi faasis.  

Antud töö keskendub järgmistele uurimisküsimustele: 

1. Milline on kaitsekorralduse tsükli sisendi ja protsessi faasi iseloomustavate elementide 

muutus viimase kümnendi jooksul? 

2. Milline on kaitsekorralduse tsükli sisendi ja protsessi faasi puudutavate elementide olukord 

ja trendid erinevate kaitsealatüüpide lõikes? 

3. Millised  eelnimetatud aspektidest mõjutavad enim kaitsetõhusust?  
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2. Metoodika 

2.1 Metoodika valik ja põhjendus  

Käesoleva täpsustava uuringu jaoks peame otstarbekaks valida kvalitatiivse uuringustrateegia 

(kvantitatiivsete elementidega), mis võimaldab selgitada seni ebapiisavalt mõistetud nähtusi, 

olukordi ja süsteeme. See võimaldab edasi täpsustada Siim  Štšjogolev’i (2021) kvantitatiivset 

uuringut. Põhiliseks lähtematerjaliks on taas, nagu Štšjogolev’i  töös kasutatud Keskkonnaameti 

poolt täidetud METT hindamisvormid, kuid nüüd keskenduti tekstilisele osale, eeskätt kaitseala 

töötajate poolt jäetud kommentaaridele ja lisainfole.  

2.2 Andmete analüüs 

Analüüsitavate kaitsealade valim sõltus jäetud kommentaaridest ja lisainfost. Antud töös 

analüüsitakse täpsemalt sisendit puudutavatele küsimustele (03. õiguse rakendumine; 09. 

inventeerimine; 13. töötajate hulk; 14. töötajate koolitus; 15. praegune eelarve; 16. eelarve tagatus; 

18. töövahendid) ja protsessi puudutavatele küsimustele (06. kaitseala piiritletus; 10. 

kaitsesüsteemid; 11. uuringud; 12. loodusväärtuste kaitsekorraldus; 17. rahastamise korraldus; 19. 

töövahendite hooldus; 20. haridus ja teadlikkus; 22. koostöö teiste sektoritega; 23. põlisrahvad; 

24. kohalik kogukond; 24a-c. mõju kogukonnale; 28. kommertsturism)  jäetud kommentaare ja 

lisainfot. Kokku tuli 512 kommentaari 25 erinevalt kaitsealalt, mis oli analüüsi läbiviimiseks 

piisav. Kommentaaride teksti sisuanalüüsi koondtabel on lisatud töö lõppu lisana. Teksti hulga 

vähendamiseks kasutatakse teksti kodeerimist ja kategooriate moodustamist andmete kaudu 

osadeks lahutamise ja seejärel summeerimise.  Ebaselgete kommentaaride puhul võeti arvesse 

antud punktiskoori. 2012 aasta Meenikunno looduskaitseala hindamise kommentaarid arvestati 

2010. aasta andmetesse. Allolevast tabelist on näha, kuidas kaitsealad jagunesid tüüpide ja 

andmete alusel gruppidesse. Tabelisse on märgitud ka kaitsealade suurused hektarites.  

Tabel 2. Kaitsealade jagunemine tüüpide ja andmete alusel gruppidesse 

MKA 2010 MKA 2020 

Hiiumaa laidude maastikukaitseala Hiiumaa laidude maastikukaitseala (555,1ha) 

Koiva-Mustjõe maastikukaitseala Koigi maastikukaitseala (2210ha)  

 

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala Koiva-Mustjõe maastikukaitseala (2998,7ha) 
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Panga maastikukaitseala Kõnnumaa maastikukaitseala (5950,5ha)   

Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala (200,3ha) 

Struuga maastikukaitseala Päite maastikukaitseala (126,1ha)  

Viljandi maastikukaitseala Panga maastikukaitseala (25,3ha)  

Vooremaa maastikukaitseala Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala(20 461,2ha)   

 Struuga maastikukaitseala (1152,8ha)   

 Viljandi maastikukaitseala (204,2ha)   

 Vooremaa maastikukaitseala (8399,8ha) 

LKA 2010 LKA 2020 

Kärevere looduskaitseala Kärevere looduskaitseala (1741,2ha)    

Lavasaare looduskaitseala  Lavasaare looduskaitseala (11 132,2ha) 

Meenikunno looduskaitseala Meenikunno looduskaitseala (2988,7ha)   

Nigula looduskaitseala Nigula looduskaitseala  (6375,5ha) 

Peipsiveere looduskaitseala   Peipsiveere looduskaitseala   (21 019,2ha) 

Viidumäe looduskaitseala Viidumäe looduskaitseala (2611,1 ha) 

Teised 2010 Teised 2020 

Haanja looduspark Haanja looduspark  (16 601,4ha) 

Hiiu madala hoiuala Hiiu madala hoiuala (4508ha)   

Käntu-Kastja hoiuala  Käntu-Kastja hoiuala  (2942,5ha) 

Lahepera hoiuala Lahemaa rahvuspark  (47 189,7ha) 

Naissaare looduspark Lahepera hoiuala  (14 129,2ha) 

Soomaa rahvuspark Matsalu rahvuspark  (21 456,7ha) 

 Naissaare looduspark  (1892,7ha) 

 Soomaa rahvuspark  (39 669,8ha) 

 

2.3 Intervjuu 

Teema valikut põhjendab ka Keskkonnaameti töötajaga intervjuu tegemise võimalus. Intervjuu 

Agu Leivitsaga viidi läbi 3.mail 2022 kell 12.00 veebi teel ja kestis kokku 40 minutit. Leivits 

töötab Keskkonnaametis alates 2009. aastast ja 2021. aasta algusest eluslooduse nõunikuna. 

Looduskaitselist kogemust on tal Eestis kokku üle 30 aasta. Intervjuu eesmärk oli saada täiendavat 
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ja täpsustavat informatsiooni METT metoodikaga hinnatud sisendi ja protsessi kaitsekorralduse 

faaside toimimise kohta vastava valdkonna eksperdilt Keskkonnaametis.  
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3. Tulemused 

3.1 Sisendi faasi iseloomustavate elementide muutus viimase kümnendi jooksul 

 

Joonis 2. Sisendi faasi analüüsitud kommentaaride arv võrdluses hinnangu andnud kaitsealade 

arvuga 

Joonis number 2 annab ülevaate sellest, kui suure osakaalu moodustasid kommentaarid üldse 

hinnangu andnud kaitsealadest ning millises kontekstis neid arvestada.  

Küsimus nr 3 õiguse rakendumine: Kas valitseja saab kaitse-eeskirju vajalikul määral 

rakendada?  

Koondtabeli read 42-48, 111-114, 165, 166. 2010. aasta tagasisidest tuleb enim esile nõrk 

järelevalve, mida põhjustab inimressursi puudus. Leiti, et liikumispiirangud on ülereguleeritud 

ning takistavad kaitseala kaitsekorraldust. Piiranguvööndi metsades puuduvad selged 

juhised/reguleerimisvõimalused loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide kaitsekorralduseks. Kirjas 

olid ka puudujäägid valitseja oskusteabes ja aktuaalses infos ning liiga üldine kaitsekord. Mainiti, 

et kuna hoiuala kaitserežiim on üldine, on mitmed tegevused reguleerimata. Oskused ja ressursid 

on põhiliselt olemas, aga alati saab paremini. 

Koondtabeli read 1-7, 96, 97, 135-141. 2020. aastal kaitsealad tõid enim esile nõrga järelevalve, 

mida põhjustab peamiselt inimressursi puudus. Järelevalve pidavat toimima kalapüügi raames. 

Kaitsekorralduslikeks tegevusteks ja kohaliku kogukonnaga koostöö tegemiseks pole piisavalt 
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inimesi. Parandusettepanekuid nagu eeskirjade uuendamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ja 

informatsiooni liikumine erinevate ametkondade vahel saaks ellu viia lisatöötajate leidmisega. 

Erinevalt 2010. aastast on vähemalt kahel korral mainitud, et valitseja teadmised on head ning 

kaasaegseid ressursse on piisavalt, aga alati võiks olla rohkem.  

Küsimus nr 9 inventeerimine: Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? 

Koondtabeli read 49-55, 115-119, 167, 168. 2010. aastal sooviti peamiselt teha erinevaid uuringuid  

– elupaigatüübid, liigirühmad, külastusmõju. Üldiselt informatsiooni puudulikkust suureks 

probleemiks ei peeta ning ollakse huvitatud pigem lisauuringute korraldamisest. Ühe LKA info ei 

olnud jõudnud Keskkonnaregistrisse ja üks LKA nendib, et  on suhteliselt hea taustainfoga 

kaitseala, kuid info rakendusoskus kahaneb. Teised kaitsealad mainisid, et Keskkonnaregistris 

pole täielik informatsioon. Üldiselt jääb mulje, et kaitsealad, kus on kaitsekorralduskava vastu 

võetud, on ka inventuurid tehtud ning soovitakse teha lisauuringuid.  

Koondtabeli read 8-14, 98-102, 142-147. 2020 otseselt informatsiooni puudulikkuse üle ei kurda 

ükski kaitseala. Probleemiks võib olla pigem informatsiooni aegumine ning täiendavate uuringute 

tegemine. Kaitsealad hindavad erinevate kooslustüüpide andmeid erinevalt. Mitu korda mainiti, et 

värskeimad andmed on metsaelupaigatüüpide kohta. Erinevate koosluste (poollooduslikud 

kooslused ja niidud) inventuuride tegemise vajadust rõhutas mitu kaitseala. Rõhutati, et liigiinfo 

teatud liikide kohta on lünklik või aegunud. Uuemad andmed on saadud elupaikade ja koosluste 

inventuuri, Natura elupaikade inventuuri ja riikliku seire käigus. Hinnatakse välisekspertide 

kaasamise võimalust, et tagada erapooletus. Keskkonnaregistrile heidetakse ette andmete 

ebatäpsust ning infoliikumise aeglust.  

Küsimus nr 13 töötajate hulk: Kas personali hulk on kaitseala kaitse-eesmärkide täitmiseks 

(sh korraldamine ja koordineerimine, nt talgud) piisav? 

Koondtabeli read 56-63, 120-122, 169-171. 2010. aastal oli töötajate hulk alla optimaalse taseme 

ning seetõttu oli vahel ka midagi olulist tegemata jäänud. Töötajate hulk võiks olla seotud  hooajast 

tulenevate vajadustega. Inimressursi puuduse all kannatas enim koostöö erinevate osapooltega 

(eriti just maaomanikega ja kohalikega) ning kaitsekorralduskava tegevuste koordineerimine. 

Teiste ametkondade panus on väga väike ning ametkondade vaheline koordineeritus nõrk. On 
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vajadus leida üks kaitseala eest vastutav isik, kes võtaks tegevused üle teistelt töötajatelt, kes 

tegelevad kaitseala kaitsekorraldusega oma põhitöö kõrvalt.  

Koondtabeli read 15-19, 103, 148-153. 2020. aastal inimressursi puuduse üle ei kaevelnud ainult 

need kaitsealad, kus arvati, et kaitsetegevus ei nõua suurt tööjõudu. Rohkem ollakse rahul 

kaitsealadel, kus on vahendeid väliste ekspertide kaasamiseks erinevateks tegevusteks. Tihtipeale 

tegeletakse mitme kaitsealaga korraga. Kui kaitseala toimimise eest ja kaitsekorralduslike 

tegevuste eest vastutab ainult üks inimene, siis on töökoormus liiga suur. Lisatööjõudu soovitakse 

pigem lisauuringute ja seiretegevuse koordineerimiseks, hooajalise külastuskorraldusega 

tegelemiseks ning info liikumise edendamiseks.  

Küsimus nr 14 töötajate koolitus: Kas töötajad (kõik tasemed!) on koolitatud kaitse-

eesmärkide saavutamiseks kohaselt? 

Koondtabeli read 64-71, 123-125, 172, 173. 2010. aastal leidsid kaitsealased ühehäälselt, et 

töötajate teadmised, oskused ja vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav koolitus 

mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik. Sooviti erialaseid koolitusi, mis võtaks 

arvesse kaitseala eripärasid: arendada ekspertide kaasamise võimalusi ning koolitada linnavalitsust 

ja teisi vastutavaid ametkondi looduskaitseteemalistel teemadel. Vaja koolitust maaomanikele, kes 

tegelevad külastuse korraldamisega kaitsealal. Seni kuni kaitseala eest vastutab ainult üks inimene, 

pole tema kompetents kõigis kaitsekorralduslikes küsimustes võimalik.  Üldiselt jääb mulje, et iga 

koolitus on väga oodatud.  

Koondtabeli read 20-24, 104, 105, 154-156. 2020. aastal on kaitsealasid, kes hindavad oma 

töötajate pädevusi heaks ning saavad vajadusel kaasata eksperte. Ülejäänud kaitsealad nendivad, 

et koolitusi võiks alati rohkem olla. Koolitada soovitakse oma töötajaid, erinevate ametkondade 

töötajaid ja maaomanikke. Välistele inimestele soovitatakse korraldada looduskaitseteemalisi 

koolitusi, kus selgitatakse kaitse-eesmärke.  

Küsimus nr 15 praegune eelarve: Kas eelarve (sh projektipõhine) on piisav? 

Koondtabeli read 72- 79, 126-129, 174,175. 2010. aastal tuleb esile see, et rahastus on pigem 

projektipõhine ning juhuslik. Riigieelarveline rahastus kaitsekorralduslike tegevuste jaoks puudub. 

Tuluallikatena on mainitud RMKd ja LOV või KOV. Meetmena on välja pakutud seda, et rahastus 

oleks vastavuses kaitsekorralduskavas plaanitud tegevustega.  
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Koondtabeli read 25-29, 106, 107, 157-159. 2020. aastal ükski kommenteerinud kaitseala ei 

pidanud enda eelarvet piisavaks. Suuremaid töid planeeritakse pikemalt ette ja tehakse osade 

kaupa. Rahastamine on olnud kas projektipõhine või kellegi teise (nt LOV või RMK) eelarvest. 

Mitmel kaitsealal enda eelarve üldse puudub. Rahastus ei ole endiselt seotud kaitseala 

kaitsekorralduskavaga.  

Küsimus nr 16 eelarve tagatus: Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? 

Koondtabeli read  80-88, 130-132, 176-178. 2010. aastal stabiilset eelarvet väga ei olnud.  

Stabiilseks peeti riikliku seire eelarvet, PRIA kaudu saadavat toetust, RMK rahastust ja KIK (jt) 

projekte.  

Koondtabeli read 30-36, 108, 109, 160, 161. 2020. aastal on kaitsealasid, kellel ei ole stabiilset 

eelarvet ning rahastus tuleb süsteemiväliselt. Sellisel juhul on rahastus projektipõhine ning 

ebastabiilne. Stabiilsemad rahastused on poollooduslike ja pärandkoosluste hooldamise toetused 

ning riikliku seire osas.  Kaitsealad, kes olid märkinud, et neil on stabiilne kaitsekorralduslik 

eelarve, mainisid teiste asutuste eelarvetest tagatud tegevusi.  

Küsimus nr 18 töövahendid: Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? 

Koondtabeli read 89-95, 133, 134, 179-181. 2010. aastal üksikutel kaitsealadel olid puudu 

hooldamiseks vajalikud töövahendid. Enamus nentis, et töövahendite olemasolu ei ole kriitiline, 

kuna kõik plaanitud tööd tellitakse.   

Koondtabeli read 37-41, 110, 162-164. 2020. aastal tegid kaitsealad tehnoloogia ja IT valdkonnas 

järgmisi parandusettepanekuid. Suurendada kaasaegsete töövahendite nagu droonid ja GPS 

seadmete kättesaadavust, mis teevad välitööd täpsemaks. Tuleb suurendada IT võimekust, et teha 

kasutatavad tarkvarad (nt EELIS) kasutajasõbralikumaks ning pakkuda tehnilist tuge töötajatele. 

Kaitsealad suur- ja eritehnikat ei oma ning pigem rendivad. Vahendeid saadakse ka teistelt 

asutustelt. 

Kokkuvõtvalt aastal 2010 sisendit puudutavates elementides oli suurim probleem inimressursi 

puudus. Enim mõjutas see järelevalve valdkonda. Ette heideti ka valitseja oskuseid ning 

olemasolevate juhiste puudulikkust. Kaitsealade haldajatel oli piisavalt andmeid, aga need 

aeguvad ning on vaja teha lisauuringuid. Keskkonnaregister tuleb efektiivselt tööle saada. Sooviti 



Merily Müürsepp 

24 
 

leida töötajat, kes tegeleks maaomanike, kohalike ja teiste erinevate ametkondade töötajatega. 

Sooviti leida üks kaitseala eest vastutav isik, kes võtaks teistelt töötajatelt, kes täidavad oma 

ülesandeid oma põhitöö kõrvalt, tööülesanded üle.  Enim soovitati koolitada väliseid osapooli 

looduskaitseteemadel. Rahastus oli pigem projektipõhine ning kaootiline. Stabiilseks peeti riikliku 

seire eelarvet, PRIA kaudu saadavat toetust, RMK ja LOV rahastust ja KIK (jt) projekte. 

Kokkuvõtvalt 2020. aastal sisendit puudutavatest elementidest heideti enim ette ebapiisavat 

rahastust. Eriti nüüd, kus ekspertide kaasamise võimalused on head (juhul kui kaitsealal on olemas 

eelarvelised vahendid sellisteks tegevusteks). Rahastus ei ole endiselt seotud kaitseala 

kaitsekorralduskavaga. Lisarahastus võimaldaks palgata lisatööjõudu, mis on hädavajalik 

täiendavate tegevuste ja tõeliselt jätkusuutliku kaitsekorralduse edendamiseks. See aitaks 

tõhustada ka järelevalvet, mis on endiselt kohati väga nõrk. Hetkel enamus kaitsealad on kasutanud 

erinevaid välisrahastuse võimalusi.  Paranenud on valitseja teadmised ja oskused. Kaitsealadel on 

piisavalt informatsiooni kaitseala kaitsekorralduseks, aga see on aegumas ning on vaja teha 

lisauuringuid. Viimased andmed on saadud erinevate inventuuride ja riikliku seire kaudu. 

Keskkonnaregister ei toimi veel väga efektiivselt. Töötajate puudust ning puuduvaid kompetentse 

üritatakse katta väliste ekspertide kaasamisega. Kui on üks vastutav töötaja kaitsealal, siis on 

töökoormus liiga suur. Koolitusi tuleks korraldada kõikidele osapooltele. Võrreldes kümne aasta 

tagusega olid tehnoloogilised vajadused suurenenud ning kallimaid töövahendeid peaksid saama 

kaitsealad vajadusel rentida.  
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3.2 Protsessi faasi iseloomustavate elementide muutus viimase kümnendi 

jooksul 

 

Joonis 3. Protsessi faasi analüüsitud kommentaaride arv võrdluses hinnangu andnud kaitsealade 

arvuga 

Joonis number 3 annab ülevaate sellest, kui suure osakaalu moodustasid kommentaarid üldse 

hinnangu andnud kaitsealadest ning millises kontekstis neid arvestada. 

Küsimus nr 6 kaitseala piiritletus: Kas valitseja saab kaitse-eeskirju vajalikul määral 

rakendada? 

Koondtabeli read 262-266, 383-385, 480-483. 2010. aastal kaitsealad mainisid enim seda, et 

kaitsevööndid on tähistamata. Osadel kaitsealadel olid kaitsekohustusteatised välja saatmata. 

Kaitsealad, kellel oli piirid tähistatud nentisid, et need vajavad uuendamist. Eraldi oli välja toodud, 

et linnas on raske kaitseala piire piisavalt hästi tähistada.  

Koondtabeli read 182-188, 338, 339, 418-421. 2020. aastal ei maini ükski kaitseala seda, et tal 

oleks piiritähised puudu või seda, et teatised oleksid välja saatmata. Olemasolevad piiritähised 

siiski vajavad uuendamist. Osadel kaitsealadel on ka kohati vööndite tähistused puudulikud. 

Merealasid ja -rannikuid ning linnas asuvaid kaitsealasid on raske tähistada. Mitme kaitseala piirid 

ja vööndid on nõuetekohaselt tähistatud.  
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Küsimus nr 10 kaitsesüsteemid: Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade 

kasutuse kohta kaitsealal? 

Koondtabeli read 267-275, 386-388, 484-486. 2010. aastal kaitsealade keskkonnalubade 

väljastamine ei toimi veel efektiivselt. Osaline kontrollsüsteem on läbi keskkonnakasutuse 

kooskõlastuste. Kontroll külastuse osas eksisteerib pigem kaitsealadel, mis asuvad tiheda 

inimasustusega piirkonnas, teistel mitte. Enim soovitakse parandada järelevalvet.  

Koondtabeli read 189-195, 340-343, 422-426. Aastal 2020 sõltuti Keskkonnainspektsiooni 

kontrollist. Kaitsealade enda järelevalve võimekus on nõrk. Pidevat kontrolli kaitsealade üle ei 

toimu. Rahul olid need kaitsealad, kus Keskkonnainspektsiooni oli üles pannud infostende 

kohalike külastuskorraldus tingimuste kohta. Probleeme on kooskõlastamata ürituste 

korraldamisega.  

Küsimus nr 11 uuringud: Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 

keskkonnaseire või uuringud? 

Koondtabeli read 276-283, 389-392, 487-490. 2010. aasta tagasisidest jääb silma, et antud 

tegevused puuduvad kaitsealadel, kellel on kaitsekorralduskava jõustamata või selles on puudu 

seire planeerimise osa. Enamus kaitsealadel, kus toimuvad uuringud ei ole need seotud 

kaitsekorralduskava eesmärkidega. Osad kaitsealad tõdevad, et ei oska uuringute ja seire tulemusi 

rakendada. Siiski oli ka kaitsealasid, kes hindasid oma uuringute ja seirete eesmärgipärasust väga 

heaks.  

Koondtabeli read 196-202, 344-348, 427-432. 2020. aastal toimus kaitsealadel palju erinevaid 

seireid ja uuringuid, aga need tihtipeale ei ole kaitsekorraldusega seotud. Puuduliku rahastuse tõttu 

on seiresammud häiritud. Nüüd on kõige suuremaks probleemiks see, et seire ja uuringute 

tulemused ei jõua kaitseala valitsejateni. Mõnikord uuringud ja seired ei kata täpselt kaitseala.  

EELISe programm ei ole kasutajasõbralik. Riiklikust seirest tulenevad andmed on kaitsealadele 

olulised.  
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Küsimus nr 12 loodusväärtuste kaitsekorraldus: Kas kaitsealal toimub aktiivne 

loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? 

Koondtabeli read 284-289, 393-396, 491. 2010. aastal mainiti enim puuduseid kaitsealade 

hooldamises. Esile toodi seda, et osad alad on hooldamata. Kasuks tuleks kaitseala hooldamise 

juhend. Mõned kaitsealad väidavad, et kohati on vajalik ka keskkonna looduslikkuse taastamine. 

Üksikud kaitsealad soovisid täiendada ka enda külastuskorraldust.  

Koondtabeli read 203-210, 349-351, 433-438. 2020. aastal ei maininud ükski kaitseala, et 

kaitsekorraldustegevust ei toimu. Probleeme on raskesti hooldavate aladega, milleks oleks vaja 

eritehnikat. Käimas on ka erinevad taastustööd. Maaomanikud on pigem koostööaltid. Üksikul 

kaitsealal puuduvad rahalised vahendid sellisteks tegevusteks. Toimuvad 

kaitsekorraldustegevused keskenduvad tavaliselt, kas konkreetsele liigile või elupaigatüübile. 

Ainult üks kaitseala mainis, et tegeleb passiivse kaitsega ehk välditakse tegevusi, mis võiks liike 

kahjustada.  

Küsimus nr 17 rahastamise korraldus: Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse 

iseloomulikke vajadusi? 

Koondtabeli read 290-296, 397-399, 492-494. 2010. aastal heidavad kaitsealad ette rahastuse 

projektipõhilisust ning selle ebastabiilsust. Üksikutel kaitsealadel on tekkinud probleeme ka 

tellitud tööde ajastamisega. Mõned kaitsealad soovivad paindlikumat ligipääsu RMK eelarvele. 

Eraldi on välja toodud, et rahastamise korraldust on teinud keerulisemaks ka vastutusala jaotamine 

RMK/KA ja maaomaniku vahel. Rahastus võimalused võiksid olla olemas ka maaomanikele.  

Koondtabeli read 211-217, 352-254, 439-443. 2020. aastal on enamike kaitsealade rahastus 

projektipõhine. Eraldi on välja toodud, et PRIA hooldamise toetust makstakse maaomaniku 

nõusolekul ning seetõttu alad, mille hooldamisest maaomanik huvitatud ei ole, jäävad hooldamata. 

Ebaselguseid on ka olemasolevate toetuste süsteemis. Kui hange või projekti taotlus on ebaedukas 

võivad vajalikud tööd tegemata jääda või liiga hiljaks jääda.  
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Küsimus nr 19 töövahendite hooldus: Kas töövahendite hooldus on kohane? 

Koondtabeli read 297-299, 400-402, 495-497. 2010. aastal oli tagasisidet vähe, aga enim mainiti 

transpordivahendite regulaarset hooldust. Kaitsealadel, mis asuvad kaugel, on raskem oma 

vahendeid regulaarselt hooldada. Üks kaitseala tõi esile, et enamus vahendid on omandatud 

projekti raames ning sinna polnud vahendite hilisem hooldus sisse arvestatud.  

Koondtabeli read 218, 355, 356, 444, 445. 2020. aastal oli tagasisidet väga vähe. Arvutid on 

hooldatud. Teistel juhtudel tavaliselt tehnika rentija hooldab töövahendeid. Eraldi oli välja toodud, 

et auto ja GPS seadmete hooldus toimib.  

Küsimus nr 20 haridus ja teadlikkus: Kas on olemas plaanilisi kaitse-eesmärkidega seotud 

koolitusprogramme? 

Koondtabeli read 300-306, 403-405, 498-501. 2010. aastal mainiti üksikuid koolitusprogramme, 

mis olid suunatud koolilastele. Täiskasvanutele regulaarseid koolitusi ei toimu. Osadel kaitsealadel 

on infomaterjalid olemas ning soovitakse organiseerida infostende ja ekspositsioone. 

Koolitusteemadest toodi eraldi esile kohalik elustik ja elupaigad. Toetutakse paljugi RMK poolt 

pakutud programmidele. Kahjuks üks kaitseala on isegi kirja pannud, et haridus ei ole eesmärk ja 

seetõttu juhuslik. Kaitsealade seas on olemas huvi luua ja rakendada koolitusprogramme ise 

vastavalt ala kaitse-eesmärkidele.  

Koondtabeli read 219-226, 358-360, 446-449. 2020. aastal toimub mitmeid erinevaid 

koolitusprogramme. Kaitsealad üritavad tõsta inimeste teadlikkust läbi erinevate vahendite- 

infosildid, ettenähtud alad õppetöö läbiviimiseks looduses, korraldanud mõttekodasid, 

teemaõhtuid ja seminare ning viimasena maastikumängud. Tekkinud on ka hooldajatele ja 

töötajatele mõeldud koolitusi, millest osad on teatud ametikohtadel kohustuslik läbida. 

Tagasisidest ei jää muljet, et tegevused oleksid väga sihilikult kaitse-eesmärkidega seotud.  

Küsimus nr 22 koostöö teiste sektoritega: Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud 

majandusorganisatsioonidega? 

Koondtabeli read 307-314, 406-408, 502, 503. 2010. aastal tehti koostööd peamiselt RMKga, 

üksikud kaitsealad ka MTÜdega ja kohaliku kogukonnaga. Mitmed kaitsealad nendivad, et suurem 

koostöö on ees keskkonnakorralduskava koostamise protsessi raames. Kaitsealadel koostöö 
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juhtumipõhine ning vastavalt vajadusele, nt läbi lubade kooskõlastamise. Pigem jääb kahjuks 

mulje, et kaitsealadel ei ole palju kontakte.  

Koondtabeli read 227-234, 361-364, 450-454. 2020. aastal tegid kaitsealad pigem koostööd jahi- 

ja kalameestega ning hooldajatega. Kohaliku kogukonnaga tehti koostööd (eriti just edukamatel 

juhtudel) läbi teiste koostöökogude. Konkreetsete majandusorganisatsioonidega pole koostööd 

mainitud, aga mitme erineva MTÜga küll. Koostöö tundub olevat siiski vajaduse- ja 

juhtumipõhine.  

Küsimus nr 23 põlisrahvad: Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 

nt FSC Standardi 17 põlisrahvaste kriteerium (vt http://www.fsc.ee/) 

Koondtabeli read 315-318, 409, 504, 505. Tagasisidet sellele küsimusele oli väga vähe. On 

rakendatud pärandkultuuri hooldamise praktikat. Ühel kaitsealal kogukonna algatusel tehti 

Ökoküla, kus tegeletakse mahetootmisega. Ühel juhul oli maaomanik ise koostanud infovoldiku, 

mis tutvustas kohalikke legende. Poollooduslike koosluste hooldajad on traditsioonide edasi 

kandjad.  

Koondtabeli read 235-239, 365, 455-458. Tagasisidet oli väga vähe ning kirja pandi ainult üksikud 

erandid. Haanjas oli toimunud kohalike algatusel konverents teemal elu kaitsealal. Üks kaitseala 

lihtsalt kaasas viimaseid põliselanikke viimase keskkonnakorralduskava koostamise protsessi. 

Mainitud on Parmu ökoküla, kus tegeletakse mahetootmisega. Seal, kus on olulisel kohal 

pärandkultuurmaastiku säilimine, on oluline ka vanade töövõtete ning teadmiste jm alalhoidmine. 

Valdavalt on põlisrahvad siiski hääbuv nähtus.  

Küsimus nr 24 kohalik kogukond: Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes 

otsustustes? 

Koondtabeli read 319-327, 410-412, 506, 507. 2010. aastal kaitsealad pigem soovisid kohalikku 

kogukonda kaasata. Enim oli see toimunud keskkonnakorralduskava koostamise protsessis. 

Mitmed näevad vajadust moodustada koostöökogu läbi, mille kohalike kaasamist edendada. 

Huvigrupid on erinevad ning aktiivseid kohalikke on ikka.  

Koondtabeli read 240- 247, 366-369, 459-465. 2020. aastal anti sellele küsimusele rohkem 

tagasisidet. Üldiselt tundub, et kõikidel kaitsealadel, kus on olnud aktiivne kohalik kogukond on 



Merily Müürsepp 

30 
 

neid ka kaasatud. Õnneks on ainult üksikud kommentaari konfliktide ja tülide kohta erinevate 

huvigruppide vahel. Kohalikud löövad kaasa erinevates kaitsekorralduslikes tegevustes ning 

kaasamise protsessides. Tundub, et kaitsealadel endal pole võimekust kaasata kohalikke rohkem 

kui vaja ning kohalik kogukond peab ise olema aktiivsem pool.  

Küsimused nr 24a-c kohalik kogukond: Mõju kogukonnale 

Koondtabeli read 328-330, 413, 414. 2010. aastal toimusid üksikud programmid. Kohalike toetus 

kaitsekorralduslikele tegevustele oli madal. Hiiumaa laidudel toetavad kohalikud poollooduslike 

koosluste hooldust.  

Koondtabeli read 248- 255, 370-377, 466-476. 2020. aastal ei ole suhted kohalike ja 

huvigruppidega alati avatud ja usalduslikud. Kohalikud võivad suhtuda ametnikesse skeptiliselt 

ning arvata, et nad ei tee mitte midagi. Keskkonnalubade väljastamisest keeldumine pingestab 

suhteid erinevate osapooltega. Koostöö toimib hästi maahooldajatega ning ühise huvi olemasolul. 

Koostööd peab tegema ka keerulisemate maaomanike ja huvigruppidega. Mitmed kaitsealad 

andsid endale lisapunkti programmide eest. Maaomanikud ei ole huvitatud olemasolevate 

maahooldustoetuste taotlemisest. Programmide ja projektide rakendamist takistab ebapiisav 

rahastus. Rahvusparkides on hea seis pakutavate programmidega. Kui kohalikud on huvitatud 

alade hooldamisest, siis ka see tegevus edendab kohaliku kogukonna huve. Kohalik kogukond ei 

toeta alati tegevusi ning on ka reeglite rikkujaid. See võib olla põhjustatud väikesest kohalikust 

kogukonnast ja madala aktiivsusega kohalikust kogukonnast. Kohalikud toetavad tegevusi, kui 

leitakse ühine huvi või eesmärk.  

Küsimus nr 28 kommertsturism: Kas kommertsturism aitab kaasa 

kaitsekorraldustegevusele ja aitab teadvustada ala väärtusi? 

Koondtabeli read 331-337, 415-417, 508, 509. 2010. aastal tagasisidet andnud kaitsealade 

valitsejate seas polnud kontakti külastuse korraldajatega või turismifirmadega. Mitmed kaitsealad 

ei näe selleks vajadust, kuna külastus on madal või see läheb vastuollu kaitse-eesmärkidega. 

Koostööd on üritatud teha RMKga ja kohalike MTÜdega. Ettepanekutena sooviti arendada giidi 

teenust ja koostöökogu.  

Koondtabeli read 256-261, 378-382, 477-479. Kaks aastat tagasi tundus, et turismi tegevus toimub, 

aga kaitsealadel on selle toimimise kohta vähe informatsiooni. Vähene informatsiooni tuleb lubade 
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väljastamise kaudu. Veel vähem on konkreetseid kontakte turismiettevõtetega. Tehti ettepanek 

korraldada turismiettevõtetele koolitus loodusväärtuste kohta. Kommertsturism toimib üksikutes 

tuntumatel kaitsealadel.  

Kokkuvõtvalt 2010. aastal oli probleeme kaitseala piirimärgistustega ning 

kaitsekohustusteatistega. Keskkonnalubade väljastamine ei toimi efektiivselt, aga sealt saab 

informatsiooni keskkonnakasutuse kohta. Järelevalve on nõrk. Uuringute toimumine sõltus 

keskkonnakorralduskava olemasolust. Kõik ei oska uuringu tulemusi rakendada. Kõik uuringud ei 

täida ka kaitse- eesmärke. Siiski eksisteerisid juba toimivad seire- ja uuringukeskused.  Kõik alad 

ei ole nõuetekohaselt hooldatult. Tuvastatud on alad, kus on vajalikud looduslikud taastamised. 

Rahastus on peamiselt projektipõhine ning vaadatakse rohkem RMK poole. Rahastusvõimalused 

võiksid olla kõikidel osapooltel, aga see süsteem ei tohi olla keeruline. Projektipõhisus ja keeruline 

geograafiline asukoht mõjutavad töövahendite hooldamist negatiivselt. Kõige parem seis on 

transpordivahenditega. Toimuvad koolitused olid suunatud koolilastele. Kaitsealadel on mitmeid 

erinevaid materjali ja mõtteid. Tähtsad on ka RMK poolt pakutud koolitused. Peamine 

koostööpartner on RMK, mõnedel juhtudel ka kohaliku kogukonna ja MTÜdega. Koostöö pigem 

vajaduspõhine. Järelejäänud põlisrahvaid oli mainitud vähe, aga olemasolul oli neid kaasatud ning 

nende teadmisi rakendatud. Kohalike kaasamises potentsiaali on ja ainult üksikud kaitsealad 

andsid endale lisapunkti selle eest.  Kaitsealad sihilikult kommertsturismiga ei tegele.  

Kokkuvõtvalt 2020.aastal on kaitsealade piirid selgelt tähistatud ning kõik nõutud teatised on välja 

saadetud. Osade kaitsealade ja kaitsevööndite tähistused vajavad uuendamist. Kaitsealade 

järelevalve võimekus on nõrk ning sõltutakse Keskkonnainspektsioonist. Suurem järelevalve 

aitaks lahendada ka kooskõlastamata ürituste toimumise probleemi. Uuringute hulk on 

suurenenud, aga nende tulemuste kätte saamine ei ole alati lihtne. Osade uuringute ja seirete 

seiresamm on puuduliku rahastuse tõttu häiritud. Saadavad andmed on olulised, aga need ei kattu 

alati kaitse-eesmärkidega. Kaitsekorraldustegevus toimib kõikidel kaitsealadel ning ilmnenud on 

eritehnika vajadus. Toimuvad erinevad taastamistööd ning koostöö maaomanikega on pigem 

positiivne. Kaitsealade rahastus on projektipõhine, mis tekitab tööde ajakavas riske Toetussüsteem 

on kohati keeruline. Kaitsealad töövahendite hoolduse pärast väga ei muretse. Pakutakse mitmeid 

erinevaid koolitusprogramme erinevatele sihtgruppidele ning üritatakse tõsta inimeste 

keskkonnateadlikkust läbi erinevate tegevuste. Koostööd tehti pigem jahi- ja kalameeste ning alade 
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hooldajatega. Vastavalt vajadusele on ettevõtted harva kaasatud, kohalikud läbi teiste 

koostöökogude. Põlisrahvaste kohta olid ainult üksikud kommentaarid. Kaasamisprotsessis on 

võimaldatud osaleda kõikidel osapooltel. Siiski kaitsealade kaasamise võimalused on piiratud ning 

kohalikud peavad ise olema aktiivsem pool. Suhted võivad olla pingelised ning kohalike 

suhtumine skeptiline. Koostöö toimib ühise huvi olemasolul. Kohalikud ei toeta alati tegevusi ning 

on ka rikkumisi. Programmide ja projektide arv on oluliselt tõusnud, aga nende toimimist takistab 

ebapiisav rahastus. Kaitsealadel pole ülevaadet nende aladel toimuva turismi kohta.  

3.3 Sisendit puudutavate elementide seisund erinevate kaitsealatüüpide lõikes 

2010. aastal 

 

Joonis 4. Analüüsitud kommentaaride arv kaitsealatüüpide ja aastate järgi 

Koondtabeli read 42-95. MKAd tõid esile inimressurssi puuduse ja nõrga järelevalve. 

Kaitsekorralduslikes tegevustes oli puuduseid. Aladel sooviti läbi viia külastusuuringuid ning 

erinevaid elupaiga ja liikide uuringuid. Inimressurssi puudus mõjutab just lisategevuste läbiviimist 

nagu koostöö kohalikega, teavitustöö tegemine jne. Kuna töötajaid vähe, siis nad ei saa olla 

eksperdid kõikides kaitsetegevustes. Koolitada tuleks teisi kaitsetegevuse osapooli- kohalik 

omavalitsus ja maaomanik. Rahastamine on pigem juhuslik ja projektipõhine. Rahastus on olemas 

riikliku seire tegemiseks ja KIK projektidest. MKAdel olid töövahendid peamiselt puudu ning 

vajalikud teenused osteti sisse.  
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Joonis 5. Maastikukaitsealade 2010 sisendi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

Koondtabeli read 111-134. LKAd tõid esile puudused valitseja teadmistest, liiga üldises 

kaitsekorras ja olemasolevates juhistes. LKAde informatsiooni olemasolu kõikus seinast seina. Oli 

alasid, kellel ei olnud mingeid uuringuid tehtud ja seetõttu ka vajalikku informatsiooni. Osadel 

aladel uuringud olid tehtud, aga info aegunud või ei jõudnud Keskkonnaregistrisse. Uuringu 

tulemuste rakendusoskus on ka puudulik. Kaitsekorralduslike tegevustega tegelevad töötajad oma 

põhitöö kõrvalt. Seetõttu pole võimalik, et töötaja omaks ekspert teadmisi kogu valdkonnas ning 

oluline ekspertide kaasamise võimalused. Riigieelarveline rahastus kaitsekorralduslike tegevuste 

jaoks puudub, v.a. riiklik seire ja kaitseala valitsemine (administratiivne tase). Muidu rahastus 

projektipõhine. Loodetakse RMK eelarvele. LKAdel töövahenditest on olemas 

transpordivahendid.  

 

Joonis 6. Looduskaitsealade 2010 sisendi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 
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Koondtabeli read 165-181. Teised andsid järgmist tagasisidet. Hoiuala kaitserežiim on liiga üldine 

ning osad tegevused on reguleerimata. Teised nendivad, et alati saab paremini. Ainuke etteheide 

oli puudulik informatsioon Keskkonnaregistris. Puudu töötajad, kes tegeleks tegevuste 

koordineerimisega erinevate osapoolte vahel ning, kes teeks hooajalisi töid. Soovitakse koolitada 

väliseid osapooli ning nenditakse, et töötajale on iga koolitus kasulik, kui see on seotud kaitsealade 

eripäradega. Stabiilseks peeti PRIA ja RMK rahastust. Stabiilset kaitseala rahastust ei mainitud. 

Puudu on eritehnika. Muidu tehnikat oluliseks ei peeta, kuna tööd tellitakse.   

 

Joonis 7. Teiste kaitsealade 2010 sisendi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

3.3 Sisendit puudutavate elementide seisund erinevate kaitsealatüüpide lõikes 

2020. aastal 

Koondtabeli read 1-41. 2020. aastal MKAd nendivad, et järelevalve on endiselt nõrk ja puudulik. 

Inimesi on vähe ning kõik informatsiooni ei pruugi alati kaitseala valitsejani jõuda. Valitsejatel on 

piisavalt informatsiooni kaitseala valitsemiseks, aga probleemiks on pigem andmete aegumine. 

Inimressurssi puudus mõjutab just lisategevuste läbiviimist nagu koostöö kohalikega, teavitustöö 

tegemine jne. Oluliseks peetakse töötajate ning teiste osapoolte koolitamist ning ekspertide 

kaasamise võimalust. Loodetakse RMK, LOV, PRIA või Keskkonnaagentuuri rahastuste peale. 

Rahastus peamiselt projektipõhine. Tegevused on peamiselt rahastatud teistest eelarvetest. Ise 

saavad väikeseid asju teha. Kaitsealadel ei ole vajadust erilisi töövahendeid ise omada, kuna 

teenuseid tellitakse sisse. Soovitakse kaasaegsemaid vahendeid välitööde tegemiseks ja paremat 

IT tuge.  
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Joonis 8. Maastikukaitsealade 2020 sisendi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

Koondtabeli read 96-110. LKAd mainisid, et ressursse võiks olla rohkem, aga valitseja teadmised 

on paranenud. LKAdel on piisavalt informatsiooni kaitseala valitsemiseks. Andmed hakkavad 

vaikselt aeguma ja ei jõua alati Keskkonnaregistrisse. Töötajate hulga kohta kommentaare ei 

olnud. Soovitada koolitada pigem kaitsetegevuste väliseid osapooli nagu kohalikud omavalitsused 

ja maaomanikud. Rahastus ei ole ei kaitseala ega kaitsekorralduskava tegevuste põhine. Töid 

tehakse osade kaupa. Tööde jaoks rahastus on tulnud, kas RMKst või projektidest. Tehnika poolt 

pole kaasaegsed GPS seadmed alati töötajatele kättesaadavad välitööde tegemiseks.  

 

Joonis 9. Looduskaitsealade 2020 sisendi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

Koondtabeli read 135-164. Teised kaitsealadel on endiselt liiga vähe töötajaid ning järelevalve on 

nõrk. Ükski kaitseala ei heitnud ette, et pole piisavalt informatsiooni kaitseala valitsemiseks. 

Nende andmed on ka aegumas ning on vaja teha lisauuringuid. Kahjuks kõik andmed ei jõua alati 
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ka Keskkonnaregistrisse. Tagasisidest tuleb selgelt välja, et töötajatel on suur töökoormus ning 

peavad täitma väga palju erinevaid ülesandeid. Tegevused on vajaduspõhised ning lisategevusteks 

ressursse ei jätku. Töötajate pädevusi hinnatakse heaks ning soovitatakse täiendada erinevate 

asutuste töötajate looduskaitselisi teadmisi. Kaitsealadel oma rahastust ei ole ning sõltuvad 

projektidest. Soovitakse kaasaegsemaid töövahendeid (nt droonid ja kasutajasõbralikud 

tarkvarad). Eraldi toodi välja, et on vaja rohkem vahendeid teavitustöö tegemiseks.  

 

Joonis 10. Teiste kaitsealade 2020 sisendi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

3.4 Protsessi puudutavate elementide seisund erinevate kaitsealatüüpide lõikes 

2010. aastal 

 

Joonis 11. Analüüsitud kommentaaride arv kaitsealatüüpide ja aastate järgi 
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Koondtabeli read 262-337. 2010. aastal ei olnud kõikide MKAde piirid ja kaitsevööndid nõuete 

kohaselt tähistatud. Tähistamisel tekitavad probleeme tihe inimasustus ja suur kaitseala pindala. 

Kontrollsüsteemide rakendamiseks oli järelevalve liiga nõrk. Esineb rikkumisi ja kasutuse üle väga 

head ülevaadet ei ole. Osadel MKAdel pole 2010. aastaks kaitsekorralduskava valmis ning seetõttu 

selle järgseid uuringuid toimuda ei saa. Kaitsealad, kus on kaitsekorralduskava vastuvõetud, esineb 

probleeme rakendamisega ning enamus toimuvad uuringud ei olnud kava tegevustega seotud. 

Kaitsekorraldustegevuses oli puudujääke pigem alade hooldamises. MKAde arvates rahastus ei 

toeta kaitsekorraldust ning on liiga projektipõhine. Rahastusskeem on segane ning venib. 

Töövahendite hoolduse kohta tagasisidet ei jäetud. MKAdel aktiivseid koolitusprogramme ei 

olnud. Kui kellegil midagi oli, siis see oli pigem ekspositsiooni või infostendi formaadis, aga ükski 

neist ei olnud avalikult väljas ja asjakohane informatsioon oli lihtsalt kokku kogutud. 2010. aastal 

mainiti konkreetse koostööpartnerina ainult RMK. Osad MKAd tõid esile ka koostöö kohaliku 

kogukonna ja MTÜdega, aga valdavalt toimus koostöö ainult vajadusepõhiselt. Põlisrahvaste 

teadmised olid kaasatud ainult MKAdel, kus kohalik elanikud olid ise aktiivsemad pool olnud ning 

ise midagi organiseerinud. Osad MKAd kaasasid kohalike kaitsekorralduskava koostamisse ning 

sealt kasvas välja kohalike huvi kaitseala vastu. Seejärel sooviti luua koostöökogud. Rakendatakse 

üksikuid erinevaid programme. Kommertsturism MKAde aladel 2010. aastatel ei olnud aktiivne 

ning valitsejatel turismifirmade kontaktid puudusid.  

 

Joonis 12. Maastikukaitsealade 2010 protsessi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 
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Koondtabeli read 383-417. 2010. aastal polnud kõikidel LKAdel kaitsevööndid tähistatud. 

LKAdel toimis loodusvarade kasutamise kontrollsüsteem. Sooviti arendada külastuse 

kontrollsüsteemi. Seire toimis hästi LKAdel, kus oli kohalik seirejaam/keskus või toimus riiklik 

seire. Probleeme esines seire tulemuste rakendamisega. Riiklik seire ei läinud kokku kaitseala 

kaitsekorralduskava tegevustega. Aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus toimus 

kotkaste ja metsade raames. Sooviti laiendada teistele elupaigatüüpidele ja elustikurühmadele. 

Toimuvas külastuskorraldus tegevuses peetakse oluliseks hooldus võimaluste parandamist 

(eritehnika olemasolu ja erinevad radade tähistused). Ainuke kommentaar, mis oli jäetud 

rahastamise korralduse kohta oli see, et kaitseala valitsejal ei ole sõnaõigust teiste (RMK, riiklik 

seire) eelarvete kohta. Tehakse ettepanek, et valitsejal peaks olema esmane õigus eelarvelisi 

vahendite vajaduse ja prioriteetide määramisel. Transpordivahendeid hooldatakse regulaarselt. 

Teisi töövahendeid mainitud ei ole, aga need on hangitud projektipõhiselt. Koolitusprogrammide 

osas oli tagasiside seinast seina. Üks LKA tõi esile, et antud alal ei ole hea loodusõpet läbi viia. 

Teine LKA mainib, et RMKl midagi toimub, aga mitte regulaarselt ning soovitakse hea 

kvaliteediga programmide koostamist. Viimasena üks LKA nendib, et toimunud on suur 

tagasiminek tuues põhjenduseks suure töökoormuse. Koostöö teiste sektoritega toimub läbi 

loodusvarade kasutamise lubade kooskõlastamise. Üldiselt kontakte vähe ning väidetavalt toimub 

aktiivne võõrandumine. Ainult ühel LKAl oli põlisrahvad integreeritud kaitsetegevusse läbi pool-

looduslike koosluste hooldamise traditsioonide kandjatena. Kogukonda on kaasatud, kas 

kaitsekorralduskava või -eeskirja koostamise protsessi või läbi RMK. Kaasamine on puudulik ning 

kohalikud ei toeta tegevusi. Kui toimusid kommertsturismi tegevused, siis need olid organiseeritud 

RMK poolt.  
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Joonis 13. Looduskaitsealade 2010 protsessi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

Koondtabeli read 480-509. Teistel kaitsealadel esines puudusid teatiste välja saatmises. 

Kontrollsüsteemide toimivus sõltus suuresti kaitseala asukohast. Kõikidel kaitsealadel toimus, kas 

keskkonnaseired või uuringud, mis olid kaitsekorraldusega seotud. Rahastus oli projektipõhine või 

sõltus teistest eelarvetest (RMK või LOV). Kaitsekorralduskava puudumisel ei saa kõiki toetusi 

taotleda. Naissaare looduspargis võtab rikete parandamine rohkem aega, kui peab mandrilt abi 

küsima. Teised kaitsealad töövahendeid ei ole maininud. Kaitsealadel oli koolilastele mõeldud 

koolitusprogramme. Koolitatud on ka kohalike maaomanike ning projekti raames. Koostöö toimub 

peamiselt hooldustegevuste raames. Ainult Käntu-Kasja hoiuala on integreerinud põlisrahva 

teadmisi pärandkultuuri hooldamises. Aktiivset kohaliku kogukonna kaasamist vastustest ei ilmne. 

Naissaare looduspargis on vähemalt alustatud kommertsturismi küsimuse aruteluga erinevate 

kohalike MTÜdega. Haanja looduspark sooviks kaitse-eesmärke tutvustava giiditeenuse 

arendamist.  
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Joonis 14. Teiste kaitsealade 2010 protsessi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

3.5 Protsessi puudutavate elementide seisund erinevate kaitsealatüüpide lõikes 

2020. aastal 

Koondtabeli read 182-261. 2020. aastal kõikide MKAde piirid pole nõuetekohaselt tähistatud. 

Osad piiritähised olid amortiseerinud või neid pole uuendatud pärast kaitseala piiride muutumist. 

Probleeme tekitavad arvukad teed, kus on raske tagada, et kõik oleks korrektselt tähistatud. Paigas 

ei ole efektiivselt toimivat kontrollsüsteemi. Pidevaid kontrolle ei toimu, rikkumisi avastatakse 

juhuslikult ning järelevalve on nõrk. Mainitud on ka seda, et lube looduskasutuse kohta 

väljastatakse harva ja nende täitmist enamasti ei kontrollita. MKAdel toimuvad seired või 

uuringud, aga need ei ole seotud kaitsekorraldustegevustega. Toimuvate seirete ja uuringute 

tulemused ei jõua alati kaitseala valitsejani. Pole head keskset süsteemi, kuhu kõik vajalik 

informatsioon kokku kogutakse. Esile tuuakse seda, et seired ja uuringud on ressurssi puudusest 

negatiivselt mõjutatud. Hooldustegevused on puudulikud MKAdel, kuhu on raske ligipääseda ning 

vajavad eritehnikat. Osad MKAd rakendavad ka passiivset looduskaitset vältides tegevusi, mis 

võiksid tekitada negatiivset mõju loodusele. Loodusväärtuste kaitsekorraldustegevused on 

planeeritud konkreetsete elupaigatüüpide (pool-looduslikud kooslused) või liikide (nt kivisisalik). 

MKAde arvates rahastus korraldus ei toeta kaitsekorraldust. Ette heideti, et kohati on bürokraatiat 

liiga palju ning rahastusotsused jõustuvad liiga hilja. Seetõttu jäävad ka tööd tegemata. Rahastus 

on peamiselt taotlus- või projektipõhine. Mitte koostööd tegevad maaomanikud võivad ka 
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takistuseks muutuda, kas hooldustööde tegemisel või toetuste taotlemisel. Töövahendite hoolduse 

kohta on ainult üks kommentaar, mis nendib, et enamus töövahendid on renditud või liisitud ning 

kaitseala hoolduse eest ei vastuta. Enamik MKAdel regulaarselt toimuvaid koolitusprogramme ei 

toimu. Toimuvates toodi esile Keskkonnaameti, koolide, looduskeskuste või RMK poolt 

pakutavaid programme. Koostöö toimib KOV/LOV tasemel ja maahooldajatega. Teistest 

ametkondadest on mainitud RMK ja Kaitseministeeriumi. Konkreetseid ettevõtteid mainitud ei 

ole. Suhtlus tundub olevat pigem vajaduspõhine. Neli erinevat MKAd tõid esile, kuidas on 

põlisrahvaste teadmisi rakendatud. Kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslike otsustes 

nendel kaitsealadel, kus on aktiivne kogukond olemas ning inimesed on ise huvi üles näidanud. 

MKAdel pole võimekust olla see aktiivsem pool. Koiva- Mustjõe MKA nendib, et suhted ei ole 

alati avatud ja usalduslikud, eriti keerulisemate maaomanikke ja huvigruppide puhul. Kohalik 

kogukond ja huvigrupid suhtuvad ametnikesse skeptiliselt. Koostööd ühise eesmärgi nimel tuleb 

teha kõikidega. Struuga MKA mainib kohalike madalat aktiivsust, aga head koostööd 

maahooldajaga. On üksikuid programme või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui ka 

kohaliku kogukonna huve. Kommertsturism töötas kõige ilmekamalt Voorema MKAl, kus 

Elistvere kandis on mitmeid erinevaid turisti atraktsioone. Teistel MKAdel pigem kontaktid 

puuduvad ning juhul, kui midagi toimub, siis on valitseja pigem kooskõlastaja ja nõuandja rollis.  

 

Joonis 15. Maastikukaitsealade 2020 protsessi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 
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Koondtabeli read 338-382. 2020. aastal oli LKAde piirid tähistatud, üksik puudus esines vööndite 

tähistuses. Keskkonnainspektsioon on paigaldanud infostende kaitseala külastamise tingimuste 

kohta. Mainitud juhtudel on järelevalve puudulik või toimub ainult probleemi teavitamisel. RMK 

loodusvahid külastavad aegajalt kaitsealasid. Väljastatud lubade järelevalve on puudulik. LKAdel 

toimuvad keskkonnaseired ja uuringud, aga need ei ole kaitsealade põhised. Valimid põhinevad 

konkreetsetel liikidel või elupaigatüüpidel ning katavad tihtipeale kaitseala ainult osaliselt. 

Loetletud on hulgaliselt rohkem erinevaid uuringuid ja seireid. Aktiivsetest loodusväärtuste 

kaitsetegevusteks mainitakse üksikult Lavassaare pool-looduslike koosluste hooldamist ning 

loodusliku Nigula raba veerežiimi taastamist. LKAde arvates rahastus korraldus ei toeta 

kaitsealade valitsemist. Esile tuuakse lisarahastust vajavat ja vastuolulist rahastust. Töövahendite 

hooldusest on mainitud ainult seda, et arvutid, autod ning GPS seadmed on hooldatud. LKAd on 

loonud koolitusprogrammidena õpperajad ning väliõppe võimalused. Kasvab inimeste teadlikus 

loodusest ja keskkonnast. Koostöös teiste majandusorganisatsioonidega on kaitsealadel üksikud 

kontaktid olemas. Koostöö sujub RMKga metsamajanduse ja külastuskorralduse osas ning 

jahimeestega. Mõningane infovahetus kodanike ja MTÜ-dega, kuid veel üsna algusjärgus. Üldiselt 

tundub olevat koostöö võimekus nõrk.  Põlisrahvaste integreerimist kaitsekorraldusse esile ei ole 

toodud. Kohaliku kogukonda on aktiivselt kaasatud kaitse-eeskirja eelnõu või kaitsekorralduskava 

koostamisel. Järjest rohkem on kohalikud kaasatud ka kaitsealade hooldamisse. Nenditi, et 

kohalike ei ole võimalik väga paljudes otsustes kahjuks kaasata. Kogukonda oleks lihtsam kaasata, 

kui oleks neile rohkem midagi pakkuda. Lavassaare LKAs hea koostöö poollooduslike koosluste 

hooldajate ja maahooldusspetsialistide vahel. Peipsiveere LKA nendib, kuna kokkupuutepunkt 

kohalikega on enim just läbi keskkonnalubade väljastamise, mille väljastamisest tuleb ka vahel 

keelduda, ei ole suhted alati väga head ning toob esile just Piirissaare kohalike elanike skeptilisuse. 

Mainitakse, et maaomanikele suunatud maahooldustoetused ei ole atraktiivsed. Kohalikud ei toeta 

alati LKA tegevusi. Kõikidel kaitsealadel ei ole kohaliku kogukonda ning kaasavad kaitseala 

ümbruses elavaid inimesi. Kommertsturismi osas toimub koostöö RMKga, erasektoriga kontakte 

ei ole. Teada on, et kaitsealadel toimuvad erinevad üritused, aga neid ei kooskõlastata kaitseala 

valitsejaga alati. Ülevaade toimuvatest üritustest on puudulik.  
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Joonis 16. Looduskaitsealade 2020 protsessi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 

kategooriad 

Koondtabeli read 418-479. Teised kaitsealad on nõuetekohaselt tähistatud. Probleeme esineb 

teavitusöös, märgistuse kontrollis ja järelevalves. Probleemi võib vähendada töös olev 

veebirakendus, kust saab igaüks vaadata asukoha põhiseid kehtivad liikumispiiranguid.  Head 

kontroll süsteemi kaitsealadel ei olnud. Järelevalve on puudulik ning liikumispiirangutest ei peeta 

kinni. Kaitsealadel toimuvad uuringud ja seired, mis on seotud kaitsekorralduskavaga. Probleem 

on tulemuste kättesaamisega ning efektiivse ühise infosüsteemi puudumine. Toimuvad mitmete 

erinevate elupaigatüüpide ning liikide seire. Loodusväärtuste kaitsekorralduslik tegevus ei lähe 

alati kokku kaitsealade vajadustega eelarveliste piirangute tõttu, aga on planeeritud 

kaitsekorralduskava järgi. Rahastus on taotlus- ja projektipõhine. Kui taotlus on ebaedukas võivad 

tööd mitmeks aastaks vahele jääda. Eraldi on mainitud, et rohkem oleks vaja ressurssi inventuuride 

ja uuringute jaoks, loodushariduses ja teavitustöös. Toetussüsteem vajab edasi arendamist. 

Üksikud olemasolevad töövahendid on hooldatud. Mitmel kaitsealal toimusid kaitse-eesmärkidega 

seotud koolitusprogramme. Koostöö teiste majandusorganisatsioonidega toimib kõige paremini 

Lahemaa rahvuspargis, kus suhtlus läbi Lahemaa koostöökogu toimub KOVga, MTÜdega, 

Arenduskojaga ja turismisektoriga. Teistel kaitsealadel on koostöö toimunud vajaduspõhiselt (nt 

kalameestega, ELF talgute raames ja maahooldajatega). Põlisrahva teadmisi otseselt 

kaitsekorraldusse pole rakendatud, aga põlisrahvad on aktiivsed. Erandina Lahemaa rahvuspargi 

üks kaitse-eesmärkidest on kultuuripärand, pärandkultuurmaastikud ja rahvakultuur. Kaitsealad on 
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kohaliku kogukonda aktiivselt kaasanud. Loomulikult sõltub kaasamine ka kohalike aktiivsusest 

ja on mainitud ka üksikuid erimeelsusi. Kohalikud on saanud arvamust avaldada 

liikumispiirangute kehtestamisel ja erinevate plaaniliste otsuste tegemisel. Haanja looduspark 

tajub kohalike arvamust, et Keskkonnaamet ei tee midagi. Hiiu madala hoiualal on hea koostöö 

meretuuleparkide vastastega. Rahvusparkides rakendatakse mitmeid erinevaid programme ja 

projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku kogukonna huve. Kolmel kaitsealal 

kommertsturism aitab kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele.  

 

Joonis 17. Teiste kaitsealade 2020 protsessi faasi kommentaaride alusel moodustunud teksti 
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4. Arutelu ja järeldused 

4.1 Arutelu 

Sisendi elementides on paranenud valitseja teadmised ja oskused. Töötajad on pädevad, aga 

kannatavad suure töökoormuse all. Paranenud on riiklik kaitsekorraldus, aga see on rohkem 

killustunud ning tekitab täiendavat töökoormust. Endiselt tegeletakse mitme kaitsealaga korraga. 

Samas pole keskkonnavaldkonnas töötavate inimeste arv kunagi varem nii suur olnud. Seda 

kinnitas ka Agu Leivits (Leivits 2022). Enam ei piisa sellest, et igal kaitsealal on lihtsalt üks 

vastutav isik, sest üks inimene ei suuda kõiki vajalikke kaitsekorralduslikke tegevusi läbi viia. 

Paindlikkus ning kohanemisvõime on olulised oskused (Loffeld jt 2021). Kaitse-eesmärkide ja 

kaitsekorralduskava koostamisel või uuendamisel iga kümne aasta tagant on töötaja varasem 

sarnane töökogemus oluline osa protsessi edukuse tagamisel (Leivits 2022).  Kaitseala töötajate 

mitmekesine töö nõuab erakordseid oskusi ja professionaalsust, kuid seda sageli ei tunnustata, 

alahinnatakse ja rahastatakse vähe (Singh jt 2021). Kaitsekorraldus peab olema tõhus selleks, et 

kaitsealad suudaksid kohaneda uute olukordadega ning vähendada riske ja ohte pikas perspektiivis 

(Geldmann jt 2015).  

 Inimressursi puudus piirab pigem lisategevuste läbiviimist nagu teadlikkuse tõstmine ja erinevate 

osapoolte kaasamine. Seda kinnitati ka intervjuus. Keskkonnaamet on ka üks madalaima 

palgatasemega riigiametitest, mis suurendab töötajate liikuvust (Leivits 2022). Töötajatel on 

oluline roll kohalike kogukondade toetamisel (Singh jt 2021). Kohati on kaebuste ja vaietega 

tegelemine nii töömahukas, et põhiülesanded jäävad tagaplaanile (Leivits 2022). Inimressursi 

puuduse all kannatab ka järelevalve. Viimasel kahel aastal on järelevalvet organiseerinud 

Keskkonnaamet ning see toimib kas reidide või kaebuste põhiselt (Leivits 2022).  Kalastuse 

järelevalve toimib efektiivselt. Inimressursi puuduse vähendamiseks kaasatakse võimalusel 

väliseid eksperte. Endiselt on suur vajadus erinevate koolituste järgi nii oma kui ka teiste 

ametkondade töötajatele ning üldisemate looduskaitseteemaliste koolituste osas. Enesearengu 

võimalused on olulised töötajate liikuvuse vähendamiseks, sest neil on positiivne seos 

motivatsiooniga, aktiivsusega ja töö rahuloluga (Loffeld jt 2021). Inimressursi puudusega tuleb 

tegeleda, sest piisav arv kompetentseid töötajaid vajalike vahendite ja juhistega moodustavad 

efektiivse kaitsekorralduse (Singh jt 2021).  
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Valitsejatel on piisavalt informatsiooni ja andmeid otsuste tegemiseks. Probleemiks muutub pigem 

andmete aegumine ning informatsiooni kättesaadavus. Regulaarne seiretegevus ja uuringute 

tulemused annavad olulise sisendi kaitseala kaitsekorraldusse (Chape jt 2005). Seetõttu on ühtse 

keskse kasutajasõbraliku infosüsteemi olemasolu ja rakendamine hädavajalik. Keskkonnaregister 

ei tööta hetkel efektiivselt. Kaitsealad koguvad andmeid enamasti erinevate koosluste ja liikide 

kaupa. Uuemad andmed on saadud mitme erineva uuringu ja seire kaudu. Nüüd on oluline, et need 

kaotsi ei läheks. Erinevate asutuste infosüsteemide omavaheline koostöö on oluline (Leivits 2022). 

Valitsejate seas on tõusnud nõudlus kaasaegsete välitöövahendite järgi nagu droonid ja GPS 

seadmed. Digivõimekust tuleb tõsta, arendades infosüsteeme ja pakkudes tehnilist tuge töötajatele. 

Selliste süsteemide rakendamine ei ole lihtne ning nõuab riikidelt lisarahastust. Tulevikus on 

oluline, et riigid leiaksid piisavalt ressursse andmete kogumiseks ja haldamiseks, et see oleks 

kättesaadav teadusuuringute ja kokkuvõtete tegemiseks nii piirkondlikul kui ka ülemaailmsel 

tasandil (Geldmann jt 2021). Digivõimekuse arendamine võiks aidata kaasa ka ametite vahelisele 

kaitsekorralduslike tegevuste töökoormuse vähendamisele (Leivits 2022).  Lisaks, varasemad 

hindamiste indikaatorid ei keskendunud piisavalt elurikkusele endale, vaid rohkem kaitsealade 

kaitsekorraldusele. Seetõttu on väga oluline, et uus süsteem uute korrektsete indikaatoritega saaks 

võimalikult ruttu paika (Geldmann jt 2021).  Kaitseplaneerijate ja Keskkonnaministeeriumi jaoks 

jäi puudu infomatsioon, kuidas kaitseala tegevused mõjutavad konkreetselt bioloogilisi kaitse-

eesmärke (Leivits 2022).  

Kaitsealade rahastus ei ole endiselt piisav. Leivits leidis, et selles valdkonnas ei saa kunagi olema 

piisavat  rahastust (Leivits 2022). Rahastamine on olnud kas projektipõhine või valitseja välistest 

vahenditest. Projektid on mitme kaitseala põhised ja keskenduvad elupaikade taastamisele ja 

kõigele, mis on sellega seotud. Kaitseplaneerijad saavad anda teistele ametitele sisendit selle osas, 

et milliseid töid vaja teha oleks, aga mitte rohkem (Leivits 2022). Mitmel kaitsealal endiselt 

eelarve üldse puudub. Peamiseks probleemiks on endiselt see, et rahastus ei ole seotud 

kaitsekorralduskava planeeritud tegevustega. Rahastus on püsinud stabiilne riikliku seire ja 

koosluste hooldamise toetuste osas. Ka rahastamise korraldus ei toeta endiselt kaitsekorralduse 

iseloomulikke vajadusi. Ebakõlasid on toetuse süsteemis. Ebastabiilse rahastuse tõttu on olukordi, 

kus ebaeduka hanke või projekti taotluse tõttu jäävad tööd tegemata või liiga hiljaks. See võib viia 

ökosüsteemi seisundi halvenemiseni (Geldmann jt 2015, Feng jt 2021).  Kahjuks Leivits tõdes, et 

Eesti kaitsealade põhine rahastus on ebarealistlik (Leivits 2022).  
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Protsessi faasis ei ole piiritähiste puudumine ja välja saatmata teatised enam probleem. See on 

positiivne areng viimase kümne aasta jooksul. See võib olla ka märk sellest, et on olemas vajalik 

poliitiline tahe kaitsetõhususe tagamiseks (Chape jt 2005). Olemasolevad piiritähised vajavad 

siiski uuendamist. Tõusnud on kaitsealade hulk, kus on piirid ja vööndid nõuetekohaselt tähistatud. 

Kontrollsüsteemi suurim puudus on endiselt ebaregulaarne järelevalve. Kontrollsüsteem on 

üldiselt endiselt puudulik ning toimib osaliselt keskkonnalubade väljastamise kaudu. 

Kontrollsüsteemi efektiivne toimimine on oluline osa kaitsetõhususest (Geldmann jt 2019). Kõik 

kontrollsüsteemi aspektid on Keskkonnaameti halduses (Leivits 2022).  

Suurenenud on seirete ja uuringute hulk, aga enamjaolt need katavad ainult osa kaitsealast.  

Puudulik rahastus häirib seiresamme. Nüüd on kõige suuremaks probleemiks see, et seirete ja 

uuringute tulemused ei jõua kaitseala valitsejani ja pole head ühtset infosüsteemi. Positiivne areng 

on toimunud ka aktiivses kaitsekorraldustegevuses, kuna kõikidel kaitsealadel toimus mingit sorti 

kaitsekorraldustegevus. Kaitsekorraldustegevusi takistavad keerulised geograafilised olud ja 

ebaregulaarne rahastus. Suurenenud on looduse taastamistööde hulk. Töövahendite hooldus ei ole 

kaitseala valitsejatele endiselt oluline, kuna see teenus ostetakse sisse. 

Pakutavate koolituste ja programmide hulk ning kvaliteet on paranenud. Mitmed kaitsealad andsid 

endale ka lisapunktid programmide ja projektide rakendamise eest. Antud tegevused edendavad 

nii looduskaitse kui ka kohaliku kogukonna huve. Eriti hea seis on rahvusparkides. Erinevate 

koolituste ja programmide pakkumine aitab kaasa huvigruppide suhtumise ja käitumise 

muutumisele (Sterling jt 2017).  Teadlikkuse tõstmiseks on rakendatud rohkem erinevaid 

meetodeid nagu näiteks infosildid, mõttekodad ja teemaõhtud. Olemasolevad programmid on 

siiski vähe seotud kaitseala kaitse-eesmärkidega. Kaitseala valitsejatel on vähe seoseid turismiga. 

Pole ülevaadet tegevustest ega teenusepakkujate kontakte. Kommertsturism toimib üksikutel 

tuntumatel kaitsealadel.                     

Sarnaselt kümne aasta tagusega ei ole kaitsealadel majandusorganisatsioonidest partnereid. 

Koostöö on pigem juhtumipõhine ning vastavalt vajadusele. Valitsejad nendivad, et põlisrahvaid 

pole ning üksikult juhtudel on neid kaasatud nende enda initsiatiivil. Valdavalt on põlisrahvad 

hääbuv nähtus. Kaitsealadel endal pole võimekust kaasata kohalikke rohkem kui vaja ning kohalik 

kogukond peab ise olema aktiivsem pool. See on siiski oluline probleem, kuna huvigruppide 

kaasamine on üks peamisi osasid elurikkuse kaitsmisel (Sterling jt 2017). Hetkel kahjuks vaiete ja 
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kaebustega tegelemine on kohati liiga töömahukas (Leivits 2022). Kohalikke on hakatud rohkem 

kaasama kaitsekorraldustegevustesse peamiselt maahooldajatena. Kaasamine on muutunud 

olulisemaks teemaks valitsejatele, eriti keerulisemate kohalike ja huvigruppide osas. Kohalikel 

pole alati usku Keskkonnaametisse ning ei toeta kõiki tegevusi. Lisaks pingestab suhteid erinevate 

osapooltega keskkonnalubade väljastamisest keeldumine. Konflikte lahendavad tihti ametnikud, 

kellel pole alati selleks vajalikke oskuseid (Vucetich jt 2018).  Sellised oskused on üliolulised 

ühiste eesmärkide seadmiseks ja konfliktide vältimiseks. Enam ei saa jääda traditsiooniliste 

meetodite juurde, vaid kaasamist tuleb näha kui jätkuvat läbirääkimiste ja otsuste tegemiste 

protsessi (Sterling jt 2017).   

MKA valitsejatel on piisavalt informatsiooni otsuste tegemiseks, aga oluline on olemasolevaid 

andmeid regulaarselt uuendada. Peamised kaitsekorralduslikud tegevused toimivad 

organiseeritult. Inimressursi puudus mõjutab enim just järelevalvet ja lisategevuste läbiviimist 

nagu kohalike kaasamine ja teavitustöö tegemine. MKA valitsejatel on väike sõnaõigus eelarve 

osas, kuna rahastus on valdavalt projektipõhine ja/või teiste ametkondade eelarvetest. Oluliseks 

peetakse ligipääsu erinevatele koolitustele ning ekspertide kaasamise võimalusi. MKAdel endal 

suurt võimekust ei ole, kuna enamik tööd ostetakse sisse. Piiritähistused ja kontrollsüsteemid pole 

kõikides MKAdes veel paigas. Puudu on keskne infosüsteem, kuhu andmed kokku jookseksid. 

MKA aladel toimuvad uuringud ja seired ei ole kaitsealapõhised ning on negatiivselt mõjutatud 

ebapiisavast rahastusest. MKAde alad on enamasti hooldatud, puudused on aladel, kus on vaja 

eritehnikat. Praegune rahastuskorraldus ei toeta kaitsekorraldust. Enamik MKAdel regulaarselt 

toimuvaid koolitusprogramme ei ole. Koostöö toimib teiste ametkondadega ja maahooldajatega. 

Valitsejatel ettevõtetega ja turismikorraldajatega kontakti ei ole. Üksikutel juhtudel on isegi 

põlisrahvaste teadmisi kaitsekorralduses rakendatud. Kaasamine on pingeline kohalike skeptilise 

suhtumise tõttu ning keerulisemate osapoolte tõttu. Üldiselt peavad kohalikud ise olema aktiivsem 

pool, kui soovivad kaasatud olla.  

LKAd on rahul valitseja paranenud teadmiste ja oskustega. Sarnaselt MKAdega on piisavalt 

informatsiooni otsuste tegemiseks, aga oluline on olemasolevaid andmeid regulaarselt uuendada. 

Arendada tuleb ka info liikumise efektiivsust. LKAd pidasid oluliseks pigem koolitusi, mis olid 

suunatud kaitsekorraldusega seotud välistele osapooltele. Rahastus on puudulik, kuna ei ole 

kaitseala põhine. LKA valitsejatel  ka väike sõnaõigus eelarve osas, kuna rahastus on valdavalt 
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projektipõhine ja/või teiste ametkondade eelarvetest. Siiski võrreldes MKAdega on LKAde 

hinnang viimase kümne aasta jooksul paranenud. LKAdel on piiritähistused korras. Probleeme on 

järelevalves ning kontrollsüsteemiga. Toimuvad uuringud ja seired ei ole kaitsealade põhised, aga 

nende hulk on suurenenud. LKAde hinnangul praegune rahastuskorraldus ei toeta kaitsealade 

tegevusi ning leiavad, et see on ebapiisav ning kohati isegi vastuoluline. LKAd on keskendunud 

pigem õpperadade arendamisele. Koostöö teiste osapooltega on algeline. Kohalikke on võimalik 

kaasata kaitse-eeskirja või -korralduskava koostamise protsessi, mida ka tehakse, aga see on ka 

kõik. Võimalusel kaasatakse kohalikke maahooldajatena. LKAd soovivad, et neil oleks kohalikele 

midagi rohkem pakkuda. Suhted kohalikega ei ole alati positiivsed ja toetavad, kuna vahel peab 

kohalike poolt taotletud lubade väljastamisest loobuma. Maaomanikele suunatud toetused ei ole 

atraktiivsed. Kommertsturismi osas toimub koostöö RMKga, erasektoriga kontakte ei ole. 

Toimuvatest üritustest LKA valitsejatel ülevaadet ei ole.  

Teised kaitsealad tunnetavad inimressursi puudust, mis põhjustab olemasolevatele töötajatele suurt 

töökoormust. Töötajad on pädevad, aga tegevused on pigem vajaduspõhised ning lisategevusteks 

ressurssi ei jätku. Sarnaselt eelmainituga on ka neil piisavalt informatsiooni otsuste tegemiseks, 

aga oluline on vältida andmete aegumist. Koolitada soovitakse pigem teiste ametkondade töötajaid 

looduskaitse teemadel. Rahastus on projektipõhine ning ebaregulaarne. Puuduseid esineb nii 

järelevalves kui ka kontrollsüsteemis. Soovitakse rakendada veebipõhist rakendust, kust igaüks 

saab oma asukohapõhiselt kontrollida alal kehtivaid piiranguid. Kaitsealadel toimuvad uuringud 

ja seired on seotud kaitsealadega, aga tulemused ei jõua alati valitsejateni. Ebaregulaarne rahastus 

mõjutab kaitsealade plaanipärast tegevust negatiivselt. Antud kaitsealadel on hea seis pakutavate 

programmide ning laiema koostöö osas. Näitena tooks esile hästi toimivat Lahemaa koostöökogu, 

kuhu on kaasatud kõik kaitsekorraldusega seotud osapooled. Kohalikke kaasatakse aktiivselt, aga 

on ette tulnud üksikuid konflikte. Kommertsturism aitab kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele. 

4.2 Järeldused 

Käesoleva töö tulemuste põhjal saab autor teha järgmised järeldused: 

• Sisendi faasi iseloomustavate elementide muutust viimase kümne aasta jooksul kirjeldati 

järgnevalt. Leiti, et paranenud on valitseja teadmised ja oskused ning kaitsekorraldus 

üldisemalt. Töötajad on pädevad, aga kannatavad endiselt suure töökoormuse all ning on 
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alahinnatud. Inimressurssi puudus mõjutab endiselt negatiivselt mitmeid erinevaid 

kaitsekorralduslikke aspekte. Enim just lisategevuste läbiviimist, natuke ka järelevalvet 

ning seireid ja uuringuid. Suurenenud on nõudlus erinevate koolituste järgi, mis on 

mõeldud erinevatele kaitsekorraldusega soetud osapooltele. Kaitseala valitsejatel on 

nüüdseks piisavalt informatsiooni ja andmeid otsuste tegemiseks. Probleemiks on 

muutunud pigem andmete aegumine ning informatsiooni kättesaadavus.  Efektiivsema 

keskse kasutajasõbraliku infosüsteemi olemasolu ja rakendamine on muutub järjest 

vajalikumaks. Ligipääs kaasaegsetele töövahenditele ja eritehnikale muutub ainult 

olulisemaks. Kaitsealade rahastus ei ole endiselt piisav ja see ei ole seotud 

kaitsekorralduskavaga planeeritud tegevustega.  

• Protsessi faasi iseloomustavate elementide muutust viimase kümne aasta kirjeldati 

järgnevalt. Leiti, et üldiselt on kaitsealad paremini tähistatud. Kontrollsüsteemid ei toimi 

kaitsealadel endiselt efektiivselt, peamiselt nõrga järelevalve tõttu. Suurenenud on seirete 

ja uuringute hulk, aga need ei ole tihtipeale seotud kaitsealaga. Suurenenud on looduse 

taastamistööde hulk. Pakutavate koolituste ja programmide hulk ning kvaliteet on 

paranenud. Olemasolevad programmid on siiski vähe seotud kaitseala kaitse-

eesmärkidega. Teadlikkuse tõstmiseks on rakendatud rohkem erinevaid meetodeid nagu 

näiteks infosildid, mõttekodad ja teemaõhtud. Kommertsturism toetab kaitse-eesmärke 

ainult rahvusparkides. Teistel juhtudel valitsejatel kontakte erasektoriga ei ole ja on 

toimunud võõrandumine. Koostöö on muutunud pigem juhtumipõhiseks ning toimub 

vastavalt vajadusele. Põlisrahvastest on saanud hääbuv nähtus. Kaitsealade võimekus 

kaasata kohalikke on madal. Kohalikel kohati ka skeptiline suhtumine ametnikesse.  

• MKAde analüüsi järeldused on sarnased eelmainituga. Eranditena jäävad silma puudused 

piiritähistustes ja väike regulaarselt toimuvate programmide arv.  

• LKAde analüüsi järeldused on sarnased eelmainituga. Eranditena jäävad silma soov 

koolitada just kaitsekorraldusega seotuid väliseid osapooli, võrreldes MKAdega on LKAd 

rohkem rahul rahastusega ja soov suurendada kohalike kaasamise võimalusi. 

• Teiste kaitsealade analüüsi järeldused on sarnased eelmainituga. Eranditena jäävad silma 

soov koolitada just teiste asutuste töötajaid looduskaitselistel teemadel, kaitsealadel 

toimuvad uuringud ja seired on seotud kaitse-eesmärkidega, suur pakutavate programmide 
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hulk ning toimiv koostöö erinevate osapooltega. Ainuke kaitseala tüüp, kus 

kommertsturism toetab kaitse-eesmärkide täitmist.  

Kaitsetõhusust mõjutavad enim järgmised aspektid: 

• Toimiv, aga ülereguleeritud kaitsekorraldus 

• Töötajate suur töökoormus, mis takistab lisategevuste tegemist 

• Töötajate projektide kirjutamise oskus, kuna rahastus on peamiselt kaitseala väline 

• Erinevate osapoolte ligipääs koolitustele 

• Digivõimekuse arendamine ja ühtse kvaliteetse infosüsteemi rakendamine 

• Kaitsekorralduslike tööde prioritiseerimine 

• Ligipääs kaasaegsetele töövahenditele ja eritehnikale 

• Kaasamisel on olulised töötajate konflikti lahendamise oskused 

• Mitte toimiv kontrollsüsteem 

• Kaitsealade ülene rahastus ja planeerimine 
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Kokkuvõte  

Rahvusvahelisel tasemel elurikkuse vähenemine ei ole peatunud. Seetõttu on muutunud elurikkuse 

kaitsmine järjest olulisemaks. Rahvusvaheliselt on kaitsealad peamine vahend elurikkuse kao 

peatamiseks. Sama kehtib ka Eesti kohta. Seetõttu on väga oluline, et kaitsealade kaitsetõhusus 

oleks võimalikult optimaalne. Probleemi lahenduseks on Bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni liikmesriigid võtnud endale kohustuseks hinnata 60% oma territooriumil asuvatest  

kaitsealade kaitsetõhusust. Eesti, nagu enamus liikmesriigid, seda eesmärki ei täitnud. Eesti 

kohandas METT metoodikat eesmärgi täitmiseks ning Keskkonnaamet viis läbi hindamised 

aastatel 2010 ja 2020.  

Antud töö sisendiks oli Keskkonnaameti poolt läbi viidud hindamiste raames jäetud kommentaarid 

ja eelmisel kevadel Siim Štšjogolev’i poolt kaitstud magistritöö. Erinevalt eelmisel kevadel 

kaitstud magistritööst, keskenduti antud töös hindamiste raames kogutud kirjalike kommentaaride 

kvalitatiivsele uuringule. Kommentaare oli kokku 509, mida analüüsiti kaitsekorralduse tsükli, 

aastate ja kaitsealatüüpide kaupa. Töö analüüsi tulemused saab kokku võtta järgmiselt.  

Kaitsekorralduse tõhusus on paranenud. Tõusnud on valitseja teadmiste ja oskuste tase. 

Elementaarne kaitsekorraldus on tagatud. Kaitsealad on üldiselt korrektselt tähistatud ning teatised 

on välja saadetud. Näha on, et vajalik poliitiline tahe kaitsetõhususe tagamiseks on olemas. 

Kaitsealadel halduskoormus ainult suureneb. Arendada tuleb kontrollsüsteemi tõhusust. 

Järelevalve toimib tiheda inimasustusega piirkondades asuvatel kaitsealadel ning kalanduses.  

Järelevalve tõhusust ja võimekust tuleb parandada. Suurenenud on taastamistööde hulk. 

Töötajad on pädevad, aga kannatavad suure töökoormuse all. Lisategevusteks aega ei jää. 

Nõudmised töötajatele ainult suurenevad. Ligipääs erialastele koolitustele on oluline töötajate 

liikuvuse vähendamiseks ning nende oskuste arendamiseks. Täiendavalt soovitakse koolitada 

teiste ametkondade töötajaid looduskaitse teemadel.  

Töötajatel on oluline roll kohaliku kogukonna ja huvigruppide kaasamisel. Põlisrahvad on kahjuks 

pigem hääbuv nähtus ning üksikult juhtudel on neid kaasatud nende enda initsiatiivil. Kaitsealadel 

endal pole võimekust kaasata kohalikke rohkem kui vaja ning kohalik kogukond peab ise olema 

aktiivsem pool. Peab arendama kaasajate konflikti lahendamise oskuseid. Kohalikke on hakatud 
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rohkem kaasama kaitsekorraldustegevustesse peamiselt maahooldajatena. Vähendada tuleb 

kohalike skeptilist suhtumist ametnikesse.  

Oluline on ekspertide kaasamise võimalused ja tööde sisse tellimine. Kaitsealade enda suutlikkus 

on madal ning tegelevad peamiselt alade haldamisega ja tööde koordineerimisega. 

Valitsejatel on piisavalt informatsiooni ja andmeid otsuste tegemiseks. Probleemiks muutub pigem 

andmete aegumine ning informatsiooni kättesaadavus. Keskse kasutajasõbraliku infosüsteemi 

olemasolu ja rakendamine on vajalik. Andmed peavad olema kättesaadavad teadusuuringute ja 

kokkuvõtete tegemiseks nii piirkondlikul kui ka ülemaailmsel tasemel. Seirete ja uuringute hulk 

ja kvaliteet on paranenud. Ligipääs kaasaegsetele töövahenditele ja eritehnikale muutub ainult 

olulisemaks. Kaasaegsete töövahendite rakendamine muudab seirete ja uuringute tulemused 

täpsemaks. Nende kasutamine leevendab ka töötajate suur töökoormust. Töövahendite omamine 

ei ole enam majanduslikult otstarbekas ning seetõttu nende olulisus on vähenenud.  

Ebapiisav rahastus pärsib endiselt kaitsekorraldustegevusi. Kaitsetõhususe tõstmiseks tuleb  

rahastus siduda kaitseala kaitse-eesmärkidega ja/või kaitsekorralduskavaga. Tuleb arendada 

töötajate projekti kirjutamise oskust, kuna valdav rahastus on projektipõhine. Ebaedukate taotluste 

tõttu on jäänud vajalikud tööd tegemata. Hetkel valitsejatel väike sõnaõigus eelarve üle. Praegune 

rahastuskorraldus ei toeta kaitsekorraldust.  

Kommertsturism toetab kaitse-eesmärke ainult rahvusparkides. Teistel juhtudel valitsejatel 

kontakte erasektoriga ei ole. Koostöö on pigem juhtumipõhine ning vastavalt vajadusele. Sellistel 

juhtudel on valitsejal tavaliselt kooskõlastaja ja nõuandja roll. 
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Kaitstav ala Täitmise 
kuupäev

Küsimus Lisainfo Vastusevariant Punktid Lisainfo Tähendusühik Kood Kategooria

1 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Järelevalve liikumispiirangutest kinnipidamise üle on ebapiisav; järelevalvet tehakse kaitsealal eeskätt 
kalapüügieeskirja rikkujate üle, järelevalvet kaitseala kaitse-eeskirja rikkujate üle tehakse harva.

puudulik liikumispiirangute ja kaitseala kaitse-eeskirja  järelevalve; toimiv 
järelevalve kalapüügieeskirja osas

vajakud järelevalves; toimiv kalanduse järelevalve kaitsekorraldus

2 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 piirkonnas on liiga vähe inimesi, kes konkreetselt selle alaga tegeleksid inimressurssi puudus inimressurssi puudus inimressurss

3 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on piisavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel 3 Spetsialistid on pädevad tegema kaalutletud otsuseid, vahendid on kaasaegsed pädevad töötajad; kaasaegsed töövahendid pädevad töötajad; kaasaegsed töövahendid inimressurss; töövahendid
4 Nõmme-Mustamäe 

maastikukaitseala
23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 

vajakuid
2 Kaitseala kaitse-eeskirja on vaja uuendada. vananenud kaitseala kaitse-eeskiri vananenud kaitseala kaitse-eeskiri kaitsekorraldus

5 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Info kaitsealal toimuva, sh rikkumiste kohta ei pruugi jõuda kaitseala valitsejani. Probleem on ilmselt teadmatuses, 
vähemal määral järelevalves. Konreetsel kaitsealal suuri probleeme ei ole, see on rohkem üldine kommentaar.

otsutamiseks vajalik informatsioon ei jõua kaitseala valitsejani valitsejal puudulik info andmed

6 Panga maastikukaitseala 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Kaitsealale on tehtud kaitsekorra otstarbekuse ekspertiis (aastal 2019), mis tõi vajakud välja. tehtud kaitsekorra otstarbekuse ekspertiis; puudused tuvastatud kaitsekorra otstarbekus hinnatud kaitsekorraldus

7 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Järelevalve on vähene. vajakud järelevalves vajakud järelevalves kaitsekorraldus

8 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Probleemiks on kujunemas teabe ajakohasus. aegunud informatsioon; valitsejal infot piisavalt info ajakohastamine vajalik; valitsejal infot piisavalt andmed

9 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste infot on pädevaks planeerimiseks ja otsustamiseks ebapiisavalt 1 Metsaelupaikade infot on viimase 10 aasta jooksul uuendatud (nt Green Corridor 2012, KeA tellitud inventuur 2020) 
Info niiduelupaikade kohta on rohkem kui 10 aastat vana ja see vajab uuendamist. Liigiinfo teatud liikide osas lünklik

uuendatud metsaelupaikade andmed; uuendamata niiduelupaikade andmed; kohati 
liikide andmed puudulikud

info ajakohastamine vajalik; valitsejalik puudulik info andmed

10 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Kavaga telliteakse ka eksperthinnanguid (laudraja taastamine, ehitustegevuse võimalikkus Palukülas), seega väline abi 
on vajalik ja mõistlik kaalutletud otsuste tegemiseks (erapooletus)

kaasamine; vajalik info saadakse kaitsekorralduskavas planeeritud tegevustega ekspertide kaasamine kaasamine

11 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Kuna tegemist on maastikualaga, kus on pigem staatilised väärtused - klindiastang, mets eeskätt maastikuelemendina - 
on info piisav.

informatsiooni on piisavalt valitsejal info piisav andmed

12 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 2020-2021 toimub (metsa)elupaigatüüpide inventuur vananenud ja varem inventuuriga katmata aladel. uus uuring andmete uuendamiseks planeeritud info plaanipärane uuendamine andmed

13 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Info on piisav, kuid tõenäoliselt vananenud, põhiväärtused on luhaniidukooslused ja nende linnustik, mille seisund ajas 
muutub. kuid väärtuste info pole ajakohane.

informatsiooni on piisavalt; aegunud informatsioon info ajakohastamine vajalik; valitsejal infot piisavalt andmed

14 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Osad elustikurühmad vajavad täpsustamist. Natura elupaikade inventuur (peamiselt metsad) tehti 2019. aastal osades 
kaitseala piirkondades, mitte ülepinnaliselt.

osad elustikurühmad vajavad täpsustamist; Natura metsaelupaikade inventuur; 
uuring ei kata kogu kaitseala

valitsejal puudulik info andmed

15 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Kaitseala valitseja esindaja kohapealne suunav ja järelevalvav roll on kadunud. Varem iga-aastaselt toimunud mitmeid 
talguid enam peaaegu ei toimu (aeg-ajalt toimuvad siiski veel ELF-i korraldatud talgud). Puudub inimressurss uuringute 
(sh kordusuuringute) korraldamiseks või läbiviimiseks.

kaitseala valitseja järelevalve ja suunav roll on kadunud; talgud ei toimu enam 
regulaarselt; toimuvad ainult üksikud ELF-i korraldatud talgud; inimressurssi 
puudus uuringute tegemiseks

valitseja roll on vähenenud; inimressurssi puudus uuringute 
tegemiseks; aktiivsuse vähenemine

kaitsekorraldus; inimressurss; kaasamine

16 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 konkreetselt selle kaitsealaga eraldi inimene ei tegele. Lisaks tuleb tegeleda ka teiste piirkonna aladega. inimressurssi puudus; suur töökoormus inimressurssi puudus; suur töökoormus inimressurss

17 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks piisav 3 Ametis mitmeid spetsialiste, lisaks RMK. Samas on küsismus, kas KKI-s on piisavalt ressursse, et nö asjadel silm 
peale hoida. Rikkumistest eriti ei kuule

piisav hulk töötajaid; koostöö RMKga; ressurssi puudus KKIs; informatsioon ei 
jõua kaitseala valitsejani; nõrk järelevalve

piisavalt töötajaid; koostöö teiste ametkondadega; puudulik 
kommunikatsioon

inimressurss; koostöö; kaitsekorraldus

18 Panga maastikukaitseala 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Sellises olulises turismiobjektis peaks olema eraldi inimene, kes tegeleb külastuskorralduse- ja uurimisega ning suhtleb 
kohalike ja külastajatega. Järelevalve võiks olla veel tõhusam.

personali puudus külastajate ja kohalikega suhtlemiseks; järelevalve vajakud inimressurssi puudus külastuskorralduseks; järelevalve vajakud; väike 
kokkupuude kohalikega

inimressurss; kaitsekorraldus; kaasamine

19 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Looduskasutusel on väga suur koormus Vooremaal, kuna on suur ehitussurve. KE ja KKK koostamise eest vastutab 1 
inimene (kaitse planeerija). Järelvalves samuti vajakud.

suur töökoormus; järelevalve vajakud; suur looduskasutuse koormus suur töökoormus; järelevalve vajakud; suur looduskasutuse koormus inimressurss; kaitsekorraldus; tingimused

20 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Uute teadmiste lisandumisel on nende teadmiste töötajateni viimiseks vaja täiendkoolitusi (sh mõnede seniste 
põhimõtete ümberhindamised uute teadmiste valguses).

pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

21 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad kaitseeesmärkide saavutamiseks 
vajalikele nõuetele

3 Pädevus on hea. Keegi on ikka, kellelt saab abi, ekspertarvamust pädevad töötajad; kaasamine pädevad töötajad; ekspertide kaasamine inimressurss;  kaasamine

22 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 kaitseväärtused seotud luhaniitude ja nende elustikuga, otsused nõuavad spetsiifilisi teadmisi, seetõttu koolitus vajalik kaitsealale spetsiifilised teadmised; töötajatele täiendavate koolituste vajadus; 
pädevad töötajad

pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

23 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Linnavalitsuse ja teiste ametite töötajad, kes tegutsebvad kaitsealal vajaks looduskaitseteemalist koolitust. pädevad töötajad; looduskaitseteemalised koolitused teiste ametkondade 
töötajatele

pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine inimressurss; koostöö

24 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Kindlasti on juurde vaja koolitusi ja kaasata eksperte. täiendavate koolituste vajadus; kaasamine täiendavate koolituste vajadus; kaasamine kaasamine

25 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Laidudele ligipääs on raske ja ajakulukas, kuid laidude pärandkoosluste hooldamise ja taastamise toetusmäärad sellega 
ei arvesta. Head randumiskohad laidudel puuduvad või vajavad taastamist. Järelevalve kaitsekorra üle on puudulik. 
Ilmselt ei jätku raha ka Keskkonnaagentuuril (KAUR-il) riikliku seire seiresammudest kinnipidamiseks.

rahastus ei ole kaitseala põhine; puudulik järelevalve; keeruline geograafiline 
asukoht; riikliku seire seiresammudest ei suudeta kinni pidada

rahastus ei ole kaitseala põhine; vajakud järelevalves; keeruline 
geograafiline asukoht; ebapiisav rahastus

rahastus; kaitsekorraldus; tingimused

26 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Väikesed asjad saab tehtud. Mahukad tööd tulevad RMK eelarvest. Finantse pole alati kohe võtta, planeerime töid 
pikemale perioodile selle arvestusega.

väikesed asjad saab tehtud; RMK rahastus; tööd rahastuse ebakindluse tõttu 
planeeritud ajavaruga

rahastus ebakindel rahastus 

27 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Kaitsekorralduslikud tööd seotud peamiselt külastuskorraldusega. Kuna on tegemata, ilmselt eelarve pole täiesti piisav. 
Ala spetsiifikast lähtuvalt ei vaja suurt eelarvet

eelarveliste piirangute tõttu külastuskorraldusega seotud kaitsekorralduslikud tööd 
tegemata; piisaks väikesest eelarvest

rahastus ebakindel rahastus 

28 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Põhitööd Linnavalitsuse eelarvest või projektipõhine. LOV rahastus, projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; ebapiisav rahastus rahastus 

29 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Kaitsealal eraldi eelarvet pole. Rahastamine on juhuslik, selle juures pole midagi muutunud. kaitsealal eelarve puudub; ebaregulaarne rahastus ebapiisav rahastus; eelarve kaitseala-ülene rahastus 

30 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal on stabiilne kaitsekorralduslik eelarve, arendustegevus toimub süsteemivälise 
rahastusega

2 Pärandkoosluste hooldamise toetusi makstakse läbi PRIA, mitte kaitseala valitseja (KeA) eelarvest. Riiklik seire 
toimub Keskkonnaagentuuri (KAUR) eelarvest. Järelevalvet teeb keskkonnainspektsioon oma eelarvest. 
Arendustegevus toimub enamasti projektipõhiselt (nt KIK, Life). Pärandkoosluste taastamistoetused ja mereveotoetus 
tuleb enamasti Keskkonnaameti (KeA) eelarvest.

rahastus PRIA pärandkoosluste hooldamise toetusest; riiklik seire toimub 
Keskkonnaagentuuri eelarvest; järelevalve tuli selleaegsest 
Keskkonnainspektsioonist; projektipõhine rahastus; pärandkoosluste 
taastamistoetused ja mereveotoetus tuli Keskkonnaameti eelarvest

eelarve valitseja-väline rahastus

31 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal on stabiilne kaitsekorralduslik eelarve, arendustegevus toimub süsteemivälise 
rahastusega

2 Kaitsealade kaupa pole eraldi eelarvet. Riiklikult läheneme teistmoodi. kaitsealal eelarve puudub eelarve puudub rahastus

32 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal on stabiilne kaitsekorralduslik eelarve, arendustegevus toimub süsteemivälise 
rahastusega

2 Tallinna Linnavalitsus panustab LOV rahastus eelarve valitseja-väline rahastus

33 Panga maastikukaitseala 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Uurimis-ja arendustegevuse, kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine süsteemiväliselt (projektid). Vajalik meede: 
Rahastamise tagamine KKK täitmiseks (KIK jm). Stabiilne eelarve on plk-de hoolduse ja riikliku seire osas (samuti 
meretranspordi osas).

projektipõhine rahastus; stabiilne rahastus poollooduslike koosluste hoolduse, 
riikliku seire ja meretranspordi osas; vaja rahastus siduda kaitseala 
kaitsekorralduskavaga

eelarve valitseja-väline; rahastus ei ole kaitseala põhine rahastus

34 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Tegevused toimuvad projektipõhiselt või jooksvate toetuste najal projektipõhine rahastus; toetused eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

35 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Rahastus suures osas projektipõhine. projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

36 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub stabiilne eelarve; kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine toimub 
süsteemiväliste või ennustamatute toetustega

0 Eraldi eelarvet pole. Näiteks maastikuhoolduskava koostatakse KIK projektina. kaitsealal eelarve puudub; projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; eelarve kaitseala-ülene; rahastus ebakindel rahastus

37 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Mõningased töövahendid on olemas, kuid need ei ole piisavad kaitsekorralduslike 
eesmärkide saavutamiseks

1 Traktor laidude niitmiseks amortiseerus ja see võõrandati. Pontoonparv lammaste ja niitmistehnika veoks on 
amortiseerumas ja kantakse 2023. a maha. KeA enam suuremaid töövahendeid (traktorid, niidukid, kaarutajad, 
pakkijad, paadid, parved, kariloomad) ei soeta, olemasolevad vahendid on rendile antud ja rendilepingu lõppedes 
võõrandatakse või kantakse maha. Laiud on väikesed ja nendel asuvad pärandkooslused on veel väiksemad, hooldajatel 
ei tasu praeguste pindalapõhiste toetustariifide ja investeerimistoetuste juures töövahendite ostmine ära.

olemasolev eritehnika on amortiseerumas; eritehnika soetamine ei ole 
majanduslikult mõistlik; keeruline geograafiline asukoht

tehnika olemasolu olulisus väheneb; keeruline geograafiline asukoht töövahendid; tingimused

38 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 sootide, puude ümbruse ja pehmete alade hooldamiseks mõeldud eritehnika ei ole laialdaselt kättesaadav, kuid 
viimastel aastatel on hooldusvõimalused paranenud.

eritehnika kättesaadavus piiratud; hooldusvõimalused on paranenud eritehnika kättesaadavus piiratud; hooldusvõimalused on paranenud töövahendid

39 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Kaitsekorralduslikku IT-tuge pole, kuid üldiselt saavad asjad aetud. Välitöödele vaja nutikamaid vahendid andmete 
sisestamiseks.

puudulik IT tugi töötajatele; kaasaegsemate töövahendite vajadus madal digivõimekus andmed 

40 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 KeA-l väiksemamahuliste tööde tegemiseks vahendid olemas (saed, trimmerid). elementaarsed töövahendid olemas elementaarsed töövahendid olemas töövahendid
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41 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on kaitseeesmärkide saavutamiseks piisavad 3 Suurem enamus kaitsekorralduslikest töödest teeb Viljandi Linnavalitsus (hallatav asutus Viljandi Linnahooldus). koostöö LOVga; töövõtu allhanked töövahendite puudumisel allhanked töövahendid
42 Hiiumaa laidude 

maastikukaitseala
01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 

vajakuid
2 Ülereguleeritud liikumispiirangute tõttu on kaitseeeskirja rakendamine ebarealistlik (lubade väljastamine), järelevalve 

nõrk. Vajalikud meetmed: Eeskirjaga leevendada liikumispiiranguid, järelevalvet tõhustada.
vajakuid esineb järelevalves; kaitse-eeskirja rakendamisel ülereguleeritud 
liikumispiirangute tõttu; keskkonnalubade väljastamisel

vajakud järelevalves ja kaitse-eeskirja rakendamisel kaitsekorraldu

43 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Regioonis on liiga vähe inimesi. inimressurssi puudus inimressurssi puudus inimressurss

44 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Järelevalve on vähene. Vajalikud meetmed: Järelevalve tõhustamine. vajakud järelevalves vajakud järelevalves kaitsekorraldus

45 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on olulised puudujäägid seaduse ja eeskirja rakendamisel (nt. oskused, 
korralduslikud puudused, ms)

1 Inimressursi puudus, järelevalve nõrkus, finantsressursi puudus (kaitsekorralduslikus tegevuses, väärtuste säilimise 
tagamiseks ja tutvustamiseks) Vajalikud meetmed: Töökorralduse tõhustamine, KKK kinnitamine

inimressurssi puudus; finantsressurssi puudus; puudulikud 
kaitsekorraldustegevused; puudulik kaitsekorralduskava;vajalik töökorralduse 
tõhustamine

inimressurssi puudus; ressurssi puudus; puudulik kaitsekorralduskava; 
tegevuste prioteriseerimine

inimressurss; kaitsekorraldus

46 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Poollooduslikust kooslusest on kujunenud külastatav ala, mistõttu plk hooldamine kohustusliku tegevusena on otstarvet 
kaotamas; on esinenud kooskõlastamata rahvaüritusi. Vajalikud meetmed: Väärtusliku plk täpsem määratlemine KKKs 
(kinnitamisel). Järelevalvet peaks tõhustama.

suurenev külastuskoormus; hoolduskoormuse vähenemine; kooskõlastamata 
rahvaüritused; täpsema kaitsekorralduskava koostamine; järelevalve vajakud

hoolduskoormuse vähenemine;   kaitsekorralduskava koostamine;  
järelevalve vajakud

tingimused; kaitsekorraldus 

47 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Inimressursi puudus (seire). Vajalikud meetmed: Töökorralduse tõhustamine, prioritiseerimine vajakud tööjõu olemasolus seiretegevuse läbiviimiseks; vajalik töökorralduse 
tõhustamine; tegevuste prioritiseerimine

inimressurssi puudus seires; vajalik tegevuste prioritiseerimine; inimressurss; kaitsekorraldus

48 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Piiranguvööndi metsades puuduvad selged juhised/reguleerimisvõimalused LD metsaelupaigatüüpide majandamiseks. 
Vajalikud meetmed: Vaja oleks kinnitada riiklikul tasemel suunised LD elupaigatüüpide majandamiseks/kaitse 
korraldamiseks majandatavatest vööndites

puudulikud juhised loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide majandamiseks vajakud kaitseala majandamisel kaitsekorraldus

49 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Külastusmõju info ebapiisav. Vajalikud meetmed: Teha külastusuuringuid. täiendavate külastusuuringute vajadus valitsejal puudulik info andmed

50 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Peamiste kaitseeesmärkide kohta on info üldjoontes olemas. Vajalikud meetmed: Täpsustada vaja koosluste piire, 
liigirühmade esinduslikkust.

informatsiooni on piisavalt; täpsustada vaja koosluste piire ja liigirühmade 
esinduslikkust

valitsejal puudulik info andmed

51 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Vajalik oleks külastuskoormuse uuring, mis oluliselt mõjutab kaitseala. Uuringu läbiviimine on aga keeruline. täiendavate külastusuuringute vajadus valitsejal puudulik info andmed

52 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Ebapiisav on info metsaelupaigatüüpide osas, kuid need katavad väga väikese osa kaitsealast; osaliselt teave ebatäpne 
ka poollooduslike koosluste seisundist. Vajalikud meetmed: Tellida elupaigatüüpide inventuur.

puudulikud andmed metsaelupaigatüüpide ja poollooduslike koosluste seisundist; 
täiendava elupaigatüüpide uuringu vajadus

valitsejal puudulik info andmed

53 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste infot on pädevaks planeerimiseks ja otsustamiseks ebapiisavalt 1 Tellitud mitmeid loodus- ja kultuuripärandiväärtuste inventuure Vajalikud meetmed: Vajalike inventuuride 
tellimine/kaitsekorralduseks vajaliku info hankimine

erinevad loodus- ja kultuuripärandväärtuste inventuurid planeeritud info plaanipärane uuendamine andmed

54 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on kõigis valdkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

3 KKK koostamiseks inventeeriti põhjalikult põhjalik inventuur tehtud valitsejal info piisav andmed

55 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Teatud elustikurühmad vajavad täpsustamist. Vajalikud meetmed: Lisainventuurid. täiendavate elustikurühmade uuringute vajadus valitsejal puudulik info andmed

56 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Talguid ja inimestega suhtlemist vähem kui Administratsiooni ajal. Vajalikud meetmed: Rohkem koostööd kohalikega, 
rohkem teavitust külastajatele.

kogukonna kaasamist vähem; vajalik teavitustöö ja koostöö kohalikega; 
inimressurssi puudus

inimressurssi puudus lisategevuste läbiviimiseks inimressurss

57 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Puudub inimene, kes tegeleks KKK tööde koordineerimisega eramaadel. inimressurssi puudus; vajakud tööde koordineerimisel eramaadel inimressurssi puudus lisategevuste läbiviimiseks inimressurss

58 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Oleks võimalik rohkem plaanitud tegevusi ellu viia kui oleks kaitse korraldamise spetsialist. inimressurssi puudus; plaanitud tegevused tegemata inimressurssi puudus plaanitud tegevuste läbiviimiseks inimressurss

59 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Järelevalves vajakud. Vajalikud meetmed: Järelevalve tõhustamine. inimressurssi puudus järelevalves inimressurssi puudus järelevalves inimressurss

60 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on oluliste tegevuste jaoks ebapiisav (personali puudumise tõttu on olulist 
tegemata jäänud)

1 Seired, koostöö kohaliku kogukonnaga, kaitsekorralduskava koostamine, kaitsekorralduslikud tegevused, järelevalve 
jne Vajalikud meetmed: Rahvusparkide töögrupi poolt koostatav arendusprogramm, töökorralduse tõhustamine

planeeritud kaitsekorraldustegevused tegemata; rahvusparkide töögruppi poolt 
koostatav arendusprogrammi ettepanek; töökorralduse tõhustamine; inimressurssi 
puudus

töögruppi moodustamine; töökorralduse tõhustamine; inimressurssi 
puudus

kaasamine; kaitsekorraldus; inimressurss

61 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks piisav 3 Ala ei eelda pidevat sebimist väike halduskoormus; piisav inimressurss piisav inimressurss inimressurss

62 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Kaitsekorralduse tulemuslikkuse seires. Vajalikud meetmed: Töökorralduse tõhustamine, tegevuste prioritiseerimine. inimressurssi puudus kaitsekorralduse tulemuslikkuse seires; töökorralduse 
tõhustamine; tegevuste prioritiseerimine

inimressurssi puudus seires; töökorralduse tõhustamine inimressurss; kaitsekorraldus

63 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on oluliste tegevuste jaoks ebapiisav (personali puudumise tõttu on olulist 
tegemata jäänud)

1 Kaitseala KE ja KKK koostamise ja keskkonnakasutuse lubade kooskõlastamise eest vastutab sisuliselt 2 inimest 
muude tööde kõrvalt. Teiste administratiivsete tasemete panus ala kaitse korraldamisse on väike – peamiselt 
looduskasutuse spetsialistide poolt keskkonnakasutuslubade ja kooskõlastuste väljastamisel. Vajalikud meetmed: 
Kaitseala suuruse ja kaitsekorralduslike probleemide rohkuse tõttu peaks olema vähemalt üks vastutav isik, kes 
tegeleks ainult antud kaitsealaga.

suur töökoormus; vastutava töötaja puudus; koostöö teiste ametkondadega suur töökoormus; vastutava töötaja puudus; koostöö teiste 
ametkondadega; inimressurssi puudus

inimressurss; koostöö

64 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Alati võib paremini. pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

65 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Erialaseid koolitusi vaja. Vajalikud meetmed: Koolitusprogrammis arvestamine. pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

66 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Erialaseid koolitusi vaja Vajalikud meetmed: Koolitusprogrammis arvestada pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

67 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Täiendav koolitus on vajalik maaomanikule, kes tegeleb külastuse korraldamisega kaitsealal. Vajalikud meetmed: 
Koolituste korraldamine.

pädevad töötajad; maaomanikele täiendavate koolituste vajadus 
külastuskorraldustegevuse läbiviimiseks kaitsealal

pädevad töötajad; maaomanikele täiendavate koolituste vajadus inimressurss; kaasamine

68 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Pädevus on olemas aga alati võib paremini pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

69 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Erialaseid koolitusi vaja. Vajalikud meetmed: Koolitusprogrammis arvestamine. pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

70 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Linnavalitsus jt vastutavad ametkonnad vajavad looduskaitseteemalist koolitust pädevad töötajad; looduskaitseteemalised koolitused teiste ametkondade 
töötajatele

pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine inimressurss; koostöö

71 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Kuna kaitseala eest vastutab vaid 2 inimest, siis pole võimalik nende kompetents kõigis kaitsekorralduslikes 
küsimustes. Vajalikud meetmed: Vajalikud täiendkoolitused ning ekspertide kaasamise võimalused.

suur töökoormus; töötajatele täiendavate koolituste vajadus; ekspertide kaasamise 
võimalused; võimalike teadmiste piir; pädevad töötajad

suur töökoormus; töötajatele täiendavate koolituste vajadus; 
ekspertide kaasamise võimalused; pädevad töötajad

inimressurss; kaasamine

72 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Nt riigile kuuluvad hooned on renoveerimata. puudulik rahastus ebapiisav rahastus rahastus

73 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Pidev eelarveline tahastus puudub. Kogu tegevus kaitsealal on projektipõhine. ebaregulaarne rahastus; projektipõhine tegevus eelarve valitseja-väline; eelarve kaitseala-ülene; ebapiisav rahastus rahastus

74 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Kaitseala ei nõua suurt eelarvet. rahuldav rahastus rahuldav rahastus rahastus

75 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Toetusmeetmed puuduvad kultuuripärandi kaitse osas Vajalikud meetmed: Toetusmeetmete väljatöötamine puudulikud toetusmeetmed kultuuripärandi kaitse osas ebapiisav rahastus rahastus

76 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 RMK hooldab pidevalt puhkekohtasid ja matkaradasid RMK hooldab pidevalt puhkekohtasid ja matkaradasid rahuldav rahastus; eelarve valitseja-väline rahastus

77 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Kaitsekorralduslike tööde teostamiseks, järelevalveks. Vajalikud meetmed: KKK kinnitamine, mille alusel vajalikud 
tegevused, KKK täitmine (projektid jm).

rahastus kaitsekorralduslike tööde tegemiseks ja järelevalveks; puudulik 
kaitsekorralduskava; planeeritud tegevuste elluviimine

rahuldav rahastus; rahastus ei ole kaitseala põhine;  eelarve valitseja-
väline

rahastus

78 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Linnavalitsuse eelarve projektipõhine LOV rahastus, projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; ebapiisav rahastus rahastus
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79 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Rahastamine on juhuslik. Vajalikud meetmed: Täpsustada rahastamisskeeme ning järgida rahastamisel 
kaitsekorralduskavas kavandatut.

ebaregulaarne rahastus; puudulik rahastamisskeem; siduda rahastus 
kaitsekorralduskavaga

ebapiisav rahastus; rahastus ei ole kaitseala põhine rahastus

80 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Stabiilne eelarve poollooduslike koosluste hoolduse ja riikliku seire osas, meretranspordi osas. stabiilne eelarve poollooduslike koosluste hoolduse, riikliku seire ja 
meretranspordi osas

eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

81 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub stabiilne eelarve; kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine toimub 
süsteemiväliste või ennustamatute toetustega

0 Siiani rahastamine KIK projektide kaudu. rahastus KIK projektipõhine eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

82 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Uurimis- ja arendustegevuse, kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine süsteemiväliselt (projektid). Vajalikud 
meetmed: Rahastamise tagamine KKK täitmiseks (KIK jm).

projektipõhine rahastus; vajalik rahastuse tagamine kaitsekorralduskava täitmiseks eelarve valitseja-väline; rahastus ei ole kaitseala põhine; rahastus 
ebakindel

rahastus

83 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Stabiilne eelarve on riiklikul seirel, muud rahad tulnud valdavalt KIKist, seega süsteemiväliselt. stabiilne eelarve riiklikul seirel eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

84 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Uurimis- ja arendustegevus, kaitsekorralduslik tegevus tuleb süsteemiväliselt (projektid) projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

85 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Stabiilne on üksnes RMK puhkekohtade korrastamise rahastus ainult RMK rahastus stabiilne eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

86 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Projektipõhine arendus. Vajalikud meetmed: Vajaliku rahastusplaani esitamine KKK, mille alusel rahastuse tagamine 
(KIK jm).

projektipõhine rahastus; siduda rahastus kaitsekorralduskavaga eelarve valitseja-väline; rahastus ei ole kaitseala põhine; rahastus 
ebakindel

rahastus

87 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Väga väike rahastus ebakindel rahastus ebakindel rahastus

88 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub stabiilne eelarve; kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine toimub 
süsteemiväliste või ennustamatute toetustega

0 Kaitsealal eraldiseisvat eelarvet ei ole. Vajalikud meetmed: Kindlustada jätkusuutlik alaline rahastamine. kaitsealal eelarve puudub; jätkusuutliku rahastuse vajadus eelarve kaitseala-ülene; rahastus ebakindel rahastus

89 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Olulised puuduvad vahendid on ERF-st taotletud. töövahendid projektipõhised elementaarsed töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid

90 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Puudub eritehnika sootide, puude ümbruste ja pehmete alade hooldamiseks. eritehnika puudus keerulisemate alade hooldamiseks elementaarsed töövahendid on olemas; eritehnika puudus töövahendid

91 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on kaitseeesmärkide saavutamiseks piisavad 3 Töövahendid puuduvad, kõik plaanitud tööd ostetakse sisse. Vajalik pastaks projektide kirjutamiseks. Ei oska valida, 
kas õige on 0 või 3.

kõik plaanitud tööd ostetakse sisse; töövahendite olulisus väheneb vajalikud töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid

92 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on kaitseeesmärkide saavutamiseks piisavad 3 Töövahendid on valdavalt maaomanikul kui külastuse korraldajal. Töövahendid on valdavalt maaomanikul kui külastuse korraldajal. vajalikud töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid
93 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 

kaitse-eesmärkide saavutamist
2 RMK-l puudujääk tehnika osas (vajab eritehnikat). Vajalikud meetmed: Eritehnika soetamine. RMKl täiendava eritehnika vajadus elementaarsed töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid

94 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on kaitseeesmärkide saavutamiseks piisavad 3 Kõik sisseostetavad teenused kõik plaanitud tööd ostetakse sisse vajalikud töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid
95 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 

kaitse-eesmärkide saavutamist
2 Puuduvad mõned vahendid tulemusseire efektiivseks läbiviimiseks. Vajalikud meetmed: Tulemusseire tehnika loetelu 

koostamine ning varustuse ostmine.
puudulikud töövahendid seiretegevusteks; töövahendite organiseerimise vajadus elementaarsed töövahendid on olemas; tulemusseire tehnika puudus töövahendid

96 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Ressursse vajalike tegevuste tegemiseks võiks olla rohkem. ressurssi puudus ressurssi puudus kaitsekorraldus

97 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Valitseja oskusteave on paranenud, kuid eeskirja uuendamine on algusjärgus. valitseja oskusteave on paranenud; vanaenud kaitse- eeskiri valitseja oskused paranenud; vananenud kaitse- eeskiri kaitsekorraldus

98 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste infot on pädevaks planeerimiseks ja otsustamiseks ebapiisavalt 1 Puuduvad elupaikade kaasaegsed andmed. Selle puuduse likvideerimiseks viiakse 2020-2021 aastatel läbi kavandatava 
Raja-Kärevere looduskaitseala Kärevere loodusala ulatuses (mõningate väiksemate erisustega) loodusdirektiivi 
elupaikade inventuur.

puuduvad elupaikade kaasaegsed andmed; info plaanipärane uuendamine info plaanipärane uuendamine; valitsejal puudulik info andmed

99 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Kohati on tegu vananenud andmetega, suures plaanis on andmed olemas ja kasutatavad. Täheldatud on Valgjärve 
veetaseme muutusi, ümberringi kraavid puuduvad, ilmselt on tegu põhjaveetaseme muutusega (kas on seos turba 
kaevandamiseg?).

aegunud informatsioon; informatsiooni on piisavalt; selgitamata muutused 
looduskeskkonnas

valitsejal puudulik info andmed

100 Nigula looduskaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Teostatud inventuurid ja seired ei jõua piisavalt kiirelt ja alati Keskkonnaregistrisse. seireinfo liikumine aeglane (>Keskkonnaregistris kaasajastamata informatsioon) seireinfo liikumine aeglane andmed 

101 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Info võiks olla alati kaasaegsem. aegunud informatsioon valitsejal puudulik info andmed

102 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 2020. a inventeeriti lausaliselt kõik natura elupaigatüübid kaitsealal. Liigiinfo on täienenud riikliku seire raames ja 
elupaigatüüpide inventeerimisel.

asjakohane informatsioon valitsejal info piisav andmed

103 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks piisav 3 Kunagise kaitseala põhise administratsiooni kadusmiega töötajate hulka eraldi välja tuua ei saa. Sõltuvalt teemadest 
võib kaitsekorralduslikes protsessides osaleda erivaldkonna spetsialiste.

Töökorraldus võimaldab kaasatavate töötajate hulka vastavalt olukorrale varieerida töötajate paendlik rakendamine (tegevuste prioteriseerimine?) kaitsekorraldus

104 Nigula looduskaitseala 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Vajalikud oleksid nii KeA töötajate kui ka huviliste (sh maaomanike) looduskaitse teemalised koolitused (sh nt kaitse-
eesmärgiks olevate liikide/koosluste elupaiganõudluse ja elupaikade soodsa seisundi saavutamise teemalisi koolitusi).

teiste ametkondade töötajate ja väliste osapoolte looduskaitse teemaliste 
koolituste vajadus

täiendavate koolituste vajadus kaasamine

105 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad kaitseeesmärkide saavutamiseks 
vajalikele nõuetele

3 Koolitusvajaduse kaarditamine toimub arenguvestluste käigus ja ettepanekuid koolistusteks on reeglina ka arvestatud. koolitusteemasid kohandatakse kaitsekorralduse arengut ja töötajaid arvestavalt pädevad töötajad inimressurss

106 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Probleem on kraavide sulgemistega, mille jaoks raha napib, planeeritud töid pole alustatud ja kavas on neid sulgeda jupi 
kaupa.

puudulik rahastus teatud planeeritud tegevustele; töid tehakse osade kaupa rahastus ebakindel rahastus

107 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on piisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 3 Eelarve ei ole kaitseala põhine. Kaitsekorralduskavaga planeeritud kaitsekorralduslikke tegevusi on jõudumööda 
realiseeritud. Vahepeal täienenud teadmiste alusel on mõnede kaitsekorralduskavaga planeerutud tegevuste prioriteet 
vähenenud ja neid ei ole enam mõtekas ellu viia.

eelarve ei ole kaitsealapõhine; planeeritud tegevusi on osade kaupa tehtud; tööde 
ja tegevuste prioteriseerimine 

rahastus ebakindel; tegevuste prioriseerimine rahastus; kaitsekorraldus

108 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub stabiilne eelarve; kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine toimub 
süsteemiväliste või ennustamatute toetustega

0 RMK on teinud kaitsealal mudakonna sigimisveekogude taastamis- ja hooldustöid. teiste ametkondade rahastus eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

109 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Projektipõhisus - näiteks Allikasoo LIFE projekt võimaldas allikasoode seisundiga alles midagi ette võtta. Samas on 
kasutegur väike, kui kaitsealaga vahetult piirnevad maaparandusobjektid samal ajal rekonstrueeritakse.

projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

110 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Välitöödeks vajalikud kaasaegsed gps seadmed ei ole alati võimaldatud. Kasutatakse alternatiivina isiklikku mobiili. kaasaegsed töövahendid ei ole alati kättesaadavad töövahendeid alati ei piisa töövahendid

111 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Piiranguvööndi metsades puuduvad selged juhised/reguleerimisvõimalused LD metsaelupaigatüüpide majandamiseks. 
Vajalikud meetmed: Vaja oleks kinnitada riiklikul tasemel suunised LD elupaigatüüpide majandamiseks/kaitse 
korraldamiseks majandatavatest vööndites

puudulikud juhised loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide majandamiseks vajakud kaitseala majandamisel kaitsekorraldus

112 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on olulised puudujäägid seaduse ja eeskirja rakendamisel (nt. oskused, 
korralduslikud puudused, ms)

1 Hoiuala kaitsekord on liiga üldine, kuid rakendunud. liiga üldine kaitsekord vajakud rakendamisel kaitsekorraldus

113 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Piiranguvööndi metsades puuduvad selged juhised/reguleerimisvõimalused LD metsaelupaigatüüpide majandamiseks. 
Vajalikud meetmed: Vaja oleks kinnitada riiklikul tasemel suunised LD elupaigatüüpide majandamiseks/kaitse 
korraldamiseks majandatavatest vööndites.

puudulikud juhised loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide majandamiseks vajakud kaitseala majandamisel kaitsekorraldus

114 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Puudujäägid valitseja oskusteabes ja aktuaalses infos puudused valitseja oskusteabes ja informatsioonis vajakud valitseja teadmistes ja oskustes kaitsekorraldus

115 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste infot on pädevaks planeerimiseks ja otsustamiseks ebapiisavalt 1 Teatud elustikurühmad, elupaigad vajavad täpsustamist. Vajalikud meetmed: Lisa inventeerimised täiendavate elustikurühmade ja elupaikade uuringute vajadus valitsejal puudulik info andmed
116 Meenikunno looduskaitseala 

(2012 maastikukaitseala)
06/12/2012 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 

otsustamiseks
2 Üldiselt on ala hästi uuritud. Info mitmete liigirühmade osas on vananenud ja vajab ajakohastamist. informatsiooni on piisavalt; aegunud informatsioon info ajakohastamine vajalik; valitsejal infot piisavalt andmed

117 Nigula looduskaitseala 01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Olemasolev info ei ole jõudnud Keskkonnaregistrisse seireinfo aeglane liikumine valitsejal puudulik info andmed

118 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste infot on pädevaks planeerimiseks ja otsustamiseks ebapiisavalt 1 Vaja läbi viia ulatuslikud elustiku ja elupaigatüüpide inventuurid KKK koostamise raames. põhjalike inventuuride läbiviimise vajadus valitsejal puudulik info andmed

119 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on kõigis valdkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

3 Tõenäoliselt suhtel hea taustainfoga kaitseala, kuid info rakendusoskus kahaneb informatsiooni on piisavalt; info rakendusoskus kahaneb valitsejal info piisav; oskuste kahanemine andmed; inimressurss

120 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks piisav 3 Kaitseala KE ja KKK koostamise ja keskkonnakasutuse lubade kooskõlastamise eest vastutab sisuliselt üks inimene 
muude tööde kõrvalt. Teiste administratiivsete tasemete panus ala kaitse korraldamisse on väga väike. Vajalikud 
meetmed: Kaitseala suurust arvestades piisab ühest vastutajast, kuid parandama peaks rahastamist

suur töökoormus; väike koostöö teiste ametkondadega; ebapiisav rahastus; piisav 
inimressurss

suur töökoormus; koostöö teiste ametkondadega; ebapiisav rahastus; 
piisav inimressurss

inimressurss; koostöö; rahastus

121 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on oluliste tegevuste jaoks ebapiisav (personali puudumise tõttu on olulist 
tegemata jäänud)

1 Kaitseala KE ja KKK koostamise ja keskkonnakasutuse lubade kooskõlastamise eest vastutab sisuliselt üks inimene 
muude tööde kõrvalt. Teiste administratiivsete tasemete panus ala kaitse korraldamisse on väga väike. Vajalikud 
meetmed: Kaitseala suuruse ja kaitsekorralduslike probleemide rohkuse tõttu peaks olema vähemalt üks vastutav isik, 
kes tegeleks ainult antud kaitsealaga.

suur töökoormus; väike koostöö teiste ametkondadega; ebapiisav rahastus; puuduv 
vastutavtöötaja

suur töökoormus; koostöö teiste ametkondadega; ebapiisav rahastus; 
inimressurssi puudus

inimressurss; koostöö; rahastus

122 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Kaitseala eest vastutavad ja sellega tegelevad töötajad puuduvad 0 Keda mõeldakse? puudulik vastus puudulik vastus puudulik vastus

123 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Kuna kaitseala eest vastutab sisuliselt vaid üks inimene, siis pole võimalik tema kompetents kõigis kaitsekorralduslikes 
küsimustes. Vajalikud meetmed: Vajalikud ekspertide kaasamise võimalused

suur töökoormus; ekspertide kaasamise võimalused; võimalike teadmiste piir; 
pädevad töötajad

suur töökoormus; ekspertide kaasamise võimalused; pädevad töötajad inimressurss; kaasmine

124 Nigula looduskaitseala 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 RMK partneritele looduskaitsebioloogide põhimõtete aluskoolitus RMK partneritele looduskaitsebioloogide põhimõtete aluskoolitus; pädevad 
töötajad

pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine inimressurss; koostöö
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125 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Kuna kaitseala eest vastutab sisuliselt vaid üks inimene, siis pole võimalik tema kompetents kõigis kaitsekorralduslikes 
küsimustes. Vajalikud meetmed: Vajalikud täiendkoolitused ning ekspertide kaasamise võimalused.

suur töökoormus; töötajatele täiendavate koolituste vajadus; ekspertide kaasamise 
võimalused; võimalike teadmiste piir; pädevad töötajad

suur töökoormus; töötajatele täiendavate koolituste vajadus; 
ekspertide kaasamise võimalused; pädevad töötajad

inimressurss; kaasmine

126 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Riigieelarveline rahastus kaitsekorralduslike tegevuste jaoks puudub, v.a. riiklik seire ja kaitseala valitsemine (admin. 
tase). Järelvalve kulud tulevad KKI elarvest, kuid tegu pole alapõhiste kuludega. Vajalikud meetmed: Eelarve 
määratlemine vastavalt KKK-le.

riiklik rahastus puudub, v.a. Riiklik seire ja kaitseala valitsemine; KKI rahastus; 
siduda eelarve kaitsekorralduskavaga

eelarve valitseja-väline; rahastus ei ole kaitseala põhine; piisav 
rahastus

rahastus

127 Nigula looduskaitseala 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Kas projektid on ka eelarve. RMK eelarve külastus projektipõhine rahastus; RMK rahastus eelarve valitseja-väline; ebapiisav rahastus rahastus

128 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Eelarve puudub 0 Riigieelarveline rahastus kaitsekorralduslike tegevuste jaoks puudub, v.a. riiklik seire ja kaitseala valitsemine (admin. 
tase). RMK eelarves toimub külastuskorralduslike kulude katmine. Järelvalve kulud tulevad KKI eelarvest, kuid tegu 
pole alapõhiste kuludega. Vajalikud meetmed: Eelarve määratlemine vastavalt KKK-le.

riiklik rahastus puudub, v.a. Riiklik seire ja kaitseala valitsemine; 
külastuskorralduskulud katab RMK; järelevalve kulud katab KKI; siduda eelarve 
kaitsekorralduskavaga

eelarve kaitseala-ülene; rahastus ei ole kaitseala põhine; ebapiisav 
rahastus

rahastus

129 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on ebapiisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 1 Meil kasutatakse tegevuspõhist (taastamised, seire, planeerimine jne), mitte kaitsealapõhist eelarvestamist tegevuspõhine rahastus; kaitsealal eelarve puudub eelarve kaitseala-ülene; ebapiisav rahastus rahastus

130 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub stabiilne eelarve; kaitsekorralduslike tegevuste rahastamine toimub 
süsteemiväliste või ennustamatute toetustega

0 RMK võiks panustada rohkem. Vajalikud meetmed: Kindlustada alaline eelarve kaitsealal eelarve puudub; RMK rahastus eelarve valitseja-väline; eelarve kaitseala-ülene; rahastus ebakindel rahastus

131 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 RMK minimaalne külastuskorralduslik rahastus on olemas, samuti riiklik seire. Vajalikud meetmed: Rahastuse 
leidmine PLK-de, tähistuse (RMK?), seire, uuringute, inventuuride jms. jaoks vastavalt KKKle.

RMK rahastus; riikliku seire rahastus; siduda rahastus kaitsekorralduskavaga eelarve valitseja-väline; rahastus ei ole kaitseala põhine; rahastus 
ebakindel

rahastus

132 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Valdav osa kaitsekorralduslike tegevuste rahastusest projektipõhine projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

133 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on kaitseeesmärkide saavutamiseks piisavad 3 Kaitsekorralduslikke tegevusi teeb/tellib peamiselt RMK (v.a. seired), kellel on ka vastavad töövahendid. Kaitseala 
valitsejal on olemas transpordivahendid objekti külastamiseks.

transpordivahend on olemas; tööd tellitakse sisse; töövahendid töö tegijal vajalikud töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid

134 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Mõningased töövahendid on olemas, kuid need ei ole piisavad kaitsekorralduslike 
eesmärkide saavutamiseks

1 Peamiselt on olemas elementaarsed transpordivahendid, kuid puuduvad ressursid nende sihtotstarbeliseks 
rakendamiseks (uuringud, seire), v.a. OPi rahastusel tellitavad tööd. Paljusid kaitsekorralduslikke tegevusi teeb/tellib 
RMK. Vajalikud meetmed: Puuduvad täielikult PLK-de hooldamise tehnika ja vajalikud abivahendid.

olemasolevaid transpordivahendeid ei saa ressurssi puuduse tõttu sihtotstarblikult 
rakendada; palju töid teeb RMK; puudu poollooduslike koosluste hooldamise 
tehnika ja abivahendid

ebapiisavad töövahendid; vajakud olemasolevate töövahendite 
rakendamisel

töövahendid

135 Haanja looduspark 19/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Inimressurssi on vähe. inimressurssi puudus inimressurssi puudus inimressurss

136 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on piisavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel 3 järelevalvet tehakse kalapüügijärelevalve raames toimiv kalapüügijärelevalve toimiv kalapüügijärelevalve kaitsekorraldus
137 Käntu-Kastja hoiuala 

(Läänemaa)
23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on olulised puudujäägid seaduse ja eeskirja rakendamisel (nt. oskused, 

korralduslikud puudused, ms)
1 Hoiuala kaitserežiim on üldine, seega mitmed tegevused reguleerimata. üldine kaitserežiim; mitmed tegevused reguleerimata vajakud rakendamisel kaitsekorraldus

138 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Kaitsekorralduslike tegevuste elluviimiseks ja kohaliku kogukonnaga suhtlemiseks on vähe inimressurssi. Järelevalve 
on nõrk. Tõsta ühiskonna keskkonnateadlikkust. tõstmine.

inimressurssi puudus; kaitsekorralduslike tegevuste elluviimine puudulik; 
kohaliku kogukonnaga suhtlemine puudulik; vajakud järelevalves; ühiskonna 
keskkonnateadlikkuse tõstmine

inimressurssi puudus lisategevuste läbiviimiseks; vajakud 
järelevalves; kaasamine; teadlikkuse tõstmine

inimressurss; kaitsekorraldus; kaasamine

139 Lahepera hoiuala 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 NB! Spetsiifiline alapõhine eeskiri puudub kaitsealal alapõhist kaitse-eeskirja pole kaitse-eeskirja pole kaitsekorraldus

140 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Kuna tegu on väga suure alaga (sh mereala) ei ole piisavalt aja- ja inimressurssi, et kontrollida kaitse-eeskirja järgmist 
(järelvalve). Probleemne on olnud eelkõige kalastuse ja laidudel/väikesaartel liikumispiirangute järelvalve. Siinkohal 
võib olla puudulik ka teavitustöö. Uue-kaitse eeskirja eelnõuga käib kaasas ka eraldi liikumispiirangute online 
kaardirakendus ning nii RMK kui ka maa-amet töötavad selle nimel, et liikumispiirangud oleksid olemas nende 
kaardirakendustes.

suur territoorium; vajakud järelevalves; inimressurssi puudus; puudulik kalastuse 
ja liikumispiirangute järelevalve; teavitustöö vajadus; liikumispiirangute 
veebipõhine kaardirakendus

rakendamine keeruline geograafilise asukoha tõttu; vajakud 
järelevalves; inimressurssi puudus; teavitustöö; investeering 
digivõimekusse

kaitsekorraldus; inimressurss; 
tingimused; andmed

141 Naissaare looduspark 23/10/2020 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Valitseja oskused on head aga alati võiks olla rohkem eelarvelisi vahendeid. valitsejal head oskused; ebapiisav rahastus valitseja head oskused; ebapiisav rahastus kaitsekorraldus; rahastus

142 Haanja looduspark 19/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 PLK-sid oleks vaja üle vaadata. poollooduslike koosluste informatsioon puudulik valitsejal puudulik info andmed

143 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 (kaitse-eesmärgiks olev elupaigatüüp karid (1170) on inventeeritud kameraalselt) kaugseire kaudu saadud informatsioon on asjakohane valitsejal info piisav andmed

144 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Koosluste inventuurid on hiljuti tehtud. asjakohane informatsioon valitsejal info piisav andmed

145 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Infot on, kuid Lahemaa rp pindala arvestades ei ole piisavalt ressurssi informatsiooni on piisavalt; suur territoorium; ressurssi puudus valitsejal info piisav; suur territoorium; ressurssi puudus andmed; tingimused; kaitsekorraldus

146 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Kuna rahvuspark hõlmab väga paljusid erinevaid valdkondasid (elusloodus, maastik ja kultuuripärand), siis ei saa väita, 
et kõigis valdkondades on alati olemas kõige asjakohasemad andmed, kuid üldjuhul tellitakse siis vastavalt vajadusele 
inventuure/seireid/ekspertarvamus jms juurde. Inventuuridest, mida pole tehtud, kuid on kaitsekorralduskavaga ette 
nähtud on putukate inventuurid, nahkhiirte elupaikade inventuur ning seente ja samblike inventuur. Need oleksid 
vajalikud selleks, et paremini kaitset korraldada.

informatsiooni haldamise suur koormus; eksperdi kaasamise võimalus; täiendavate 
uuringute vajadus; tegemata erinevad kaitsekorralduskavas planeeritud uuringud

valitsejal puudulik info; eksperdite kaasamine andmed; koostöö

147 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Probleem, et Keskkonnaregistris olev info on ebatäpne ja riiklik seire ei hõlma kaitseala. Keskkonnaregistris puudulik informatsioon; riiklik seire ei hõlma kaitseala valitsejal puudulik info andmed

148 Haanja looduspark 19/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Töötajad peavad tegelema kõigi piirkonna aladega. suur töökoormus; inimressurssi puudus suur töökoormus; inimressurssi puudus inimressurss

149 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks piisav 3 (karide kaitse korraldamine ei vaja suurt tööjõudu) väike halduskoormus; piisavalt töötajaid väike halduskoormus; piisavalt töötajaid tingimused; inimressurss

150 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 KeAl on aeg-ajalt lisatööjõudu tänu projektipõhistele töödele, kuid sellest ei piisa. Lisaks RMK, kes teatud töid 
korraldab.

inimressurssi puudus; lisatööjõud teistest ametkondadest inimressurssi puudus; koostöö teiste ametkondadega inimressurss; koostöö

151 Lahepera hoiuala 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Kaitseala eest vastutavad ja sellega tegelevad töötajad puuduvad 0 Erinevate alade spetsialistid tegelevad alaga vastavalt laekunud probleemile. Töökorraldus võimaldab kaasatavate töötajate hulka vastavalt olukorrale 
varieerida; inimressurssi puudus

töötajate paendlik rakendamine; inimressurssi puudus inimressurss

152 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Väga mitmed töötajad täidavad oma tööplaani, kuid tegelevad ka tööplaani väliste tegevustega, mis on seotud kaitseala 
kaitsekorraldusega ja seetõttu võib ühe inimese koormus olla suur. Selliste olukordade puhul oleme vabatahtlikuna abis 
käinud, nt orhideede seire Keemus. Samuti võiks inimesi juures olla Matsalu puhul loodushariduses, nii oleks võimalik 
rohkem programme teha nt turisimiettevõtjate ja loodusgiidide koolitamine.

suur töökoormus; vabatahtlik töö; lisainimesi Matsalu loodusharidusse erinevate 
programmide raames inimeste koolitamiseks

suur töökoormus; inimressurssi puudus lisategevuste läbiviimiseks; 
kaasmine

inimressurss;  kaasmine

153 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on oluliste tegevuste jaoks ebapiisav (personali puudumise tõttu on olulist 
tegemata jäänud)

1 Seiretegevuse ja uuringute koordineerimine. Hooajaline külastuskorraldus. puudulikud kaitsekorraldustegevused; hooajaline külastuskorraldus; inimressurssi 
puudus

inimressurssi puudus inimressurss

154 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 (erialalisi teadmisi pole kunagi liiga palju, need teadmised võiksid alati paremad olla) pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

155 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad kaitseeesmärkide saavutamiseks 
vajalikele nõuetele

3 Pädevus on hea pädevad töötajad pädevad töötajad inimressurss

156 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Kaitsealal tegutsevad erinevad asutused. Vajalik oleks osapooltele looduskaitseliste eesmärkide selgitamine. pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine inimressurss; koostöö

157 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on piisav oluliste kaitsekorralduslike nõuete täitmiseks 3 avamerelisel kariderikkal hoiualal inimtegevust eriti ei toimu, mistõttu ka kaitse korraldamine suurt ressurssi ei nõua väike halduskoormus; piisav eelarve väike halduskoormus; piisav rahastus tingimused; rahastus

158 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Valdav osa on olnud projektipõhine. Rahastust on taotletud ja saadud kultuuripärandi koolitusteks. Lisaks on LIFE ja 
RMK.

projektipõhine rahastus; LIFE ja RMK rahastus; piisav rahastus eelarve valitseja-väline; piisav rahastus rahastus

159 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Matsalu rahvuspargil endal eelarve puudub; meil ei ole ka dokumenti selle kohta, mis tegevused on seotud Matsaluga 
ja palju selliste tegevuste eelarve võiks olla. See on arutelul olnud seoses EUROPARCi säästva turismi sertifikaadiga.

kaitsealal eelarve puudub eelarve valitseja-väline; piisav rahastus; eelarve kaitseala-ülene rahastus

160 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 kooskõlastusi annavad riigipalgalised ametnikud, uuringud toimuvad projektipõhiselt või erakorralise rahastusega ebaregulaarne rahastus; projektipõhine rahastus eelarve valitseja-väline; rahastus ebakindel rahastus

161 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal on stabiilne kaitsekorralduslik eelarve, arendustegevus toimub süsteemivälise 
rahastusega

2 Planeeritakse ühise eelarve läbi, riiklikul tasemel on raha jagamine looduskaitsele ühesugune. kaitsealal eelarve puudub eelarve valitseja-väline; eelarve kaitseala-ülene rahastus

162 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 töövahendid saaksid (võiksid) olla ajakohasemad (nt droonid järelevalveks või seisundi seireks või olukorra 
hindamiseks)

töövahendid pole piisavalt kaasaegsed; elementaarsed töövahendid on olemas kaasaegsed töövahendid pole kättesaadavad; elementaarsed 
töövahendid on olemas

töövahendid

163 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Puudujääk on tarkvara osas, EELISe programm on nõrk. Kavas on välja töötada uus programm. kasutatavad arvutiprogrammid ja veebirakendused on puudulikud; elementaarsed 
töövahendid on olemas

madal digivõimekuses; elementaarsed töövahendid on olemas andmed; töövahendid
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164 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Kindlasti on vaja ürituste-kampaaniate korraldamiseks rohkem ressurssi nt fotode ja kujundusteenuste (nt kui vaja 
täiendada RPide logo juhendit) jaoks. Teavitustöö alla lähevad ka erinevad õppevahendid, mida võiks rohkem olla. 
Karjatamise laiendamine eeldab talunike huvi ja siin aitaksid lisatoetused loomade ülalpidamiseks. Senised toetused 
mingil määral on toiminud, kuid poollooduslike koosluste säilimiseks oleks vaja karjasid suurendada ja uute 
loomapidajate tekkimiseks. Niiskemaid luhaalasid on raske hooldada, selleks on küll eritehnika aga see on väga kallis.

lisamaterjalide vajadus teavitustöö tegemiseks; täiendavate toetuste vajadus; 
keeruline geograafiline asukoht; eritehnika on kallis; elementaarsed töövahendid 
on olemas; kohalike kaasmine

teavitustöö; toetused; keeruline geograafiline asukoht; kulukas 
eritehnika; elementaarsed töövahendid on olemas; kaasmine

kaitsekorraldus; rahastus; tingimused; 
töövahendid; kaasmine

165 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on olulised puudujäägid seaduse ja eeskirja rakendamisel (nt. oskused, 
korralduslikud puudused, ms)

1 Kuna hoiuala kaitserezhiim on üldine, on mitmed tegevused reguleerimata. üldine kaitserežiim; mitmed tegevused reguleerimata vajakud rakendamisel kaitsekorraldus

166 Naissaare looduspark 01/10/2010 03. Õiguse rakendumine Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Valitsejal on arvestatavad oskused ja ressursid seaduse ja eeskirja rakendamisel, kuid esineb 
vajakuid

2 Oskused ja ressursid on põhiliselt olemas, aga alati saab paremini. oskused ja ressurssid olemas; arenemisruum piisavalt oskuseid ja ressursse; arenemisruum kaitsekorraldus

167 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on kõigis valdkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

3 Liigi- ja elupaigainventuurid on hiljuti tehtud. asjakohane informatsioon valitsejal info piisav andmed

168 Soomaa rahvuspark 01/11/2010 09. Inventeerimine Kas kaitse korraldamiseks on piisavalt infot? Looduskaitseväärtuste info on põhivaldkondades piisav pädevaks planeerimiseks ja 
otsustamiseks

2 Puuduseks Keskkonnaregistris oleva info ebatäielikus Keskkonnaregistris puudulik informatsioon valitsejal puudulik info andmed

169 Haanja looduspark 01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Puudub eraldi inimene KKK tegevuste elluviimise koordineerimiseks eramaadel. inimressurssi puudus; vajakud tööde koordineerimisel eramaadel inimressurssi puudus lisategevuste läbiviimiseks inimressurss 

170 Naissaare looduspark 01/10/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on oluliste tegevuste jaoks ebapiisav (personali puudumise tõttu on olulist 
tegemata jäänud)

1 Suveperioodil vajalik pidev saarevahi olemasolu, kaitse korraldaja praktiliselt puudub. hooajaline külastuskorraldus; inimressurssi puudus; keeruline geograafiline 
asukoht

hooajaline külastuskorraldus; inimressurssi puudus; keeruline 
geograafiline asukoht

tingimused; inimressurss

171 Soomaa rahvuspark 01/11/2010 13. Töötajate hulk Kas personali hulk on kaitseala kaitseeesmärkide täitmiseks piisav? 
Arvestada juhtusid, kus Keskkonnaamet korraldab kaitset või 
koordineerib kaitsetegevusi (nt talgud).

Töötajate hulk on ettenähtud kaitsekorralduslike tegevuste jaoks alla optimaalse 2 Vajakajäämised ametkondade vahelisest kordineeritusest ja ametkondade sisesed puudujäägid vajakud ametkondade vahelises koostöös; inimressurssi puudus inimressurssi puudus inimressurss 

172 Naissaare looduspark 01/10/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Iga koolitus on alati vajalik ja tervitatav. Arvestades saarist omapära näiteks tuletõrje koolitus. pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus pädevad töötajad; töötajatele täiendavate koolituste vajadus inimressurss

173 Soomaa rahvuspark 01/11/2010 14. Töötajate koolitus Kas töötajad on koolitatud kaitseeesmärkide saavutamiseks kohaselt? 
Arvestada tuleb kõiki töötajaid, vastavalt olukorrale, alates juhtidest kuni 
alamastme personalini.

Töötajate teadmised, oskused, vilumused vastavad üldjoontes nõuetele, kuid täiendav 
koolitus mõnede kaitsekorralduslike meetmete jaoks on vajalik

2 Erinevatele vastutavatele ametkondadele on vajalik looduskaitsealuste selgitamine pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine pädevad töötajad; teiste ametkondade töötajate koolitamine inimressurss; koostöö

174 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 Rahastus on PRIA- ja projektipõhine. Rahastus on PRIA- ja projektipõhine; piisav rahastus eelarve valitseja-väline; piisav rahastus rahastus

175 Naissaare looduspark 01/10/2010 15. Praegune eelarve Kas eelarve on piisav? Arvestada tuleb nii riigieelarvelist kui 
projektipõhist rahastust. Kui rahastuse seis on mõnes valdkonnas hea, 
mõnes halb (taastamine olemas, seiret pole), siis tuleb eristada see 
märkuste lahtris

Praegune eelarve on rahuldav, kuid seda oleks vajalik suurendada tõhusa kaitsekorralduse 
huvides

2 RMK oma eelarverida. KOV rahastab prügimajanduset, tuletürjetehnika ülevalpidamist, haldab sadamat. RMK ja KOV rahastus eelarve valitseja-väline; piisav rahastus rahastus

176 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Ainuke stabiilne eelarve on PRIA kaudu plk hooldamise toetus. PRIA poollooduslike koosluste hooldamise toetus on stabiilne rahastus ebakindel; eelarve valitseja-väline rahastus

177 Naissaare looduspark 01/10/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 Stabiilne on praegult ainult RMK poolt tehtavate igameheõiguse tööde rahastamine. RMK rahastus on stabiilne rahastus ebakindel; eelarve valitseja-väline rahastus

178 Soomaa rahvuspark 01/11/2010 16. Eelarve tagatus Kas finantseerimine on stabiilselt tagatud? Kaitsealal puudub on väga väike stabiilne eelarve; kaitsekorralduslikud tegevused pole 
võimalikud ilma süsteemivälise rahastuseta

1 1,5 aga mitte 2 rahastus ebakindel rahastus ebakindel rahastus

179 Haanja looduspark 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 
kaitse-eesmärkide saavutamist

2 Puudub vastav tehnika väikeste niitude ja sooniitude niitmiseks (kaitse eesmärk on maastiku mosaiiksus). eritehnika  on puudu eritehnika puudus töövahendid

180 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on kaitseeesmärkide saavutamiseks piisavad 3 Keskkonnaametile pole töövahendeid tarvis, oskusteavet vajavad uuringud tuleb niikuinii sisse tellida. töövahendite olulisus väheneb; tööd tellitakse sisse vajalikud töövahendid on olemas; töövahendite olulisus väheneb töövahendid
181 Käntu-Kastja hoiuala 

(Läänemaa)
01/10/2010 18. Töövahendid Kas töövahendid on kaitse korraldamiseks piisavad? Kaitse korraldamise töövahendid on üldiselt olemas, kuid mõned puudujäägid piiravad teatud 

kaitse-eesmärkide saavutamist
2 Töövahendid on olemas maahooldajatel, mitte keskkonnaametil. töövahendite olulisus väheneb; tööd tellitakse sisse elementaarsed töövahendid on olemas; tulemusseire tehnika puudus töövahendid

182 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Paljud kaitseala piiritähised on ümber kukkunud (puitpostid on pehkinud) või võssa kasvanud ega täida oma eesmärki. 
Merepiir pole looduses tähistatud, kuid kajastub mere- ja muudel kaartidel.

ümber kukkunud ja võssa kasvanud piiritähised; merepiiri ei kaardistata; merepiir 
kajastub teistel kaartidel

piirid kõigile teada; vananenud piiritähised; merepiir tähistamine; tingimused

183 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Ala pole peale KKK kinnitamist tähistatud (uus tsoneering). Kaitseala väärtused pole küll saanud kahjustada seetõttu, 
et piiritähistamine oleks nõrk vms

piiritähised uuendamata pärast kaitsekorralduskava kinnitamist; kaitseala väärtused 
kahjustamata

piirid kõigile teada; uuendamata piiritähised tähistamine

184 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Kaitseala on hästi tähistatud. hästi tähistatud piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised tähistamine

185 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Kaitseala pole piisavalt tähistatud, alale palju sisenevaid pinnasteid, kus märke pole. vajakud piiritähistamises; suur halduskoormus; palju alale sisenevaid teed piirid kõigile teada; vajakud piiritähistamises; suur halduskoormus tähistamine; tingimused

186 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 piirid pole märgitud, kuid on enamasti maastikus hästi tuvastavad (jõgede kaldajooned) piirid tähistamata; maastiku järgi tuvastatavad piirid kõigile teada; piiritähised puudu; looduslikud piirid tähistamine; tingimused

187 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale kuid pole teada kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele

1 Kohati kulgeb kaitseala piir mööda tänavaid ja teid, mida on raske tähistada. linnades asuvaid tänavaid ja teid on raske tähistada piirid pole kõigile teada; keeruline asukoht; vajakud piiritähistamises tähistamine; tingimused

188 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Vajab täpsustamist piiritähiste asukoht (eriti SKV ja PV tähised) ning leppida kokku tähiste tekst ja kujutised 
(piktogrammid), et vastavaid piiranguid paremini edastada.

piiritähiste asukoht täpsustamata; leppida kokku tähiste tekst ja kujutised; 
liikumispiirangute info esitamise parandamine

piirid kõigile teada; puudulikud piiritähised tähistamine

189 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad vaid osaliselt juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 1 Rikkumisi avastatakse juhuslikult, sest järelevalve sisuliselt puudub. Lube looduskasutuse kohta väljastatakse harva ja 
nende täitmist enamasti ei kontrollita.

rikkumisi avastatakse juhuslikult; ebaregulaarne järelevalve; keskkonnalubasid 
taotletakse vähe ning nende täitmist ei kontrollita

kontrollsüsteem toimib ainult osaliselt; ebaregulaarne järelevalve; 
keskkonnalubasid taotletakse vähe

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

190 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 KKI kontroll juhuslik. Nägemus ei ühti alati KeA-ga. ebaregulaarne Keskkonnainspektsiooni kontroll; nägemus ei ühti alati 
Keskkonnametiga

kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; ebaregulaarne järelevalve; erinevad 
nägemused ametkondade vahel

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus; koostöö

191 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Pidevat jooksvat kontrolli kaitsealal toimuva üle ei toimu ebaregulaarne järelevalve kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; ebaregulaarne järelevalve kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

192 Panga maastikukaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Külastuskorraldust peaks paremini läbi mõtlema (telkimine/tallamiskoormuse vähendamine/käimlad) vajakud külastuskorralduses kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; vajakud külastuskorralduses kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

193 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Pidevat jooksvat kontrolli kaitsealal toimuva üle ei toimu, kuid kuna jääb piiritsooni, toimub teatud järelevalve siiski ebaregulaarne kaitsealane järelevalve; piiritsooni järelevalve kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; ebaregulaarne järelevalve; 
piiritsooni järelevalve

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus; 
tähistamine

194 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad suuremas osas või efektiivselt juurdepääsu või kasutuse 
reguleerimisel

3 Keskkonnainspektsiooni kontrollid, linnakodanike teravndatud tähelepanu, linnavalitsuse heakorratöötajad, rannavalve 
ja sõudesportlased (paadiliikluse jälgimine järvel).

Keskkonnainspektsiooni kontrollid; kohalikud; töötajad kontrollsüsteem toimib; tihe inimasustus kontrollsüsteem; tingimused

195 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Järelvalve ei jõua igale poole, maht on väike. vajakud järelevalves kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; vajakud järelevalves kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

196 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Kaitsealal toimub mitmeid riiklikke seireid, kuid ilmselt ebapiisava rahastuse tõttu ei peeta varem kehtestatud 
seiresammudest enam kinni. Uusi uuringuid või kordusuuringuid üldjuhul enam ei tehta (üheks probleemiks on 
merevedude tülikus ja kulukus).

toimuvad mitmed erinevad seired; ebapiisav rahastus; häiritud seiresamm; uusi 
uuringuid ei ole planeeritud; keeruline geograafiline asukoht

aktiivne seiretegevus; ebapiisav rahastus; keeruline asukoht; pole 
seotud kaitsealaga

seired/uuringud; rahastus; tingimused

197 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 kaitsealal viiakse läbi uuringuid, kuid need ei ole regulaarsed ja kõik ei ole seotud kaitsekorraldusega. toimuvad erinevad ebaregulaarsed uuringud; ei ole seotud kaitsekorraldusega ebaregulaarsed uuringud; pole seotud kaitsealaga seired/uuringud

198 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Ei pannud 3, sest seiret vähe või info ei jõua meieni. Puudub ühine infosüsteem, kuhu info kokku jookseks. Samas 
natukene infot tuleb (nt kaljukotkas) ja teame, et see on "kuskil" olemas.

tulemused ei jõua valitsejani; puudub ühine infosüsteem; informatsioon 
liigipõhine

aktiivne tegevus; valitsejal puudulik info; madal digivõimekus; 
informatsiooni kättesaadavus; pole seotud kaitsealaga

seired/uuringud; andmed

199 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal ei toimu seiret ega uuringuid 0 Keskkonna- või väärtuste jooksvat seiret ei ole planeeritud, puudub vajadus. Peamiselt külastuskoormuse ja -mõju 
hindamine.

seiret ei ole planeeritud; puudub vajadus; külastuskoormuse ja -mõju hindamine puudub vajadus seired/uuringud

200 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Seire ja uuringud toimuvad, kui ressursipuuduse tõttu võiks tõhusamalt seire ja uuringud toimuvad; ressurssi puudus aktiivsed seired ja uuringud; ressurssi puudus; pole seotud kaitsealaga seired/uuringud; kaitsekorraldus

201 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Viljandi järve seisundi uuringud. Põhiliselt seotud puhkemajandusega, andmed sobivad kasutamiseks ka kaitse 
korraldamiseks.

uuringud toimuvad, aga ei ole seotud kaitsekorraldusega; tulemusi saab siiski 
kaitsekorralduses rakendada

aktiivsed uuringud; pole seotud kaitsealaga; andmete rakendamine seired/uuringud; andmed

202 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Muutusi pole. Seireprogrammid on omaette protsessid, mis ei anna regulaarset sisendit kaitsekorraldusse. Vajalikud 
meetmed: vajalik metoodiliselt lahendada küsimus, kuidas riikliku seire andmed rakendada kaitsekorralduses.

seireprogrammid ei anna regulaarset sisendit kaitsekorraldusse; andmete 
rakendamine kaitsekorralduses

andmete rakendamine; pole seotud kaitsealaga andmed

203 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Suur osa pärandkooslustest on hooldamata jäänud (probleemid maaomanikega, heade randumiskohtade nappusega, 
toetuste väiksusega jne). Inimeste viibimispiirangutest kinnipidamise üle järelevalvet ei toimu.

vajakud pärandkoosluste hoolduses; probleemid maaomanikega; keeruline 
geograafiline asukoht; väikesed toetused; ebaregulaarne järelevalve 
liikumispiirangute osas

vajakud pärandkoosluste hoolduses; probleemid maaomanikega; 
keeruline asukoht; ebapiisav rahastus; ebaregulaarne järelevalve 

kaitsekorraldus; kaasamine; tingimused; 
rahastus 

204 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 suured massiivid on valdavalt hooldatud. hooldusest väljas väga üksikud alad, kuhu keeruline ligi pääseda. Hooldajatel 
ja maaomanikel huvi ala hooldamise vastu olemas.

ala on valdavalt hooldatud; eritehnika vajadus; hooldajatel ja maaomanikel huvi 
ala hooldamise vastu

adekvaatne kaitsekorraldus; eritehnika vajadus; kaasamine kaitsekorraldus; töövahendid; kaasamine

205 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mõnede üksikute kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, 
elupaigad, kultuurkooslused) kaitsekorraldus

1 Seniks, kuni tegevustega pole alustatud, ei saa panna kõrgemat hinnangut. Laudtee taastamise võimalikkuse uuringuks 
on leping sõlmitud. Sooelupaigad vajavad taastamist

lisauuring planeeritud; sooelupaigad vajavad taastamist tegevustega pole alustatud; info plaanipärane uuendamine; elupaikade 
taastamine

kaitsekorraldus; andmed

206 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 Aktiivset tegevust ei toimu, kuid ei ole ka akuutset vajadust selle järgi. Väärtused säilivat ka aktiivse sekkumiseta. tegevus pole vajalik; väärtused säilivad sekkumiseta pasiivsus on adekvaatne kaitsetegevus kaitsekorraldus

207 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Toimuvad mägi-lippherne ja harulise võtmeheina kasvukohtade hooldustööd. RMK teeb üle aasta võsatõrjet ja ala 
avamist kivisisaliku elupaigas ja plaanis on nõmme-tähniksinitiiva elupaiga hooldustööd.

mägi-lippherne ja harulise võtmeheina kasvukohtade hooldustööd; RMK teeb 
võsatõrjet ja erinevate elupaikade hooldustöid

elupaikade taastamine; aktiivne tegevus; koostöö teiste 
ametkondadega

kaitsekorraldus; seired/uuringud; koostöö

208 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 toimub luhtade taastamine ja hooldamine, kuid võiks suuremal pindalal vajakud luhtade taastamises ja hooldamises vajakud kaitsekorralduses; elupaikade taastamine kaitsekorraldus

209 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mõnede üksikute kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, 
elupaigad, kultuurkooslused) kaitsekorraldus

1 Poollooduslike koosluste hooldus. Liikide osas passiivne tegevus ehk välditakse tegevusi mis neid kahjustaks. 
Maastike hooldus - vaadete avamine.

poollooduslike koosluste hooldus; maastike hooldus- vaadete avamine; liikide 
pasiivne kaitsetegevus

poollooduslike koosluste hooldus; passiivne kaitsetegevus kaitsekorraldus
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210 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Igal aastal töid ei teostata. Hetkel puudub veel maastikuhoolduskava, kuid pärast valmimist peaks LHT eesmärkide 
seadmine olema lihtsam.

koostamata maastikuhoolduskava; regulaarseid tegevusi ei toimu vajakud kaitsekorralduses kaitsekorraldus

211 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Kuna pärandkoosluste hooldamise toetust makstakse PRIA kaudu, aga PRIA nõuab selleks maaomaniku nõusolekut, 
jäävad need pärandkooslused hooldamata, mille maaomanik hooldamisest huvitatud pole, ja kaitseväärtused hävivad. 
Loodushoiutööde rahastusotsused tehakse nii hilja, et soovitud loodushoiutööks ettenähtud aeg on juba möödas (nt 
varakevadine väikekiskjate arvukuse piiramine laidudel, et võimaldada lindudel laidudel pesitseda või rändel peatuda).

PRIA pärandkoosluste hooldamise toetuse saamine sõltub maaomanikust; 
rahastusotsused tehakse liiga hilja; planeeritud tööd jäävad tegemata

probleemid toetustega; hilised rahastusotsused; tegemata tööd rahastus

212 Koigi maastikukaitseala 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Koostatud KKK, seega saab taastamistegevusi ellu viia, kuna kava toetab. koostatud kaitsekorralduskava vajakud rahastamise korralduses; koostatud kaitsekorralduskava rahastus; kaitsekorraldus

213 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 toetuste süsteem vajab parandamist/uuendamist toetuste süsteem vajab parandamist/uuendamist vajakud toetuste rahastamise korralduses rahastus

214 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Pigem on puudus ajas, RMK ei jõua kõike korraga /soode taastamine aja puudus; teiste ametkondade suur töökoormus rahastamise korraldus vastab vajadustele; suur töökoormus rahastus; inimressurss

215 Panga maastikukaitseala 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Projektipõhine rahastus jm bürokraatia, mis aeglustab tegevust või mille tõttu võib üldse tegevus ära jääda (sest rahad 
said otsa või kuupäeva ületati jms)

projektipõhine rahastus; liigne bürokraatia; tööd võivad jääda tegemata vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

216 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 rahastamine taotluspõhine rahastamine taotluspõhine vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

217 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Rahastamine on projektipõhine ja egaregulaarne. Selles osas pole midagi muutunud. projektipõhine ja ebaregulaarne rahastus vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

218 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Töövahendite hooldus on juhuslik 1 Arvuteid hooldab mingil määral KEMIT. Koosluste hooldamise vahendeid ja mereveovahendeid hooldavad üldjuhul 
rentnikud, mis pole alati piisav. Sõiduautod on enamasti liisitud ja seetõttu hooldatud lepingupartnerite poolt. Muid 
töövahendeid hooldavad KeA haldusosakonna spetsialistid vastavalt võimalustele (mis on suhteliselt napid).

vajakud töövahendite hoolduses; koostöö teiste ametkondadega; töövahendite 
olemasolu olulisus väheneb; hoolduskoormus ära antud

vajakud töövahendite hoolduses; töövahendite olemasolu olulisus 
väheneb

töövahendid

219 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On olemas plaanilised kaitse-eesmärkidega seotud koolitus- ja teadlikkusprogrammid 3 Pärandkoosluse e poolloodusliku koosluse (PLK) hooldaja peab uue hoolduskohustuse võtmisel läbima nn PLK 
koolituse.

uue hoolduskohustuse võtmisel kohustuslik koolitus kohustuslik hooldajate koolitus koostöö

220 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Natura väärtuste tutvustus, probleemkohad, vajalikud tegevused - sellist infot me ei kajasta. Plaanilisi õppeprogramme 
hetkel ei tehta. Tulevikus vaja rohkem Naturaga arvestada-tutvustada (RMK teeb hetkel ise stendid ja KeA ei saanud 
avamust avaldada).

plaanilisi tegevusi ei tehta; tulevikus rohkem Natura väärtuste tutvustamist; 
stendid tegi RMK; Keskkonnaameti sisendit ei küsitud; vähe seotud kaitsealaga

programmid valitseja välised; Natura väärtuste tutvustamine; plaanitud 
tegevusi pole

programmid

221 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 regulaarselt ei toimi regulaarselt ei toimi regulaarselt ei toimi programmid

222 Panga maastikukaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Keskkonnaamet otseselt ei korralda Panga MKA-l koolitus- ja teadlikkusprogramme rahvale, kuid väljaspool KeA-d on 
huvi suur, mistõttu koolid ja teised huvirühmad (nt geoloogid) korraldavad endale ise selliseid Panga panga koolitus- ja 
teadlikkusprogramme, kuid otseselt need ei aita kaitset parandada, kuid suurendavad teadlikkust loodusväärtuste suhtes. 
Kaitsekorra otstarbekuse ekspertiis tõi välja, et kaitseala loodusväärtuste laiem tutvustamine võiks toimuda ka 
siseruumides (analoogselt Kaali külastuskeskusega), kus saaks eksponeerida kivistisi jt objekte koos seletavate 
tekstidega.

programme ise ei korralda; suur väline huvi; koolid ja teised huvirühmad 
korraldavad ise programme; teadlikkuse suurenemine; loodusväärtuste 
tutvustamine siseruumides eksponaatide ja seletavate tekstidega; kaitset otseselt ei 
paranda

teadlikkuse tõstmine; suur nõudlus; programme pole; programmid 
valitseja välised; külastuskeskuse loomine

kaitsekorraldus; programmid

223 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 KeA on looduskaitsekuu raames alal läbi viinud matkasid. Keskkonnaameti looduskaitsekuu raames läbi viidud matkad Keskkonnaameti poolt organiseeritud matkad programmid

224 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Regulaarselt ja suunatult ei toimu, toimuvad loodusteemalised teemaõhtud Iisaku looduskeskuses Regulaarselt ja suunatult ei toimu, toimuvad loodusteemalised teemaõhtud Iisaku 
looduskeskuses

plaanitud tegevusi pole; ebaregulaarne tegevus; Keskkonnaameti poolt 
organiseeritud teemaõhtud kohalikus looduskeskuses

programmid; kaitsekorraldus

225 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Regulaarne maastikumäng. Viljandimaa koolides läbiviidav looduskaitse koolitus Viljandi MKA näidetel. Regulaarne maastikumäng. Viljandimaa koolides läbiviidav looduskaitse koolitus 
Viljandi MKA näidetel.

maastikumäng; maakonna koolides läbiviidav koolitus MKA näitel programmid

226 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Keskkonnaamet haridusprogramme Vooremaal ei korralda. RMK korraldab hariduslikke programme Elistvere 
looduskeskuses. Kaitsealal asub ka Elistvere loomapark. Jääaja keskus tutvustab jääaja jälgi Eestis ja sellega seoses ka 
Vooremaad. Olemas ka Saadjärve looduskeskus (looduskool), kes korraldab erinevaid õppeprogramme voortega ja 
Saadjärvega seoses.

programme ei korralda; RMK tegevused Elistvere looduskeskuses; kaitsealal 
Elistvere loomapark ja Jääaja keskus; Saadjärve looduskeskus korraldab erinevaid 
programme

plaanitud tegevusi pole; aktiivsed kohalikud looduskeskused; erinevad 
valitseja välised programmid

programmid

227 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Mõningane koostöö jahimeestega, varem ka paadimeeste ja turismiettevõtjatega. koostöö jahimeestega; varasem koostöö paadimeeste ja turismiettevõtetega vähene koostöö jahimeestega; varem oli rohkem kontakte koostöö; turism

228 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kaitseala teeb pidevat koostööd alaga seotud majandus-organisatsioonidega, ühised 
kaitsekorralduslikud projektid ja programmid

3 väga tihe koostöö maahooldajatega hea koostöö maahooldajatega pidev koostöö hooldajatega koostöö

229 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Kohalikud kogukonnad teada, kuid suhtlemist vähe. Vaidlused. kontakt kohaliku kogukonnaga; suhtlemist vähe; vaidlused keeruline koostöö kohalikega kaasamine

230 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid puuduvad 0 Majandusorganisatsioonidega pole koostööd, kuid KOVi, kohaliku kogukonnaga külastusrajatistega seoses on olemas. ettevõtetega koostöö puudub; koostöö KOVga ja kohalikega kontaktid puuduvad; koostöö ainult teiste ametkondadega ja 
kohalikega

turism; koostöö

231 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 RMK, kaitseväe keskpolügooni vahetu läheduse tõttu ka kaitseministeerium. RMK, kaitseväe keskpolügooni vahetu läheduse tõttu ka kaitseministeerium. koostöö teiste ametkondadega koostöö

232 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kaitseala teeb pidevat koostööd alaga seotud majandus-organisatsioonidega, ühised 
kaitsekorralduslikud projektid ja programmid

3 Kaitsekorraldus toimib tänu niiduhooldajatele Kaitsekorraldus toimib tänu niiduhooldajatele pidev koostöö hooldajatega koostöö

233 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Vajadusepõhine ja juhtumipõhine. koostöö on vajadusepõhine ja juhtumipõhine koostöö vajadus- ja juhtumipõhine koostöö

234 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid pealiskaudsed 1 Koostöö toimub kaitsekorralduskava koostamise protsessis, muul ajal väga mitte. Samas toimub koostöö 
Muinsuskaitseametiga ja KOV-ga.

koostöö kaitsekorralduskava koostamise protsessis; koostöö Muinsuskaitseametiga 
ja KOVga

koostöö kaitsekorralduskava koostamise protsessis; koostöö teiste 
ametkondadega 

kaasmine; koostöö 

235 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Põlisteadmiste kandjad on kaasatud looduskaitsekorralduse planeerimisse 3 Viimased endised laiuelanikud (põlisteadmiste kandjad) ja nende järeltulijad olid kaasatud eelmise kaitsekorralduskava 
koostamisse.

viimased esindajad olid kaasatud eelmise kaitsekorralduskava koostamisse põlisteadmised integreeritud kaitsekorraldusse kaasamine

236 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On tehtud mõned algatused põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 2 mahetootmine, Parmu ökoküla mahetootmine, Parmu ökoküla uued algatused- mahetootmine ja Parmu ökoküla programmid

237 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Põlisteadmiste kandjad on kaasatud looduskaitsekorralduse planeerimisse 3 Hiiemäe SKV moodustatud ka huvigrupi suurel initsiatiivil huvigrupp moodustatud põlisteadmised integreeritud kaitsekorraldusse kaasamine

238 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On olemas valmisolek põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 1 Tegemist Alutaguse RP kuuluv alaga, kus olulisel kohal pärandkultuurmaastiku säilimine, seega oluline vanade 
töövõtete teadmist jm alalhoidmine

teadmiste integreerimine on oluline kaitsekorraldus tegevus teadmiste integreerimine on oluline kaasamine

239 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Ei ole asjakohane põlisrahvaid pole põlisrahvaid pole kaasamine

240 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

22/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Maaomanikud ja kohalik kogukond osales aktiivselt eelmise KKK koostamises. Samas soovivad nad, et nendega veel 
rohkem suheldaks (kuid kust võtab KeA selleks ressursi, st aja ja inimese?).

maaomanike ja kohalike aktiivne osalus kaitsekorralduskava koostamisel; 
kohalikud soovivad rohkem suhtlust; inimressurssi puudus kohalikega 
suhtlemiseks

aktiivne osalus kaitsekorralduskava koostamisel; kohalikud soovivad 
suuremat kaasamist; inimressurssi puudus kohalikega suhtlemiseks

kaasamine; inimressurss

241 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 looduskaitsekorralduses osalevad peamiselt need, kes kaitsealal aktiivselt tegutsevad (tootmine, teenused jms) kaitsekorralduses kaasatud kaitsealal aktiivselt tegutsevad osapooled erinevad osapooled kaitsekorraldusse kaasatud kaasamine

242 Kõnnumaa maastikukaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid vahetult osalevad kõigi asjakohaste looduskaitsekorralduse 
otsustuste tegemisel

3 KOhalik kogukond on aktiivne. aktiivne kohalik kogukond aktiivne kohaliku kogukonna kaasamine kaasamine

243 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kaitsealal elanikke pole, aga naabruses elavad inimesed ilmselt tulevad kaitse korraldamisega kaasa. alalisi elanike pole; naabruses elavad inimesed kaasatud naabruses elavad inimesed kaasatud kaasamine

244 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ei osale looduskaitselistes otsustustes 0 Ei ole organiseeritud kohalikku kogukonda. ei osale ei osale kaasamine

245 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kohalikule kogukonnale oluline, et struugad oleksid läbitvad, luhad hooldatud jne, territooriumil elanikke pole kohalike huvid on kaardistatud; alalisi elanike pole kohalike huvid on kaardistatud kaasamine

246 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Vastakate ootustega huvigrupid, konfliktid huvigruppide vahel, see pärsib koostööd. vastakate ootustega huvigrupid ja konfliktne suhtlus huvigruppide vahel. huvigruppide kaasamine; konfliktid koostöö

247 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 KKK koostamisel osaleti aktiivselt. Uue KKK valmimine seisab ees. Regulaarseid kokkusaamisi ei korraldata. kohalike aktiivne osalemine kaitsekorralduskava koostamisel; regulaarseid 
kohtumisi ei toimu

aktiivne osalus kaitsekorralduskava koostamisel; regulaarseid tegevusi 
ei toimu

kaasamine; seired/uuringud

248 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

23/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on avatud ja usalduslikud 
suhted

1 täielikult ei nõustu ainsa pakutud variandiga (Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on 
avatud ja usalduslikud suhted). On keerulisemaid maaomanikke ja huvigruppe, kellega on samuti vaja ühise eesmärgi 
nimel koostööd teha, kuid kellega suhted ei ole seetõttu just avatud ja usalduslikud. Kohalik kogukond ja huvigrupid 
suhtuvad enamasti ametnikesse skeptiliselt.

ei ole nõus pakutava vastusevariandiga; on keerulisemaid maaomanikke ja 
huvigruppe; tuleb samuti ühise eesmärgi nimel koostööd teha; suhted ei ole alati 
avatud ja usalduslikud; kohalikud ja huvigrupid suhtuvad ametnikesse skeptiliselt

koostöö ühise eesmärgi nimel; skeptiline suhtumine; keerulisemad 
maaomanikud ja huvigrupid; skeptiline suhtumine

kaasamine

249 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on avatud ja usalduslikud 
suhted

1 kohalik kogukond ei ole väga aktiivne, kuid maahooldajaga koostöö toimib kohalik kogukond ei ole väga aktiivne; koostöö maahooldajaga toimib madal kohalik aktiivsus; koostöö maahooldajaga kaasmine; koostöö 

250 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Koostöö ei ole pidev, seetõttu ei saa ka siia vastust märkida. ei ole pidevat koostööd ei ole pidevat koostööd kohalike ja huvigruppidega kaasamine
251 Koiva-Mustjõe 

maastikukaitseala
23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 

kogukonna huve
1 Erinevaid programme regulaarselt küll kavandatakse, aga kas need ka rahastatakse, on eraldi küsimus. Kui need saavad 

toetuse/rahastuse, siis ka rakendatakse.
erinevaid programme kavandatakse regulaarselt; rahastus ebakindel; rahastuse 
korral programme rakendatakse 

programme kavandatakse regulaarselt; rahastus ebakindel; võimalusel 
rakendatakse

programmid; rahastus

FreeText
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252 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Projektipõhine hooldustegevus, veiste soetamine, teenib ka kogukonna huve, kuna on huvitatud hooldatud maastikust kaasamine; projektipõhine hooldustegevus; veiste soetamine kaasamine kaasamine

253 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Mitmeid loodushariduslikud projektid. Mitmeid loodushariduslikud projektid. mitmeid loodushariduslikke projekte programmid

254 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 toetab Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi kohalik kogukond toetab tegevusi kaasamine
255 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Mingil määral kindlasti, aga on ka vastuseisjaid ja reeglitest kõrvalevaatajaid. kohalik kogukond toetab mingil määral; on ka vastuseisjaid; rikkumised kohalik kogukond toetab tegevusi mingil määral; konfliktid kaasmine; koostöö 
256 Hiiumaa laidude 

maastikukaitseala
22/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 

teadvustada ala väärtusi?
Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Kunagisi lepinguid kaitseala valitseja ja turismiettevõtjate vahel ei ole Keskkonnaameti ajal uuendatud ning suhtlus on 
peaaegu lakanud. Loodetavasti uue KKK koostamise käigus saavad kontaktid uuendatud ja turismipõhimõtted uuesti 
üle räägitud.

uuendamata lepingud; suhtlus lakanud; loodetavasti kaitsekorralduskava 
koostamisel saavad kontaktid uuendatud ja turismipõhimõtted paika

kontaktid puuduvad; uuendamata lepingud; kaasmine 
kaitsekorralduskava koostamisel

turism; kaasamine

257 Päite maastikukaitseala 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 ei ole atraktiivne külastusala kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad turism

258 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Piirkonnas ürituste korraldajad küsivad rahvaürituste läbiviimiseks nõusolekuid. küsitakse rahvaürituse läbiviimiseks nõusolekuid kontaktid puudutavad halduslikke küsimusi turism

259 Struuga maastikukaitseala 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Ei ole atraktiivne külastusala. kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad turism

260 Viljandi maastikukaitseala 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Põhiliselt teevad koostööd Viljandi Linnavalitsus ja turismikorraldajad - kaitseala valitseja on rohkem nõuandja ja 
järelevaataja.

koostöö Viljandi LOV ja turismiettevõtete vahel; kaitseala valitsejal nõuandja ja 
järelevalve roll

kontaktid puudutavad halduslikke küsimusi turism

261 Vooremaa maastikukaitseala 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelises koostöös proovitakse 
ühiselt parandada külastajateenindust ja viia läbi kaitseväärtusi parandavaid ühisprojekte

2 Kommertsturism toimub - näiteks Elistvere loomapark (RMK hallatav). Lisaks Jääaja keskus Äksis. Loodusväärtusi 
püütakse hoida samaaegselt turismi arendamisega. Saadjärvel asuvad ujuvad parved, mida renditakse välja.

toimiv kommertsturism mitmes erinevas külastuspaigas; palju atraktsioone ja 
tegevusi

toimiv kommertsturism turism

262 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Tähistamise osas on puudujääke, Valgamaa osas kaitsekohustusteatised väljastamata. vajakud piiritähistamises; kaitsekohustusteatised väljastamata vajakud piiritähistamises; osad teatised väljastamata tähistamine

263 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Tsoonide piirid ei ole piisavalt tähistatud Vajalikud meetmed: Nõuetekohane vööndite tähistamine vajakud kaitsevööndite tähistuses piirid kõigile teada; vajakud vööndite tähistuses tähistamine

264 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Tegemist on suure alaga, mis on üldjoontes tähistatud ja viidastatud, kui alati on võimalik paremini suur territoorium; kaitseala on tähistatud; arenguruumi on keeruline asukoht; piirid kõigile teada; vajakud piiritähistes tähistamine; tingimused

265 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale kuid pole teada kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele

1 Probleem linnalistes tingimustes piisavalt hästi tähistada keeruline tähistada tiheda inimasutusega aladel piirid pole kõigile teada; vajakud piiritähistamises; keeruline asukoht tähistamine; tingimused

266 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Vööndite piiritähised ei ole paigas. Vajalikud meetmed: Vaja tähistada vööndite piirid. puudulik kaitsevööndite tähistus piirid kõigile teada; vajakud vööndite tähistuses tähistamine

267 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Lubade väljastamine on liiga töömahukas, järelevalve ebapiisav. Vajalikud meetmed: Uuendame kaitseeeskirja, 
tõhustame järelevalvet.

lubade väljastamine töömahukas; vajakud järelevalves; uuendamata kaitse-eeskiri kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; vajakud järelevalves; vananenud 
kaitse- eeskiri; keskkonnalubade väljastamine töömahukas

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

268 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteeme (järelevalve, load jmt) pole või need ei toimi juurdepääsu või kasutuse 
reguleerimisel

0 Mingil määral on reguleeritud suusaradae kasutus. Kontrolli süsteemi on raske (kulukas?) paigaldada. suusaradade kasutus reguleeritud; kontrollsüsteeme keeruline paigaldada toimivat kontrollsüsteemi pole; raske ja kulukas paigaldamine kontrollsüsteem

269 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Järelevalve nõrk. Vajalikud meetmed: Järelevalve tõhustamine. ebaregulaarne järelevalve kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; ebaregulaarne järelevalve kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

270 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Esineb kooskõlastamata üritusi. Vajalikud meetmed: Teavitamine ja järelevalve. kooskõlastamata üritused; vajakud järelevalves; teavitustöö kontrollsüsteem ei toimi piisavalt; vajakud järelevalves; teavitustöö; 
rikkumised

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

271 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad vaid osaliselt juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 1 Järelevalve on olemas, ent nõrk Vajalikud meetmed: Järelevalve tõhustamine vajakud järelevalves kontrollsüsteem toimib ainult osaliselt; vajakud järelevalves kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

272 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Kasutuse osas toimivad, külastuse osas ei ole piisav Kasutuse osas toimivad, külastuse osas ei ole piisav kontrollsüsteem toimib piisavalt külastuse osas kontrollsüsteem

273 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Inimressursi vähesus järelevalves (röövpüük jm). Vajalikud meetmed: Järelevalve tõhustamine. inimressurssi puudus järelevalves inimressurssi puudus järelevalves; kontrollsüsteem ei toimi piisavalt inimressurss; kontrollsüsteem

274 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad suuremas osas või efektiivselt juurdepääsu või kasutuse 
reguleerimisel

3 Inspektsiooni kohalolu. Linna kogukonna tähelepanu. Linna heakorrastajad jne toimiv järelevalve;  kohaliku kogukonna tähelepanu; koostöö teiste 
ametkondadega

kontrollsüsteem toimib; tihe inimasustus kontrollsüsteem; tingimused

275 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Mootoriga ujuvvahendite kasutamine Saadjärvel on aeg-ajalt problemaatiline. Vajalikud meetmed: Hinnata, 
mootorsõidukite mõjusid ja kasutuse piiramise vajalikkust.

probleemne mootorsõidukite kasutamine veekogudel; täiendavate uuringute 
vajadus

valitsejal puudulik info; kontrollsüsteemid ei toimi piisavalt; 
rikkumised

andmed; kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

276 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 KKK ei ole jõustunud, uuringud ei toimu regulaarselt ja kõik ei ole seotud kaitsekorraldusega. kinnitamata kaitsekorralduskava; ebaregulaarsed uuringud; ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

kinnitamata kaitsekorralduskava; pole seotud kaitsealaga; 
ebaregulaarsed uuringud

kaitsekorraldus; seired/uuringud

277 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Kaitsealal toimuv mõningane seire on seotud KKK-ga. osa seirest on seotud kaitsekorralduskavaga osa seirest on seotud kaitsekorraldusega seired/uuringud

278 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 KKK planeeritud eesmärgipärane seire, ent seni pole toimunud. Vajalikud meetmed: KKK täitmine. kaitsekorralduskavas seire planeeritud; seiret pole toimunud aktiivset seiretegevust ei toimu seired/uuringud

279 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Mõningane seire ja uuringud, mis ON seotud kaitsekorraldusega (süsteemseks seireks puudub nii kava kui 
inimressurss) Vajalikud meetmed: KKK kinnitamine, mille alusel süsteemse seire korraldamine

osa seirest on seotud kaitsekorraldusega; kinnitamata kaitsekorralduskava; 
inimressurssi puudus seires; süsteemne seire puudub

osa seirest on seotud kaitsekorraldusega; kinnitamata 
kaitsekorralduskava; inimressurssi puudus seires; süsteemse seire 
korraldamine

seired/uuringud; kaitsekorraldus; 
inimressurss 

280 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Toimub mõningane seire, mis on seotud kaitsekorraldusega. osa seirest on seotud kaitsekorraldusega osa seirest on seotud kaitsekorraldusega seired/uuringud

281 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Toimivad mõningad seired(põlengualad, lipphernes) kuid need ei ole seotud KKK (praegu veel) toimuvad seired; ei ole seotud kaitsekorralduskavaga seired ei ole seotud kaitsekorraldusega seired/uuringud

282 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Inimressursi vähesus kaitsekorralduslikuks seireks. Vajalikud meetmed: KKK seirekava koostamine, täitmine. inimressurssi puudus seires; koostamata kaitsekorralduskava seirekava aktiivne tegevus; inimressurssi puudus seires; koostamata 
kaitsekorralduskava seirekava

seired/uuringud; inimressurss

283 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Käimaolevad seireprogrammid on omaette protsess, mis ei anna regulaarset sisendit kaitsekorraldusse. Vajalikud 
meetmed: Vajalik metoodiliselt lahendada küsimus, kuidas riikliku seire andmeid rakendada kaitsekorralduses.

seireprogrammid ei anna regulaarset sisendit kaitsekorraldusse; andmete 
rakendamine kaitsekorralduses

andmete rakendamine; pole seotud kaitsealaga andmed

284 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Osaliselt kaitstavad elupaigad ja kasvukohad hooldamata, kohati hoolduskoormus ebapiisav. Vajalikud meetmed: 
Täiendada hooldust.

vajakud elupaikade hoolduses; ebapiisav hoolduskoormus aktiivne tegevus; vajakud alade hoolduses;  vajakud kaitsekorralduses seired/uuringud; kaitsekorraldus

285 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 Hooldust vajavad niidud on valdavalt kasutuses. Hooldamata on jõekäärud ja puisniidu ilmelised alad, kuhu ei pääse 
suure tehnikaga.

hooldust vajavad niidud on valdavalt kasutuses; hooldamata keerulisema 
ligipääsuga alad; eritehnika vajadus

adekvaatne kaitsekorraldus; eritehnika vajadus kaitsekorraldus; töövahendid

286 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mõnede üksikute kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, 
elupaigad, kultuurkooslused) kaitsekorraldus

1 Vajalikud meetmed: KKK kinnitamine, mille alusel süsteemne kaitse korraldamine kinnitamata kaitsekorralduskava; süsteemset kaitsetegevust ei toimu kinnitamata kaitsekorralduskava; ebaregulaarne tegevus kaitsekorraldus

287 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mõnede üksikute kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, 
elupaigad, kultuurkooslused) kaitsekorraldus

1 Nõmmede taastamine, lippherne elupaiga taastamine. Suurem vajadus puudub toimub elupaikade taastamine; suurem vajadus puudub elupaikade taastamine; väike vajadus kaitsekorralduse järele kaitsekorraldus; tingimused

288 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 PLK hoolduse osas ei saa rakendada kõiki meetmeid. Vajalikud meetmed: Meetmete rakendamine (niite, raiejäätmete 
koristamine).

 poollooduslike koosluste hoolduses rakendamata meetmeid aktiivne tegevus; vajakud poolooduslike koosluste hoolduses; vajakud 
kaitsekorralduses

seired/uuringud; kaitsekorraldus

289 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Maastikuhoolduskavad puuduvad, mille tõttu ei ole LHT seonduvad tegevused väga mahukad. Vajalikud meetmed: 
Metoodiliselt vaja ette valmistada maastikuhoolduskavade koostamise juhend.

Kinnitamata maastikuhoolduskavad; vaja ettevalmistada maastikuhoolduskavade 
koostamise juhendid

vajakud kaitsekorralduses kaitsekorraldus

290 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Liiga palju projektipõhist rahastust ja liiga hiliseid rahastusotsuseid (loodushoiutööd nt). projektipõhine rahastus; rahastusotsed tulevad liiga hilja vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

291 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Kõiki planeeritud KKK töid ei pea vajalikuks ellu viia. kõiki planeerituid täid pole vaja teha; vastab vajadustele rahastamise korraldus vastab vajadustele rahastus

292 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Projektipõhiline rahastamine. projektipõhine rahastus vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

293 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Lepingute sõlmimine, tööde teostamise aeg ebasobiv, mistõttu on töid tegemata jäänud (kord on muutumisel); 
projektipõhiline rahastamine Vajalikud meetmed: Lepingute menetlemise korra muudatus

projektipõhine rahastus; rahastussüsteem ei kattu kaitsetegevustega ajaliselt; 
vajalik lepingute menetlemise korra muudatus

vajakud rahastamise korralduses, täpsemalt lepingute menetlemine ja 
tööde planeerimine; rahastus ebakindel

kaitsekorraldus; rahastus

294 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Rahastamise korraldust on teinud keerulisemaks ka vastutusala jaotamine RMK/KA ja maaomaniku vahel. rahastussüsteem läinud keerulisemaks; vastutusala jaotumine erinevate osapoolte 
vahel

keerulisem rahastussüsteem rahastus

295 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Projektipõhine rahastamine pole jätkusuutlik. projektipõhine rahastus; rahastus pole jätkusuutlik vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

296 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Rahastamine on peamiselt projektipõhine, ebaselge skeemiga ja ebaregulaarne. Vajalikud meetmed: RMK rahalise 
panuse suurendamine, selgete rahastamismehhanismide väljatöötamine ja juurutamine ka eraomanikele.

projektipõhine rahastus; ebaregulaarne rahastus; vajakud rahastusskeemis; RMK 
rahalise panuse suurendamine; 

vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel; eelarve valitseja- 
väline; vajalikud maaomanike rahastusmeetmed

rahastus

297 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Töövahendite hooldus on praktiliselt olematu 0 Pole mehhanisme. töövahendeid pole töövahendite olulisus väheneb töövahendid

298 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Ei ole asjakohane töövahendeid pole töövahendite olulisus väheneb töövahendid

299 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Hooldatakse transpordivahendeid. Vajalikud meetmed: Säilitada olukord. transpordivahendite regulaarne hooldus transpordivahendite regulaarne hooldus töövahendid

300 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On olemas plaanilised kaitse-eesmärkidega seotud koolitus- ja teadlikkusprogrammid 3 Ekspositsioon koostamisel, plk koolitus. ekspositsioon koostamisel; poollooduslike koosluste koolitus programmid olemas ja arendamisel programmid

301 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Mõned koolidele suunatud üritused. koolidele suunatud üritused mõned  koolide programmid programmid

302 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Olemas osaliselt, ent ei ole süsteemselt koostatud ega rakendatud Vajalikud meetmed: Kaitsekorralduslike 
eesmärkidega seotud koolitusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine

osad programmid olemas; vajakud süsteemses koostamises ja rakendamises osad programmid olemas; vajakud süsteemses koostamises ja 
rakendamises

programmid
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303 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? Pole koolitus- ja teadlikkusprogramme 0 On olemas Tiiu Märsi poolt koostatud infostendide materjalid Panga, Ohessaare ja Üügu panga kohta, mida pole 
kasutatud. Vajalikud meetmed: Vaja koostada geoloogilisi objekte tutvustav infostend ja koolitusprogramm, 
planeeritud külastuskeskus, kuhu tulevad vastavad programmid.

vajalikud materjalid olemas; vaja korraldada infostend ja programm; planeeritud 
külastuskeskus

materjal olemas; vajakud programmide korraldamisel; 
külastuskeskuse loomine 

turism; programmid

304 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Eesmärk ei ole haridus, sellest tulenevalt juhuslik haridus ei ole eesmärk; juhuslikud tegevused regulaarselt ei toimi; plaanitud tegevusi pole programmid

305 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Vajalikud meetmed: Vajalike programmide koostamine ja rakendamine. juhuslikud programmid; vajakud  koostamises ja rakendamises juhuslikud programmid; vajakud  koostamises ja rakendamises programmid

306 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 RMK ja Vooremaa loodushariduskeskus pakub osaliselt kaitseala kaitseeesmärkidega seotud programme, kuid need on 
ebaregulaarsed. Vajalikud meetmed: Regulaarselt pakutavat ja nõutava kvaliteediga, s.o. kompetentse juhendaja poolt 
läbiviidavat kaitseala tutvustavat programmi, s.h. spetsiifiliste teemaprogrammide korraldamine.

ebaregulaarsed RMK ja Vooremaa programmid; seotud kaitsealaga; vajalik 
korraldada regulaarselt toimuvaid kaitseala tutvustavat programme sh spetsiifiliste 
teemaprogrammide korraldamine; kompetentse juhendaja vajadus

ebaregulaarsed valitseja välised tegevused; kohalik looduskeskus; 
regulaarselt toimuvate programmide koostamise vajadus

programmid

307 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Koostöö RMK-ga suht vähene. väike koostöö RMKga väike koostöö RMKga koostöö

308 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid puuduvad 0 Pole otsest vajadust. kontakte pole; vajadust pole koostöö puudub koostöö

309 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kaitseala teeb pidevat koostööd alaga seotud majandus-organisatsioonidega, ühised 
kaitsekorralduslikud projektid ja programmid

3 Koostöö on kohalike MTÜ-dega ja külaseltsiga. koostöö kohalike ja MTÜdega pidev koostöö kohalike ja MTÜdega koostöö

310 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Vajalikud meetmed: Koostöökogu moodustamine, millega paraneb koostöö; KKK kinnitamine, millega planeeritakse 
vajalikud tegevused

vajalik koostöökogu moodustamine koostöö arendamiseks; kinnitamata 
kaitsekorralduskava

vajalik koostöökogu moodustamine; kinnitamata kaitsekorralduskava; 
vähene koostöö

kaasamine; kaitsekorraldus

311 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid pealiskaudsed 1 Alal ei olegi eriti koostööpartnereid, ainult RMK koostöö RMKga; koostööpartnereid pole koostöö RMKga; koostööpartnereid pole koostöö

312 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Vajalikud meetmed: KKK kinnitamise järgselt süsteemsem koostöö võimalike partneritega. kinnitamata kaitsekorralduskava; süsteemsem koostöö võimalike partneritega kinnitamata kaitsekorralduskava; arenemisruum; tulevikus 
süsteemsem koostöö

kaitsekorraldus; koostöö

313 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Vajadustepõhine ja juhtumipõhine koostöö on vajadus- ja juhtumipõhine koostöö vajadus- ja juhtumipõhine koostöö

314 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Sisuline töö kaitsekorralduslikes küsimustes puudub, va. KKK koostamise protsessis. Vajalikud meetmed: Viia suhtlus 
regulaarsete kokkusaamiste tasemele.

sisuline koostöö puudub; v.a. kaitsekorralduskava koostamise protsessis; vajalik 
regulaarne suhtlus

sisuline koostöö puudub; v.a. kaitsekorralduskava koostamise 
protsessis; vajalik regulaarne suhtlus

koostöö

315 Koiva-Mustjõe 
maastikukaitseala

01/10/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On tehtud mõned algatused põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 2 Kohalikul algatusel tehakse Ökoküla, tegeletakse mahetootmisega. Ökoküla; mahetootmine kohalikud algatused- Ökoküla ja mahetootmine kaasamine

316 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Puudub seos 0 Pole põlisrahvast ega otsest vajadust integreerida. põlisrahvaid pole põlisrahvaid pole kaasamine

317 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On tehtud mõned algatused põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 2 Matkarajad viivad ka ohvriallikateni, koostatud on kohalikke legende tutvustav voldik maaomaniku poolt. maaomaniku poolt koostatud kohalikke legende tutvustav infovoldik kaasamine kaasamine

318 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On tehtud mõned algatused põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 2 Vajalikud meetmed: Koostöökogu moodustamine, millega paraneb koostöö huvigruppidega vajalik koostöökogu moodustamine; huvigruppidega koostöö parandamine vajalik koostöökogu moodustamine; koostöö parandamine kaasamine; koostöö

319 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Osalesid aktiivselt KKK koostamises. Vajalikud meetmed: Kohaliku kogukonna soov on, et KA rohkem suhtleks 
nendega, tuleb teha.

kohalike aktiivne osalus kaitsekorralduskava koostamisel; aktiivne kohalik 
kogukond

aktiivne osalus kaitsekorralduskava koostamisel; kohalikud soovivad 
suuremat kaasamist

kaasamine

320 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid vahetult osalevad kõigi asjakohaste looduskaitsekorralduse 
otsustuste tegemisel

3 Aktiivsed huvigrupid on Nõmme Tee Selts, Lions Klubi, Nõmme Spordiklubi. aktiivne kohalik kogukond aktiivne kohaliku kogukonna kaasamine kaasamine

321 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ei osale looduskaitselistes otsustustes 0 Kaitsealal puudub alaline elanikkond. alalisi elanike pole; ei osale; alalisi elanike pole kaasamine

322 Panga maastikukaitseala 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Aktiivselt osaleb eelkõige üks suurmaaomanik, kes tegeleb külastuse korraldamisega. Teised pole osalenud vaatamata 
kaasamisele. Vajalikud meetmed: Kaasata rohkem kohalikku kogukonda, võimalusel soodustada koostööd konkreetse 
maaomaniku jt kohalike vahel.

madal kohalike aktiivsus; koostöö maaomanikuga; vaja suurendada koostööd 
kõikide osapoolte vahel

madal kohalike aktiivsus; koostöö maaomanikuga; vaja suurendada 
koostööd kõikide osapoolte vahel

kaasamine; koostöö

323 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond osaleb mõningates looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid see ei mõjuta looduskaitsekorraldust

1 Kohalik kogukond osaleb mõningate küsimuste lahendamises ja see MÕJUTAB looduskaitsekorraldus Vajalikud 
meetmed: Koostöökogu moodustamine, mille kaasabil osalus suureneb

kohalik kogukond osaliselt kaasatud; vajalik koostöökogu moodustamine kohalik kogukond osaliselt kaasatud; vajalik koostöökogu 
moodustamine

kaasamine

324 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ei osale looduskaitselistes otsustustes 0 Ei ole ühtset organiseeritud kogukonda ei osale ei osale kaasamine

325 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 KKK koostamisse ja edasisse rakendamisse kaasamine. kaasamine kaitsekorralduskava koostamisse ja rakendamisse kaasamine kaitsekorralduskava koostamisse ja rakendamisse kaasamine

326 Viljandi maastikukaitseala 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Tugevad huvigrupid ja konfliktne suhtlus huvigruppide vahel. Tugevad huvigrupid ja konfliktne suhtlus huvigruppide vahel. huvigruppide kaasamine; konfliktid koostöö

327 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Osaleti üsna aktiivselt KKK koostamises. Vajalikud meetmed: Viia suhtlus regulaarsete temaatiliste arutelude või 
koostöökogu tasemele.

kohalike aktiivne osalus kaitsekorralduskava koostamisel; vaja regulaarset 
suhtlust; vajalik koostöökogu moodustamine

kaasamine kaitsekorralduskava koostamisel; vajalik koostöökogu 
moodustamine

kaasamine

328 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Korraldatakse teoreetilis-praktilisi koolitusi Korraldatakse teoreetilis-praktilisi koolitusi koolitused kohalikele kaasamine

329 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Eelkõige loodushariduslikud projektid. Vajalikud meetmed: Vaja mitmekesistada programme. loodushariduslikud projektid; vaja mitmekesistada programme loodushariduslikud projektid; programmide vajadus programmid

330 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala

01/10/2010 24c. Mõju kogukonnale Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Plk hooldus kohalik kogukond toetab poollooduslike koosluste hooldamist kohalik kogukond toetab tegevusi kaasamine

331 Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala+A361:J361

01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelises koostöös proovitakse 
ühiselt parandada külastajateenindust ja viia läbi kaitseväärtusi parandavaid ühisprojekte

2 Kontakid on jäänud kesisemaks võrreldes varasemaga. kontaktide vähenemine kontaktide vähenemine turism

332 Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala

01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Turism klassikalises mõistes puudub. kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad turism

333 Päite maastikukaitseala 01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Pole vajadust. kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad turism

334 Panga maastikukaitseala 01/11/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Loomisel Vajalikud meetmed: Koostöökogu loomine, millega paraneb koostöö vajalik koostöökogu moodustamine; kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad; vajalik koostöökogu moodustamine turism; kaasamine

335 Põhja-Kõrvemaa 
maastikukaitseala

01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 RMK ja KA poolt kooskõlastuste andmine teiste ametkondade poolt kooskõlastuste andmine kontaktid puudutavad halduslikke küsimusi turism

336 Struuga maastikukaitseala 01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Külastust alale regulaarselt ei planeerita, kuna see ohustab kaitseeesmärke, mistõttu kontaktid ei ole vajalikud. kontaktid puuduvad; regulaarseid planeeritud tegevusi pole; külastus ohustab 
kaitse-eesmärke

kontaktid puuduvad; külastus ohustab kaitse- eesmärke turism; tingimused

337 Vooremaa maastikukaitseala 01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelises koostöös proovitakse 
ühiselt parandada külastajateenindust ja viia läbi kaitseväärtusi parandavaid ühisprojekte

2 Püütakse hoida loodusväärtusi samaaegselt turismi arendamisega. Vajalikud meetmed: Vajalik täpsem koormuste 
hindamine.

loodusväärtuste säitlitamine turismi arenemisel; täiendavate uuringute vajadus toimiv kommertsturism; valitsejal puudulik info turism; andmed

338 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Kaitse-eeskirja avalikustamisel on piirid menetlusosalistele saadetud ja lisaks on piiritähised uuendatud. hästi tähistatud; teatised saadetud piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised; teatised saadetud tähistamine

339 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Kohati on siiski puudu vööndite tähistus. puudulik kaitsevööndite tähistus piirid kõigile teada; vajakud vööndite tähistuses; korrektsed 
piiritähised

tähistamine

340 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad suuremas osas või efektiivselt juurdepääsu või kasutuse 
reguleerimisel

3 Näiteks kaitsealale suunduva Ilmatsalu-Kärevere linnuteele sissesõit on piiratud kividega ja toimib. 
Keskkonnainspektsioon on alale paigaldanud 4 infosilti 2020. aastal, mis hoiatavad kaitseala külastajat, et ta on tulnud 
kaitsealale ning teavitab millised on kaitsealal sõidukitega sõitmise ja telkimise ning lõkketegemise tingimused.

füüsilised takistused kaitseala sissesõidul; neli ajakohast infostendi; 
keskkonnateadlikkuse tõstmine

kontrollsüsteem toimib juurdepääsu reguleerimisel; teadlikkuse 
tõstmine

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

341 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Kaitseala koosneb ainult sihtkaitsevöönditest, kus tegevusi saab lubada kaalutlusotsusega. Järelvalve vajab tõhustamist, 
puudus töötajatest, kes rutiinselt kontrolle läbi viiks.

kaitsealal tegevused lubatud ainult kaalutlusotsusega; vajakud järelevalves; 
inimressurssi puudus järelevalves

kontrollsüsteem toimib kasutuse reguleerimisel; vajakud järelevalves; 
inimressurssi puudus järelevalves

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus; 
inimressurss 

342 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad suuremas osas või efektiivselt juurdepääsu või kasutuse 
reguleerimisel

3 Keskkonnainspektsioon on alale paigaldanud 8 infosilti 2020. aastal, mis hoiatavad kaitseala külastajat, et ta on tulnud 
kaitsealale ning teavitab millised on kaitseala kalapüügi, sõidukitega sõitmise ja telkimise ning lõkketegemise 
tingimused.

kaheksa ajakohast infostendi; keskkonnateadlikkuse tõstmine kontrollsüsteem toimib juurdepääsu reguleerimisel; teadlikkuse 
tõstmine

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

343 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Külastuse seirega süsteemselt sisuliselt ei tegeleta. Matkaradade hoolduse eesmärgil külastab RMK loodusvaht aegajalt 
kaitseala. Järelvalvet (KKI) teostatakse probleemist teavitamisel. On esinunud rikkumisi jahipidamise osas.

külastusseirega ei tegeleta; RMK loodusvaht külastab aegajalt kaitseala; 
järelevalve vajaduspõhine; esinenud jahitegevuses rikkumisi

kontrollsüsteem ei toimi piisavalt juurdepääsu reguleerimisel; 
ebaregulaarne järelevalve; rikkumised

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

344 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Kavandataval kaitsealal tehakse regulaarselt kotkaste liigiseiret ja must-toonekure seiret, röövlindude talvist seiret, 
saarma ja kahepaiksete koosluste seiret, hirvlaste pabulaloendust, rähniliste koosluste, tolmeldajate seiret ja 
päevaliblikate koosluse seiret ning ohustatud taimekoosluste (Natura elupaigad) ja rohunepi seiret, kuid kaitse-
eesmärke on rohkem. Samuti ei kata loetletud seired kaitseala tervikuna, ulatuvad osaliselt kaitsealal. Üldisemaks 
probleemiks on, et seired ei ole ainult kaitseala põhised ning ei ole ka lihtsa päringuga välja võetavad.

kaitsealal toimuvad erinevate liikide ja elupaigatüüpide seired; seirealad katavad 
kaitseala osaliselt; seired ei ole kaitsealapõhised; andmed ei ole lihtsa päringuga 
kättesaadavad

aktiivne seiretegevus; pole seotud kaitsealaga; madal digivõimekus seired/uuringud; andmed
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345 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 KKK-s ettenähtud seired ja uuringud. Haudelindude kooslused (madalsood ja rabad, siseveekogud), haudelinnustiku 
punktloendused, kahepaiksete koosluste seire, kaitstavate soontaimede liigiseire, nahkhiirte koosluste seire, ohustatud 
taimekoosluste (Natura elupaigad) seire, röövlindude koosluste seire, ulukite jäljeloendus, saarma seire ja väikejärvede 
seire.

kaitsekorralduskavaga ettenähtud seired ja uuringud; erinevate liikide ja 
elupaigatüüpide seired

aktiivne seiretegevus ja uuringud seotud kaitsekorraldusega seired/uuringud 

346 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Kaitsekorralduskavas on märgitud, et vähe on infot III kategooria taimeliikide osas. Pole hinnatud potentsiaalseid 
elupaiku ja kaitsealaga piirnevaid elupaiku. Mis seisus on austria roidputk (II kat.), vajaks selgitamist.

kaitsekorralduskavas märgitud info puudus III kategooria taimeliikide osas; 
täiendavate uuringute vajadus

valitsejal puudulik info; kinnitatud kaitsekorralduskava andmed; kaitsekorraldus

347 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Tehakse regulaarselt seiret, kuid see ei ole ainult kaitseala põhine ning kõik kaitse-eesmärgid ei ole kaetud. toimub regulaarne seire; pole kaitseala põhine; kõik kaitse-eesmärgid pole kaetud regulaarne seire; pole seotud kaitsealaga seired/uuringud 

348 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Kaitsealale jääb mitmeid riikliku seire alasid. Kaitsealale jääb mitmeid riikliku seire alasid. eesmärgipärane tegevus kaitsekorraldus

349 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 PLK-de hooldamine toimib, maaomanikega hea koostöö. poollooduslike koosluste hooldamine toimib; hea koostöö maaomanikega akttivne tegevus; poollooduslike koosluste hooldus toimib, hea 
koostöö maaomanikega

kaitsekorraldus; koostöö

350 Nigula looduskaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Alal toimub Nigula raba looduslikku veereziimi taastamine. Nigula raba looduslikku veerežiimi taastamine aktiivne tegevus; elupaikade taastamine seired/uuringud; kaitsekorraldus 

351 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 Valdavalt on kaitseala tsoneeritud sihtkaitsevööndisse, kus on võimalik loodusväärtusi kaitsta. Olemas on kolm 
tähistatud ja infoga varustatud matka- ja õpperada, viimati lisandus Allikasoo rada.

kaitsealal on võimalik loodusväärtusi  kaitsta; kolm matka- ja õpperada adekvaatne kaitsekorraldus; välisõppe võimalused; teadlikkuse 
tõstmine

kaitsekorraldus; programmid

352 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Vastuolud - rahastatakse ka loodusväärtuste hoidmisele vastutöötavaid tegevusi. rahastatakse tegevusi, millel on negatiivne mõju keskkonnale vastuoluline rahastamise korraldus rahastus

353 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Siin taas kraavide sulgemise näide, mis vajaks lisarahastust. lisarahastuse vajadus rahastus ebakindel rahastus

354 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Projektipõhisus on reaalsus. Tuleb osata olulistele projektidele rahastus leida. projektipõhine rahastus vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

355 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Nt autode hooldus ja maahooldusespetsialistide GPS-ide hooldus toimib aga muudel juhtudel on juhuslik. transpordivahendite ja GPS seadmete regulaarne hooldus põhilised töövahendid on hooldatud töövahendid

356 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Töövahendid on nõuetele ja vajadustele kohaselt hooldatud 3 Põhitöövahend arvuti on hooldatud. arvuti on hooldatud põhilised töövahendid on hooldatud töövahendid

357 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? Pole koolitus- ja teadlikkusprogramme 0 On vaid olemas Ilmatsalu-Kärevere linnutee rada, kus on metsandusliku infoga infosildid metsavahelise raja ääres, 
samuti on alal n.ö Roheline klass, mis koosneb mitmetest varjualustega laudadest ning mida saab kasutada õpilastele 
õuesõppe tundide läbiviimiseks.

välisõppe tingimused on tagatud; õpperada; infostendid plaanitud tegevusi pole; teadlikkuse tõstmine kaitseala külastusel; 
välisõppe võimalused

programmid; kaitsekorraldus 

358 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Pigem on tegu üldiste loodushariduslike koolitustega ning pole otseselt seotud kaitse-eesmärkidega. Kasvab inimeste 
teadlikus loodusest ja keskkonnast.

üldised loodushariduslikud koolitused, mis ei ole otseselt kaitse-eesmärkidega 
seotud; teadlikkuse tõstmine

loodushariduslikud koolitused; pole seotud kaitsealaga; teadlikkuse 
tõstmine

programmid; kaitsekorraldus

359 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? Pole koolitus- ja teadlikkusprogramme 0 Praegu ei ole Peipsiveerel mingeid koolitus- või teaduslikkusprogramme, kuid vajadus selle järgi on olemas. programme ei ole; vajadus on programme pole; vajadus on programmid; turism

360 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Keskkonnahariduse programmidega haritakse kaitsealal eelkõige lapsi mõistma meid ümbritsevat looduskeskkonda ja 
seeläbi kasvatada keskkonnateadlikke inimesi.

keskkonnahariduse programm lastele; aitab mõista ümbritsevat looduskeskkonda; 
kasvatab keskkonnateadlikke inimesi

lastele mõeldud programmid; teadlikkuse tõstmine programmid; kaitsekorraldus

361 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 RMK-ga ning jahimeestega koostöö. koostöö RMKga ja jahimeestega koostöö RMKga ja jahimeestega koostöö 

362 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Loodetavasti kaastakse KeA, kui kavandatakse tegevusi kaitsealal. Metsamajanduse ja külastuskorralduse osas koostöö 
toimib. Teinekord võivad mõju avaldada ka tegevused väljaspool kaitseala (turba kaevandamine, kraavide 
rekonstrueerimine/rajamine jne), kas alati KeA kaasatakse, pole kindel.

Keskkonnaameti kaasamine kaitsealal tegevuste planeerimisel; koostöö 
metsamajanduse ja külastuskorralduise osas; välised mõjud

koostöö teiste ametkondadega; määramatud välised mõjud koostöö; tingimused

363 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Mõningane infovahetus kodanike ja MTÜ-dega, kuid veel üsna algusjärgus. algeline koostöö kodanike ja MTÜdega algeline koostöö kohalike ja MTÜdega kaasamine

364 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Kaitsealapõhiselt koostöö tegemiseks võimalused vähenenud. Kaitsealapõhiselt koostöö tegemiseks võimalused vähenenud. koostöö võimalused vähenenud koostöö

365 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Puudub seos 0 Ei ole enam põlisrahvast kaitsealal. On vanad tühjalt seisvad või varemetes talukohad ühe kahe erandiga. põlisrahvaid pole põlisrahvaid pole kaasamine

366 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond osaleb mõningates looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid see ei mõjuta looduskaitsekorraldust

1 Kogukond osaleb selliselt, et avaldab arvamust nt kaitse-eeskirja eelnõu või kaitsekorralduskava koostamisel. Praeguse 
seisuga loobus kohalik maahooldaja ka kaitseala maade hooldamisest, leiti teine hooldaja, väljaspoolt kaitseala. 
Tegelikult ei ole ka alal väga palju kokkupuutekohti, kus kohalikud saaksid suuresti otsustada, st alal on suuresti ka 
looduslikud kooslused, mistõttu ei ola ka väga palju looduskaitsekorraldusega seotud küsimusi.

kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava koostamisel; kohalik hooldaja 
loobus kaitseala hooldamisest; väline hooldaja; väikesed võimalused kohalike 
kaasamiseks

kaasamine dokumentide koostamise protsessis; väikesed võimalused 
kohalike kaasamiseks; kohalik alade hooldaja loobus

kaasamine; koostöö

367 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamisel avalikustamiste kaudu saavad arvamust avaldada ja tulemit 
kujundada ka maaomanikud jt huvigrupid.

erinevate huvrigruppide kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava 
koostamisel

kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava koostamisel kaasamine

368 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kohaliku kogukonna ja kaitseala valitsejal on kokkupuutepunktid praegu, kas kodanike arendustegevuste taotluste 
menetlemisel või maahooldustoetuste jagamisel. Samuti on kodanikud siis aktiivsemad, kui neid kutsuda suhtlema 
näiteks kaitse-eeskirja koostamise või kaitsekorralduskava raames. Kogukonda oleks lihtsam kaasata, kui oleks neile 
rohkem midagi pakkuda. Poollooduslike koosluste hooldusest ja sellega kaasnevast toetusest ei ole kohalikud elanikud 
olnud varem huvitatud. Praegu on käimas Uhtinina piirkonnas kohaliku inimesega läbirääkimised, mille tulemusel 
loodetavasti võtab niidu hooldada.

 kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava koostamisel; väikesed 
võimalused kohalike kaasamiseks; hooldustööde tegemisest kohalikud huvitatud 
ei olnud; läbirääkimised välise hooldajaga; kokkupuuted kohalikega taotluste 
menetlemisel või toetuste jagamisel

kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava koostamisel; 
väikesed võimalused kohalike kaasamiseks; raske leida kohaliku alade 
hooldajat

kaasamine; koostöö

369 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Aktiivselt on kaasatud kunagist kaitseala direktorit, kes elab kaitsealal. aktiivselt kaasatud endist kaitseala direktorit alalise elanikuga endise kaitseala direktori kaasamine kaasamine

370 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on avatud ja usalduslikud 
suhted

1 PLK-de hooldajate ja maahooldusspetsialistide koostöö sujub hästi. hea koostöö poollooduslike koosluste hooldajate ja maahooldusspetsialistide vahel hea koostöö maahooldajatega koostöö

371 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Päris kõigega ei saa nõustuda, kuna kaitseala valitseja ja kogukonna peamised kokkupuutepunktid on looduskasutuse 
tingimuste väljastamine ning aeg-ajalt tuleb ka keelduda mingitest soovidest, siis ei saa öelda, et suhted kaitseala 
valitsejasse oleksid väga head. Eriti skeptilised on kaitseala valitseja suhtes Piirissaare elanikud.

valitseja ja kogukonna kokkupuude ainult lubade väljastamisel; suhted 
pingestuvad loa väljastamisest keeldumisel; skeptilised Piirissaare elanikud

väike kokkupuude kohalikega; konfliktid kaasamine; koostöö

372 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on avatud ja usalduslikud 
suhted

1 Suhtlus on kogukonnaga säilinud. suhtlus kogukonnaga on säilinud aktiivne kohaliku kogukonna kaasamine kaasamine

373 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Maahooldustoetused ei ole kaitseala põhised ning need oleksid toetused kohalikele ja ka looduskaitse huvi, kuid antud 
alal neid kohalikud ei taotle.

maahooldustoetused ei ole kaitseala põhised; mõeldud kohalikele; looduskaitse 
huvi; kohalikud ei taotle toetusi

toetused ei ole kaitseala põhised; omanike toetus; madal aktiivsus rahastus; kaasamine

374 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Ei rakendata programme ja/või projekte, mis edendaksid nii looduskaitse kui kohaliku kogukonna huve. Võimalik oleks 
taotleda maahooldustoetust, kuid reeglina kohalik huvi puudub.

erinevaid huve edendavaid programme ei rakendata; kohalikud ei taotle toetusi; 
omanike maahooldustoetus

programme ei rakendata; omanike toetus; madal aktiivsus programmid; kaasamine

375 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Keskkonnahariduse valdkond korraldab õppeprogramme, millest ka kohaliku kogukonna lapsed saavad osa. kohalikel lastel ligipääs õppeprogrammidele õppeprogrammid programmid

376 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Ei saa öelda, et kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi. kohalik kogukond ei toeta aktiivselt tegevusi kogukond ei toeta tegevusi kaasamine

377 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Kohaliku kogukonna osakaal kaitsealal on väga väike. Kohaliku kogukonnana tuleb tõlgendada ka kaitsealast vahetult 
väljaspool Viidu külas elavaid inimesi.

väga väike kohalik kogukond; tuleb kaasata ka ümbruskandis elavaid inimesi kohalik kogukond toetab tegevusi kaasamine

378 Kärevere looduskaitseala 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 RMK-ga on koostöö olemas, kuid turismifirmade osas ei ole kontakte. koostöö RMKga; turismifirmadega kontakte ei ole kontaktid puuduvad turism

379 Lavasaare looduskaitseala 
(2010 hoiuala)

23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Rahvaürituste korraldamise lubamised jne. ürituste kooskõlastamine kontaktid puudutavad halduslikke küsimusi turism

380 Meenikunno looduskaitseala 
(2012 maastikukaitseala)

22/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Teada on, et korraldatakse räätsamatku. kontaktid puuduvad; korraldatakse räätsumatku kontaktid puuduvad; tegevused valitseja välised turism; kaitsekorraldus

381 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

12/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Valdavalt ei ole teada, kes, kuna ning millist teenust kaitsealal osutab. kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad turism

382 Viidumäe looduskaitseala 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Külastust korraldab RMK ja kaitseala külastamise eest inimestelt tasu ei võeta. Kommertsturismi raames kaitseala 
külastavad turismigrupid maksavad organiseeritud giidide teenuse eest, mida pakub erasektor.

korraldab RMK; kommertsturismi pakub erasektor tegevused valitseja välised; kontaktid puuduvad kaitsekorraldus; turism

383 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Kaitseala välispiir on tähistatud. Vööndid on tähistamata. Vajalikud meetmed: Vööndid on vaja tähistada. kaitseala välispiir on tähistatud; puudulik kaitsevööndite tähistus piirid kõigile teada; vajakud vööndite tähistuses; korrektsed 
piiritähised

tähistamine

384 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Kaitseala välispiir on tähistatud varasema KE eelnõu alusel, kuid see erineb uuest kavandatavast välispiirist, samuti on 
tähistamata vööndid. Vajalikud meetmed: Vajalik vööndite ja uue välispiiri tähistamine peale uue eeskirja kinnitamist.

kinnitamata kaitse-eeskiri; uuendamata piiride tähistused; tähistamata vööndid piirid kõigile teada; kinnitamata kaitse-eeskiri; uuendamta 
piiritähised; vajakud vööndite tähistuses

tähistamine; kaitsekorraldus

385 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Piiride asukohast looduses on võimalik mõistlikul viisil aru saada (LKS) Vajalikud meetmed: Uuendada piiride 
tähistust

piirid maastiku järgi tuvastatavad; uuendamata piiride tähistused piirid kõigile teada; uuendamata piiritähised; looduslikud piirid tähistamine

386 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Kontrolli süsteem toimib osaliselt siis, kui väljastatakse metsateatisi, keskkonnalube jm. keskkonnakasutuse 
kooskõlastusi. KKI teostab perioodilisi reide. Vajalikud meetmed: Tõhustada lubade süsteemi ning analüüsida 
süsteemi efektiivsust.

kontrollsüsteem toimib metsateatiste ja keskkonnalubade osas; keskkonnakasutuse 
kooskõlastused; regulaarne järelevalve; arendada keskkonnalubade süsteemi

kontrollsüsteem toimib piisavalt kasutuse reguleerimisel; regulaarne 
järelevalve

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

387 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad vaid osaliselt juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 1 Kontrolli süsteem toimib osaliselt siis, kui väljastatakse metsateatisi, keskkonnalube jm. keskkonnakasutuse 
kooskõlastusi. KKI teostab perioodilisi reide. Vajalikud meetmed: Külastusseire ja analüüsi süsteem juurutada, mida 
parimal juhul oleks võimalik siduda loodusvarade kasutamise infoga.

kontrollsüsteem toimib metsateatiste ja keskkonnalubade osas; keskkonnakasutuse 
kooskõlastused; regulaarne järelevalve; alustamata külastusseire; andmete 
sidumine loodusvarade kasutamise infoga

kontrollsüsteem toimib piisavalt kasutuse reguleerimisel; regulaarne 
järelevalve; valitsejal puudulik info

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus; andmed

388 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Külastuse seire puudulik, korraldamata. Loodusvarade kasutamise kontrolli süst. toimib osaliselt (nt jahipidamise 
järelevalve, tulemuste kontroll) Vajalikud meetmed: Külastusseire korraldamine, jahinduse reguleerimine.

korraldamata külastusseire; osaline loodusvarade kasutamise kontrollsüsteem; 
vajalik jahinduse reguleerimine; regulaarne järelevalve

valitsejal puudulik info; kontrollsüsteem juurdepääsu osas ei toimi 
piisavalt; osaliselt toimiv süsteem kasutuse reguleerimisel; regulaarne 
järelevalve

andmed; kontrollsüsteem; kaitsekorraldus
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389 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Seire on omaette protsess. Vajalikud meetmed: Vajalik metoodiliselt lahendada küsimus, kuidas riikliku seire andmeid 
rakendada kaitsekorralduses

andmete rakendamine kaitsekorralduses andmete rakendamine; pole seotud kaitsealaga andmed

390 Nigula looduskaitseala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Kaitsealal asub tehniliselt hästivarustatud moodne uurimis- ja seirekeskus Kaitsealal asub tehniliselt hästivarustatud moodne uurimis- ja seirekeskus eesmärgipärane tegevus kaitsekorraldus

391 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 Riiklike sirepunktide seire vastavalt riiklikule seirekavale, kuid ei toimu alapõhist seiret vastavalt KKK-le. Vajalikud 
meetmed: Koostada KKK, milles määratletakse seire vajadused.

toimub regulaarne riiklik seire; ei ole kaitsekorralduskava põhine; koostamata 
kaitsekorralduskava

regulaarne seire; pole seotud kaitsealaga; kinnitamata 
kaitsekorralduskava

seired/uuringud; kaitsekorraldus

392 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Seis suhtel hea, kuid eesmärgipärasuses ja kaitsekorraldusega seostatuses on lulisi parandamise võimalusi hea seis; eesmärgipärasuses ja kaitsekorraldusega seostatuses on olulisi 
parandamise võimalusi

eesmärgipärane tegevus; arenemisruum kaitsekorraldus

393 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mõnede üksikute kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, 
elupaigad, kultuurkooslused) kaitsekorraldus

1 Toimib kotkaste ja osaliselt metsade puhul. Vajalikud meetmed: Laiendada elupaikadele ja teistele elustikurühmadele toimib kotkaste ja osaliselt metsade puhul; vaja laiendada elupaikadele ja teistele 
elustikurühmadele

vajakud kaitsekorralduses; kaitsekorraldus kotkastele ja osadele 
metsadele

kaitsekorraldus

394 Nigula looduskaitseala 01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Piisavalt ei ole taastatud looduslikku veereziimi looduslik veerežiim ei ole taastatud vajakud kaitsekorralduses; elupaikade taastamine kaitsekorraldus

395 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mõnede üksikute kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, 
elupaigad, kultuurkooslused) kaitsekorraldus

1 Peamiselt toimub hetkel külastuskorraldus. Vajalikud meetmed: Kaitse-eesmärkide saavutamiseks oleks vaja soetada 
eritehnika PLK hooldamise tagamiseks.

toimiv külastuskorraldus; eritehnika soetamise vajadus poollooduslike koosluste 
hooldamiseks

vajakud kaitsekorralduses; toimiv külastuskorraldus; eritehnika 
soetamise vajadus

kaitsekorraldus; töövahendid

396 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Külastuskorralduses olulisi parandamise võimalusi Vajalikud meetmed: Radade tähistus, hooldus, informatsioon vajakud külastuskorralduses; vajalik radade tähistus, hooldus ja informatsioon vajakud kaitsekorralduses; vajakud külastuskorralduses kaitsekorraldus

397 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 RMK eelarve kasutamist ega riikliku seire vahendite kasutamist kaitseala valitseja suunata ei saa. Vajalikud meetmed: 
Kaitseala valitsejal peaks olema esmane õigus kaitsekorralduslike eelarveliste vahendite vajaduse ja prioriteetide 
määramisel

kaitseala valitseja ei saa mõjutada teiste ametkondade eelarveid; kaitseala valitseja 
rolli suurendamine ressursside määramisel 

vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel; eelarve valitseja- 
väline; vaja suurendada valitseja otsustusõigust

rahastus; kaitsekorraldus

398 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus ei vasta üldse looduskaitsekorralduslikele vajadustele (nt ebasobiv 
ajastus, eelarveridade jäikus)

0 RMK eelarve kasutamist ega riikliku seire vahendite kasutamist kaitseala valitseja suunata ei saa. Vajalikud meetmed: 
Kaitseala valitsejal peaks olema esmane õigus kaitsekorralduslike eelarveliste vahendite vajaduse ja prioriteetide 
määramisel.

kaitseala valitseja ei saa mõjutada teiste ametkondade eelarveid; kaitseala valitseja 
rolli suurendamine ressursside määramisel 

vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel; eelarve valitseja- 
väline; vaja suurendada valitseja otsustusõigust

rahastus; kaitsekorraldus

399 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Vt eelmine puudulik vastus puudulik vastus puudulik vastus

400 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Toimub transpordivahendite regulaarne hooldus. Vajalikud meetmed: Säilitada saavutatud taset. transpordivahendite regulaarne hooldus transpordivahendite regulaarne hooldus töövahendid

401 Nigula looduskaitseala 01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Töövahendid tihti hangitud projektipõhiselt, hooldusressurss puudulik töövahendid hangitud projektipõhiselt; puudulik hooldusressurss põhilised töövahendid on hooldatud; ebapiisav hooldusressurss töövahendid

402 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Transpordivahendite regulaarne hooldus. transpordivahendite regulaarne hooldus transpordivahendite regulaarne hooldus töövahendid

403 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? Pole koolitus- ja teadlikkusprogramme 0 Kaitseala ei ole asukoha tõttu perspektiivne loodusõppe läbiviimiseks. keeruline geograafiline asukoht; programme pole keeruline asukoht; programme pole tingimused; programmid

404 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 RMK pakub osaliselt kaitseala kaitseeesmärkidega seotud programme, kuid need on ebaregulaarsed (tasulised). 
Vajalikud meetmed: Regulaarselt pakutavat ja nõutava kvaliteediga, s.o. kompetentse juhendaja poolt läbiviidavat 
kaitseala tutvustavat programmi, s.h. spetsiifiliste teemaprogrammide korraldamine.

RMK ebaregulaarsed programmid osaliselt seotud kaitsealaga;vajalik korraldada 
regulaarselt toimuvaid kaitseala tutvustavat programme sh spetsiifiliste 
teemaprogrammide korraldamine; kompetentse juhendaja vajadus

ebaregulaarsed valitseja välised tegevused; regulaarselt toimuvate 
programmide koostamise vajadus

programmid

405 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Kaitseala positsioonilt lähtudes toimunud väga suur tagasiminek Vajalikud meetmed: Tööpõld on suur ja lai toimunud on väga suur tagasiminek programmides suur tagasiminek programmid

406 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Koostöö RMKga kui ainsa maaomanikuga toimub läbi lubade kooskõlastuste. Suuremat koostööd on oodata seoses 
KKK kootamise protsessiga.

koostöö RMKga läbi lubade kooskõlastamise; suurem koostöö planeeritud 
kaitsekorralduskava koostamise protsessiga

koostöö RMKga; koostöö planeeritud kaitsekorralduskava koostamisel koostöö

407 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Koostöö toimub läbi lubade kooskõlastuste. Suuremat koostööd on oodata seoses KKK kootamise protsessiga. koostöö RMKga läbi lubade kooskõlastamise; suurem koostöö planeeritud 
kaitsekorralduskava koostamise protsessiga

koostöö RMKga; koostöö planeeritud kaitsekorralduskava koostamisel koostöö

408 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Kontaktid vähenevad kiiresti, toimub aktiivne võõrandumisprotsess kontaktide arv väheneb; toimub aktiivne võõrandumine koostöö võimalused vähenenud koostöö

409 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Põlisteadmiste kandjad on kaasatud looduskaitsekorralduse planeerimisse 3 Pool-looduslike koosluste hooldajad on traditsioonide kandjad, tradits aastamisvõtted jm looduskasutus hooldajad on traditsioonide kandjad põlisteadmised integreeritud kaitsekorraldusse kaasamine

410 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond osaleb mõningates looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid see ei mõjuta looduskaitsekorraldust

1 Kogukonna huve esindab RMK Kogukonna huve esindab RMK Kogukonna huve esindab RMK kaasamine

411 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond osaleb mõningates looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid see ei mõjuta looduskaitsekorraldust

1 Senine osalus on toimunud KE ja KKK eelnõude koostamise raames, mil on arutatud kaitserežiimi, kuid see ei mõjuta 
igapäevast kaitsekorraldust. Suurem kaasamine toimub KKK koostamise raames.

kaasamine kaitse-eeskirja ja kaisekorralduskava koostamisel kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava koostamisel kaasamine

412 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond osaleb mõningates looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid see ei mõjuta looduskaitsekorraldust

1 Kaasatus väheneb, toimub võõrandumine Kaasatus väheneb, toimub võõrandumine Kaasatus väheneb, toimub võõrandumine kaasamine

413 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 24a. Mõju kogukonnale Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on avatud ja usalduslikud 
suhted

1 Veel vist on? suhted on veel head head suhted kaasamine

414 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 24c. Mõju kogukonnale Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Veel passiivselt toetatakse kohalik kogukond toetab tegevusi passiivselt kogukond toetab tegevusi kaasamine
415 Kärevere looduskaitseala 01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 

teadvustada ala väärtusi?
Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Kaitseala ei külastata. kontaktid puuduvad kontaktid puuduvad turism

416 Peipsiveere LKA (2010 
Emajõe-Suursoo MKA)

01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 RMK-ga on minimaalsed kontaktid seoses külastuskorraldusega. Vajalikud meetmed: Planeerides süsteemsel alapõhist 
külastuskorraldust, luuakse ka kontaktid turismiarendajatega.

koostöö RMKga; külastuskorralduse süsteemsel planeerimisel luuakse kontaktid 
turismiarendajatega

kontaktid puuduvad; külastuskorralduse planeerimisel luuakse 
kontaktid

turism

417 Viidumäe looduskaitseala 01/11/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Külastuskorraldus teise organisatsiooni (RMK) vastutus RMK vastutus kontaktid puuduvad; tegevused valitseja välised turism; kaitsekorraldus

418 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Hoiuala teatised saadetud maaomanikele. teatised saadetud maaomanikele piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised; teatised saadetud tähistamine

419 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Kaitseala välispiir ja vööndid on märgistatud, kuid märgistuse seisukorda ei kontrollita RMK poolt ning alati ei järgita 
kohalike elanike ja maavaldajate poolt kaitseala kaitserežiimi. Teavitusöö, märgistuse kontroll ja järelevalve.

kaitseala välispiir ja vööndid on märgistatud; tähistuse seisukorda ei kontrollita; 
kohalikud ei järgi kaitserežiimi; vajakud teavitustöös, märgistuse kontrollis ja 
järelevalves

piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised; vajakud järelevalves; 
kaasamine 

tähistamine; kaitsekorraldus; kaasamine 

420 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Kuna tegu on Eestis ja rahvusvaheliselt tuntud alaga, siis inimesed on teadlikud rahvuspargist ja et siin kehtivad teatud 
tegevusjuhised. Enamik liikumispiiranguga tsoonidest on märgistatud, kuid esineb puudujääke kõige atraktiivsetemas 
kohtades rannikul. Probleem on liikumispiirangute kinnipidamisest merealal ja laidudel/väikesaartel. Kõikidele 
väikesaartele/laidudele ei saa ka piiritähiseid seada, oleme lähtunud olukorrapõhisusest ehk tellinud märke 
teadaolevatele probleemsetele saartele (nt Kumari). Liikumispiirangute rikkumisi aitab tõenäoliselt leevendada 
avalikud kaardirakendused, mis hetkel töös on, st inimene saab vaadata kaardirakendusest, kas ta viibib 
liikumispiiranguga alal ja nii ei ole vajalik suures mahus füüsiliste tähistuste jaoks. Uue kaitse-eeskirja eelnõu avalik 
väljapanek keskendub suures mahus just piirangute tutvustamisele!

teadlikud külastajad; tuntud kaitseala; vajakud kaitsevööndite tähistuses kõige 
atraktiivsemates kohtades rannikul; kaitseala on hästi tähistatud; probleem 
liikumispiirangute kinnipidamisest merealal ja laidudel/väikesaartel; tähistused 
vajaduspõhised; keeruline geograafiline asukoht; asukohapõhise veebirakenduse 
kasutamise potentsiaal; kaitse-eeskirja avalik väljapanek

teadlikud külastajad; vajakud vööndite tähistuses rannikul; vajakud 
järelevalves; keeruline asukoht; investeering digivõimekusse; piirid 
kõigile teada; korrektsed piiritähised; teavitustöö; tuntud kaitseala; 
vajaduspõhised tähistused

turism; kaitsekorraldus; tingimused; 
andmed; tähistamine

421 Naissaare looduspark 23/10/2020 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Kaitseala välispiir ja vööndid on nõuetekohaselt tähistatud. Kaitseala välispiir ja vööndid on nõuetekohaselt tähistatud. piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised tähistamine

422 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad suuremas osas või efektiivselt juurdepääsu või kasutuse 
reguleerimisel

3 (asustatud maismaast üle 6 km kaugusel asuvaid karisid on raske kahjustada) kaitsesüsteemid pole vajalikud; keeruline geograafiline asukoht keeruline asukoht; kontrollsüsteem toimib tingimused; kontrollsüsteem

423 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad vaid osaliselt juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 1 Hoiuala kaitserežiim ei võimalda kõiki tegevusi reguleerida. kaitserežiim ei võimalda kõiki tegevusi reguleerida kontrollsüsteem toimib ainult osaliselt; piirav kaitserežiim kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

424 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 KKI kontroll on juhuslik ja vähene, järelevalve nägemus ei ühti alati KeA omaga. Korraldatakse omavolilisi üritusi, ka 
juhtub ebaseaduslikku ehitustegevust (viimasele ei pööra kohalikud omavalitsused piisavalt tähelepanu). 
Looduskasutuse töö toimib hästi.

ebaregulaarne  järelevalve; nägemus ei ühti alati Keskkonnaametiga; 
kooskõlastamata üritused; ebaseaduslik ehitustegevus; puudulik KOV kontroll; 
looduskasutus töö toimib hästi

kontrollsüsteem toimib kasutuse reguleerimisel; ebaregulaarne 
järelevalve; rikkumised; erinevad nägemused ametkondade vahel

kontrollsüsteem; kaitsekorraldus; koostöö

425 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Järelvalve on puudulik eelkõige kalastusega seotud regulatsioonide ja liikumispiirangutest kinnipidamise valdkondades. vajakud kalastuse ja liikumispiirangutest kinnipidamise järelevalves kontrollsüsteemid ei toimi piisavalt; vajakud järelevalves kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

426 Naissaare looduspark 23/10/2020 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Keerulisem järelvalvet teha geograafilise positsiooni tõttu. keeruline geograafiline asukoht; vajakud järelevalves keeruline asukoht; vajakud järelevalves; kontrollsüsteem ei toimi 
piisavalt

tingimused; kaitsekorraldus; 
kontrollsüsteem

427 Haanja looduspark 19/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Kõik seired ei ole seotud kaitsekorraldusega. toimuvad seired ei ole seotud kaitsekorraldusega aktiivne tegevus; pole seotud kaitsealaga seired/uuringud

428 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub mõningane keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole seotud 
kaitsekorraldusega

1 kesktalvine veelinnuloendus (seire), lindude lennuloendused toimivad seired regulaarne seire; pole seotud kaitsealaga seired/uuringud

429 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 KKK ettenähtud seired ja riiklikud seired. Jõgede seire, kaitstavate soontaimede liigiseire, kalade liigiseire, kotkaste 
seire, ohustatud taimekoosluste (Natura elupaigad) seire, röövlindude koosluste seire, saarma seire, kahepaiksete ja 
roomajate seire.

kaitsekorralduskava põhised seired; riiklikud seired; erinevate elupaikade ja 
liikide seire

eesmärgipärane tegevus kaitsekorraldus

430 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Riiklik seire toimub, kuigi kohati ei saa aru, mis intervalliga erinevate liikide/alade puhul. Puudub ühine infosüsteem, 
kuhu info kokku jookseks. EELISe asemele planeeritakse uut süsteemi. Lahemaa rp tuleb läbi viia KKK 
vahehindamine.

riiklik seire; arusaamatu seiresamm erinevate liikide ja elupaigatüüpide osas; 
puudub ühine infosüsteem; EELIS asendtatakse; vajalik kaitsekorralduskava 
vahehindamine 

aktiivne seiretegevus; madal digivõimekus; vajalik vahehindamine seired/uuringud; andmed

431 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Uuringud/seired, mis on kaitsekorralduskavas, on eesmärgipärased ja vajalikud just kaitse korraldamiseks. Seda 
toetavad riiklikud seired, töötajate endi seired jne.

kaitsekorralduskava põhised seired; riiklikud seired eesmärgipärane tegevus kaitsekorraldus

432 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne keskkonna-seire või uuringud, kuid see ei ole eesmärgipäraselt 
seotud kaitsekorraldusega

2 Probleem uuringutulemuste kättesaamisega ja teadasaamisega kes mida uurib (näiteks ülikoolid). tulemused ei jõua valitsejani; probleem teadasaamisega kes mida uurib aktiivne tegevus; valitsejal puudulik info; seired/uuringud; andmed

433 Haanja looduspark 19/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 PLK-de hooldus on madal, vaadete avamist ei toimu. vajakud poollooduslike koosluste  hoolduses ja vaadete avamises vajakud kaitsekorralduses kaitsekorraldus
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434 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 hoiualal olevad loodusväärtused on üldjoontes kaitstud loodusväärtused üldjoontes hästi kaitstud adekvaatne kaitsekorraldus kaitsekorraldus

435 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 Koostatud KKK, edaspidi peaks hakkama paremini toimima. kooastatud kaitsekorralduskava; arenguruumi on kinnitatud kaitsekorralduskava; arenemisruum kaitsekorraldus

436 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub adekvaatne kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste kaitsekorraldus 3 KKK kinnitati 2016. a. Toimub poollooduslike niitude taastamine ja hooldus, soode ja elupaikade taastamine. kinnitatud  kaitsekorralduskava; erinevad kaitsekorraldustegevused adekvaatne kaitsekorraldus; kinnitatud kaitsekorralduskava; 
elupaikade taastamine

kaitsekorraldus

437 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Kaitsekorralduskavas on tegevusi, mis on vajalikud, kuid mida ei ole veel rakendatud. Näiteks roostiku maismaapoolse 
serva avamisne ja roostike mosaiiksemaks muutmine (roostiku liikidele vajalik). Poollooduslike koosluste puhul on 
probleemiks osaline luha võsastumine. Mõned rannaniidu osad on täiesti hooldatama hetkel, sest puudub huvi. 
Liigniiskete alade hooldamine (niitmine) luhas on keeruline ja need alad jäetakse hooldusest välja. Vaja oleks neil 
aladel rohkem karjatamist või niitmise eritehnikat.

kaitsekorralduskava pole täielikult rakendunud; poollooduslike koosluste puhul on 
probleemiks osaline luha võsastumine; puudulik rannaniitude hooldus; huvi 
puudus; eritehnika või karjatamise vajadus; keeruline asukoht

vajakud kaitsekorralduses; eritehnika vajadus; keeruline asukoht; 
kaasamine

kaitsekorraldus; töövahendid; tingimused; 
kaasamine

438 Naissaare looduspark 23/10/2020 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Kõiki meetmeid ei ole võimalik kasutusele võtta eelarveliste vahendite piiratuse tõttu. ebapiisav rahastus vajakud kaitsekorralduses; ebapiisav rahastus kaitsekorraldus; rahastus

439 Haanja looduspark 19/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Toetuste süsteem vajaks parandamist. vajakud toetuste süsteemis vajakud toetuste rahastamise korralduses rahastus

440 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 uuringute rahastus on valdavalt projektipõhine projektipõhine rahastus vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

441 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Koostatud KKK, seega saab taastamistegevusi elluviia, kuna kava toetab. kaitsekorralduskava järgsed tegevused; rahastamise korraldus vastab kava 
vajadustele

vajakud rahastamise korralduses; rahastus seotud kaitsealaga rahastus

442 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Küsimus on ikka projektipõhisus, hanked on pikad, keeruline on töid planeerida. Kohati piirab tööde tegemist vastava 
spetsialisti puudus. Hanked on ka ebaõnnestunud ja tööde tegemisel võib aasta vahele jääda.

projektipõhine rahastus; pikad hanked; tööde planeerimine keeruline; kohati 
vastava spetsialisti puudus; tööd võivad tegemata jääda; ebaõnnestunud hanked

vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

443 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 Rohkem oleks vaja ressurssi inventuuride ja uuringute jaoks; loodushariduses; teavitustöös. Rohkem oleks vaja ressurssi inventuuride ja uuringute jaoks; loodushariduses; 
teavitustöös.

vajakud inventuuride, uuringute, loodushariduse ja teavitustöö 
rahastamise korralduses

rahastus

444 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Töövahendid on nõuetele ja vajadustele kohaselt hooldatud 3 olemasolevad töövahendid (nt arvutid) on hooldatud olemasolevad töövahendid on hooldatud põhilised töövahendid on hooldatud töövahendid

445 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Töövahendid on nõuetele ja vajadustele kohaselt hooldatud 3 Vahendid, mis on KeA's arvel, nende kohta peetakse arvet ja kontrollitakse. Muud vahendid nt hooldajate tehnika, 
loomad jne on omanike vastutus.

Keskkonnaameti vahendid on hooldatud põhilised töövahendid on hooldatud; töövahendite olulisus väheneb töövahendid

446 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 keskkonnahariduslikke programme on üha rohkem ja paremaid, kuid asjaliste (ja ka keskkonnaametnike) harimine 
võtab aega; uusi teadmisi, mida õpetada, tuleb järjest juurde

programmide hulk ja kvaliteet on suurenenud; inimeste harimine võtab aega; uusi 
teadmisi tuleb järjest juurde

programmid hulk ja kvaliteet on kasvanud; teadlikkuse tõstmine programmid; kaitsekorraldus

447 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Koolitused koosluste hooldajatele, kus osalemine ei ole kohustuslik. vabatahtlikud koolitused koosluste hooldajatele vabatahtlikud koolitused koosluste hooldajatele kaitsekorraldus

448 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On olemas plaanilised kaitse-eesmärkidega seotud koolitus- ja teadlikkusprogrammid 3 Läbi on viidud Natura, kultuuripärandi koolitusi/mõttekodasid, ka turismiettevõtjate ja säästva arengu 
seminare/õppepäevi.

läbiviidud mõttekodasid, koolitusi, seminare ja õppepäevi programmid olemas programmid

449 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Loodusharidusel on kaks programmi, mis räägivad kaitsealadest ja kaitse-eesmärkidest. Matsalu maastikke programmi 
saab kindlasti tulevikus täiendada kaitse-eesmärkide osas (hetkel tutvustatakse Matsalu maastikele iseloomulikke 
liike).

olemas on kaks programmi, mis katavad kaitse-eesmärke osaliselt kaks programmi; seotud kaitsealaga programmid

450 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 mõningane mitteametlik suhtlus toimub kalameestega mitte ametlik koostöö kalameestega vähene koostöö kalameestega koostöö

451 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Koostöö koosluste hooldajatega. koostöö koosluste hooldajatega koostöö koosluste hooldajatega koostöö

452 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kaitseala teeb pidevat koostööd alaga seotud majandus-organisatsioonidega, ühised 
kaitsekorralduslikud projektid ja programmid

3 Suhtlus toimub Lahemaa koostöökogu kaudu, kus osalevad KOV, MTÜd, Arenduskoda, turismisektori asjalised suhtulus toimub koostöökogu kaudu, kuhu on kaasatud erinevad kohalikud 
tegelased

pidev koostöö koostöökogu kaudu kaasamine

453 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Hea näide koostööst on koostöö ELF-i talgute raames. ELF talgud koostöö ELFga koostöö

454 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Puudub koordineeriv jõud, kes koostööd eest veaks (ja väikest rahalist süsti annaks). inimressurssi puudus koordineerimisel; ebapiisav rahastus inimressurssi puudus koordineerimisel; ebapiisav rahastus inimressurss; rahastus

455 Haanja looduspark 19/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On tehtud mõned algatused põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 2 Haanja kogukonnal oli konverents elust kaitsealal. Suitsusauna kultuur. kohalik põlisrahva konverents elust kaitsealal kohalike algatusel korraldatud konverents kaasamine

456 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Puudub seos 0 teised põlisrahvad peale eestlaste puuduvad; valmisolek põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsesse on olemas põlisrahvad puuduvad; teadmiste integreerimise valmisolek olemas põlisrahvaid pole kaasamine

457 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Põlisteadmiste kandjad on kaasatud looduskaitsekorralduse planeerimisse 3 Kaitseala kaitse-eesmärgiks on mh kultuuripärand, pärandkultuurmaastikud ja rahvakultuur (ehk siis punkti on hinnatud 
sellest aspektist). Teemad ja tegevused: põlistõud (hobune, lammas), maahooldus, põlise rannakalanduse taastamine.

üks kaitse-eesmärkidest on põlisteadmiste kaitsmine põlisteadmised integreeritud kaitsekorraldusse kaasamine

458 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

Puudub seos 0 Ei ole asjakohane. põlisrahvaid pole põlisrahvaid pole kaasamine

459 Haanja looduspark 19/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kaasatud on need, kes kogukonnas aktiivselt tegutsevad. kaasatud kogukonnas aktiivsed osapooled kaasatud kogukonnas aktiivsed osapooled kaasamine

460 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid vahetult osalevad kõigi asjakohaste looduskaitsekorralduse 
otsustuste tegemisel

3 looduskaitselisi piiranguid kavandatakse koostöös kohaliku omavalitsuse ja huvigruppidega looduskaitselisi piiranguid kavandatakse koostöös kohaliku omavalitsuse ja 
huvigruppidega

aktiivne kohaliku kogukonna kaasamine kaasamine

461 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Tegelevad koosluste hooldamisega, kaasati kaitsekorralduskava koostamisel, tulevikus kaasatakse kaitse-eeskirja 
koostamisel.

Tegelevad koosluste hooldamisega, kaasati kaitsekorralduskava koostamisel, 
tulevikus kaasatakse kaitse-eeskirja koostamisel.

kaasamine kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava koostamisel; 
kohalikud alade hooldajad

kaasamine; koostöö

462 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid vahetult osalevad kõigi asjakohaste looduskaitsekorralduse 
otsustuste tegemisel

3 KE ja KKK koostamise koosolekud, Lahemaa koostöökogu, Arhitektuurinõukogu, soode taastamist tutvustavad 
koosolekud

KE ja KKK koostamise koosolekud, Lahemaa koostöökogu, Arhitektuurinõukogu, 
soode taastamist tutvustavad koosolekud

aktiivne kohaliku kogukonna kaasamine kaasamine

463 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kõigile huvilistele antakse võimalus kaasa rääkida nii kaitse-eeskirja uuendamise kui ka kaitsekorralduskava loomisel. 
Kõik huvilised saavad teha (ja Matsalu puhul ka teevad) jooksvaid ettepanekuid kaitsekorralduse parandamiseks või 
vajalikeks töödeks jne. Matsalus on aktiivsed külaseltsid ja looduskaitsega seotud MTÜ-d, kes Keskkonnaametiga 
vahetult lävivad. Samas ei teavitata kogukonda kõigist töödest/tegemistest.

kaasamine kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava koostamisel; avalik ettepanekute 
tegemise võimalus; aktiivne kohalik kogukond; kogukonda tegevustest alati ei 
teavitata 

kaasamine kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava koostamisel; avalik 
ettepanekute tegemise võimalus; aktiivne kohalik kogukond; kohalike 
alati ei teavitata

kaasamine

464 Naissaare looduspark 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kõikides tegevustes ei ole igakülgselt kohalikke ja huvigruppe kaasatud. kohalike ja huvigruppe on kaasatud kohalike ja huvigruppe on kaasatud kaasamine

465 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Vastandlikud huvigrupid. Vastandlikud huvigrupid. huvigruppide kaasamine; konfliktid kaasamine

466 Haanja looduspark 19/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Suhted on pigem keerulised. Kogukonna poolt on pigem arvamus, et KeA ei tee midagi. keerulised suhted; kogukond skeptiline Keskkonnaameti suhtes konfliktid kohalikega kaasamine
467 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Kaitseala valitseja ja kohaliku kogukonna ning huvigruppide vahel on avatud ja usalduslikud 

suhted
1 kohaliku omavalitsuse ja MTÜ-ga Hiiu Tuul (tuuleparkide vastased) on suhted head, kalameestega neutraalsed, 

tuuleparkide arendajatega vastuokslikud
head suhted KOVga ja MTÜga Hiiu Tuul (tuuleparkide vastased); kontaktid 
kalameestega; konflikt tuuleparkide arendajatega

head suhted KOVga ja kohaliku MTÜga; kontaktid kalameestega; 
konflikt arendajatega

kaasamine; koostöö

468 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 24a. Mõju kogukonnale Ei rakendu kohalikega suhteid ei ole kohalikega suhteid ei ole kaasamine 
469 Haanja looduspark 19/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 

kogukonna huve
1 Juhul kui on rahastus. programme rakendatakse rahastuse olemasolul programme rakendatakse rahastuse olemasolul programmid

470 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 24b. Mõju kogukonnale konkreetselt hoiualal selliseid programme või projekte ei ole programme pole programme pole programmid
471 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 

kogukonna huve
1 Mälumaastiku-, rannakalanduse-, traditsioonilise põllumajanduse projektid, plk hooldus erinevad projektid kohalikele; poollooduslike koosluste hooldus erinevad projektid kohalikele; alade hooldus programmid; kaitsekorraldus

472 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 Paljud turismiga seotud arendused edendavad nii looduskaitset kui ka kohalike kogukonna huve, kes on hõivatud just 
turismis.

turism on kohalike huvides turism on kohalike huvides turism

473 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 24b. Mõju kogukonnale Rakendatakse programme ja/või projekte, mis edendavad nii looduskaitse kui kohaliku 
kogukonna huve

1 EUROPARK, Ökomärgis Europark ja Ökomärgise programmid Europark ja Ökomärgise programmid programmid

474 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 MTÜ Hiiu Tuul toetab merelisi kaitstavaid alasid, et vältida hiiglasliku avameretuulepargi rajamist Hiiumaa lähistele MTÜ Hiiu Tuul toetab avameretuulepargi vastaseid tegevusi kohalik MTÜ toetab tegevusi koostöö

475 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Kohalik kogukond toetab aktiivselt looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Maahooldus, loodusharidus kohalik kogukond toetab maahooldust ja loodusharidust kohalikud toetavad tegevusi kaasamine
476 Soomaa rahvuspark 23/10/2020 24c. Mõju kogukonnale Ei rakendu. ei rakendu kohalikud ei toeta tegevusi kaasamine
477 Hiiu madala hoiuala 22/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 

teadvustada ala väärtusi?
Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahel kontaktid praktiliselt 
puuduvad

0 Hiiu madal pakub huvi sukeldujatele ja alveearheoloogidele, kuid pole teada, et keegi sinna sukeldumisretki ametlikult 
korraldaks

kontaktid puuduvad; atraktiivne sukeldumispaik kontaktid puuduvad; atraktiivne sukeldumispaik turism; tingimused

478 Lahemaa rahvuspark 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelises koostöös 
parandatakse külastajateenindust ja viiakse läbi kaitseväärtusi parandavaid ühisprojekte

3 2019. a saadud Säästva turismi sertifikaat 2019. a saadud Säästva turismi sertifikaat toimiv kommertsturism turism

479 Matsalu rahvuspark 23/10/2020 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Hetkel tehakse küll koostööd, kuid KeA ei tee ühisprojekte turismivaldkonnas. Tulevikus on üks mõte nt 
turismiettevõtjate jaoks koolitus Matsalu loodusväärtuste kohta. Seega on hinnang 1, et näidata arenguruumi.

toimiv koostöö; arenguruumi on; potentsiaalne koolitus turismiettevõtjajte jaoks turismiettevõtjatele planeeritud koolitus; arenguruum turism

480 Haanja looduspark 01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele, kuid pole kohaselt märgistatud

2 Kaitsekohustusteatised ei ole väljastatud, kuna KE on menetluses. teatised välja saatmata; menetluses kaitse-eeskiri piirid kõigile teada; teatised saatmata; kinnitamata kaitse-eeskiri tähistamine; kaitsekorraldus

481 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Mereala kokkuleppeliselt ei tähistata. mereala ei tähistata merepiir tingimused

482 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 NB kontrollida, kas teatised on saadetud. teatised välja saatmata piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised; teatiste osas ebakindlus tähistamine
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483 Naissaare looduspark 01/10/2010 06. Kaitseala piiritletus Kas valitseja saab kaitseeeskirju vajalikul määral rakendada? Kaitseala piirid on teada valitsejale ja ka kohalikele elanikele, maavaldajatele ja 
looduskasutajatele ning on kohaselt märgistatud

3 Seoses uue kaitseeeskirja menetlusega on kõik huvigrupid kaasatud aktiivselt. menetluses kaitse-eeskiri; huvigruppide kaasamine piirid kõigile teada; korrektsed piiritähised; kinnitamata kaitse- 
eeskiri; kaasamine

tähistamine; kaitsekorraldus; kaasamine

484 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad vaid osaliselt juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 1 Hoiuala kaitserezhiim ei võimalda kõiki vajalikke tegevusi reguleerida. kaitserežiim ei võimalda kõiki vajalikke tegevusi reguleerida kontrollsüsteem toimib ainult osaliselt; piirav kaitserežiim kontrollsüsteem; kaitsekorraldus

485 Naissaare looduspark 01/10/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Parema kontrolli saavutamiseks oleks vajalik loodusvahi olemasoleu saarel suveperioodil. Paregu RMK loodusvaht 1X 
nädalas ja enamasti nädalavahetusel.

loodusvahi vajadus saarel suveperioodil; praegune saarevahet ei külasta piisavalt 
tihti

kontrollsüsteemid ei toimi piisavalt; inimressurssi puudus kontrollsüsteemid; inimressurss

486 Soomaa rahvuspark 01/11/2010 10. Kaitsesüsteemid Kas on olemas kontrolli süsteem külastuse ja loodusvarade kasutuse 
kohta kaitsealal?

Kontrolli süsteemid toimivad mitte piisavat juurdepääsu või kasutuse reguleerimisel 2 Inspektsioonil regulaarsed reidid, kogukonna järelvalve, turistid, 2 ametkonna töötajad keskuses Keskkonnainspektsiooni regulaarsed kontrollid; kogukonna järelevalve; turistid; 
töötajad

regulaarne järelevalve; suur külastajate arv; kontrollsüsteemid ei toimi 
piisavalt

kaitsekorraldus; tingimused; 
kontrollsüsteem

487 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Läbiviidud põhjalikud uuringud, kuid seiret ei tehta. seiret ei toimu; läbiviidud põhjalikud uuringud valitsejal info piisav andmed

488 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Eesmärgipärane, kuid mitte piisavalt aktiivne. Vajalikud meetmed: Koostada KKK ja planeerida piisav seire. vajakud seire aktiivsuses; kinnitamata kaitsekorralduskava eesmärgipärane tegevus; kinnitamata kaitsekorralduskava kaitsekorraldus

489 Naissaare looduspark 01/10/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Pidevad seisred ja uuringud: külastaja uuring, geoloogiline seire, merikotka seire. regulaarsed külastaja-, geoloogiline- ja merikotka seire eesmärgipärane tegevus kaitsekorraldus

490 Soomaa rahvuspark 01/11/2010 11. Uuringud Kas kaitsealal toimub eesmärgipärane kaitsekorraldusega seotud 
keskkonnaseire või uuringud?

Kaitsealal toimub aktiivne ja eesmärgipäraselt kaitsekorraldusega integreeritud keskkonna-
seire ning uuringud

3 Probleemid kättesaadavusega ja koordineeritusega tulemused ei jõua valitsejani; koordineerimise probleemid eesmärgipärane tegevus; valitsejal puudulik info; probleemid 
koordineerimisega

kaitsekorraldus; andmed

491 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 12. Loodusväärtuste 
kaitsekorraldus

Kas kaitsealal toimub aktiivne loodusväärtuste kaitsekorraldustegevus? Toimub mitmete kaitsemeetmeid vajavate looduskaitseväärtuste (kriitilised liigid, elupaigad, 
kultuurkooslused, ökoloogilised protsessid ja säästev või traditsiooniline kasutus) 
kaitsekorraldus, kuid mõned põhimeetmed on siiski rakendamata

2 Rakendamata on nt rabade looduslikkuse taastamine. rakendamata rabade looduslikkuse taastamine vajakud kaitsekorralduses; elupaikade taastamine kaitsekorraldus

492 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Rahastus on ainult projektipõhine. projektipõhine rahastus vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel rahastus

493 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus piirab olulisel määral looduskaitsekorralduslikke tegevusi 1 Piirab näiteks kaitsekorralduskava puudumine, kuna taastamistegevused on toetatavad kava alusel (rabade ja plk 
taastamine).

kinnitamata kaitsekorralduskava; toetuste jaoks kaitsekorralduskava vajalik vajakud rahastamise korralduses; rahastus ebakindel; kinnitamata 
kaitsekorralduskava

rahastus; kaitsekorraldus

494 Naissaare looduspark 01/10/2010 17. Rahastamise korraldus Kas rahastamise korraldus toetab kaitsekorralduse Iseloomulikke 
vajadusi?

Rahastamise korraldus vastab üldjoontes vajadustele, kuid seda on võimalik mitmeti 
parandada

2 On olemas minimaalne stabiilne rahastus (RMK,KOV). minimaalne stabiilne teiste ametkondade rahastus rahastamise korraldus vastab minimaalsetele vajadustele; eelarve 
valitseja-väline

rahastus

495 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Töövahendid on nõuetele ja vajadustele kohaselt hooldatud 3 Kuna töövahendeid pole, siis pole tarvis neid ka hooldada. töövahendeid pole töövahendite olulisus väheneb töövahendid

496 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Ei ole piisavalt infot. töövahendeid pole töövahendite olulisus väheneb töövahendid

497 Naissaare looduspark 01/10/2010 19. Töövahendite hooldus Kas töövahendite hooldus on kohane? Toimib põhiliste töövahendite hooldus 2 Tõsisemate rikete puhul on hooldus raskendatud, sest abi tellimine mandrilt onaeganõudev. keeruline geograafiline asukoht; abi tellimine raskendatud põhilised töövahendid on hooldatud; keeruline asukoht töövahendid; tingimused

498 Haanja looduspark 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Tegemist on koolilastele mõeldud programmidega. Puuduvad programmid täiskasvanutele, kaitseeesmärkidega seotud 
programmid jms. Vajalikud meetmed: Vajalik kaitse väärtusi tutvustav ekspositsioon.

koolilastele mõeldud programmid; vaja rohkem erinevaid programme; vajalik 
kaitse väärtusi tutvustav ekspositsioon

mõned  koolide programmid; puuduvad programmid; vajalik kaitseala 
tutvustav ekspositsioon

programmid

499 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On koolitus- ja teadlikkusprogramme, kuid need vähe seotud kaitsekorralduslike 
eesmärkidega

2 Marine_LIFE raames on mereelustikku üldiselt tutvustatud. Vajalikud meetmed: Mereprogramm (elustik ja 
elupaigad).

projekti raames on mereelustiku tutvustatud; vajalik elustiku ja elupaiku 
tutvustavat mereprogrammi

tegevused valitseja välised; vajalik mereprogrammi loomine kaitsekorraldus; programmid

500 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Maahooldajatele on korraldatud koolitusi, milles osalemine on kohutuslik. Vajalikud meetmed: Oluline on üldise 
koolitusprogrammi olemaoslu luha ja selle elustiku kohta Läänemaal.

kohustuslik maaholdajate koolitus; Läänemaa luha ja selle elustiku tutvustava 
programmi vajadus

kohustuslik hooldajate koolitus; vajalik kaitseala tutvustav programmi 
loomine

koostöö; programmid

501 Naissaare looduspark 01/10/2010 20. Haridus ja teadlikkus Kas on olemas plaanilisi kaitseeesmärkidega seotud koolitusprogramme? On juhuslikud ja/või väheolulised koolitus- ja teadlikkusprogrammid 1 Mõned üksikud koolidele suunatud koolitused, RMK perepäevad. koolidele suunatud koolitused; RMK programm tegevused valitseja välised; mõned koolide programmid kaitsekorraldus; programmid

502 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kontaktid olemas, vähene koostöö kaitsekorralduslikes küsimustes 2 Koostöö piirneb poollooduslike koosluste hooldamise korraldamisega, sh Eagle-LIFE. koostöö piirneb poollooduslike koosluste hooldamise korraldamisega koostöö koosluste hooldajatega koostöö

503 Naissaare looduspark 01/10/2010 22. Koostöö teiste 
sektoritega

Kas kaitseala teeb koostööd alaga seotud majandusorganisatsioonidega? Kaitseala teeb pidevat koostööd alaga seotud majandus-organisatsioonidega, ühised 
kaitsekorralduslikud projektid ja programmid

3 RMK. koostöö RMKga koostöö RMKga koostöö 

504 Hiiu madala hoiuala 01/10/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On olemas valmisolek põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 1 Põlisrahvad puuduvad, mistõttu pole miskit integreerida, kuigi valmisolek olemas ☺. põlisrahvad puuduvad; teadmiste integreerimise valmisolek olemas põlisrahvaid pole kaasamine

505 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 23. Põlisrahvad Kas põlisteadmised on integreeritud looduskaitsekorraldusse? 
Tavapäraselt Eestis põlisrahvaid ei käsitleta, kuid näiteks uus Eesti FSC 
Standard 2008 sisaldab ka põlisrahvaste kriteeriumi (vt 
http://www.fsc.ee/)

On olemas valmisolek põlisteadmiste integreerimiseks looduskaitsepraktikasse 1 Pärandkultuuri hooldamise praktikat on integreeritud. Pärandkultuuri hooldamise praktikat on integreeritud. põlisteadmised osaliselt integreeritud kaitsekorraldusse kaasamine

506 Käntu-Kastja hoiuala 
(Läänemaa)

01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond osaleb mõningates looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid see ei mõjuta looduskaitsekorraldust

1 Kaitse-eeskiri on koostamisel ja sinna protsessi kaasatakse ka kohalik kodukond. kaasamine kaitse-eeskirja koostamisel kaasamine kaitse-eeskirja koostamisel kaasamine

507 Naissaare looduspark 01/10/2010 24. Kohalik kogukond Kas kohalik kogukond osaleb looduskaitsekorralduslikes otsustustes? Kohalik kogukond ja huvigrupid osalevad looduskaitsekorraldusega seotud küsimuste 
lahendamises, kuid nende kaasamist tuleks parandada

2 Kohalik kogukond on väike ja asustab saart ainult suvel. hooajaline väike kohalik kogukond hooajaline väike kohalik kogukond kaasamine

508 Haanja looduspark 01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Vajalikud meetmed: Vajalik kaitseeesmärke tutvustava giiditeenuse arendamine. Vajalik kaitseeesmärke tutvustava giiditeenuse arendamine Vajalik kaitseeesmärke tutvustava giiditeenuse arendamine turism

509 Naissaare looduspark 01/10/2010 28. Kommertsturism Kas kommertsturism aitab kaasa kaitsekorraldustegevusele ja aitab 
teadvustada ala väärtusi?

Kaitseala valitseja ja külastuse korraldaja ning turismifirmade vahelised kontaktid puudutavad 
halduslikke ja juriidilisi küsimusi

1 Pole jõutud algsetest lõbirääkimistest kaugemale (MTÜ Naissaare areng, MTÜ Naissaare Pääste selts). algelised läbirääkimised kohalike MTÜdega algelised läbirääkimised kohalike MTÜdega koostöö
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