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Sissejuhatus 

Eestis leidub tuhandeid kasutuna seisvaid rannaniite, mis seisavad tühermaana massiivsete 

rooväljadena, kuid on ka rannaniite, mida on asutud traditsiooniliste majandamismeetoditega 

taastama. Pärnu degradeerunud rannaniitu hakati intensiivsemate taastamismeetmetega 

taastama 2011. aastast alates, mil niidule toodi roomassi hävitama üle mitme aastakümne taas 

veised. Pärnu rannaniidu unikaalsus seisneb lisaks pärandkoosluse liigilisele eripärale selle 

asetsemisel linnalisel territooriumil. Ühtlasi toob see esile linnaelanike erinevaid hoiakuid 

niidu taastamisprotsessi ja sellega kaasneva muutunud maastiku suhtes. Linnaelanikud on 

omaks võtnud linnalise eluviisi, mistõttu on neil keeruline mõista taastamiseks kasutatavate 

meetmete otstarbekust. Teisalt peaks linnaruumi vaatlema kui tervikut ning selle 

saavutamiseks tuleks linnaruumi planeerida linna kõiki aspekte silmas pidades, arvestades nii 

tehis- kui looduslikku keskkonda ja nende omavahelist sidusust, integreerides rohetaristut 

senisest paremini linnaruumiga. 

Maastik muutub pidevalt, seda mõjutavad nii looduslikud kui inimtegevuslikud protsessid. 

Linnastumist peetakse kõige intensiivsemaks maastiku muutjaks, suurendades tehislikku 

keskkonda loodusliku arvelt ning vähendades ühtlasi inimheaolu soosivat ümbrust. Heaolu on 

aga tänases linnamaastikus saavutamas üha olulisemat rolli elukeskkonna paremaks 

muutmisel. 

Magistritöö raames uuritakse taastamistegevuse tõttu toimunud maastikumuutust ning 

kohalike elanike ja osade huvigruppide hoiakuid nende muutuste ning taastamisprotsessi 

suhtes. Lisaks on võetud töö fookusesse ökosüsteemiteenused ehk maastiku teenused, mida 

üks linnaline looduskaitseala elanikele võiks pakkuda.  

Pärnu rannaniit on multifunktsionaalne maastik, kus kehtivad erinevad väärtused erinevate 

huvigruppide jaoks. Linnaelaniku jaoks on olulised märksõnad rekreatiivsus, esteetika ja 

erinevad kasutusvõimalused, looduskaitsja jaoks aga bioloogiline mitmekesisus, väärtuslikud 

liigid ja rannaniidu taastamine. Maastiku muutmine läbi intensiivse taastamisprotsessi, kus on 

suur surve nii rohkearvuliste turistide, arendajate soovide kui ka kohalike elanike hoiakute 

tõttu, nõuab oskuslikku planeerimist ja huvide arvestamist ning tekitab planeerijates, 

taastajates ning kohalike elanike vahel poleemikat. Sellest tulenevalt otsib magistritöö 

vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 
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- Millised maastikumuutused on toimunud Pärnu rannaniitudega seonduvatel aladel nii 

enne taastamistöid kui selle kestel ning nende muutuste peamised põhjused? 

- Millised on kohalike elanike hoiakud nii rannaniitude taastamisprotsessi kui selle 

käigus muutunud maastike suhtes? 

- Milliseid ökosüsteemiteenuseid pakub linnaline looduskaitseala linnaelanikele? 

Töö on jaotatud viieks suuremaks peatükiks, kus esimene peatükk avab töö teoreetilise tausta 

ning alapeatükid avavad detailsemalt maastiku kontseptsiooni kultuurilisest vaatenurgast 

lähtuvalt, rõhuga maastikuväärtustele ja maastikumuutustele nii inimtegevuse kui looduslike 

protsesside tulemusel. Ökosüsteemiteenuste peatükk annab ülevaate selle termini arengust 

ning olulisusest maastiku mõistmisel läbi loodusliku ressursi rahalise väärtuse kontseptsiooni. 

Töö metoodika osas antakse põhjalik ülevaade kasutatud juhtumiuuringu meetoditest ning 

uuringu materjalidest. 

Juhtumiuuringu peatükk sisaldab empiirilisi andmeid, nende analüüsi ja arutelu. Esmalt 

antakse ülevaade Pärnu linnast, rannaniidu kujunemisest ja seisukorrast läbi aastasadade ning 

tutvustatakse osade huvigruppide nägemusi ala taastamisega seonduvalt. Töös on kajastatud 

kõige olulisemaid huvigruppe, kes vahetult tegelevad taastamisega ja kes elavad rannaniitude 

vahetuses läheduses aastaringselt. Ankeetküsitluste tulemused kajastavad linnaelanike seost 

rannaniiduga, taustateadmisi loodusest ning hoiakuid taastamistegevuste ja sellest tingitud 

muutunud rannaniidu suhtes. Lisaks seostatakse uuringus saadud tulemused töö teoreetilises 

osas antud aspektidega, kinnitamaks või lükkamaks ümber teoreetilisi lähtekohti. 

Järelduste peatükis tuuakse konkreetsemalt välja peamised uuringutulemused ning kokkuvõte 

kirjeldab lühidalt töö sisu, tuues välja töö aluseks olnud teoreetilised põhipunktid, olulisema 

empiirilise materjali ja töö käigus tehtud järeldused, mis põhinevad teoreetilisel ja empiirilisel 

osal. 
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I TEOREETILINE TAUST 

1.1. Maastike muutumine ja väärtustamine 

1.1.1. Maastik kui kultuuriline kontseptsioon 

Enamasti assotsieerub sõnaga “maastik” ümbrus ja silmapiirini ulatuv vaade. Teadusmaailmas 

on aegade jooksul püütud seda mõistet lahti mõtestada läbi mitme erineva teadusdistsipliini, 

tuntumateks on loodusgeograafiline lähenemine, kus maastik on geosüsteem, mille 

komponendid on vastastikuses ruumilises seoses ning teine on inimgeograafiline lähenemine, 

kus maastik on meeltega tajutav ümbrus.  

Veel on jagatud maastikke loodus- ja kultuurmaastikeks, kus loodusmaastik on inimtegevusest 

puutumatu ja kultuurmaastik inimtegevuse tulemus ja ühiskondliku elu alus (Jones 1991, 

Mitchell 2003). Teisalt on tänapäeval ilmselt väga raske leida inimkäest puutumatut 

loodusmaastikku ning kultuurmaastikuna saab käsitleda iga maastikku, kus leidub 

inimtegevuse füüsilisi jälgi (Jones 1991).  

Euroopa Maastikukonventsioonis on kirjas järgnev: ““maastik” on inimese poolt tajutav, 

looduslike ja/või inimtekkeliste tegurite toimel ning vastasmõjul kujunenud iseloomulik ala” 

(Euroopa Maastikukonventsioon 2000). Mõiste hõlmab lisaks füüsilisele tähendusele ka 

tajutavat mõõdet, olles otseses seoses inimese väärtussüsteemiga ja kultuurmaastiku 

olemusega. 

Kultuurmaastik on olnud fundamentaalseks kontseptsiooniks geograafide hulgas alates selle 

esmakordsest kasutamisest Saksa geograafi ja etnograafi Friedrich Ratzeli käsitlustes juba 

19. sajandi lõpupoole, kus Kulturlandschaft tähistas inimtegevuse tulemusel tekkinud 

maastikku, vastandudes ürgmaastikule (Jones 2003). Ameerika geograaf Carl Ortwin Sauer, 

keda peetakse kultuurigeograafia alusepanijaks 20. sajandi esimesel veerandil, vastandas 

samuti neid kaht maastikku, märkides, et kultuurmaastik on inimese poolt muudetud loodus, 

teenimaks kultuuri vajadusi ja soove, mis olid selle maastiku loonud (Mitchell 2003). Küll 

pälvis Sauer hilisematelt autoritelt palju kriitikat, näiteks Richard Hartshorne (1939 vt Jones 

2003) kritiseeris Saueri ideed kultuurmaastikust, eriti selle vastandumist looduslikule 

maastikule (Jones 2003). Hartshorne (1939 vt Jones 2003) leidis, et kultuur- ja loodusmaastiku 
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ning nende materialistlike joonte eraldamine on ebaloogiline, kuna kultuurilised elemendid on 

siiski maastiku kui terviku osad. 

Hilisemal ajal on maastikku peetud siiski ühtseks tervikuks, kus loodus ja kultuur ei ole 

üksteist välistavad, vaid on erinevad kihid, mis koos eksisteerivad ja omavahel segunevad 

(Kaur & Palang 2005). Zev Naveh (1995) tõi välja maastike holistliku käsitluse, kus maastik 

on totaalne naturaalne ja inimlik eluruum ning organismid ja nende elukeskkond on rohkem 

kui ainult bioloogiliste ja füüsiliste komponentide summa. Teisisõnu on maastikes terve hulk 

koostisosasid ja veel midagi, mis üheskoos moodustavad tähendusrikka terviku (Kaur & 

Palang 2005). Denis Cosgrove’i (1984) jaoks on maastik teatud viis näha – way of seeing. 

Lisaks näeb ta maastiku mõiste kasutust väga laias skaalas, varieerudes käegakatsutavast, 

mõõdetavaist geograafilistest vormidest kuni representatsioonideni maalide, tekstide, fotode 

või esitluste läbi ning samuti ka meeltetaju ja kujutlusvõime abil saadud ruumikäsitlusteni 

(Cosgrove 2003).  

Michael Jones (1979, 2003) nimetab kultuurmaastikku kolmel viisil, mille ta on kokku võtnud 

varasemate maastiku-uurijate töödest. Esiteks on kultuurmaastik inimese tegevusel muudetud 

või mõjutatud maastik, kus inimene oma tegevusega muudab loodusmaastiku 

kultuurmaastikuks. Teiseks on väärtustatud joontega inimmaastikud, mida ähvardab 

muutumine või kadumine pideva tehnoloogia ja linnastumise survel ning kultuurmaastikust 

saab ise objekt. Kolmandaks kultuurmaastikuks nimetab Jones maastiku elemente, millel on 

tähendus mingile inimgrupile kindlas sotsiaalmajanduslikus või kultuurilises kontekstis (Jones 

1991).  

Kultuur on maastikul vahetu osaleja ja selle kujundaja ning Don Mitchelli (2003) sõnutsi on 

maastiku mõistmiseks vaja aru saada sellega kooseksisteerivast “kultuurist” ning selleks on 

vaja uurida inimtegevuse vorme, sest maastik on inimtegevuse tulemus. Maastikus säilivad 

ühiskondliku elu mustrid ja traditsioonid ehk teisisõnu kultuur on see, mis annab maastikule 

iseloomulikud jooned. Geograafias mõistetakse kultuuri kui inimtegevust laiemalt, sisaldades 

uskumusi, väärtuseid ja nendest tulenevaid käitumismalle ning inimtegevuse füüsilisi 

tulemusi. Teisalt võib ka kultuuri mõista kui mingi kindla sotsiaalse grupi tajumiste, väärtuste 

ja motiivide summat, mis on kujunenud õppimise ja sotsialiseerumise käigus, inimtegevused 

ja selle artefaktid on kultuuri väljendusteks (Jones 1991). 
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Pärandmaastikus kandub mitmesuguseid maastikulisi elemente ajaloost tänapäeva ning millel 

on ühiskondlikus mõõtmes identiteediväärtus. Kristiina Hellströmi (2007) arvates näitab 

minevik pärandmaastikus end eriti väljendusrikkalt ning autentselt. Ta lisab, et pärandmaastik 

on mingile ajastule tüüpilise maakasutuse tulemusena tekkinud maastik, kus on tihedalt 

üksteise kõrval (peal, all) säilinud selgeid jälgi erinevatest ajalooperioodidest muinasajast 

tänapäevani, ümbritsedes suuremat kogumit pärandkultuuri objekte. Kuid samas leiab Tiina 

Peil, et (2008:189) Eestis olev “pärandmaastik – puis-, luha- ja rannaniidud – on suures osas 

20. sajandi esimese poole ulatuslike kuivendus- ja raadamistööde tulemus. See, mida praegu 

traditsioonilisena nähakse, on tegelikult võrdlemisi värske.”  

1.1.2. Linnamaastiku uus perspektiiv 

Linnastumine on tänasel päeval üks kõige kiiremini toimuvaid protsesse maailmas, kaasa 

tuues maalt linna rände ning üha tõusvas joones linnade territoriaalse kasvu tempo. Suurem 

osa inimesi elab tänapäeval linnas ning linnastumise kasv hõivab üha enam endiseid 

agraarmaastikke enda alla, looduslik maastik kahaneb ja inimese võimalused looduses viibida 

muutuvad aina ahtamaks (Standish et al 2013).  

Linn on inimtegevuse tulemusel loodud füüsiline tehismaastik, mida juhib loogilisus, 

sirgjoonelisus ja ligipääsetavus ning linnamaastikku lisandub erinevaid kihte läbi erinevate 

ajastute, säilitades võimalusel eelnevaid kihte. Seetõttu näeb linnamaastikus eri ajastuste 

füüsilisi elemente ja ilminguid märkimisväärsemalt kui maamaastikus. 

Jones (1991) mõistab linna kui intensiivse maakasutusega kultuurmaastikku, mis on tehniline, 

linlik-tööstuslik maastik, kus elab suur osa inimestest. Loodust mõistab Jones kui loomade ja 

taimede kasvukohana, kus spontaanseid ja isereguleeruvaid protsesse vähendab pealetungiv 

linlik-tööstuslik eluviis. Cosgrove (1998) räägib linnast kui võimu sümbolist, kui 

geomeetrilisuse väljendusest, mis erineb loodusmaastiku loogetest ja lainetest, esindades 

inimmõistust ning intellekti võimu. Marc Antrop (2004) tõmbab piiri linna ja maa vahele, 

väites, et nende asustused erinevad fundamentaalselt mitte ainult nende rahvastikuarvus või 

tiheduses, vaid pigem eluviiside erinevuses, nende kultuuride paljususes ja tegevuste 

heterogeenses segus.   

Linnade areng sai hoo sisse tööstusrevolutsiooni ajal, jätkudes pärast Teist maailmasõda, mil 

autode massiline tootmine muutis inimeste liikuvust ning mõjutas linna arengut mitmes 
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suunas, eelkõige valglinnastudes (Antrop 2005). Tehnoloogia areng tegi linnadest olulised 

tehnoloogia- ja innovatsioonikeskused, kus määravaks sai tiheasustus, autodele ligipääsetavus 

ning laienemine maamaastiku arvelt. 

Louis Wirth ütles oma 1938. aasta artiklis “Urbanism kui elustiil” (lk 98), et: “mitte kunagi 

varem ei ole inimkond orgaanilisest loodusest eemaldunud kui just suurlinnade elutingimuste 

tõttu”. Linnastumisega kaasneb linliku eluviisi laienemine ning loodusest võõrandumine. On 

toimunud teatav kaugenemine oma maast, kust pärinevad meie vanemad. Kiire linnastumise 

tulemusel nähakse tänapäeval tihtipeale eksootilisena meie endi poolesajanditaguseid 

taluhooneid, aidates kaasa järjepidevuse katkemisele oma juurtega ja oma minevikuga 

(Sooväli & Printsmann 2004).  

Tänapäeval tuleks siiski mõelda linnastumise tempo tasakaalustamiseks loodusliku alge 

säilitamisele. Seda enam ajal, mil linna füüsiline tihendamine võtab viimasedki võimalused 

loodust säilitada ning inimeste elukeskkond muutub aina enam tehislikumaks, muutes selliseks 

ka linnaelaniku mõttelaadi. Linna tervikliku planeerimise seisukohalt võiks rääkida 

linnamaastikest kui multifunktsionaalsetest maastikest, pöörates tähelepanu linnade 

mitmekihilisusele, kus ühtedel ja samadel maastikel kehtib mitmeid tähendusi ja funktsioone, 

mis omavahel kattuvad. Näiteks rohealad, pargid, veekogud on ühtlasi inimeste 

vabaajaveetmise kohad kui ka liigisäilivuse eesmärgil olevad hoiualad (Preem 2001).  

Rachel Standish jt (2013) arvates pööratakse just viimasel ajal tähelepanu linnades hoiualade 

taastamisel sotsiaalsetele ja ökoloogilistele väärtustele. Selles tähenduses on hoiualade 

taastamisel rohkem mõju inimese ja looduse suhete paranemisel (Standish et al 2013), kus 

loodus saab linnaelanikule kättesaadavam ning mõistetavam olema. 

1.1.3. Maastikumuutused ja ajakihid  

Maastikumuutused annavad teadlastele palju uurimisteemasid, kuna maastik on oma olemuselt 

dünaamiline ning selles väljenduvad erinevad looduslikud ja inimtekkelised protsessid 

(Antrop 2000, Sinijärv 2001). Looduslikeks muutusteks võime nimetada metsade kadu ja 

kasvu, muutuvad rannajoont, jõgede voolusänge jne. Kuid seda kõike võib tänapäeval pidada 

kaudselt inimtegevuse tulemuseks, sest inimtegevusest puutumatut loodust on tänapäeval 

raske leida. Inimeste poolt otseselt rajatud füüsiline osa maastikust – teed, asulad, linnad, 
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põllud – on veelgi kiiremas muutuses. Need võivad kaduda kas mingi ajalooliselt pöördelise 

sündmuse (sõjad) käigus või on lihtsalt ajale ja arengule jalgu jäänud.  

Ajakihid maastikes 

Maastikes säilivad eelnevate ajastute inimtegevuse jäljed, kuid iga uus aeg toob kaasa uued 

jäljed, eelnevaid tihti asendades või neid tundmatuseni muutes. Cosgrove (1984) ütleb, et iga 

sotsiaalmajanduslik kord loob oma maastiku, pühkides minema eelmise korra mustrid ning 

sümboolsed väärtused ja need enda omadega asendades. Kuid samas ei suuda ükski 

formatsioon kõike varem olnut minema pühkida, teatud maastikuelemendid või nende 

jäänukid säilivad mitme perioodi jooksul (Palang et al 2005). Maastikku on võrreldud 

palimpsestina, mis sisaldab erinevate ajastute elemente (Palang et al 2005, Duncan & Duncan 

2009). Kõik see moodustabki kaasaja maastiku, sisaldades eelnevate ajastute kihte, millele 

lisanduvad omakorda praegused kihid ning tänased otsused maastikus väljenduvad tulevikus 

samamoodi kui minevikuotsuste jälgi näeme tänasel päeval. 

Maastikumuutused 

Maastik muutub järjekindlalt, olgu selle mõjutajaks siis inimtegevus või looduslikud 

protsessid, kus looduslikel protsessidel on oma rütm, kuid inimtegevust mõjutavad erinevad 

inimese enda poolt määratud reeglid (Antrop 1998, Palang, Mander et al 1998). Marc Antrop 

(2003) toob välja muutuste peamised suundumused, milledeks on demograafilised, sotsiaalsed, 

majanduslikud ja tehnoloogilised muutused ning linnastumine, transpordivõrkude mõju ja 

globaliseerumine, mis on liikumapanevateks jõududeks nii maastike muutuste kui uute 

maastike tekkel. Inimtegevusele lisaks toimuvad suured muutused ka looduslike protsesside 

tõttu. Näiteks Jones (1979) toob välja looduslikest ja inimtegevusest tulenevate muutuste 

tüübid: lühi- ja pikaajalised looduslikud muutused ning lühi- ja pikaajalised inimtegevusest 

tulenevad muutused. Pikaajalised looduslikud muutused on erosioon, maa kerge, ökosüsteemi 

muutused, taimestiku kasv. Lühiajalised looduslikud muutused on seotud sesoonsusega ning 

hõlmavad endas bioloogilisi ja hüdroloogilise protsesse ning kliimat. Pikaajalised 

inimtegevused muudavad maastikku alaliselt, nendeks on asustuse, maaviljeluse ja tööstuse 

areng. Lühiajaline inimtegevus maastike muutmisel on autotranspordi ning ka inimese töö 

soodustamine, mille tõttu on maastiku muutmine inimese poolt vältimatu.  
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Inimtegevus maastikumuutjana on üha suuremaid mõõtmeid võtmas, kuna tehnoloogia ja 

teaduse areng võimaldab kasutustele võtta aina enam looduslikku ressurssi ning seetõttu omab 

suuremat mõju ka looduslikele protsessidele. Sellest tuleneb ühtlasi ülemaailmne 

globaliseerumine, tuues kaasa muutuseid, mis kaotab praeguste maastike mitmekesisust, 

ühtsust ja identiteeti (Antrop 2005). Eriti aktuaalseks on maastikumuutuste teema kerkinud 

tänu ulatuslikule urbaniseerumise tendentsile maailmas ja ka Eestis, kus valglinnastumise 

tempo on üha tõusvas joones, et tunda muret linnalise maastiku pealetungis ruraalsesse 

maastikku. Maastikumuutuste iseloom ja suundumus Euroopas sunnib riike üha enam 

panustama maastikukaitselistesse eesmärkidesse, sest muutuste kiirus ja ulatus sõltuvad üha 

kiirenevast tehnoloogia arengust ning ühiskondlikest muutustest (Antrop 2005).  

Kuid alati jääb küsimus, kas säilitada seisundit või protsessi? Tuginedes eelpool öeldud 

Cosgrove’i (1984) sõnadele, kus iga uus sotsiaalformatsioon toob kaasa oma 

maastikuelemendid, ei ole võimalik ajas tagasi astuda ning luua samasuguseid sotsiaalseid 

tingimusi, mis lõid tollal sellise maastiku. Kuna maastik on pidevas muutuses, tuleb leppida 

olukorraga, kus tahetakse säilitada küll olulist mitmekesisust, kuid ei ole võimalik taastada 

samasugust sotsiaalset olukorda. Mats Widgren (2004) ütleb, maastik on protsess – olles nii 

mineviku protsesside tulemus kui ka olemasolevate protsesside peegeldus (aastaaegade 

muutused, areng, vastuolud).  

1.1.4. Väärtuste määratlemine maastikus 

Selleks, et säilitada maastike mitmekesisus ning samaaegselt soovides planeerida järjepidevat 

maastikku, peab teadma, missugused piiravad faktorid kontrollivad erinevaid protsesse 

maastikul. Maastike klassifitseerimise ülesanne on välja selgitada eriti väärtuslikud maastikud, 

et teha ettepanekuid nende kaitse korraldamiseks (Kivipõld 2014). Mitte kõik maastikud ei ole 

säilitamist väärt ning väärtustamine sõltub mitmest komplekssest tingimusest. Samas võib 

öelda, et ei ole olemas väärtusetuid maastike, lihtsalt mõned on väärtuslikumad kui teised. 

Lähtuvalt holistlikust lähenemisest märgib Antrop (2000), et maastikul on iga väärtuslik 

element oluline, kuid mitte absoluutne, sest olenevalt maastiku geograafilisest asukohast võib 

element omada vähemat või rohkemat väärtust. Muutes elementi, muutub ka tervik, muutes 

konteksti muudetakse ka elemendi kvaliteeti. 
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Maastikuväärtuste määratlemine on keeruline ülesanne, sest iga vaatleja lähtub oma 

väärtushinnangutest, mis mõjutavad otsuseid. See tähendab, et erinevad inimesed näevad ühest 

ja samast füüsilisest punktist vaadatuna maastikku väga erinevalt, kuna inimese taju töötab 

terviklikult, analüüsib vahetuid vaatlustulemusi ja loob seoseid eelnevate teadmiste ning 

minevikukogemustega (Antrop 2000).  

Maastiku väärtuste hindamisel saab teha vahet objektiivsel (eksperdi) ja subjektiivsel 

(kohaliku elaniku, külastaja) hinnanguil. Maastiku subjektiivne hindamine on selline 

hindamine, kus maastikuväärtuse määravad vaatleja enda kultuuriline taust ja maastikus 

nähtavate joonte suhe (Daniel 2001 vt Alumäe 2006). Philip Dearden (1987 vt Darmstad et al 

2006) tõstatab küsimuse, kas ilu on vaataja silmades või objektides endis ning mil määral 

isikuomadused ja kogemused mõjutavad maastikutajumist ning ulatust. Enamasti mõjutavad 

mitmed isikuomadused maastiku tajumist ning vaatamata sellele, et ekspert, kes on maastiku 

hindamiseks omandanud formaalseid teadmisi, kasutab hindamisel samamoodi oma 

minevikukogemusi ja eelnevaid teadmisi (Widgren 2004). Kuid kohaliku elaniku subjektiivne 

maastiku hindamine erineb eksperdi subjektiivsest hindamisest erineva kogemusliku ja 

tunnetusliku tausta tõttu, mis pahatihti toob kaasa erinevaid arusaamu ja vastuolusid. 

Maastiku väärtused  

Maastik on seotud inimesega ning paljud peavad maastiku väärtuseks võimet rahuldada 

inimese mingeid vajadusi (Jones 1993, Palang & Kaur 2000). Ühtlasi kehtib säästliku 

maakasutuse põhimõte, et neid väärtusi kasutatakse lõplikult hävitamata (Palang & Kaur 

2000), tagades nii nende kasutamise ka tulevikus. 

Maastikku väärtustatakse mitmete kategooriate alusel, mis sõltuvad Eric ja Beatrice Plottu 

(2012) meelest majanduslikest, päritolulisest, sümboolsetest ja ka teistest faktoritest ning 

ühtlasi asetavad need väärtused kolme kategooriasse: majanduslikud, ökoloogilised ja 

sotsiaalsed väärtused, mis on ka hilisemate maastiku väärtustamiste aluseks. 

Teine levinud lähenemine maastikuväärtustele on Jonesi (1993) kolmene kategooria liigitus, 

milleks on majanduslikud, mittemajanduslikud ja julgeolekuväärtused (tabel 1). Majanduslike 

väärtuste alla on koondatud need väärtused, mida saab mõõta ja neid saab rahasse ümber 

arvestada. Mittemajanduslike väärtuste alla on Jones koondanud need, mida ei saa turul müüa. 

Siin on tegu loomuomaduslike väärtustega. Kolmanda kategooria moodustavad 
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julgeolekuväärtused, mis koondavad enda alla territooriumi piiritlemisega seonduvaid 

militaarseid väärtusi. 

Tabel 1. Maastikuväärtused Jones (1993) järgi. 

Majanduslikud 

väärtused 

Mittemajanduslikud 

väärtused 

Julgeolekuväärtused 

 

Elatisväärtus  Sisemine ökoloogiline 

väärtus 

Kaitseväärtused 

Turuväärtus Teaduslik ja hariduslik 

väärtus 

Piiritlemise väärtused 

Utilitaar-ökoloogiline 

väärtus 

Esteetiline ja rekreatiivne 

väärtus 

 

 Orientatsiooniline ja 

identiteedi väärtus 

 

Eksisteerib teisigi maastiku väärtustamise liigitusi (vt Antrop 2000, Palang et al 2011), mis 

väärtustavad maastikus erinevaid looduslikke ja inimtekkelisi komponente, liigitades neid 

lähtuvalt inimkesksest väärtushinnangust.  

Kohaliku elaniku poolt väärtustatav maastik 

Inimeste arusaam maastike väärtusest mõjutab neid valima kodukohta, töökohta ning 

teadvustab nende heaolu ning kohatunnetust (Moore-Coyler & Scott 2006). Koha 

identiteediväärtus tuleneb sellest, kuidas kohalikud inimesed maastikuga suhestuvad (Jones 

1993, Palang et al 2011). Siinkohal tähistab kohalik elanik inimest, kes permanentselt elab 

ühes kohas ja seda kohta oma koduks peab (Alumäe 2006). Kohalikud võtavad maastikke 

pigem „igapäevamaastikena“ ning need on sellised maastikud, mis osalevad vahetult inimese 

elus ja ümbruses (Aasbø 1999), olles tema jaoks rohkema kui lihtsalt füüsilise üksusega. Iga 

maastikuelement kannab kohaliku jaoks mingit lugu või tunnetust, mida kõrvalseisja ei pruugi 

mõista, kuna puudub pikaajaline vahetu kogemus-tunnetuslik maastiku tajumine. Seda 

nimetatakse ka kohatunnetuseks – genius loci, mille üldine käsitlus mõtestab selle lahti nii, et 

maastikel on oma ainulaadne olemus, mis aitab määratleda selle identiteeti (Antrop 2000 vt 

Alumäe et al 2003). Christian Norberg-Schulzi (1980 vt Jive’n & Larkham 2003) järgi 

tähistab genius loci koha tähendust ja sümboolset tajumist, mis on mõistetav läbi 

asustusmustrite ning inimeste eluruum on nende identiteedi alus.  

Kohaliku elaniku maastiku hindamisel mängivad rolli maastiku eelistused, hoiakud ja 

väärtushinnangud. Sevenant ja Antrop (2010) märgivad, võttes aluseks teiste autorite (Abello 
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& Bernaldez, 1986, Buijs et al 2009 jt) töid, et tegurid, mis mõjutavad maastiku tajumist ning 

eelistusi on järgnevad: elukoht, vanus, sotsiaalmajanduslik staatus, roheliste erakondade 

eelistamine, rekreatsioonilised motivaatorid, rahvastikutihedus, sugu, organisatsiooniline 

kuuluvus, eelnevad teadmised, isiksus (emotsionaalne stabiilsus, vastutustunne), rahvus, 

sissetulekute suurus. Ühtlasi märgivad nad, et peamised tunnused, mille kaudu maastikku 

tajutakse on sotsiaalkultuurilised, -demograafilised ja -majanduslikud faktorid (Sevenant & 

Antrop 2010).  

Lisaks eelistustele mängivad kohalike elanike maastikutajumisel olulist rolli ka hoiakud. 

Eagly ja Chaiken’i (1993 vt Baur et al 2013) järgi on hoiak inimese kalduvus hinnata 

objektide (isikute, sündmuste, nähtuste) olemust teatud määral soosival või mittesoosival 

viisil. Hoiak koosneb kolmest elemendist: tunnetuslikust (kognitiivsest), emotsionaalsest 

(afektiivsest) ja käitumuslikust (konatiivsest) osast (Baur et al 2013). Ning need kolm 

elementi mängivad suurt rolli maastikule hinnangute andmisel. Hoiakute kujunemine toimub 

suures osas kahel viisil: esiteks suur osa hoiakutest on elu jooksul omandatud erinevate 

õppimisviiside kaudu ja teiseks, osad hoiakud kujunevad läbi hoolika faktide ja olukordade 

analüüsimise (Hoiakute kujunemine 2014). Hoiakute kujunemist mõjutab lisaks eelnenule ka 

inimese grupiline kuuluvus, kuna grupp mõjutab paljuski inimeste otsuste tegemisel. 

Maastikul tehtavad otsused mõjutavad seal elavat inimest ning lähtuvalt otsustest suhtub 

kohalik sellesse kas jaatavalt või eitavalt. Kohalik võtab “oma” maastikku teatava 

omanikutundega ning tajud on võimelised teatud maastike, maastikujoonte või arengute puhul 

esile kutsuma võimsaid emotsioone ja reaktsioone, eelkõige seetõttu, et inimestel on sisemine 

tõrge kohaliku ja tuttava maastiku visuaalsete muutuste suhtes (Moore-Coyler & Scott 2006). 

Ehk teisisõnu, muutused tuntud ja harjumuslikus maastikes toovad kaasa esmalt vastuolu, eriti 

veel juhul kui muutuseid kutsuvad esile mittekohalikud või on muutused kohalike jaoks liiga 

järsud. Enamasti tekitavad konflikte maastikumuutused, mis ei ole kooskõlas kohalike elanike 

maastiku väärtustamisega, sest nii muutuste ulatus, kestus kui suund mõjutavad vaieldamatult 

maastike väärtusi (Palang & Kaur 2000).  

1.1.5. Väärtuskonfliktid maastikul 

Jonesi (1993) nimetab maastikku ressursiks, rahuldamaks inimese vajadusi ja soove ning 

maastiku väärtused sõltuvalt maastiku kasutegurist langevad tihtipeale kokku. Erinevad 
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maastiku väärtustevahelised konfliktid võivad Jonesi hinnangul kerkida pinnale maastiku 

muutustest (kasutamisest) tingituna, mis paratamatult toob kaasa konfliktsituatsioone.  

Samas toob Jones (1993) välja sotsiaalantropoloogiast laenatud harmoonia- ja 

konfliktimudelid, kus harmooniamudel pöörab rõhku erinevate huvigruppide omavahelisele 

koostööle ja konsensuse saavutamise võimalikkusele ning konfliktimudel rõhutab erinevate 

väärtuste ebakõla ja huvide vastuolusid. Harmooniamudel on suunatud huvigruppide vahel 

tekkinud konflikti lahendamisele läbi koostöö ning kokkulepetele. Jones (1993) tõdeb ise 

mudeli ebakõlasid: maastike väärtuste hindamist nähakse siin kui tehnilist probleemi, mida 

saab lahendada inventeerides, kaitsealasid piiritledes ja tegevuskavasid formuleerides. Teiseks 

mainitakse ühismõõdulisuse puudumine, mis tähendab, et ei arvestata erinevate väärtuste 

erineva kaaluga ega ajafaktoriga. Kolmandaks on ebavõrdsuse aspekt, kuna mudel soosib 

kindlaid huvigruppe. Konfliktimudel suunab probleemi lahendamise läbi võimuvõitluse, kus 

reeglid sätestab võimu omav huvigrupp. Suurimaks puuduseks peetakse nn tegevusgrupi 

sõltuvus neist, kes omavad ressursse (aega, raha, teadmisi) tegevuste läbiviimiseks. 

Samas märgib Jones (1993), et ei eelista üht mudelit teisele, pigem pooldab ta kahe mudeli 

vahepealset varianti. See võimaldab maakasutuslikke küsimusi lahendada vastavalt vajadusele, 

kasutades selleks ühelt poolt kaasavat planeerimist, teiselt poolt institutsioonilisi vahendeid 

juhul kui kaasav planeerimine oma eesmärke ei õigusta. Kas ja kuidas neid kasutada, sõltub 

konkreetsest juhtumist. 

Järgnevates peatükkides tutvustatakse ökosüsteemiteenuseid ning nende väärtuste hindamist. 

Ökosüsteemiteenuseid ja maastiku teenuseid ning funktsioone on peetud ka sünonüümiks (vt 

Herman et al 2011). Teades, et maastiku mõiste on oma olemuselt nii mitmetähenduslik ning 

distsipliiniti väga laiaulatusliku lähenemisega, sõltubki selle käsitlemine erinevate 

teadussuundade rõhuasetusest. Ökosüsteemiteenus terminina ei ole väga laialdaselt tuntud 

ning arusaamad varieeruvad erinevate teadussuundade teadlaste vahel laias skaalas ning 

puudub ühtne lähenemine. Naveh (2010) tõdeb, et kuigi ökosüsteemi ja maastikku on seni 

mõistetud kui kaht ruumilist üksust, esindades erinevaid kontseptuaalseid lähenemisi, jääb 

nende erinevus siiski selgusetuks, rõhutades samas tarvidust käsitleda mõisteid 

interdistsiplinaarselt.  
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1.2. Ökosüsteemiteenused 

Selleks, et paremini aru saada maastiku ja ökosüsteemiteenuste omavahelistest seostest, 

avatakse esmalt ökosüsteemi ja selle teenuste mõiste üldine olemus. Marit Sall jt (2012) 

märgivad, et ökosüsteem on paljusid liike hõlmav funktsionaalne üksus, mis on taime- ja 

loomaliikide, sealhulgas ka inimese kui liigi elutegevuse aluseks. Suure hulga teadlaste poolt 

koostatud Millenniumi ökosüsteemide aruande (MEA 2005) kohaselt on ökosüsteemid 

dünaamiline kompleks taimestikust, loomastikust ja mikroorganismidest ning nende 

vastastikuses toimes ümbritseva keskkonnaga, hõlmates enda alla nii inimtegevusest vähe 

mõjutatud looduslikud alad (looduslikud metsad) kui intensiivselt mõjutatud ja tekkinud alad 

(põllumaad ja linnaalad). Ökosüsteemi funktsioonideks nimetatakse looduslike protsesside või 

komponentide võimet anda neid hüvesid ja teenuseid, mis rahuldavad kas otseselt või kaudselt 

inimeste vajadusi (de Groot et al 2002). Hüvesid, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele, on 

hakatud nimetama ökosüsteemiteenusteks (MEA 2005). 

Ökosüsteemiteenuste terminit tutvustati laiemale üldsusele Paul ja Anne Ehrlichi poolt 

1981. aastal, kuid ökosüsteemide teenuste kontseptsiooni ajalugu ulatub 1960ndatesse, mil 

rõhutati looduse funktsioonide ühiskondlikku mõõdet (Herman et al 2011). Kuigi 

ökosüsteemiteenuste mõistet defineerivad teadlased mitmeti, on ökosüsteemiteenuste 

kontseptsioonile iseloomulik inimkeskne maailmavaade ning ökosüsteemiteenustest räägitakse 

ainult seoses inimeste vajadustega, väärtushinnangutega ja heaoluga (Sall et al 2012).  

Erinevad teadlased suhtuvad maastiku teenustesse ja funktsioonidesse erinevatelt 

lähtepositsioonidelt, andes neile erinevaid nimetusi ja termineid. Näiteks maastikuökoloogid 

pööravad peamist rõhku maastiku ökoloogilistele aspektidele, organismide ja keskkonna 

vahelistele seostele. Maastiku-uuringud keskenduvad aga otseselt inimtegevuse mõjule 

maastikumuutustel ning ka teenustele, mida maastikud pakuvad (Herman et al 2011). 

Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni keskmes on samuti hüved, mida looduselt saadakse, kuid 

siin uuritakse inimese ja keskkonna vaheliste seoste majanduslikku külge, näiteks 

loodusvarade väärtust, inimtegevusest mõjutatud looduslike ressursside tasakaalu säilitamise 

maksumust ning nende tasakaalustatud kasutamise viise.  

Jones (1993 vt eespool) märkis, et maastik omab inimese jaoks mitmeid väärtuseid ehk 

ressursse (teenuseid), mis rahuldavad inimeste vajadusi ja soove. Rudolf de Groot jt (2002) 
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arvates rahuldavad ökosüsteemiteenused otseselt või kaudselt inimeste vajadusi. Anna Herman 

jt (2011) väidavad, et maastiku käsitlemisel nii ökoloogilise kui planeerimise seisukohalt on 

oluline roll ökosüsteemiteenustel, kuna maastik hõlmab endas korraga mitmeid funktsioone ja 

teenuseid, mida tihtipeale on kasutatud ka ökosüsteemiteenuste sünonüümina. Naveh (2010) 

läheneb aga maastikule holistlikust seisukohast ning märgib, et maastik on materiaalselt, 

ruumiliselt ja ajaliselt täpselt määratletud ökoloogiline süsteem põimunult nii looduslike kui 

kultuuriliste üksustega, alates väikseimast tajutavast maastikust või ökotoobist kuni 

kõikehõlmava maastikuni ja ökosfäärini, sisaldades kõiki elusorganisme sh inimest, nende 

populatsioone ja ökosüsteeme. Teisisõnu võiks tegu olla interdistsiplinaarse lähenemisega, kus 

arvestatakse maastikus nii ökoloogilisi kui tajumuslikku aspekti olenemata sellest, milliste 

terminitega seda pealkirjastatakse. 

Maailmas toimuva linnastumise ning maakasutusmustrite kiire muutumise tõttu on hakatud 

üha enam tähelepanu pöörama nii ökosüsteemidele kui nende poolt pakutavatele teenustele. 

Jari Lyytimäki jt (2008) leiavad, et linnastumisel on negatiivne mõju looduslikule 

mitmekesisusele ja eriti linnalähedaste alade taimestikule ja loomastikule. Elanike arvu 

tõusuga ja linnastumise tendentsiga maailmas rõhutatakse ökosüsteemiteenuste tähtsust, kuna 

loodusliku ressursi taastamine on keeruline ning tihtipeale võimatu seetõttu, et enam ei ole 

midagi taastada. Linnastumise juures tuleks seda enam pöörata rõhku linnamaastiku 

multifunktsionaalsusele ning sealjuures peaks kasutama bioloogiliselt mitmekesiseid 

ökosüsteeme toetavat maakasutust hävitavamate kasutusviiside asemel (Roheline 

infra…2014). 

Allpool leiab kajastust nii mitmete teadlaste (de Groot, Bastian ja Schreiber vt Herman et al 

2011) välja töötatud ökosüsteemiteenuste klassifikatsioone ning välja toodud jaotused on 

Hermani jt (2011) sõnutsi maastikule omasemad kui teised tuntud liigitused.  

1.2.1. Ökosüsteemide teenuste liigitamine 

Kuna ökosüsteemiteenuste võtmeterminoloogia üle käib siiani teadlaste poolt palju vaidlusi ja 

välja on töötatud hulk erinevaid teenuste tüüpe, tuuakse siinkohal ära kaks olulisemat, mis 

sobituvad maastikule kõige enam, võttes aluseks Hermani jt (2011) poolt välja toodud 

kontseptsioonid. 



19 
 

Kõige varasem on de Groot’i jt (1992 vt Herman et al 2011) klassifitseering ning nemad on 

teenused jaotanud järgnevasse nelja gruppi: 

 varustavad teenused (provisioning services) näiteks toit, vesi, geneetilised ressursid; 

 reguleerivad teenused (regulating services), näiteks kliima-, vee- ja õhukvaliteeti 

regulatsioon; 

 elupaiga või tugiteenused (habitat or supporting services), kuhu kuuluvad näiteks 

elupaikade loomine ja geneetiline kaitse; 

 kultuuri ja mugavusteenused (cultural and amenity services) näiteks esteetika, 

rekreatsioon, kultuuriline pärand ja identiteet jne. 

Selline väljapakutud teenuste klassifitseerimine loodi eesmärgiga integreerida ökosüsteemide 

teenuste ja väärtuste kontseptsioon maastiku planeerimisse, majandamisse ja otsuste tegemisse 

(Herman et al 2011). Samuti on see liigitus ka hilisemate tuntumate liigituste aluseks ning 

omab laiemat kõlapinda nii teaduskirjanduses kui poliitikates. 

Saksa keelses teadusmaailmas on kõige enam tuntud O. Bastian’i ja K. F. Schreiber’i (1999 vt 

Herman et al 2011) poolne klassifitseerimine, põhinedes pikaajalisel maastiku funktsioonide 

uurimisel. Nende maastikufunktsioonid on jagatud kolme peamisse gruppi: 

 tootmisfunktsioonid (majanduslikud funktsioonid) (production functions (economic 

functions)) 

 reguleerivad funktsioonid (ökoloogilised funktsioonid) (regulation functions 

(ecological functions)) 

 elupaiga funktsioonid (sotsiaalsed funktsioonid) (habitat function (social function)).  

Iga grupp on omakorda liigitatud peamisteks ja alafunktsioonideks, et põhjus-tagajärg seosed 

maakasutuses ühelt poolt ja teiselt poolt maastiku struktuuris oleksid jälgitavad (Herman et al 

2011).  

Neist esimene liigitus rõhub pigem veidi enam ökosüsteemide teenustele, kuid teine, Bastian’i 

ja Schreiber’i liigitus on suunatud konkreetselt maastiku funktsioonidele. Selle liigituse juures 

väärib märkimist asjaolu, et eraldi ei ole nimetatud kultuurilisi teenused nagu teised autorid, 

vaid see sisaldub elupaiga funktsioonides tähistatud terminiga sotsiaalsed funktsioonid (ibid). 
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Üheks kõige enam vaidlusi tekitavamaks teemaks ökosüsteemiteenuste juures on nende 

väärtustamine. Järgnevalt püütakse kokkuvõtlikult anda ülevaade, kuidas neid teenuseid 

väärtustatakse. 

1.2.2. Ökosüsteemiteenuste väärtustamine 

Kuna maastik mõistena hõlmab nii mitmetähenduslikke ja teadusdistsipliiniti väga erinevaid 

lähenemisi, siis keskkonnateadlaste jaoks on mõistetavam rääkida pigem 

ökosüsteemiteenustest kui maastiku funktsioonidest ja teenustest. Ühtlasi hakati 

keskkonnamajanduses ökosüsteemiteenuseid hindama läbi majandusliku väärtuse, teisisõnu 

anti ökosüsteemide poolt inimestele pakutavatele hüvedele majanduslik mõõde ehk 

turuväärtus. See on vajalik selleks, et piiratud ressurssidega majanduskeskses maailmas oleks 

võimalik nii öelda rahaliselt mõõta maakera poolt inimkonnale pakutavat ning aegade jooksul 

kasutamise tulemusel piiratud ressurssi. Arvestades asjaolu, et nii mõnegi looduse poolt 

pakutava eluliselt olulise hüve või teenuse kättesaadavus võib olla otsakorral, kuid sellest ei 

pruugita sugugi aru saada, määratleti ökosüsteemide poolt pakutavatele teenustele 

majanduslikest põhimõtetest lähtuv hind (Aastaraamat 2014), mis on mõistetavam nii 

poliitikutele kui otsuselangetajatele. Ökosüsteemiteenuseid iseloomustab seegi, et nende hind 

sõltub inimeste väärtushinnangust ning kõne all ongi loodusväärtuste majanduslik aspekt, kus 

keskkonnaressurssidele annab väärtuse loodusliku kapitali kontseptsioon (Kivipõld 2014) ning 

see võimaldab ökosüsteemiteenuseid võtta arvesse ühiskonna majandustegevuse pikaajalisel 

kujundamisel (Sall et al 2012).  

Järgnevalt tutvustatakse de Groot jt (2010) väärtuste liigitust, mis jaotab ökosüsteemiteenused 

kolme peamisse väärtusgruppi, milledeks on ökoloogilised, sotsiaalkultuurilised ja 

majanduslikud väärtused (MA 2003 vt de Groot et al 2010). Ökoloogiline väärtus hõlmab 

seisundit, mõõdetuna ökoloogiliste indikaatorite kaudu nagu bioloogiline mitmekesisus ning 

terviklikkus. Sotsiaalkultuuriliste väärtuste hulka kuuluvad kultuuriline identiteet ja selle 

sidusus ökosüsteemide teenusega (de Groot et al 2010). Majanduslik väärtus koosneb mitmest 

alaväärtusest, mis jagunevad kasutus- ja mittekasutusväärtusteks, mis omakorda jagunevad 

otsesteks ja kaudseteks väärtusteks (ibid).  

Kui vaadelda nüüd Jonesi (1993) ja Plottude (2012) poolt välja pakutud maastikuväärtuseid, 

siis siin suurt eri erineta, välja arvatud Jones poolt välja pakutud julgeolekuväärtust 
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ökosüsteemiteenused ei paku ning Jones ei ole välja pakkunud otseselt ressursside hindamist 

rahasse, vaid rahaline väärtus tekib läbi turusuhete. De Groot et al (2010) aga pakuvad 

looduslike ressurssidele hindamisemetoodika ka juba neile looduslikele ressursside, mida 

otseselt turul ei müüda, kuid millel on olemas majanduslik väärtus.  

Loodusliku ressursi rahasse ümber mõõtmiseks on välja töötatud mitmeid metoodikaid. Töö 

eesmärk ei ole hinnata ökosüsteemiteenust majanduslikku väärtust kindla metoodika alusel, 

vaid seda, kas ja kuidas kohalikud elanikud omavad teavet ökosüsteemiteenuste kohta ning 

kuidas nad olemasolevat ressursi väärtustavad. See on vajalik, kuna puudub arusaam 

looduslike väärtuste piiratusest, tingituna lähiajaloost tulenevast mõtteviisist, kus 

loodusressurss oli piiramatu kasutusega. Linnakeskkonnas leidub samamoodi looduslikke 

ressursse, kuid millised need on ja mis kasu on neist linnaelanikule, antakse ülevaade 

järgmistes peatükkides. 

1.2.3. Ökosüsteemiteenuste tagamine 

Tulenevalt sotsiaalmajanduslikust muutustest, kus primaarsektor on asendunud nii 

sekundaarse kui tertsiaarse majandusssektoriga, ei ole vajadust enam kariloomade pidamise 

järgi ning need endised põllumajanduslikud alad on asustusmustrite tõttu muudetud 

elamumaaks või halvemal juhul hüljatud. Osad nendest maastikest, mis enne olid 

põllumajanduslikud maastikud, on tänasel päeval võetud kaitse alla kui mitmeti väärtuslikud 

maastikud nii oma liigirohkuse kui ajaloolise pärandväärtuse tõttu. Eestis on probleeme 

rahaliste vahendite puudusest tingituna kaitsealade kaitse korraldamisel ning mitmel pool 

lasuvad kaitsealad suure surve all, kuna huvigrupid ja kohalikud elanikud näevad neis 

potentsiaalset sissetulekut mingi hüve näol. Kohalikud kogukonnad on samas esimesed, kes 

kannavad bioloogilise mitmekesisuse kadumisest tulenevaid kahjusid. Seega peaks 

panustamine elukeskkonna kaitsesse olema eelkõige kohalike inimeste endi huvides (Sall et al 

2012). 

Linnastumise kiire kasv terves maailmas sunnib senisest enam tegelema traditsiooniliste 

maastike, selle teenuste ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisega, mis on ühtlasi 

inimeksistentsi aluseks temale omases keskkonnas. Teiseks oluliseks põhjuseks on säilitada 

maastike eriilmelisus, kuna kiirelt muutuvas maailmas muutuvad ka maastikud ja 

globaliseerumine toob kaasa maastike ühtlustumise, mille tõttu kaovad omanäolised maastikud 
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koos selle ressurssidega. Rikkalikud ja eriilmelised maastikud omavad aga suurt sotsiaalset 

väärtust (Ermischer 2004). Euroopa Nõukogu võttis 2000. aastal vastu Euroopa 

Maastikukonventsiooni, mille eesmärkideks on edendada maastike kaitset, mis “tähendab 

maastiku oluliste või eripäraste joonte säilitamiseks ja kestmajäämiseks kavandatud tegevusi, 

mida põhjendab maastiku loodusliku kuju ja/või inimtegevuse alusel tekkinud looduspärandi 

väärtus” (Euroopa Maastikukonventsioon 2000). Lisaks eelnevale on teisigi strateegiad ja 

poliitikaid, nii kohalikul tasandil kui üle-Euroopaliselt, mis aitavad kaasa loodusväärtuste 

säilimisele ja nende planeerimisele (näiteks Natura 2000 võrgustikud). Ökosüsteemiteenuste 

kontseptsioon on kahtlemata üks neist, mis aitavad maastikku planeerida ning vastu võtta 

otsuseid selle säilitamise ja kaitsmise eesmärgil. Salli jt (2012) sõnutsi annavad rahvusparkide 

ja teiste kaitstavate alade ökosüsteemide hoidmine inimkonnale hulgaliselt hüvesid, kaasa 

arvatud majanduslikku kasu. De Grooti (1997 vt Portman 2013) hinnangul on maailma 

ökosüsteemid väärt ca 33 triljonit USA dollarit, mis teeb sellest märkimisväärse majandusliku 

väärtuse. Lisaks seisneb selliste maastike väärtus nüüdsest rohkem inimesele heaolu 

pakkuvates teenustes, säilitades ühtlasi loodusväärtusi, eriti arvestades linnamaastikku ja seal 

eksisteerivat tehiskeskkonna ülekaalu. 

1.2.4. Linnaruumi ökosüsteemiteenused 

Kuna linn on väga intensiivse kasutamisega maastik, tuleks siin maastiku funktsioonide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks leida õiged huvide paljusust arvestavad planeerimisvahendid. 

Jack Ahern jt (2014:2) toovad välja rohelise infrastruktuuri kontseptsiooni, mis aitab 

ökosüsteemiteenustel säilida intensiivses inimkasutusega maastikel: “roheline infrastruktuur 

ühendab ruumiliselt ja funktsionaalselt maastikukaitsealade võrgustikku, milleks on nii 

kaitstud, tehis- kui hübriidtaristute maastikud, mis pakuvad avalikkusele mitmeid täiendavaid 

ökosüsteemi- ja maastiku funktsioone, toetades jätkusuutlikku maakasutust”. Teisisõnu aitab 

roheline infrastruktuur ühendada linnas olemasolevaid rohealasid, tagades 

ökosüsteemiteenuste kestlikkuse ja aidates kaasa maastiku üldisele ökoloogilisele kvaliteedile. 

Sealjuures on väga oluline rohealade ja muu füüsiliste alade omavaheline sujuv ühendamine, 

mis eeldab mitmetasandilist planeerimist ning võimet mõista rohealade funktsioone 

linnamaastikus. 
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Linnaruumis asuvate parkide ja looduskaitsealade puhul pööratakse rõhku neile 

immateriaalsetele ökosüsteemiteenustele, mis liigituvad kultuuriteenuste alla, hinnates neid 

kui puhke- ja rekreatsioonialadena, kus käiakse jalutamas või sporti tegemas ning mille 

väärtus on tihti võrdväärne traditsioonilise tootmissektori väärtusega (Sall et al 2012). Claudia 

Bieling ja Tobias Plieninger (2013) märgivad, et kultuurilistel ökosüsteemiteenustel on 

inimese heaolule tugevad seosed, mis tihti mängivad rolli ka maastikuga seotud otsuste 

tegemisel. Viimased uuringud on näidanud, et kuigi varustavate teenuste osatähtsus võib 

väheneda majandusarengu tulemusel, siis inimheaolu tähtsus on pidevas tõusujoones, seda 

eriti arenenud maades (ibid). 

De Groot ja Ramakrishnan (2005 vt Bieling & Pleininger 2013) toovad välja kuus peamist 

kultuurilist ökosüsteemide alateemat:  

 kultuuriline identiteet, hõlmab inimese ja keskkonna kultuurilist seost. Mitmekesine 

ümbruskond mõjutab inimest ja tema kultuuri, kultuuriline identiteet seondub 

tajusüsteemiga ja keelega; 

 pärandväärtus, seondub ajaloolise maakasutusmustritega, mis on säilinud maastikes 

endas; 

 spirituaalsed teenused, mis sisaldavad uskumusi, religiooni ja teisi vaimseid vorme 

tuletatuna ökosüsteemidest; 

 inspiratsioon, maastik kui rikas inspiratsiooniallikas mis väljendub rahvuskultuuris ja 

kunstis artefaktide ja muude motiivide näol; 

 maastiku esteetilised väärtused; 

 rekreatsioon ja turism. 

Kultuurilised teenused hõlmavad ilu, inspiratsiooni ja lõõgastumisvõimaluste pakkumist, mis 

kõik mõjutavad inimeste rahulolu ja elukvaliteeti (Sall et al 2012) nagu ka esteetilised 

väärtused, mida looduskaitseala või muud rohealad pakuvad läbi visuaalsete vaadete. Samuti 

omistatakse suurt tähtsust kultuuriliselt olulistele liikidele ning ajalooliselt tähtsatele 

maastikele (pärandmaastikud), mis on osa rahvuse kultuurilisest pärandist (Sall et al 2012). 

Kuid kultuuriliste teenuste alla liigituvad veel hariduslikud ja teaduslikud teenused ning 

ökoturism ja õuesõppe võimalused. Kultuurilised ökosüsteemiteenused on teistest teenustest 

sõltuvad ning nende kasutegur tõuseb koos teiste peamiste teguritega (Nahuelhual et al 2014). 
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Nagu eespool mainitud, võimaldab ökosüsteemi teenuste kontseptsioon sellistele teenustele 

majanduslikku väärtust määratleda, et lihtsustada otsustajate valikuid näiteks olukorras, kus 

looduskaitseala asemele kavandatakse hoonestatud ala. Lihtne näide kultuuriteenuse väärtuse 

kohta on maalilise vaate või miljöö osa kajastumine kinnisvara hinnas (Aastaraamat 2014). 

Suur osa inimesi teeb tänapäeval oma kinnisvara ostuotsuseid jälgides ümbruse poolt 

pakutavaid hüvesid, milleks on siis kas vaated, loodus või rekreatsioonilised võimalused.  
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II UURIMISTÖÖ METOODIKA 

Magistritöös käsitlen Pärnu rannaniidu looduskaitseala (ökosüsteemiteenuste) 

taastamisprotsessi mõju kohalikule elanikkonnale ja erinevatele huvigruppidele. Pärnu 

rannaniidu taastamisprotsessi mõjul muutuvat maastikku võib nimetada nähtuseks, kus 

huvigrupid suhtuvad sellesse erinevalt, tulenevalt nende huvidest kaitseala kasutamisel (tabel 

2). Kaardistamaks hoiakute ilmnemise taustsüsteemi, uurisin elanikkonna taustateadmisi 

loodusest üldiselt, lisaks käsitlen töös ka maastiku füüsilisi muutuseid ning muutuste 

põhjuseid. 

Tabel 2. Pärnu rannaniitude looduskaitseala peamised huvigrupid (PR KK 2012–2020 

põhjal, autori poolt kohandatud). 

Huvigrupp Huvid  

Vana-Pärnu ja Raeküla elanike 

ühishuvide eest seisvad 

vabaühendused 

Rannapiirkonna puhkekeskkonna ja linnaosa 

miljööväärtuse, tervisliku, turvalise ja atraktiivse 

keskkonna loomine ja säilitamine. Kodanikualgatuse 

korras tegevused nende eesmärkide saavutamiseks  

Kohalikud elanikud teistest 

linnaosadest 

Igakülgne pääs merele ja randa, rannapiirkonna kui 

puhkekeskkonna kasutamine ning selle tervisliku, 

turvalise ja atraktiivse keskkonna säilitamine 

Kutselised kalurid Juurdepääs randa (mootorsõidukitega) 

Seiklussportlased Ranna-ala kasutus 

Turismiettevõtjad Turismisihtkoha (rannapuhkus) arendamine. Ala 

külastusvõimaluste väljaarendamine 

Loodushuvilised ja loodusseltsid, 

loodusõppekeskused 

Ala kaitsestaatus. Liikide kaitsestaatus, õuesõppe 

võimaluste kasutamine 

Koolid ja lasteaiad Õuesõppe võimaluste kasutamine 

Projekti LIFE+ Linnalehmad 

läbiviijad: Keskkonnaamet, Pärnu 

Linnavalitsus ja TÜ Pärnu kolledž 

Taastatud rannaniidud Ala kaitsestaatus, linna kui 

turismisihtkoha arendamine 

Turistid ja linna külalised Korralikult väljaarendatud puhkekeskkond oma 

mitmekülgsete atraktiivsete võimalustega 

Selleks, et paremini hinnata Pärnu rannaniitude looduskaitsealal toimunud muutuseid ja 

huvigruppide hoiakuid, teostasin juhtumiuuringu kombineeritud metoodikaga, mis ühendas 

endas nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset andmekogumist. Kombineeritud meetodite 

kasutamine võimaldab teha tugevamaid järeldusi võrreldes traditsiooniliste meetoditega, 
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kusjuures oskuslik sobitamine aitab katta ühe meetodi puudusi teise tugevustega. Klassikaline 

näide on juhtumiuuringu ühendamine ankeetküsitlusega: esimene meetod annab sügavuse ja 

teine ulatuse, mis kombineerides annavad võimaluse teha põhjalikumaid järeldusi uuritava 

fenomeni kohta (Tashakkori & Teddlie 2003 vt Talves 2005). 

Andmekogumismeetoditena kasutasin küsitlust nii paberkandjal kui internetikeskkonnas, 

poolstruktureeritud intervjuusid, dokumentide analüüsi ja fotode analüüsi. Küsitlustega 

saadakse paremat ülevaadet kehtivatest hoiakutest taastamisprotsessi suhtes ning 

poolstruktureeritud intervjuud annavad võimaluse võrrelda taastamisprotsessiga tegelevate 

huvigruppide arvamusi. Kaardiandmete analüüs ning fotod annavad tunnistust aastakümnete 

vältel toimunud maastikulistele muutustele rannaniitudel. Pärnut kajastava peatüki koostasin 

peamiselt kirjalikele materjalidele toetudes – dokumendid, artiklid, kaardiandmete analüüs ja 

fotod. Analüütiline osa koosneb küsitlusandmete, poolstruktureeritud intervjuude põhjal 

saadud andmete analüüsist Täpsem metoodika kirjeldus on antud ülevaatlikult järgnevates 

alapeatükkides. 

2.1. Juhtumiuuringu kasutamine 

Selleks, et paremini hinnata maastikemuutustest tulenevaid hoiakuid ja maastikulisi muutusi, 

kasutasin magistritöös nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset uuringumeetodit, viimast 

iseloomustab paindlikkus, erinevate uuringuetappide segunemine ning korduv 

tagasipöördumine juba läbitud etappide juurde (Laherand 2008).  

Uurimisstrateegiana on juhtumiuuring kasutatav paljudes valdkondades, nt psühholoogias, 

sotsioloogias, avalikus halduses, sotsioloogias, majanduses, hariduses, meditsiinis ja 

piirkonnaplaneerimises (Yin, 2009). Juhtumiuuringuga (inglise keeles case study) uuritakse 

sügavuti sündmust, tegevust, protsessi või ühte või rohkemat indiviidi. Juhtum(id) on seotud 

aja ja tegevuse kaudu, kus uurija kogub erinevaid andmekogumismeetodeid kasutades teatud 

aja jooksul pidevalt üksikasjalikku informatsiooni (Creswell 2003). Robert K. Yin (1994) 

väidab, et juhtumiuuring on empiiriline uurimisviis, mis uurib kaasajas toimuvat nähtust tema 

loomulikus keskkonnas, eriti veel siis kui nähtuse ja konteksti vahelised piirid ei ole väga 

selged. Robert E. Stake (1995) märgib, et juhtumiuuring on uuringustrateegia, mis keskendub 

mingi probleemi, sündmuse, tegevuse, protsessi, isiku või nende grupi detailsele ja terviklikule 



27 
 

tundmaõppimisele. Juhtumiuuringut iseloomustab seegi, et andmete kogumisel ja 

analüüsimisel toetutakse eelnevalt välja töötatud teoreetilistele eeldustele (Laherand 2008).  

Juhtumiuuringu meetod ei sobi kõikidele uurimistöö tüüpidele, selle määravad ära 

uurimisprobleem ja -eesmärk. Kasutades kokkuvõtlikult Yin´i (1994) arvamusi 

juhtumiuuringu kohta, sobib juhtumiuuring kõige paremini kui : 

 on püstitatud “kuidas?” või “miks?” küsimus; 

 uurimuse fookus on suunatud mingile reaalse elu kontekstis kulgevale nähtusele või 

protsessile mida on raske uurida väljaspool selle loomulikku keskkonda; 

 soovitakse detailset ja sügavuti minevat tervikpilti olemasolevast olukorrast; 

 on soov saada teadmisi mõnest seni veel vähe uuritud juhtumist/olukorrast/protsessist. 

Järgnevates alapeatükkides on konkreetselt välja toodud, milliseid andmekogumismeetodeid 

kasutati uuringu läbiviimiseks. 

2.1.1. Poolstruktureeritud intervjuude metoodika 

Magistritöös kasutasin andmete kogumisel poolstruktureeritud intervjuusid, mis võimaldab 

anda ülevaadet Pärnu rannaniitude looduskaitseala kohta nii praegusel hetkel kui 

tulevikuperspektiivist lähtuvalt. Üks tähtsamaid andmekogumismeetodeid juhtumiuuringus on 

Yin’i (1989) sõnutsi intervjuud, intervjuude eelis on paindlikkus, võimalus andmekogumist 

vastavalt olukorrale ja vastajale reguleerida (Laherand 2008).  

Peamiste huvigruppide, kes konkreetselt on seotud taastamistöödega ning kes elavad niidu 

vööndite vahetus läheduses, seisukohtade teadasaamiseks viisin läbi neli poolstruktureeritud 

intervjuud Pärnu LV Planeerimisosakonna juhatajaga, Keskkonnaameti projektijuhiga ning 

Vana-Pärnu ja Raeküla linnaosade kodanikuühenduste esindajatega, selgitamaks välja 

nendepoolsed nägemused uuritavast alast. Intervjuude läbiviimine jäi ajavahemikku märts–

aprill 2014. 

Intervjuud koosnesid mitmest teemavaldkonnast, jagatuna vastavalt intervjueeritavate lõikes. 

Linnavalitsuse esindajale esitasin küsimusi seonduvalt rannaniitude looduskaitseala tähtsusest 

linna arengule, Keskkonnaameti esindajale esitatud küsimused hõlmasid taastamisega 

seonduvat ja olulisust loodusressursside hoidmisel ning linnaosa seltside esindajate küsimused 

hõlmasid taastamist ja selle seoseid linnaosa arengule (Lisa 1 intervjuude küsimused). 
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Intervjuude pikkuseks kujunes ca 45 minutit. Küsimused olid eelnevalt valmis mõeldud, kuid 

lähtuvalt intervjueeritavate vastuste sisust, küsisin lisaküsimusi, mis aitasid teemat paremini 

avada. 

Intervjuud salvestasin diktofoniga ning hiljem transkribeerisin ning analüüsisin, kasutades 

selleks tavapärast sisuanalüüsi (Laherand 2008). Meri-Liis Laheranna (2008) sõnutsi osutub 

see vajalikuks siis, kui huvipakkuva teema kohta ei ole piisavalt uurimisandmeid ning 

kategooriad leitakse saadud andmetest, millest tehakse käsitletava teema kohta vajalikud 

järeldused. 

2.1.2. Küsitluse metoodika 

Elanikkonna hoiakute ja arvamuste selgitamiseks viisin läbi küsitluse nii paberkandjal kui 

internetikeskkonnas, mille eesmärk oli teada saada kuivõrd on elanikud teadlikud neid 

ümbritsevast keskkonnast, kuidas suhtutakse taastamisprotsessi ning sellest tingitud 

muutustesse, milliseid tegevusi võiks alal tulevikus ja praegu seal lubada ning milliseid 

looduse hüvesid elanik peab looduskaitsealal oluliseks. Kuna suur osa küsitletavatest oli 

vanemaealine, kellel arvutikasutamine ei ole igapäevane tegevus, siis kasutasin alternatiivina 

paberkandjal küsitlusankeeti. Rannaniidul küsitlemise eesmärk oli saada arvamusi vahetult 

seal liikuvatelt inimestelt ning lisaks küsitluses ilmnenud küsitatavuste paremaks mõistmiseks 

viisin läbi 13.03. ja 27.03. 2014 ankeetküsitlused Kristiine rannaniidul, kogudes 15 ankeeti. 

Küsitlusankeete aitasid levitada TÜ Pärnu kolledži statistika ja andmetöötluse aine üliõpilased, 

lisaks korraldati küsitluse läbiviimine Väärikate Ülikoolis. 

Küsitlus koosnes neljast plokist ning küsitluses oli kokku 23 küsimust (vt lisa 2). Esimene 

plokk sisaldas üldandmeid küsitletavate kohta, teada saamaks vastajate kohta igakülgset infot, 

mis aitab kaasa andmete analüüsil ja järelduste tegemisel. Täpsemalt sooviti teada vastajate 

elukohta linnaosa täpsusega ning elamise aega nimetatud kohas. Lisaks hõlmasid küsimused 

sugu, rahvust, vanust ja haridustaset. Teine plokk küsitlusest hõlmas vastajate seotust, 

külastamise eesmärke ja muuhulgas ka rannaniidust info saamise teabekanaleid. Selleks, et 

hinnata vastajate hoiakute ilmnemist, on vaja teada nende teadmisi loodusvaldkonnast ning 

kolmandas plokis küsiti küsimusi loodusterminite, erinevate inimtegurite mõju 

looduskaitsealale ning looduse hüvede tähtsuse kohta. Neljas plokk küsitlusest hõlmas juba 

konkreetsemalt hoiakuid Pärnu rannaniidu looduskaitseala taastamisprotsessi ja sellest tingitud 
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muutunud maastike suhtes, selgitamaks välja, kas inimesed märkavad enda ümbruskonnas 

toimuvaid maastikulisi muutusi ning kuidas nad sellesse suhtuvad. Lisaks uuriti siin plokis ka 

vastajate arvamusi ala tulevikuperspektiivi seisukohalt. Enamus küsimustele sai vastata 

valikvastustega ning igale küsimusele sai vastaja lisada soovi kohaselt oma kommentaari. 

Küsitluse viisin läbi üsna pika perioodi jooksul, alates november 2013 kuni märts 2014. 

Sellise pika perioodi tingis paberkandjatel levitamine ning erinevate kodanikuühendustega 

suhtlemine. Näiteks levitati paberkandjal küsitlust ka läbi Vana-Pärnu ja Raeküla linnaosade 

seltside. Paberkandjal koguti kokku 380 ankeeti. Internetikeskkonnas teostatud ankeeti levitati 

läbi isikliku Facebooki konto, Linnalehmade Facebooki konto ning samuti läbi kolleegide 

teistesse infolistidesse. Kokku vastas internetiküsitluses 52 respondenti.  

Vastused koondasin esialgu Exceli tabelisse, kus need korrastasin ning seejärel töötlesin 

andmeid IBM SPSS Statistics 19 versioonis. Analüüsi tulemused on esitatud jooniste ja 

tabelite kujul peatükis 3.2.4. ja 3.2.5. Lahtiseid kommentaare küsimuste juures töötlesin 

tavapärase sisuanalüüsiga, mille käigus leidsin enam korduvaid teemasid, grupeerisin need 

tunnussõnade abil ühtse kategooria alla. Kommenteeritud vastused võimaldasid küsitlust 

analüüsida laiemalt, saades mitmekülgsemat teavet küsitluses kajastatud teemade kohta. 

2.1.3. Fotoanalüüsi metoodika 

Lisaks ankeetküsitluse läbiviimisele kasutasin töös fotosid erinevatest aegadest, analüüsimaks 

visuaalselt toimunud muutusi Pärnu rannaniidu aladel. Flick (2007) ütleb, et kuigi fotode 

(hilisemalt ka filmide) kasutamisel kvalitatiivses uuringus on juba pikad traditsioonid, nähakse 

tänapäeval visuaaltehnoloogia renessanssi nii visuaalses sotsioloogias kui antropoloogias 

viimase kahekümne aasta jooksul. Erinevate tehniliste võimaluste kasutamine kaasajal 

võimaldab uuritavast teemast saada mitmekülgsemat ja laiapõhjalisemat ülevaadet, mida ei 

pruugi ainult intervjuude ja küsitlustega saavutada. 

Fotode analüüsil kasutasin tavapärast sisuanalüüsi, jagades analüüsi nelja etappi (Laherand 

2008). Esmalt leidsin fotod, mis sobisid uurimisküsimustega (maastikumuutused), teiseks 

leidsin kategooriad, mille abil leitud pilte kodeerida. Siin leidsin pildid, mis vastasid sõnadele: 

tihe vaade, avar vaade, pilliroog, madal muru, nähtavus, piiratud nähtavus. Kolmandas etapis 

kodeerisin pildid nende kategooriate alusel ja neljandas analüüsisin tulemused. Paremaks 
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muutuste fikseerimiseks kasutasin võimaluste piires ülepildistamist, mis aitab muutuseid 

paremini jälgida. 

2009. aastal teostati ülelendu Pärnu rannaniidust, eesmärgiga fikseerida olemasolev olukord 

linnulennult. Hilisemal ajal teostati projekti URBANCOWS käigus mitmeid ülepildistamisi, et 

fikseerida muutuseid mingi ajavahemiku järel. Ülepildistamine võimaldab täpsemalt saada aru 

muutustest, mis on teatud aja jooksul maastikus toimunud ning see fikseeritakse täpseima 

võimaliku tehnoloogia abil. Mõned autorid on välja toonud ülepildistamise olulisuse, näiteks 

väidab Mark Klett (2011), et fotode abil saab aja möödudes, võimaluse ja juurdepääsetavuse 

korral, sättides kaamera samasse asupaika, samad paigad üle pildistada, mis Glenn Willumsoni 

(2004) sõnutsi on muudatuste vahetumaks tunnistajaks. 

Kokku kasutasin 67 fotot aastatest 1931, 1957, 2009, 2012, 2013 ja 2014. Üks foto pärineb 

Pärnu Muuseumi arhiivist, 12 fotot Eesti Rahvusarhiivist, 10 fotot Mati Kose 2009. aastal 

teostatud rannaniitude ülelennust. Seisundit on fotografeerinud 2013 suvisel perioodil Monika 

Übner, eesmärgiga jäädvustada maastikulised muutused lõugaste ümber. Keskkonnaameti 

projektijuhi Bert Holmi poolt jäädvustati taastamisprotsess ja rannaniidul toimunud muutused 

alates projekti URBANCOWS algusest 2012.aastast, analüüsimiseks kasutati neist 16 fotot. 

Fotoanalüüs võimaldas saada lisaks intervjuudele ja küsitlustele ala kohta visuaalselt järgitavat 

infot, mis aitas käsitletava teema osas teha laiaulatuslikemaid järeldusi. 

2.1.4. Triangulatsiooni kasutamine 

Juhtumiuuringus kasutatakse nähtuse uurimisel mitut meetodit korraga, olles sotsiaalteadustes 

üsnagi laialt levinud, seda just seetõttu, et see võimaldab teha võimalikult laiapõhjalist 

analüüsi nähtuse kohta (Flick 2007). Sandra Mathison (2005) märgib, et triangulatsiooni 

peetakse tavaliselt strateegiaks, mis tõestab analüüsitulemuste paikapidavust ning aitab 

kõrvaldada ebakõlasid ja võimaldab kasutada alternatiivseid seletusi ning järeldusi. 

Triangulatsioon võimaldab tuua esile mitmetasandilisi teadmisi, mis tuleneb mitmete 

meetodite kasutamisest uurimisel ning ühtlasi suurendab analüüsi kvaliteetsemat tulemust 

(Flick 2007). 

Norman Denzini (1984 vt Flick 2007) järgi triangulatsioon sisaldab mitmeid kombineeritud 

andmekogumismeetodeid selleks, et suurendada analüüsitulemuste valiidsust.  
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Käesolevas töös on oluline kõrvutada mitmete huvigruppide (vt lk 24) arvamused ja 

nägemused Pärnu rannaniitude alast ning maastikumuutuseid fikseerivaid allikaid võrdlemaks 

rannaniitude taastamist laiapõhjalisemalt. Kuna ankeetküsitlus uuris pigem taastamisprotsessi 

ja sellest tulenevat suhtumist, siis küsitlus rannaniidul koha peal oli rohkem fokusseeritud 

elanike hoiakutele taastamisest tingitud maastikumuutuste suhtes. Töös kasutatud 

andmetriangulatsioon mitmete andmete kõrvutamisega: ankeetküsitluste, poolstruktureeritud 

intervjuude, kaardimaterjali analüüsi (ülevaade Pärnu linna maastikulisest muutusest, eelkõige 

linna pealekasv kunagiste rannakarjamaade arvelt) ning lähiminevikus teostatud 

vaatlusandmed fotode näol võimaldasid saada mitmekülgset teavet ajaloolise maakasutuse, 

praeguse taastamisprotsessi ja selle käigus muutunud maastike ning linnaelanike hoiakute 

suhtes. Pärnu rannaniidu taustainfo kogumiseks kasutasin mitmeid kirjalikke materjale: Pärnu 

rannaniidu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011–2020, Pärnu rannaniidu kujunemise 

kohta tutvusin arhiivimaterjalidega ning kogu ala puudutava looduskaitselise infoga 

Keskkonnainfo kodulehelt (www.keskkonnainfo.ee/eelis). 

2.2. Uuringu piirangud  

Kombineeritud meetodi kriitika osas märgitakse peamiselt vastuolu nende kahe meetodi vahel, 

mis võib ilmneda vastukäivates tulemustes, olles tingitud uuringu disainimisel, andmete 

kogumisel ning analüüsimisel tehtud vigadest (Bergmann 2008). 

Kvalitatiivse uuringu osas on toodud välja ka mõningast kriitikat. Laherand (2008) sõnastab 

kaks peamist probleemkohta, milledeks on kvalitatiivsete uuringute usaldusväärsus ehk 

reliaablus ja pakutud seletuste tõesus ehk valiidsus. Ning ühtlasi toob ta välja nende kriitika 

põhjuse, milleks on enamasti uurijate vähene andmeallikate töötlemine ning analüüs ja uurija 

liigne subjektiivsus, mis võib uuringutulemusi oluliselt muuta.  

Olles autorina ise üks LIFE+ projekti URBANCOWS koordineerijatest, siis oli uuringu 

läbiviimisel üsna keeruline ennast uurija rolli asetada. Uuringu teostaja peab oskama infot 

analüüsida eelarvamustevabalt ning hoida enda ja uurimisteema vahel distantsi. See annab 

uurijale parema positsiooni uuritavat teemat läbi viia, jäädes sealjuures uuritavate suhtes 

neutraalseks. Töös uurijana ja samas ühe partneri koordinaatorina oli mul tihti raske jääda 

neutraalseks ning seetõttu tuli seda enam kõiki andmeid hoolikalt analüüsida ning mitte 

kõigutada tulemusi enda seisukohtadest lähtuvalt, kuigi aeg-ajalt oli neutraalsuse säilitamine 
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üsna raske, tulenevalt oma teadmistest-kogemustest ja vastajate teadmatusest ja kogemuste 

puudumisest erinevate teemade lõikes.  

2.3. Valimi kirjeldamine ja representatiivsuse hindamine 

Ankeetküsitluse läbiviimiseks leidsin esmalt valimi, kasutades selleks lihtsat juhuvalimit. 

Üldkogumi moodustavad Pärnu linna elanikud, vanuses 15–90 eluaastat. Statistika ameti 

andmetel elas seisuga 01.01.2013 Pärnu linnas sellises vanuses 14 909 meest ja 19 373 naist, 

kokku 34 282 inimest (Eesti Statistikaamet).  

Representatiivsus ehk esindavus kindlustatakse valitavate objektide piisava arvuga. 

Representatiivne valim peab hõlmama kõik populatsioonile omased tunnused. Piisavalt suure 

mahuga valim ja selle õige valik kindlustavad selle, et valimi uurimisel saadakse peaaegu 

samad tulemused, kui oleks uuritud kogu populatsiooni (Õunapuu 2008). Märkimist väärib 

asjaolu, et populatsiooniomadused võivad erineda siiski valimi omadustest, seda nimetatakse 

sel juhul representatiivsusveaks, sõltudes valimi moodustamise viisist ja selle mahust (ibid).  

Käesoleva töö ankeetküsitluse valim moodustus 432 Pärnu linna, maakonna ja mujalt Eestist 

pärinevatest elanikest. Pärnu linna elanike osas moodustab valim 1% üldkogumist. Selleks, et 

Pärnu valimist teha järeldus üldkogumi kohta, peaks valimi veahinnangu järgi representatiivne 

valim olema 380 inimest. Kogutud linnaelanike ankeete oli 382 koos rannaniidul läbi viidud 

küsitlusega, mida saab lugeda usaldusväärseks valimiks. Täpsemad valimit kirjeldavad 

statistikud on toodud peatükis 3.2.4. ja 3.2.5., kus kirjeldatakse täpsemalt küsitlustulemusi ja 

vastajate kohta käivat informatsiooni. 
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III JUHTUMIUURING 

Järgnevates peatükkides leiab kajastust dokumentide, intervjuude ja küsitluste tulemusel 

saadud andmed analüüsimaks seda, kuidas linnaelanikud ja huvigrupid tajuvad maastikulisi 

muutusi ning suhtuvad käimasolevasse taastamisprotsessi. Lisaks annavad fotoanalüüsi 

tulemused teavet maastiku visuaalsetest muutustest läbi erinevate ajakihtide. Kogutud teave 

edastan andmekogumismeetodite alusel. Esmalt tutvustan Pärnu linna ning rannaniitude 

kujunemist, annan ülevaate nelja huvigrupi esindajaga intervjuudest, tulemused küsitlustest 

ning seejärel ülevaate fotoanalüüsi tulemustest. Kaardianalüüsil kasutasin Anu Onjukka 2013. 

aasta magistritöös esitletud tulemusi, mis leiavad kajastust peatükis 3.1.2.. 

3.1. Juhtumi kirjeldus 

3.1.1. Pärnu linna tutvustus 

Pärnu linn paikneb Edela-Eestis Pärnu lahe rannikul samanimelise jõe suudmealal. Pärnu jõgi 

(144 km) on pikkuselt teine jõgi Eestis, kuhu suubuvad linna territooriumil Sauga ja Reiu jõgi. 

Seega asetseb Pärnu jõe ja mere vahelisel alal, mis annab linnale tema unikaalsuse, jaotades 

selle ligikaudu kahte võrdsesse ossa. Pärnu linna pinnamoe ja pinnakatte määravad tema 

asukoht Pärnu madalikul, kuhu on aegade jooksul koondunud meresetted ning vanad 

rannavallid ja luited (Eesti Entsüklopeedia 2014). 

Pärnu linn on ühtlasi maakonna halduskeskus, mis moodustab 19-st omavalitsusüksusest. 

Pärnus oli seisuga 01.01.2013 kokku 40 366 elanikku (Statistikaamet 2014). Linna 

territoorium (32,2 km
2
) jaguneb kümneks linnaosaks. Pärnu jõe paremkaldal asuvad Vana-

Pärnu, Ülejõe, Rääma, Tammiste linnaosad ning vasakkaldal, rannaniiduga ühel pool, 

Kesklinna, Rannarajooni, Eeslinna, Mai, Raeküla ja Lodja linnaosad (joonis 1). 
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Joonis 1: Pärnu linnaosad (allikas: Pärnu Planeerimisosakond 2014). 

Pärnu looduslikult soodne asukoht on kaasa aidanud Pärnu arengule ja tuntusele ning 

kujundanud Pärnust hansa-, sadama-, kuurort- ja suvepealinna (Pärnu ajalugu 2014). Linna 

kujunemise üheks tähtsaimaks eelduseks on olnud looduslikud tingimused – paiknemine 

jõesuudmes ja mere kaldal (Pärnu üldplaneering 2001). 

Pärnu linna on mainitud esmakordselt 1251. aastal, kui esmalt asustati Pärnu jõe paremkallas. 

Hiljem selle põletamisel ja rüüstamise tõttu 1263. aastal leedukate poolt, asustati Uus-Pärnu 

jõe vasakkaldal, mis on ka kaasaja linna asukoht (Pärnu ajalugu 2014). 

Linnastumine on võtnud üha enam ümbritsevat territooriumit areneva linna alla. Kui algselt oli 

linn tuntud kui Rootsi impeeriumi idapoolne tugipunkt (Kose & Onjukka 2012), siis aegade 

jooksul arenes linnast välja kaupmeeste linn ja hansalinnade liige. Alates 1832. aastast, mil 

Pärnu ei olnud enam Tsaari-Venemaa kindluslinnade nimistus, algas linna kiire areng (ibid) 

ning selle kasvades ja linnale kohasema elustiili adapteerudes hakkas kaduma seni viljeletud 

agraarne eluviis. Näiteks Rannarajooni mereäärne heinamaa jagati 1850. aastal rentkruntideks, 

mis hiljem tükeldati ehituskruntideks villade tarvis (Pärnu üldplaneering 2001).  
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Vana-Pärnust mainitakse ainult 19. sajandi keskel endise linna asemele tekkinud kalurite küla, 

kuhu 1860. aastail kavandati tänavad ja hakati ehitama maju. Asustus kasvas eeslinnaks ja 

1919. aastal liideti Vana-Pärnu Pärnu linnaga (Pärnu üldplaneering 2001). Hilisemal ajal on 

rannaniitude terviklikkust lõhkunud Vana-Pärnu sadama laienemine rannakarjamaa arvelt, 

lisandunud sadamatee läbi Vana-Pärnu rannaniidu võimaldab küll raskeveoseid viia 

sadamasse ilma linna läbimata, kuid on poolitanud endist karjamaad veelgi. 

Muulide valmimine1864. aastal, vältimaks liiva kuhjumist jõe suudmealasse, tõi kaasa ranna-

ala muutuse, kuna nüüdsest hakkas liiv muuli taha kuhjuma ning rohkem kui sajandi vältel on 

jõe suudmeala lähedus liivaluidetega täitunud.  

Linna kujunemisel kuurordiks oli suur mõju rannaala kujundamisel külastussõbralikuks 

puhkekeskkonnaks. Kuurordielu organiseerimise ja korraldamise võttis 1889. aastal enda 

kanda Pärnu linnavalitsus. Kavandati ulatuslikud pargialad ja puiesteed rannakarjamaadele. 

Esimene raviasutus ehitati 1838. aastal (Kask 2010). Külastajate paremaks meelitamiseks 

hakati kuurorti arendama kui ilusa valge liivaga rannaala. Selleks on rannaala inimtegevuse 

tulemusel muudetud puhta liivaga rannaks, mis 1930ndatel oli väga populaarne suvitajate linn, 

kuhu sõideti suvitama nii Soomest, Rootsist, Lätist kui Saksamaalt (Kask 2010). 

Ülejäänud rannakarjamaadel toimus intensiivne karjatamine kuni 1940ndateni ning pärast 

Eesti liitmist Nõukogude Liidu koosseisu tõi kaasa linna arendamise põhimõtete ja 

maakorralduslike küsimuste kardinaalse muutumise. Suurem osa Eesti rannikust muudeti 

kaitseväärtuslikuks maaks, kus igasugune muu tegevus oli keelatud ning rannaniitude suured 

alad jäid seetõttu traditsiooniliselt majandamata. Pärnus karjatati veised küll edasi, mil see 

traditsiooniline majandamisviis järk-järgult vähenes ning 1980ndatest alates hoopis keelustati. 

Lisaks valmis 1974. aastal uus generaalplaan, mille kohaselt kavandati elamuehitus veel 

säilinud ranna heina- ja karjamaadele põhiliselt 5-korruselisena. Mereäärse Ranna elurajooni 

väljaehitamist alustati juba 1970. aastatel, mille tulemusena laiub endistel niidualadel 

mitmekorruseliste paneelelamutega uus elamurajoon (Pärnu üldplaneering 2001).  

Neljanda linnosa, mis asetseb rannaniidu vahetus läheduses, Raeküla asumi areng sai alguses 

20. sajandi algul, kui sinna asus elama rohkesti Waldhofi tehase töölisi ning edaspidi ala 

krunditi. Samuti oli linnaosas palju kalurite elamuid, mida on võimalik osaliselt ka tänapäeval 

näha, olles uusarendusliku aedlinna majade vahele peitunud. Linnaosa on nimetatud ka selle 
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mere ja männimetsa vahel paiknevuse tõttu Merimetsaks (EE 2014), kuid praegu on see tuntud 

Raeküla nime all. 

Järgnevas tabelis 3 on kokku võetud Kose ja Onjukka (2012) poolt uuritud linna peamised 

muutused ja arengud ning nende mõju Pärnu rannakarjamaadele. Tabel kajastab rannaniitude 

muutust ning inimtegevuse mõju sellele läbi aastasadade.  

Tabel 3. Pärnu peamised ajaloolised verstaposti ja nende mõju ranna-aladele (allikas: Kose & 

Onjukka 2012, autori poolt kohandatud). 

Aasta/periood Arengu kirjeldus Mõju rannaniitudele 

1251 Pärnu esmakordne mainimine 
Mõju ümbrusele väheldane või 

teadmata 

14-15. sajand 
Kuulumine kaubanduslikku 

Hansalinnade liitu 
Sama, mis eelmine 

16-17.
 
sajand 

Rootsi militaarkindluslinn ja sadam, 

Põhjasõja ajal 1699 – 1710 asus linnas 

Universitas Academia Gustaviana  

Sama, mis eelmine 

1711-1864 
Peale Põhjasõda oli linn Tsaari-Venemaa 

kindluslinn ja sõjasadam 

Linn ei saanud edasi areneda ning 

ranna-alad jäid seetõttu karjamaa 

funktsiooni edasi 

1838 

Ehitati esimene raviasutus, mis oli 

ühtlasi kuurortlinna arendamise 

verstapost 

Esimene rannaala kasutamine puhkuse 

eesmärgil 

1862-1864 
Kahe kilomeetrise pikkusega muulide 

ehitus jõe suudmesse 

Oluline mõju liivaluidete tekkeks ja 

rannajoone muutusteks 

1882-1918 

Ranna-ala arendamine ning kujundamine 

puhkekompleksiks. Rannapargi 

kujundamine endise karjamaa aladele 

Keskranna-ala muutmine puhkealaks, 

liivaranna rajamine inimtegevuse 

tulemusel 

1918-1940 

Esimese Eesti Vabariigi ajal laiendati 

rannapargi alasid veelgi, keskranna 

puhkekompleksi aladele ehitati uusi 

hooneid. Suur osa rannaaladest kasutati 

veel rannakarjamaadena 

Suuremad plaanid suurendamaks 

puhkealasid ja uusi parke jäi 

realiseerimata II maailmasõja tõttu 

1944-1970 
Linna areng piirdus enamasti sõjaaegsete 

purustuste likvideerimisega 

Ranna- ja niidualasid muudeti väga 

vähesel määral, jätkati ka 

karjatamisega 

1971-1983 
Hakati arendama Mai uuselamurajooni 

endistele rannakarjamaa aladele 

Üks osa vanimast rannikualast 

muudeti jäädavalt, mis tõi kaasa surve 

teistele aladele 

1980 Vana-Pärnusse ehitati reoveejaam 

Osa rannaniidust jäi reoveejaama alla, 

kuid see omas väikest mõju 

bioloogilisele mitmekesisusele 

1983-1991 
Samm-sammult keelustati kariloomade 

karjatamine aladel 

Tulemusena toimunud liigilised 

muutused niitude bioloogilises 

mitmekesisuses 
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1991-2008 

Majanduskasv, sadama taristu ja 

kinnisvara arendamine rannikuala 

elupaikade arvelt 

Kiired ja tõsised ranna- ja niidualade 

muutused, raskused olulise 

bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisel arendussurve ees 

2008-2010 

Roo niitmist ei teostatud 

majanduslangusest tingitud 

finantsvahendite puudusel 

Ulatuslik roo levik ja kasv, tõi kaasa 

paljude kaitsealuste liikide kadumise 

alalt 

2007 
Pärnu rannaniitude looduskaitseala 

seaduslik alus loodud 

Alates 1998. aastast alates on püütud 

luua seaduslikke vahendeid ala 

kaitsmiseks, 2007 aastal see õnnestus. 

Tänu majanduslikule survele on 

protsess ala kaitsmiseni olnud hüplik 

ning osa bioloogilise mitmekesisuse 

väärtuseid on kadunud 

2009 
Luuakse plaan looduskaitseala 

majandamiseks 

On loodud rannaalade säilitamiseks 

õiguslik alus 

2011 
Rannaniitude säilitamine ja taastamine 

baseerub rohetaristu ja selle eelistele 

Poliitiline toetus aitab kaasa niitude 

säilimisele, karjatamise alustamine 

2012 
Käivitatakse LIFE+ URBANCOWS 

projekt 

Alustatakse niitude taastamist ja teisi 

säilitamise tegevusi 

Pärnu rannaniitude maastikuliste muutuste toimumist aitavad selgitada aastatest 1844 kuni 

2008 pärinevad kaardid, mille põhjal teostas Anu Onjukka 2013. aastal analüüsi Pärnu linna 

maakattetüüpide muutustest nimetatud ajavahemikus. Andmed annavad ülevaatliku pildi 

muutustest nende 164 aasta jooksul, mil linn on oma esialgsest asendist mitu korda suuremaks 

paisunud. Järgnevalt tutvustatakse uuringus ilmnenud magistritöö kontekstis olulisemaid 

tulemusi. 

3.1.2. Pärnu linnaruumi maastikulised muutused  

Antrop (2000) märkis, et maastik on pidevas muutuses, see on oma olemuselt dünaamiline, 

kus väljenduvad nii looduslikud kui inimtekkelised protsessid. Pärnu linna maastikuliste 

muutuste tunnistajaks on erinevatest ajastustest pärinevad kaardid. Onjukka poolt 2013. aastal 

teostatud analüüsi aluseks olid võetud järgmistes kategooriates toimunud muutused: linnaala 

(hooned, parklad tööstusalad, kalmistud ja pargid), ranniku elupaikade (rannaniidu alad, 

lõukad, liivaranna alad), metsaalade ja muude alade (hõreda taimestikuga rohumaad, mis 

jäävad teistest eelnimetatud aladest väljapoole) pindalade suurenemised või vähenemised. 

Magistritöös pööratakse rohkem rõhku muutustele linnaala ja ranniku elupaikade suhtes.  
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Analüüsi alla on võetud linna territooriumi merepoolne osa, mis moodustab 41,7% kogu linna 

territooriumist, näitamaks rannaniiduga kohakuti oleva ala erinevate maakattetüüpide 

omavahelist suhet. Kaardiandmed näitavad ülevaatlikult läbi erinevate ajakihtide linna arengu 

tendentse ning annavad tunnistust linnaruumi laienemisest looduslike alade arvelt (vt lisa 7). 

Pärnut iseloomustavad enamasti rahulikumas tempos toimunud maakattetüüpide muutused, 

välja arvatud eelmise sajandi algusaastateks aset leidnud suurim linna territooriumi 

laienemine, mis võis olla tingitud sellele eelnenud tööstuse kasvuga kaasneva elukohtade 

nõudlusega (tabel 4). Teisalt väheneb ranniku elupaikade arvukus ja mitmekesisus vaadeldava 

perioodi vältel järjekindlat just linnaala suurenemise tõttu. Kõige stabiilsema arenguga on 

kesklinn ehk linnasüda, säilitades keskaegsed teede- ja tänavavõrgustiku kuni II maailmasõjast 

tingitud purustusteni. 

Tabel 4. Erinevate maakattetüüpide osakaal (ha) aastate lõikes (allikas: Onjukka 2013). 

Maakatte tüüp 1844 1923 1948 1973 2008 

Linnaala  323,48 702,33 708,43 736,94 825,77 

Ranniku elupaigad 398,11 272,6 431,22 320,76 345,11 

Metsa alad 192,42 46,26 44,32 49,43 120,44 

Muud alad 84 53,91 40,73 41,68 50,83 

KOKKU   998,01 1075,1 1224,7 1148,81 1342,15 

Elupaiga muutused linnaala suhtes 23% -61% -39% -56% -58% 

Mõnevõrra stabiilsem on olnud linnaala aastatel 1923 kuni 1973, mil linnaala kasvasid üksnes 

5%. Kogu vaadeldava perioodi vältel 1844–2008 kasvas linnaala märkimisväärselt 1,55 korda. 

Ranniku elupaikade pindala oli kõige väiksemal tasemel 1923. aastal, mis tõusis aga 

1948. aastaks 58%. Kui nüüd aga vaadata linnaala kasvu ja elupaikade suhet 164 aasta 

jooksul, siis linnaala kasv on toimunud suures osas elupaikade arvelt, vähendades aastaks 

2008 elupaikade suhet linnaala suhtes 58%. Seega on pidevas linnastumise ja inimtegevuse 

survel bioloogilise mitmekesisuse vähenemine paratamatu tendents. 

Riigikorra vahetumisel 1991. aastal ja sellele järgnenud aastatel turumajanduse tingimustes 

muutunud omandisuhete tõttu ähvardas rannaniidu alasid arendajate soov see täis ehitada. Nii 

nagu talitati 20. sajandi algupoolel pärast iseseisvumist kui suur osa linnakarjamaast krunditi 

ning kerkis tänaseks päevaks tuntud villade asum Rannarajoonis (vt joonis 1).  

Aastaks 2008 on jätkuvalt asustus laienenud rannaniidu aladele. Suurema muutuse tõigi kaasa 

20. sajandi seitsmekümnendatel ehitama hakatud Mai rajoon oma viiekordsete majade ning 
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uue tänavavõrgustikuga, nihutades linnakeset Raeküla suunas. Alates 1973. aastast on linna 

pindala kasvanud kaasajaks 12%, seda enamasti Mai elamurajooni arvel.  

Kaasajal võib näha Pärnus erinevatest sotsiaalmajanduslikest formatsioonidest säilinud 

maastikuelemente (Palang et al 2005), mida tuleks siduda hoolika planeerimistegevuse abil 

ühtseks linnaruumiks, ühendades sealjuures nii looduslikku kui tehiskeskkonda. Ka rannaniit 

on minevikust säilinud kaasajalgi oluline maastikuelement, mida võiks linnaruumis asuvate 

teiste aladega senisest enam sidustada.  

3.2. Juhtumi analüüs 

3.2.1. Rannaniidu looduskaitseala kujunemine ja taastamine 

Rannaniiduks nimetatakse rannikuosa, mis vahetult allub mere mõjule, mida vähemalt 

tormilained üle ujutavad. Rannaniitude kujunemisel ja püsimisel on määravateks nii 

looduslikud tegurid, nagu merevee taseme kõikumine, lainetus ja jää liikumine, kui ka 

aastasadu kestnud inimtegevus niitmise ja kariloomade karjatamise näol (Lotman & Lepik 

2004). Pidev karjatamine ja niitmine hoidis ära rannaalade roostumise või ka metsastumise, 

kasutamata rannaniidud võsastuvad ja roostuvad kiiresti ning ala kaotab oma liigirohkuse 

(Leibak & Lutsar 1996). 

Eelmisel iseseisvusperioodil kasutati olemasolevaid rannaniite loomade karjatamiseks ning 

rannaniidud sisaldasid iseloomulikke liike tänu pidevale hooldustegevusele. Seetõttu eraldi 

kaitsmist rannaniidud tollal ei vajanud. Rannaniitude säilimine on tõsiselt ohtu sattunud 

viimastel aastakümnetel turumajandusele üleminekuga kaasnenud omandisuhete 

ümberkorraldamise käigus, sest motivatsioon niitude majandamiseks oli kadunud (Leibak & 

Lutsar 1996) ning maastikulised protsessid jätkasid oma loomulikku kulgu. Kui 1960. aastal 

oli Eestis veel ligikaudu 29 000 ha rannaniite, siis kümnendi lõpuks oli nende pindala 

vähenenud 8000 hektarini. 1981. aastaks oli säilinud ligikaudu 9500 ha majandatavaid 

rannaniite ja 2000. aastal hõlmas nende pindala 5100 ha. (Kose, Merivee, Reinloo 2011). 

Natura 2000 võrgustikuga 2004. aastal liitunud Pärnu rannaniitude looduskaitseala loodi 

2007. aastal, sellele eelnes 1958. aastal loodud kohaliku tähtsusega 32 hektari suurune 

ornitoloogiline kaitseala. Maastikukaitseala loomiseni jõuti küll aastakümneid hiljem, mistõttu 

leidis aset järk-järguline ala kahjustamine nii arendustegevuse kui spontaanse inimmõju tõttu. 
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Kaitsekorra puudumise tõttu ei olnud võimalik ka kõrge loodusväärtusega liikide ja elupaikade 

kaitseks riiklikult hooldustegevusi korraldada, mis kõik on viinud kaitseväärtuste ja 

looduskaitselise seisundi tuntavale allakäigule, võrrelduna 1997–1998. aastatega ja varasema 

perioodiga (Pärnu rannaniitude kaitsekorralduskava 2011–2020).  

Pärnut iseloomustab seegi, et eelmisel sajandil väljaarendatud kuurort on populaarne tänaselgi 

päeval, pakkudes huvi paljudele suvekülalistele. Rannaniidu taastamine aga võimaldaks 

pakkuda senisest veelgi enam maastikuliselt mitmekesisemat kasutusvõimalusi 

rekreatsioonilistest tegevusteks nii linna külalistele kui elanikele. Teisalt tuleb seda hoolikalt 

läbi mõelda, et samal ajal kaitstavale bioloogilisele mitmekesisusele intensiivne ja massiline 

külastus liiga ei teeks.  

Pärnu rannaniit koosneb neljast lahustükist, linna territooriumile jäävad Vana-Pärnu, 

Naisteranna, Kristiine ja osaliselt ulatub Rannaniidu osa Tahkuranna valda (joonis 2). 

Kaitseala kogupindala on 371,4 ha, sellest ligikaudu 250 ha moodustab hooldust vajav 

rannaniidukompleks. Linnakeskkonnast tulenevat häirivust vähendava puhvrina sirutub Mai ja 

Raeküla linnaosas rannaniidu ja linna vahele kitsas metsariba (Kaitsekorralduskava 2011–

2020). Metsariba on inimtegevuse tulemus ning istutati elurajooni kaitseks meretuulte eest 

1960ndate lõpus, 1970ndate alguses. 

 
Joonis 2. Pärnu rannaniidu looduskaitseala paiknemine (autori koostatud Maa-ameti kaardi 

põhjal). 
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Pärnu rannaniit oli aastakümned korralikult hooldamata, teostati ainult kõrgemate põndakute 

hädapärast niitmist, seegi lõpetati majandussurutist tingitud rahaliste vahendite puudumise 

tõttu hoopis. Samuti olid niidualad paljude linnaelanike jaoks kohaks, kuhu ladestati ehitus- ja 

olmeprügi ning nii mõnelgi juhul suunati kanalisatsioon otse rannaniidule. Lisaks survestati 

rannaala ka arendajate poolt, kellele olnuks meeltmööda tühjalt seisvat rannaala hoonestatuna 

näha. 

Miks varasematel aastatel rannaniitu ei hooldatud piisavalt ning miks ala seisund halvenes, 

andis oma hinnangu Keskkonnaameti projektijuht (intervjuu küsimused lisa 1) järgnevalt: 

See suuresti jäigi pealehakkamise taha, miks ei ole olukorra parandamiseks midagi 

tehtud, lihtsalt neid vastuargumente selle tegevuse elluviimiseks linnakeskkonnas 

tundus olevat rohkem kui pooltargumente. 

Teisalt toimuvad maastikus pidevalt dünaamilised muutuste protsessid ja maastik ei ole kunagi 

staatiline (Antrop 2000). Ala taastamine kujutas endast suurt ülesannet, kuna ala oli piisavalt 

degradeerunud ning spontaanse inimtegevuse tulemusel väga halvas olukorras. 

Intervjueeritava arvates oleks võimalik olnud ka teine suund, kus oleks alistunud arendajate 

survele see ala täis ehitada, kuid ilmselt ei juhtu seda seetõttu, et esiteks ei ole see praeguse 

seadusandluse juures lubatud ning teiseks ei ole praegu kellelgi ka rahalist ressurssi selle 

teostamiseks. Olulisena tõi intervjueeritav välja selle, et kuna Eestis on niigi tuhandeid 

hektareid selliseid alasid, mis on jäetud umbe kasvama, siis: 

sellist massiivset laia ala on mõistlikum tagasi pöörata ja taastada see ajalooline 

majandamine ja nende ajalooline ilme, minnalaskmine ei ole mõistlik. 

Ala taastamisega hakati tegelema 2011. aastal, mil taotleti LIFE+ rahastust ning samal ajal 

prooviti kasutada roomassiivi hävitamiseks esimesi kordi šoti mägiveiseid. Aastast 2012 alates 

on ala taastatud intensiivsemate taastamismeetoditega, roo purustamise ning hooajalise 

karjatamisega. Lisaks on eemaldatud võsa ja püstitatud püsikarjaaiad. Linnaelanikke ja turiste 

silmas pidades plaanitakse rajada turismitaristu matkaradade ning vaatlustornide näol. 

Rannaniitude looduskaitseala taastamine peaks lõpule jõudma 2016. aasta lõpus ning edasi 

hoolitsetakse ala eest Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toel ja Pärnu 

linna eelarvelistest vahenditest. Intervjueeritava arvates on taastamiseks mitmeid põhjuseid, 

eelkõige Pärnu rannaniitude omanäolisus, võrreldes teiste Eesti rannaniitudega: 

Pärnu rannaniit ja üldse lahe ümbrus on unikaalne, kuna ta tunduvalt erineb 

ülejäänud Lääne- ja Põhja-Eesti rannikust, mis tähendab seda, et Pärnu liigiline 
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koosseis on ju hoopis teine, kus pinnas on liivane ja seetõttu on need kaitsealused 

taimed mõnevõrra teistsugused, mis kasvavadki ainult siin Pärnu lahe ääres. Ja 

maastikupilt ka, mis roo alt välja tuleb, see maastikumosaiiksus on unikaalne oma 

lõugastega, mida mujal Eesti rannaniitudel sagedasti ei kohta. 

Kuna mujal maailmas on looduslike ressursside kadu nähtavam ning mõneti on Eestis nende 

ressursside seisukord tunduvalt parem oma sotsiaalmajandusliku formatsiooni tõttu, kus 

maakorralduslikud küsimused erinesid kardinaalselt Lääne riikide omast. Tuginedes Jonesile 

(1991) võiks seda erisugust õiguslikku ruumi pidada kui kultuurmaastikule omaseks 

elemendiks, millel on tähendus kindlas sotsiaalmajanduslikus või kultuurilises kontekstis. 

Seetõttu, et elanikud ei saanud maad kasutada oma äranägemise järgi, on meil puutumatut 

loodust rohkem säilinud kui mujal Euroopas, kus tehnoloogia ja linnastumise surve on 

loodusele suurem (Jones 1991). Teisalt ei taibata jätkuvalt looduslike ressursside kaduvust või 

ka piiratust ning seetõttu ei ole varem selle hoidmisega niipalju kui võiks tegeletud. Samas on 

Pärnu rannaniit mõistlik taastada juba seetõttu, et Euroopa poollooduslike koosluste arvukus 

on pidevas vähenemises ning Eestis, võrrelduna paljude Euroopa riikidega, on veel mida 

taastada. Intervjueeritava arvates on rannaniite vähe järgi jäänud terves Euroopas, Eestis on 

veel ja natuke Soomes, Rootsis ja ka Taanis: 

Mujal Euroopas on nad, kas täis ehitatud või üles haritud, nad on loodusest kadunud. 

Selliseid rannaniite, mis asuvad sisuliselt linna territooriumil, neid võib Euroopas 

kokku lugeda üldse ühe käe sõrmedel ja Pärnu rannaniit on neist kindlasti kõige 

suurem. 

Pärast LIFE+ projekti URBANCOWS rahastamisotsuse saamist tõi see kaasa rannaniitude 

suurema tuntuse nii linnaelanike kui terve Eesti elanike seas, kuid kergitas samaaegselt esile 

vastakaid arvamusi taastamise osas, mistõttu hõlmasid intervjuu küsimused ala taastamisega 

seonduvaid positiivseid ja negatiivseid külgi. Positiivseks pidas intervjueeritav koosluste 

taastamist, nii oma väärtuste poolest kui linnaruumi mitmekesistava elemendina. Negatiivse 

poole pealt tõi intervjueeritav välja peamiselt inimsuhetest tuleneva, sest alati on võimalus, et 

see kellelegi ei meeldi või negatiivne tagasiside tuleb tegevuste osas, mis suurel määral 

põhineb kellegi kasutusmugavuse häirimises, kes on harjunud seda ala oma 

äranägemise järgi kasutama või siis ka lihtsalt teadmiste puudumisest. 

Negatiivne aspekt annab tunnistust, et inimesed on paljuski sõltuvad oma harjumuslikust 

käitumisest ning väga raske on harjumusi muuta, eriti veel siis kui puuduvad teadmised, miks 

üht või teist muutust ette võetakse. Eriti aktuaalseks muutub see siis, kui muudetakse 
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harjumuslikku maastikku ning inimestel on sisemine tõrge kohaliku ja tuttava maastiku 

visuaalse muutuse suhtes (Moore-Coyler & Scott 2006). Selleks, et inimestele selgitada nii 

laiaulatuslike muutuste põhjuseid ja vajadusi, on hea elanikkonda kaasata. Intervjueeritav 

tõdes, et projekti algusest peale on kaasamisega üsna kesiselt tegeletud: 

Arvamusega arvestada alati ei saa, arvamusi on paraku samapalju kui inimesi ja on ka 

selliseid ekstreemseid arvamusi, mida igal juhul ei saa arvestada, küll aga võimaluste 

piires ja otstarbekuse printsiibist lähtuvalt. 

Vastakaid arvamusi tekitab kindlasti ka see, et linnainimesed on niipalju urbaniseerunud, mis 

teeb raskeks arusaamise, miks kasutatakse linnas maakeskkonnale iseloomulikke 

taastamisvõtteid. Siin saab intervjueeritava arvamuse kohaselt rohkem ära teha, läbi erinevate 

teavitustegevuste ja ala erinevate aspektide rõhutamise läbi, nagu õuesõpe, kirjutada artikleid 

ning saada inimestega kokku, andmaks inimestele toimuvatest tegevustest rohkem teavet.  

Teisalt on linnaelanikule väga oluline see, et looduslikus seisundis maastik asetseb tema 

vahetus läheduses ning paariminutilise kõnni järel saab nautida loodusvaadet, teha sporti või 

muul moel lõõgastuda. Erinevaid ökosüsteemiteenuseid on intervjueeritava arvamuse kohaselt, 

mis rannaniidul näha ja millele võib hinnasildi külge riputada, kümmekond ja isegi rohkemgi, 

sõltuvalt sellest kuidas keegi neid liigitab: 

Seesama et inimene saab oma kortermaja ukselt välja astuda ja sisuliselt on ta 

looduslikus seisundis maastikus, juba see on ökosüsteemiteenus, 

rekreatsioonikeskkonna olemasolu on oluline teenus, see et ta karjatamisvälisel 

hooajal saab seal ringi liikuda, näeb linde seal, lõpetades värske õhu, päikese võtmise 

võimalustega jne.  

Tulevikuperspektiivi osas leidis intervjueeritav, et projekti lõppedes on eesmärgid saavutatud 

madalmuruse rannaniidu näol ning karjatamine jätkub PRIA toel, turismitaristu säilimise ja 

hooldamise eest kannab hoolt Pärnu linnavalitsus. Samuti leidis ta, et kindlasti ala hooldamine 

jätkub, selles osas ei ole midagi karta ning ei ole ka midagi, mis seda takistaks. Selleks ajaks 

on juba niidu hooldamise pooldajaid enam kui vastaseid ning jätkusuutlikkus on tagatud. 

3.2.2. Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna nägemus Pärnu rannaniitudest 

Rannaniitude taastamise juures on üheks huvigrupiks ka Pärnu linnavalitsus, kelle huvideks on 

tervikuna korrastatud rannaala ning seetõttu nii linnaelanike kui külastajate poolt senisest 

enam aktiivkasutusse võetav ala aitab kaasa linnaruumi kui terviku arendamisele. Selgitamaks 
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välja Pärnu linnavalitsuse nägemus taastatavast rannaniidu alast, viisin läbi intervjuu 

planeerimisosakonna juhatajaga (lisa 1 intervjuu küsimused). 

Intervjuu juhatas sisse üldisemad küsimused, mis uuris looduskaitsealust maaomandi 

küsimust. Pärnu rannaniidu looduskaitseala kuulub linnale ning looduskaitseala valitseja on 

Keskkonnaamet, looduskaitsealal erinevaid tegevussuundi reguleerib Rannaniidu kaitse-

eeskiri ja ka kaitsekorralduskava. Takistuseks, miks varem ei ole rannaniidu alasid taastama 

asutud või hooldatud senisest paremini, pidas intervjueeritav, et linnal puudus tulenevalt 

omandisuhetest võime midagi muuta või parandada, millele lisandus finantsvahendite 

puudumine korralise hoolduse teostamiseks. Miks varasemalt ei hakatud rannaniite 

intensiivemalt hooldama, arvas intervjueeritav, et: 

Eks see segadus selle üle, kelle oma see maa on, oli ka takistuseks, kuna see ei olnud 

tükk aega linna oma, kuuludes riigi omandisse, linn taotles seda peaaegu kaheksa 

aastat ning linnaomandisse tuli see vahetult enne projekti algust.  

Intervjueeritav peab väga oluliseks rannaniidu ala taastada, kasvõi selle esteetilise vaatepildi 

tõttu, mida see ala tulevikus pakkuma hakkab: 

Minu meelest on täna see rannaniit hakanud tööle koos linnaelanikega. Siiamaani oli 

see, et põhimõtteliselt ei saanudki seal ju kuskil käia, ega ollagi. See mis seal oli, tuli ju 

hiljem välja, et seal selline kogus rämpsu on. 

Varasematel aastatel oli tavapärane, et paljud linnaelanikud kasutasid rannaniidu peitvat 

roomassi oma olmeprügi ladustamiseks. Sellele lisandub suurtes kogustes mereprügi, mis on 

samamoodi inimtegevuse tulemusel merre sattunud ja tormidega rannale uhuti. Taastamise 

käigus on niitudelt ära viidud mitmete tonnide kaupa prügi ning praegugi leidub veel pahatihti 

neid, kes oma olmeprügi niidualale toimetavad. 

Taastamisega seotud positiivsest poolest pidas intervjueeritav kõige tähtsamaks 

tulevikulootust niitude taastamisena sellisel kujul nagu soovitud: 

Siis on ju terve suur ala, avaneb vaade merele kaugelt, mis on visuaalselt ja 

esteetiliselt nauditav. 

Ühtlasi võimaldab see rannaala laiendada ning saada rohkem seni kasutamata alasid 

aktiivkasutusse, mis tõmbab ligi nii turiste kui külastajaid.  

Negatiivse poole pealt tundis intervjueeritav muret tulevikuperspektiivide osas, eriti veel juhul 

kui projektirahastus saab läbi ning seejärel peaks ala hakkama hooldama linn nii oma 
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vahenditest kui PRIA toel. Kuidas ja mismoodi see välja kujuneb, seda näeb siis kui see aeg 

on käes: 

Suur oht on kukkuda tagasi sinna, mis oli. Aga selgelt rahalised mõjutused linnale 

suurenevad, loodame, et linnal läheb hästi. Kui tulevad halvemad ajad, siis on 

arvatavasti see esimene koht, mis jäetakse hooldamata või tehakse vähemal määral. 

Linnakeskkonnas oleva rannaniidu taastamine on kaasa toonud suure hulga linnakodanike 

eriarvamusi, kellest tarmukamate hääl kostub linnavalitsusse ning enamasti muretsevad 

linnakodanikud maha võetud puude pärast, lehmade linnakeskkonda ebasobivuse ja muude 

taastamisest tulenevate harjumatute asjade pärast. Intervjueeritav tõdes siinkohal, et 

linnakeskkonnas on raske leida sellist sobivat taastamismeetodit, mis sobiks nii rahaliselt kui 

tõhususelt, kuna karjatamine on praegu odavamaid viise ja linnal on huvi võimalikult 

minimaalselt kulutada, siis kasutatakse veiseid ning praegune projekt võimaldab linnal 

väiksemate kuludega hakkama saada. Samas nõustus intervjueeritav, et arvestades Pärnu kui 

kuurortlinna mainet, peaks mõnes kohas siiski karjatamisega piiri pidama:  

Lehmi ei peaks Paradiisi juures niipalju olema, me jätaks lehmad aktiivrannast ja 

aktiivtegevustest natuke kaugemale. Ma ikkagi ei näe oma nägemuses, kuidas rannas 

päevitav inimene harmoneerub lehmadega. 

Linnaelanike kaasamine osas oli intervjueeritav arvamusel, et projekti algusest peale ei ole 

kaasamisega tegeletud ning mittekaasamisest tingitud ohtude teadvustamisega samuti mitte. 

Selleks, et võimalikke riske maandada, tulnuks kaasamist paremini korraldada juba projekti 

algusest peale. Inimesed väärtustavad ühte nähtust mitut moodi, sõltub nende kogemustest, 

elukohast, vanusest, jne (Sevenant & Antrop 2010) ning uued arengud inimeste eluruumis 

võivad kaasa tuua võimsaid emotsioone ja reaktsioone (Moore-Coyler & Scott 2006), mistõttu 

tuleks kaasamist paremini teostada. Kaasata saaks läbi erinevate tegevuste, näiteks talgud või 

mõni muu väiksem jõukohasem töö. See paneks rohkem hoidma ning vähendaks vandalismi 

selle suhtes.  

Praegu on nii, et on raha ülemvõim ning inimeste kaasamine on väga kehvasti tehtud 

selle projekti käigus. See on igal pool, et kui raha on, tehakse asi ära ja pärast 

imestavad elluviijad, et miks lõhutakse. 

Pärnu linna arengukavas on sätestatud funktsionaalse linnaruumi strateegiliseks 

tegevussuunaks loodusväärtuse säilitamine ning avaliku kasutamise tagamine (Pärnu linna 

arengukava 2025). Sellega kogu loodusliku struktuuri arendamine ka piirneb, seetõttu on 
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linnal rannaniidu taastamist linnaarengu tervikliku seisukohalt veel raske mõista. Seda tõdeb 

ka intervjueeritav: 

Et me ei ole seda veel suutnud endale päris selgeks teha, sest aastaid oleme me 

tegelenud sellega nii, et see on meile takistus ja siiamaani on, kuna osad poliitikud 

ütlevad, et sinna tuleb hooned peale ehitada. 

Küll tänu URBANCOWS projektile on toimunud linnavalitsejate ja poliitikute meeltes nihe 

positiivsuse suunas, kus leitakse, et rannaniitude olemasolu ei olegi õnnetus. Sellise rannaniidu 

taastamine, lisamine aktiivkasutusse peaks olema siiski Pärnu võimalus. Kõik rannaalad 

maailmas ei pea globaalselt sarnased välja nägema, vaid tuleks esile tuua just iga koha eripära. 

Intervjueeritava arvates tulekski sellele rõhuda ja osata ära kasutada rannaniitu koos oma 

kaitstava loodusega, kasvõi ökoturismi arendades. Linnaruumi seisukohalt saab siin veel palju 

ära teha, et vaade muutuks ka linna poolt nauditavamaks ning selle poole ka püüeldakse 

praegu. Linnaelanikke silmas pidades leidis intervjueeritav, et inimestel on nüüd üks ala 

juures, mida tarbida: 

Tänasel hetkel on ju see olnud tühermaa, kus midagi ei toimunud, samal ajal on see 

oma elu elanud. Inimestel on ju mingisugune loodushuvi, ta läheb sinna, vaatab et oo, 

näe siin see taim, seal see taim, see on ju hari; teise poole pealt linnuvaatlejate hulk 

suureneb, kes käivad linde vaatamas ja pildistamas. 

Linnaruumi arengu seisukohalt ei osanud intervjueeritav rohkemat lisada kui seda, et sellest 

saab oluline turismi arendamise sihtkoht ja teisalt seob see ka linnakodanikku linnaga rohkem. 

Kas ja kuipalju on see oluline linnaruumi tervikarendamisele, ei osanud vastaja välja tuua, mis 

võib olla tingitud asjaolust, et kuna taastamistööd on veel pooleli ning planeeritud taristu ja 

tegevused ei ole lõpetatud, ei saa ka hinnata nende olulisust linna arengu seisukohalt. Teisalt 

on veel väga paljudel keeruline mõista linnalise looduskaitseala tähtsust looduslike ressursside 

säilitajana. Arusaamad rohetaristu võrgustiku kasvavast tähtsusest ning sellest kui elutähtsast 

loodusressursist ei ole veel otsustajatel kinnistunud, kus linnamaastik on multifunktsionaalne 

maastik (Preem 2001), mis kätkeb endas nii mitmeid tähendusi kui erinevaid kihte erinevate 

kasutajate jaoks. 

Tulevikuperspektiivide osas tundis intervjueeritav jätkuvalt muret linna finantsvahendite 

piisavusest niitude eest hooldamisel. Samas leidis ta ka seda, et turismi arendamise seisukohalt 

on tegemist olulise objektiga: 
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Pärnus turismikategooria muutus, kuhu tuleb tõeline huviline. Meie tugevus, mida me 

siiamaani ei mõista, et seda tuleks ära kasutada. Meil on palju käes, kuid me ei oska 

seda veel ära kasutada. 

Kokkuvõtlikult on otsustajatel selged arusaamad ala taastamise olulisusest, sest linnas peab 

valitsema kord, mitte kaos. Mõnel juhul jääb siin arusaamises vajaka selles osas, et rannaniit 

on väga oluline looduslik ressurss ning linnaruumi kujundajana oluline objekt. Siin ehk aitabki 

kaasa ökosüsteemiteenuste kontseptsioon, mille läbi mõistetakse looduslike ressursside kadu 

rahalises väärtuses, mis paneb otsustajaid sellele enam mõtlema.  

3.2.3. Linnaosa seltside esindajate nägemus rannaniidust 

Raeküla ja Vana-Pärnu linnaosad asuvad rannaniidu vööndite vahetus läheduses. Vana-Pärnus 

on sadamatee niidu poolitanud, tekitades niidu ja asumi vahele hooldamata alaga barjääri, mis 

seltsi esindaja arvates rikub olemasolevat visuaalset vaadet. Raeküla asum seevastu asub 

koheselt looduskaitseala vastas ning tehtud tööd on linnaosast nähtavad juba praegu, mida ei 

saa öelda aga Vana-Pärnu kohta, kuna seesama hooldamata ala jääb niidu ja asumi vahele. 

Mõlemad linnaosad on individuaalelamutega asumid, kus algselt olid kalurikülad, mis alates 

1950ndatest individuaalelamutega asumiteks kujundati ning kuna esindajate sõnutsi elab suur 

osa kunagistest tulijatest praegugi seal, annavadki asumites tooni just vanemaealine 

elanikkond. 

Varasematest aegadest mäletavad seltside esindajad, et linnaosades peeti palju veised, keda 

karjatati rannaniidul. Raeküla esindajad märkisid siin, et 

Meilgi oli ju loomad, emal oli 2 lehma /…/. Kalurite võrkude kuivatus oli mere ääres ja 

rand oli vaba, et kõik ümberringi oli lage. 

Vana-Pärnu esindaja, kes elab seal juba 1958. aastast, mäletas, et 

Vana-Pärnu karjamaa on ju kogu aeg olnud, mina tulin siia elama ja Vana-Pärnu 

inimesed pidasid siin karjamaadel lehmi ja need lehmad on ju siin karjamaadel olnud. 

Praegust ranna seisundit, mil taastamistööd on pooleli, kiitsid Raeküla esindajad, et nüüd on 

läinud tükk maad paremaks, sest roostikku on vähem, kuid küsimusi tekitab pigem 

taastamisprotsessi meetmed, soovides taastamist korrektsemalt läbi viia.  

See protsess on iseasi, see ei meeldi, aga see mis näha on, see meeldib kõigile. Ilma 

üheta sa teiseni ju ei jõua. 
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Sama mure väljendas ka Vana-Pärnu seltsi esindaja, eriti just liigset inimeste liikumist piirava 

mõju osas, kuna karjaaiad on liiga lähedal teedele ja osadele inimestele veiste liigne lähedus ei 

meeldi. Kuid üldiselt on linnaosade elanikud esindajate sõnutsi avarduvate vaadete ning 

rannaala korrastamise suhtes positiivselt meelestatud. Mõlemad linnaosa esindajad olid 

veendunud, et taastamine aitab kaasa linnaosade arendamisele tervikuna, meelitades rohkem 

noori sinna elama ning ala korrastatus mõjub ka linnaosa korrastatusele. Samas tundsid 

Raeküla asumi seltsi esindajad muret selle üle, et enam ei tohi elanikud meretuulte eest 

kaitseks olevate metsaribade all korrastustöid teha, kuna Raeküla metsariba kuulub 

looduskaitseala piiridesse. Raeküla asumi esindajate meelest on see väga vale, et inimene ei 

tohi sealt tuulemurdu võtta ning teha muidki hooldustöid: 

Inimesed niidavad mitte ainult oma teepeenra vaid ka kraavikaldaid ja metsaalust on 

korrastatud. Isegi lille on ta sinna pannud. Keda see segab, muidugi ta ei ole enam 

looduslik aga peab ta siis nii hullult looduslik olema, küll on ta looduskaitse all, aga 

peab ta siis nii metsistuma. 

Looduskaitseala poolt pakutavaks oluliseks hüveks linnakeskkonnas pidasid mõlema asumi 

esindajad puhkamisvõimalusi ja tervist ning sportimisvõimalusi. Mõlema seltsi 

intervjueeritavad väitsid, et linnaosa mõttes on väga oluline, et selline ala on nii lähedal ning 

Raeküla esindaja mainis, et tema tuligi siia asumisse sellepärast elama. Bieling ja Plieninger 

(2013) on märkinud, et kultuurilistele ökosüsteemidel on inimeste heaolule tugevad seosed, 

mis tihtilugu mängivad rolli maastikuga seotud otsuste tegemisel, näiteks looduslikku kaunisse 

kohta kinnisvara soetamisel. 

Tulevikunägemused olid mõlemad linnaosa esindajal sarnased, kuna mõlemad välistasid 

ehitustegevuse juba uppumisohu tõttu ning teiseks võiks säilitada sellisena nagu see oli. Edasi 

nimetasid mõlemad esindajad, et seal võiks olla enam võimalusi ala kasutada, kas siis 

spordiplatside või õpperadade näol. Raeküla esindajad pooldavad enam niitmist ning ala 

kasutusvõimaluste suurendamist ning muuhulgas ka suvitajate meelitamist alale: 

Näiteks võiks viie aasta pärast välja näha selline nagu ta oli ära niidetud nagu 50 

aastat tagasi, ma ei arva, et peaks loomad seda tegema, vaid pigem niitmise tulemusel 

saadav ala, palliplatside ja lastemängualadega, laagrialad, supelrand võiks siia poole 

tulla, koos suvitajatega. 

Vana-Pärnu esindaja veised ei välista, kuna ta veel mäletab ise, kui rannakarjamaal 

linnaosaelanike loomi karjatati. Ühtlasi uurisin selle intervjueeritava käest, kuipalju mõjutab 
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meedias ilmunud info hoiakuid ja teadmisi taastamise suhtes, leidis intervjueeritav, et lehes on 

kaksipidi arvamusi, kuid vastaja oli veendunud, et loodust tuleb ikka hoida ja seda võimalusel 

taastada. Samas tõi vastanu välja Vana-Pärnu negatiivsema suhtumise põhjused, mis võivad 

olla tingitud sellest, et siinne rannaniit ei ole enam tervik, kuigi sadam on linnale vajalik ning 

ka linnaväline juurdepääsutee on vajalik ja teisalt on Pärnu vee reoveepuhastusjaam, mis 

samuti asub selles linnaosas ning levitab ebameeldivat haisu. Need kaks objekti on niiduala 

lõhustanud ning niit ei asu enam nii elamute lähedusest, mistõttu sealne elanikkond ei ole 

taastamistöödele nii lähedal ning taastamisest muutusi eriti ei nähta. Seda enam, et 

sadamateest asumi poole jääva roostikumassiiviga ei plaanitagi midagi ette võtta. Lisaks 

mainis intervjueeritav ära ka linnaosa aktivisti Naali Liivranna põhimõttelise vastumeelsuse 

taastamise suhtes, mis võib ka asumielanike arvamusi mõjutada (vt lisa 8). 

Kaasamise osas olid aga mõlema asumi esindajad veendunud, et kuna linnaosade elanikud ja 

seltside liikmed on suures osas vanurid, siis konkreetsete tegevustega nad aidata ei saa, aga 

teavitada võiks elanikke küll. Raeküla seltsil on olemas oma linnaosa elu kajastav ajaleht, 

milles praegugi ilmub artikleid taastamise ja sellega seonduva kohta ning Raeküla esindajad 

pidasid kaasatust piisavaks, kuid Vana-Pärnu esindaja leidis, et koosoleku linnaosa 

teavitamiseks võinuks teha küll, mõistmaks paremini taastamistegevusi. 

3.2.4. Ankeetküsitluste tulemused ja arutelu 

Küsitluse läbiviimisega ilmnesid linnaelanike kui ühe huvigrupi hoiakud nii maastikumuutuste 

kui taastamisprotsessi suhtes. Kuna suur osa linnaelanikest elab rannaniidu vahetus läheduses, 

siis ei jää neil lühiajaliselt toimuvad muutused märkamata. Samuti huvitab kohalikke elanikke, 

miks kasutatakse just selliseid meetmeid taastamiseks. Seda püüdiski ankeet kaardistada, 

kuidas suhtuvad elanikud taastamisse ja selle tulemusel muutunud maasikku. 

Taustainfo 

Esimene osa küsitlusest hõlmas küsitletavate taustainfot (tabel 5). Küsitluses osales kokku 337 

(78%) naist ja 95 (22%) meest, jagunedes vanuseliselt vanusevahemikku 14–91 eluaastat, 

keskmine vanus 50,6 eluaastat. Kõige enam osales küsitluses vastanuid vahemikus 61–80 ja 

vanemaid vastanuid. Küsitlusest selgus, et kõige enam on neid, kes on oma linnaosas elanud 

kuni viis aastat ja neid, kes on elanud 11–20 aastat. Andmed puuduvad selle kohta, kui pikalt 

üldse Pärnus on elatud, samas nähtub, et linnaosades, kus valdab kortermajade osakaal, toimub 
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elukoha vahetus intensiivsemalt kui seda aedlinnaosades. Näiteks Mai ja Kesklinna 

linnaosades elavad kõigist vastanutest enamasti lühiajaliselt, kuni viis aastat elanud (vastavalt 

8% ja 6%) inimesed, aga Raekülas ja Vana-Pärnus on rohkem neid, kes on seal elanud üle 30 

aasta (6% ja 4%). Sellest võib järeldada, et eramajadega aedlinnaosades on elanikkond 

püsivam kui teistes linnaosades, kus domineerivad kortermajad. 

Tabel 5. Vastajate taustaandmed 

 Karakteristik/parameeter Arv 

Tabeli 

N % Karakteristik/parameeter Arv 

Tabeli 

N % 

Sugu 
Naine 337 78% 

Elamise aeg 

11–20a 91 21% 

Mees 95 22% 21–30a 41 9% 

Rahvus 

Eestlane 417 97% 31–40a 72 17% 

Ukrainlane 1 0% 40a+ 77 18% 

Venelane 14 3% 

Elukoht 

Eeslinn 18 4% 

Haridustase 

Põhiharidus 23 5% Kesklinn 68 16% 

Keskharidus 126 29% Mai 97 22% 

Keskeri- või 

kutseharidus 
142 33% 

Muu Eesti 17 4% 

Kõrgharidus 141 33% Pärnumaa 48 11% 

Vanus 

15–30a 110 26% Raeküla 51 12% 

31–60a 128 30% Rannarajoon 15 3% 

61–80a+ 187 44% Rääma 37 9% 

Elamise 

aeg 

1–5a 102 24% Vana-Pärnu 36 8% 

6–10a 49 11% Ülejõe 45 10% 

Kõige enam oli Pärnu linnast vastanuid (85%), kuid oli ka Pärnu lähivaldadest ja üle Eesti 

vastanuid. Vastanute hulgas oli enam Mai elamurajoonist ja sellele järgnes Kesklinn, teistest 

linnaosadest oli mõnevõrra vähem vastanuid. Haridustaseme järgi jagunesid vastanud võrdselt 

nii kesk-eri haridusega kui kõrgharidusega vastanute vahel. Rahvuseliselt oli kõige enam 

eestlasi (97%), sellele järgnes 3% vene rahvusest vastanuid. Rahvuseline jaotus ei ole 

proportsioonis Pärnu linna rahvastiku jaotusega, kuid tuleneb arvatavasti sellest, et suurem osa 

ankeete olid eestikeelsed. Vastajate vanuseline jaotus üldises plaanis vastab Pärnu linna 

elanike vanuse üldproportsioonile, küll vastajate hulgas oli ülekaalus vanusevahemik 61–80 ja 

üle selle, mis tulenes sellest, et küsitlus viidi läbi muuhulgas Väärikate Ülikoolis ning sealsed 

osalejad olid varmad küsitlusele vastama. Küsitluses osalenud meeste ja naiste osakaal on 

naiste kasuks (78%), kuid meestegi arv (22%) on piisav, et selle põhjal järeldusi teha. 
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Täpsemad seosed taustainfo ja analüüsitulemuste vahel on toodud alljärgnevates lõikudes, kus 

suurimad erinevused kajastuvad küsimuste kaupa. 

Seosed rannaniiduga 

Teine osa küsimustikust olid seotud konkreetsemalt vastajate seoste kohta Pärnu rannaniiduga. 

Küsimused olid seotud rannaniidu külastamise eesmärkide ja selle tiheduse ning millist 

vööndit enim külastatakse.  

Pärnu rannaniidu vahetus läheduses elab 45% vastanutest ning enamasti elavad need inimesed 

Mai, Vana-Pärnu, Rannarajooni ja Raeküla linnaosades (tabel 6). Neist omakorda külastab 

vööndeid tihti 16% ja harva 10%. Ülejäänud ei märkinud, kui tihti või harva nad rannaniitu 

külastavad. Kaugemal elavatest elanikest külastavad kõige sagedamini Eeslinna ja Kesklinna 

elanikud, harvemini aga Rääma ja Ülejõe elanikud. Neist linnaosadest külastasid rannaniitu 

tihti 11% ja harva 24%. Rannaniitude külastamise intensiivsus on otseses seoses elanikkonna 

elukoha kaugusega rannaniidu vöönditest (tabel 6). 

Tabel 6. Vastajate seotus rannaniiduga. 

  

Elan seal 

lähedal 

Külastan 

tihti 

Külastan 

harva 

Ei ole 

kunagi 

külastanud 

Ei ole sellest 

kunagi 

midagi 

kuulnud 

Eeslinn 0% 3% 1% 0% 0% 

Kesklinn 0% 4% 10% 0% 0% 

Mai 22% 7% 4% 0% 0% 

Muu Eesti 0% 0% 2% 1% 1% 

Pärnumaa 0% 2% 8% 1% 0% 

Raeküla 12% 6% 2% 0% 0% 

Rannarajoon 3% 1% 1% 0% 0% 

Rääma 0% 1% 6% 0% 0% 

Vana-Pärnu 8% 2% 3% 0% 0% 

Ülejõe 0% 3% 7% 0% 0% 

KOKKU 45% 29% 44% 2% 1% 

Kõige enam külastati Kristiine rannaniidu vööndit, kuna seal läheduses elab küsitletutest kõige 

enam inimesi ning teisalt on see vöönd ka kõige lihtsamini ligipääsetavam, asudes koheselt 

Mai elurajooni vahetus läheduses (joonis 3). Ka Rannaniidu vöönd oli suhteliselt 

külastusrohke, vähem külastati Vana-Pärnu vööndit, kuna see asub teistest vöönditest kõige 
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kaugemal. Keskmiselt külastati rannaniite aastas 37 korda. Peamisteks eesmärkideks, miks 

rannaniite külastati, oli supluskoha külastus ja lõõgastumine, kõige vähem käidi sportimas. 

 
Joonis 3. Vastajate rannaniiduvööndite külastamine ja eesmärk (%). 

Küsimuse, millistest kanalitest on vastajad teavet saanud rannaniitude kohta, eesmärgiks oli 

kaardistada need kanalid, mida kõige enam kasutatakse teabe saamiseks. See on vajalik 

taastamisprotsessist lähtuvalt, et paremini edasist teavet projekti kohta jagada, kasutades 

selleks kõige populaarsemat kanalit. Teabeallikatena, kuskohast elanikud rannaniitude kohta 

erinevat infot said, oli kõige populaarsem massimeedia, teiseks teabeallikaks peeti sõpru 

(joonis 4). Vastanutest kirjutas lisaks valikvastustele 6%, et teavad ise rannaniidust, kuna on 

seal lähedal pikka aega elanud ning lisati et, “pärnakad lihtsalt teavad”. Lisaks mainiti 

informatsiooni saamise kohta veel, et “olen lugenud teadetetahvlitelt territooriumil”. 

Teadetetahvlid paigaldati rannaniidu olulisemate radade äärde 2013. aasta kevadel, andes 

ülevaate Pärnu rannaniidu looduskaitsealast. 

 
Joonis 4. Teabekanalid (%). 

Järgmise küsimusega sooviti teada saada, kui paljud küsitletavatest teavad, et tegemist on 

looduskaitsealaga ning siin teadsid küsitletavatest 81%, et tegemist on Pärnu rannaniitude 
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looduskaitsealaga. Ilmselt on siin palju aidanud kaasa needsamad teadetetahvlid, mis asuvad 

rannaniidu sissepääsu teede juures ning muidugi on vastajad teavet saanud erinevast 

massimeediavahenditest, mis on rannaniidu taastamist kajastatud. 

Vastajate üldteadmised loodusest  

Kolmandas teemaplokis uuriti vastajatelt teadmisi loodusest, kaardistamaks vastajate 

taustsüsteemi loodusteadlikkusest, mis ühtlasi annab pildi vastajate hoiakute kujunemisest. 

Esimesena uuriti vastajate teadmisi erinevate terminite osas, mis annavad tunnistust 

küsitletavate loodusteadlikkusest, kuna termini tundmine ja kasutamine näitab, et ta teab selle 

termini tähendust. Siin ilmnes, et mõned terminid, nagu looduskaitse ja loodushoid on 

tuttavamad ning vastajad teavad nii selle sisu kui kasutavad neid rohkem igapäevases kõnes 

(joonis 5). Kõige vähem teatakse kõikide vastajate lõikes ökosüsteemiteenustest. Seda võib 

selgitada asjaoluga, et tegemist ei ole argikasutuses oleva sõnaga ning seda on tutvustatud 

laiemalt alles viimastel aastakümnetel (Herman et al 2011) ning sedagi rohkem 

teadusringkondades. Mõiste Natura 2000 toob esile teadmistest kõige suuremad vahed, 

põhiharidusega vastajad ei ole terminist eriti teadlikud (keskmine 1,6), kõrgharidusega 

vastanud pigem teavad, kuid ei kasuta (keskmine 2,8). Rannarajoonis elavad inimesed on 

mõnevõrra teistest teadlikumad erinevate terminite osas, mis võib tingitud olla seal elavate 

inimeste kõrgemast sotsiaalmajanduslikust staatusest ja haridustasemest (vt lisa 5). Jooniselt 5 

on välja jäetud muu Eesti ja Pärnumaa vastajad, kuna need ei ole konkreetse küsimuse lõikes 

olulised ja ei muuda vastajate üldist teadmiste kaalu erinevate terminite osas.  
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Joonis 5. Teadmised looduskaitsealaste terminite kohta. Sulgudes N=vastajate arv, 
madalaim number näitab vähest teadlikkust ja kõrgem keskmine näitab, et vastajad 

kasutavad ja teavad selle mõiste sisu. 

Mõju looduskaitsealadele läbi erinevate inimeste poolt teostatavate tegevuste osas on vastajate 

arvamused enam-vähem sarnased, erinedes mõne teguri juures (joonis 6). Vastanud 

väljendavad üksmeelt prügi ladestamise ohtlikkuses alale, tule tegemisel ollakse küll enamasti 

arvamusel, et see on ohtlik tegevus, leidus vastajate hulgas neidki, kes arvasid, et tegemist ei 

ole ohtliku tegevusega kui “tuld teha järelvalve all ja selleks ettenähtud kohas” (N, 48, Mai). 

Erisusena saab välja tuua elanike arvamust lahtiste koerte suhtes, kus arvamused varieerusid 

ohtliku ja mitteohtliku teguri vahel üsna laialdaselt. Lahtiste koerte ohtlikkust nägid 

noorematest vastajatest 45%, Rääma elanikkest 49% ja põhiharidusega vastajatest 52%. 

Vanem generatsioon ja Eeslinna elanikud arvasid siin, et tegemist on ohtlikkusele kalduva 

teguriga. Külastajate arvu ja intensiivsuse leidis ohtliku olevat vanuselises jaotuses noorem 

vastajate generatsioon ja elukohajärgselt Rannarajooni ja Ülejõe elanikud. Vähim nõustus 

selle ohtlikkusega Rääma vastanutest 19%. Ühe vastanu meelest “massiline looduskaitseala 

kasutamine matkajate ja pideva tervisespordi kohana kahjustab näiteks seal kasvavat 

taimestikku, samuti pidev telkimine” (N, 60, Muu Eesti). Teisalt leiti, et kõiki tegevusi saab 

teha looduskaitsealal mõistlikkuse piires: “mõju tugevus sõltub sellest, kas ja kuivõrd ala on 

selleks tegevuseks ette valmistatud või kui mõistusega neid asju teha, mille ohtlikuks 
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märkisin, siis ei pruugi oht ka nii suur olla” (N, 37, Pärnumaa). Siin nähtub, et vastajate 

arvamuste osas on mõnede tegurite suhtes väga suured vahed, eriti külastajate arvu ja 

intensiivsuse ning lahtiste koerte osas. Ilmselt on paljud vastanutest koertega jalutajad ning 

seetõttu ei teadvustata koerte mõju looduskaitsealale. 

 

Joonis 6. Erinevate tegurite mõju looduskaitsealale. Sulgudes N=vastajate arv, kaks 

vasakpoolset “ei ole ohtu“ ja „pigem ei ole ohtu“ vastust ja kaks parempoolset 

„pigem on ohtlik“ ja“ on ohtlik“ vastust on kokku võetud ja esitatud skaala 

parempoolne kokkuvõte. 

Järgmise küsimusega (joonis 7) uuriti vastajate teadmisi ökosüsteemiteenuste kohta ning 

millist teenust, mida looduskaitseala inimesele pakub, peavad vastajad tähtsaimaks. Selle 

küsimuse juures võinuks kajastada kõiki ökosüsteemiteenuseid, mida üks linnaline 

looduskaitseala võiks inimesele pakkuda, kuid ankeedi koostamisel leidis kajastust neist osa. 

Seetõttu küsiti lisaankeedis (vt lisa 3) konkreetsemalt, milliseid teenuseid vastajad enam 

eelistaksid linnalisel looduskaitsealal. 

Küsitletavad tähtsustavad looduskaitsealal kõige enam järgmisi kolme kategooriat: 

rekreatsioon, vee kvaliteedi ja õhu kvaliteedi parandamine. Ülejäänud kolm kategooriat nagu 

kliima regulatsioon, elupaikade taastamine ja esteetika on vähemtähtsamad. Üldiselt ei peeta 
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oluliseks elupaikade loomist, näiteks põhiharidusega vastanutest vaid 17% nõustub selle 

olulisusega ning kõrgharidusega inimestest tähtsustavad seda 35%. 

Vanuselises kooseisus on vahed teiste kategooriate lõikes märksa suuremad. Esteetika osas 

arvamused lahknevad erinevate vastajate karakteristikute lõikes, näiteks noorematest 

vastajatest (15–30 eluaastat) tähtsustavad esteetikat vaid 12%, kuid kõige vanemast 

generatsioonist leidis 45% selle olevat tähtsama. Elukoha järgselt pidas Vana-Pärnu vastajatest 

44% esteetikat tähtsamaks, Rääma elanikest nõustus sellega üksnes 11% sealsetest elanikest. 

Rääma elanike vähene nõustumine esteetika väärtustamises tuleneb selle linnaosa 

paiknemisest rannaniidust eemal ning esteetikat tähtsustavad elanikud, kes vahetult elavad 

alale lähedal, olles seal toimuvatele muutustele vahetud tunnistajad ning tähtsustades rohkem 

rannaniidu välist ilmet. See, mida seal konkreetselt väärtustatakse, sõltub juba iga inimese 

enda väärtushinnangutest ja eelnevatest teadmistest. Võib arvata, et ankeedi täitmisel ei 

pruukinud kõik vastajad mõista, vaatamata väikesele tutvustusele küsimuse juures, 

ökosüsteemiteenuste termini sisulist poolt ning märkisid vastused selle üle pikemalt 

mõtlemata, mis ei anna ehk täit pilti vastajate tegelikest eelistustest. Seetõttu küsitleti 

rannaniidul koha peal täpsemalt, millist looduse hüve inimesed looduskaitsealal kõige enam 

eelistavad (vt ptk 3.2.5.). 
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Joonis 7. Ökosüsteemiteenuste tähtsus looduskaitsealal. Sulgudes N=vastajate arv, tabelis 

on esitatud tähtsaim ökosüsteemiteenus, protsendi vahemik on väiksemas vahemikus 

näitamaks vastuste väikest hajuvust. 

Hoiakute taustsüsteemi uurimisel saab öelda, et teadmised erinevatest loodust hõlmavatest 

terminitest on vastajatel pigem keskpärased ning noorem põlvkond teab rohkem loodusalast 

terminoloogiat, kuid ei taju looduses toimuvaid protsesse. Vanem põlvkond märkab muutusi, 

kuid ei oska neid seletada. Konkreetsetest maastikumuutustest arusaamine on analüüsitud lk 

59-58, kus ilmneb täpsemalt põlvkondade erinevus taastamisest tulenevate muutuste 

märkamisel. 

Ökosüsteemiteenuste osas saab siiski linnalise looduskaitseala suhtes rääkida neist teenustest, 

mis pakuvad linnaelanikule heaolu soodustavaid hüvesid (Bieling & Plieninger 2013). 

Küsitlustest selgus, et kõige enam hindavad vastajad ökosüsteemiteenustest tervist toetavaid 

rekreatsioonilisi teenuseid. Linlased on siiski üsna tihedad looduskaitseala külastajad ja suur 

osa külastajatest käivad alal lõõgastumas, enamasti jalutamas ja niisama aega veetmas, mis 

teeb ühest linnalisest looduskaitsealast linlaste tervist ja heaolu toetava ala. 

Hoiakud Pärnu rannaniidu looduskaitseala taastamise suhtes 

Siin plokis uuriti vastajate hoiakuid nii taastamisprotsessi kui taastamisest tulenevate 

maastikuliste muutuste suhtes. 

Esmalt küsiti, kas vastanud on teadlikud, millise projekti raames taastamistöid teostatakse, 

51% vastanutest ei tea, 27% arvas nii ja naa, ehk mõneti on kuulnud, kuid puudub täpsem 

teadmine ning 22% olid projektist teadlikud. Teadmist on aidanud avardada suures osas 

meediakajastused, mida on alates projekti rahastusotsuse saamisest küllaltki palju. 

Järgnevalt paluti hinnata, kuidas Pärnu rannaniidu looduskaitsealal toimuvad taastamistööd 

mõjutavad üldiselt linna arengut, heakorda, turvalisust, elanike tervisekäitumist, mainet ja 

tuntust (joonis 8). Siit nähtub, et kõige positiivsemalt on meelestatud Rannarajooni elanikud, 

vähem positiivselt suhtuvad arenguaspektidesse Vana-Pärnu elanikud. Haridustaseme osas on 

vähem positiivsemalt meelestatud keskeri- või kutsehariduse esindajad, positiivsemad on 

kõrgharidusega vastanud, andes tunnistust hariduse mõjust erinevate nähtuste mõistmisel. 

Kõige enam mõjutavad vastajate arvates taastamistööd linna heakorda ja arengut üldiselt 

(mõlema keskmised võrdeliselt 4,2). Mõnevõrra vähem mõjuvad taastamistööd mainele (4,0), 
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elanike tervisekäitumisele ja tuntusele (võrdeliselt 3,9). Turvalisust ei pea suur osa vastajatest 

oluliseks, leides, et taastamistööd pigem ei mõjuta seda (keskmine 3,5) või mõjutab lokaalselt 

ehk rannaniiduga seonduvalt, mitte linna turvalisust tervikuna. 

 
Joonis 8. Linna arengu aspektide eelistamine. Sulgudes N=vastajate arv Vastused on 

kokku võetud keskmistena, kus on välja toodud keskmiste osas väiksemad vahed 

vastuste paremaks esitamiseks, pidades silmas vastuste väikest hajuvust. 

Mõned vastanud kommenteerisid siin, et “kui taastub uuesti võimalus kasutada randa nagu 

vanasti, et roostik ei suru end linnale peale ega vähenda võimalust rannavõlude nautimiseks, 

siis toob see juurde tuntust ja parandab mainet nii kohalike kui turistide hulgas” (N, 60, Muu 

Eesti). Teisalt oli ka arvamus: “Pärnu on olnud kuurort läbi aegade. Pärnu rannas range 

looduskaitseala, kus teenuseid enam ei pakuta, toob meile pankroti /…/ Veiseid Pärnu rannas 

on juba piisavalt ja suuremas koguses ma neid seal näha ei tahaks, elagu maal, kus on rohkem 

ruumi” (N, 38, Mai). Kõlas ka mure elektrikarjuste üle, mis “on ohtlikud nii loomadele kui 

lastele” (M, 30, Raeküla). 

Järgnevad küsimused hõlmasid elanike taju maastikumuutuste osas, kas ja kuidas on elanikud 

märganud muutusi enne taastamisprotsessi algust ja selle kestel. Selleks paluti hinnata, kuidas 

vastajad iseloomustavad erinevaid muutusi Pärnu rannaniidu looduskaitsealal 20 aasta jooksul 

enne käesolevaid taastamistöid ja muutusi viimase aasta jooksul. Järgnevalt on kokku võetud 

muutuste märkamine enne käesolevaid taastamistöid võrrelduna viimase aasta jooksul 
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toimunud muutustega (joonis 9). Siit nähtub, et muutuseid enne taastamistöid ei ole märganud 

15–30 aastastest vastanutest 79%, tingituna ilmselt sellest, et noorem generatsioon ei pööra 

ümbritsevale eriti suurt tähelepanu ning nende külastuseesmärk erineb vanema generatsiooni 

omast, olles pigem rohkem sportimise ja supluskoha külastusena. Teisalt võib selleks 

põhjuseks olla asjaolu, et noorema generatsiooni jaoks ongi roostunud rannaniidu seisund 

loomulik, sest teistsugust seisundit nad ei olegi näinud. Mujalt Eestist ei ole märganud 

muutusi 65% ja Pärnumaalt 44% vastanuid, mis on ootuspärane, kuna nemad on ka rannaniidu 

harvemad külastajad. Kõige rohkem on tajunud maastikumuutusi halvemuse poole Raeküla 

elanikud ja kõrgharidusega elanikud. Halvemuse poole märkijatest 20% meelest olid 

suuremateks probleemideks “vohav pilliroog, liikide kadumine, prügi ladestamine”. 

Kokkuvõtlikult leidsid vastanutest siiski 41%, et muutused enne taastamistöid läksid paremuse 

poole, halvemuse poole märkis siin muutuseid 16% ning muutuseid ei märganud 43% 

vastanuist. Paremuse poole märkijatest oli 31% neid vastanuid, kes ei saanud küsimusest päris 

täpselt aru või ei teinud vahet aastakümnete tagustel ja viimaste aastate muutustel. Näiteks 

kommenteerisid need vastajad küsimuse juures, mis uuris muutusi enne taastamistöid, et “näeb 

merd, kuna kõrkjaid ei ole ees (N, 45, Raeküla); kõige tähtsam: rannaniitusid on märgatud ja 

nende eest kantakse kuigipalju hoolt ”(M, 46, Pärnumaa) või “kaasajastatud rand, 

riietuskabiinid, rannaala korras” (N, 22, Mai). Lisaks pidasid vastajad rannaniidu taastamise 

üheks osaks kergliiklustee ehitamist rannaniidu vahetus läheduses ning paljud märkisid 

seetõttu rannaniidul toimunud muutuseid enne taastamistöid positiivseks. Nimetatud 

kergliiklustee valmis siiski alles 2013. aastal ning ei ole taastamisprotsessi osa. Osale 

vastajatele, nagu ka linnaosa kodanikuühenduste eestvedajatele, oli väga tähtis merele 

liigipääsu saamine, mida võimaldasid eri aegadel ehitatud teed läbi rannaniidu. See märgiti ka 

üheks peamistest paremuse poole minevaks muutuseks enne taastamistööde algust.  

Kuna projekti tegevused ning taastamisprotsess on kestnud kaks aastat ning veiste intensiivset 

karjatamist alustati niidul alates 2011. aastast, on muutused viimaste aastate jooksul vastajate 

silmis üsna nähtavad (joonis 10). Võrrelduna olukorda enne taastamistöid, on muutus 

positiivse suhtumise poole märkimisväärne. Kõigist vastanutest märkis 67% muutuste 

toimumise paremuse poole, 3% märkis halvemuse poole ja 28% vastanutest ei märganud 

mingeid muutuseid ning 2% jätsid oma eelistuse märkimata. Kõige vähem märkas muutuseid 

nooremad vastajad ning muu Eesti elanikud. Linnaosade lõikes on kõige positiivsemalt 
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meelestatud Eeslinna ja Raeküla linnaosa elanikud. Kommentaarides märkis 21% vastanutest, 

et “veised on aidanud kaasa, vaated on paranenud” või “roostik on kadunud”. 

 
Joonis 9. Muutuste märkamine (%) enne taastamistöid ja viimase aasta jooksul. 

Sulgudes N=vastajate arv. 

Küll märkis siingi 6% vastanutest positiivseks ilminguks uue kergliiklustee, mis ei ole 

taastamisega kuidagi seotud, küll aga oluline maastikuline muutus. Leidus ka neid (3%), kes 

nägid taastamist negatiivsena: “lehmad risustavad ja Mai rannast kord käest” (N, 68, Mai), 

“loomad inimestega ei sobi” (N, 56, Mai) ning “karjatamine ei ole hea, supelvesi reostub” (N, 

69, Rannarajoon). Üks vastanu leidis, et nüüd on “lage ala karjatamise järel, mis tormi ajal oli 

üle ujutatud” (N, 63, Raeküla).  

Küsitluste tulemusena võib öelda, et vastupidiselt ootustele, on linnaelanikud toimunud 

muutustega pigem rahul kui negatiivselt meelestatud. Neid, kes on taastamiseprotsessi kui 

sellest tingitud muutuste suhtes negatiivselt meelestatud, on siiski üsna vähe ning enamasti on 

see tingitud asjaolust, et linnalise eluviisi juurdudes kaovad oma juured ja võõrandutakse 

loodusest (Sooväli & Printsmann 2004). Maastikus nähtavaid ja tajutavaid komponente 
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(Keisteri 1990) nähakse ja tunnetatakse erinevalt, mis on tingitud inimeste isikuomadustest, 

elukohast, kogemustest ning east (Sevenant & Antrop 2010). Noorema generatsiooni 

positiivse arvamuse kasuks räägib taastamisest tingitud avaramate vaadete teke ning heakorra 

üldine tõus. Mingi osa vanemast põlvkonnast, eriti aedlinnaosade elanikest, võis veel 

mäletada, milline rannaniit kunagi madalmurusena välja nägi, mistõttu nende arvamused 

muutuste osas on positiivsemad. Teisalt kortermajade elanikud suhtuvad aga taastamisse 

mõnevõrra negatiivsemalt. Näiteks Mai elurajoonist pärinevate vastanute seast leidis 5%, et 

muutused peale 2012. aastat on läinud halvemaks, Raekülast leidis 2%, et muutused on 

halvenenud. Rannarajoonist leidis kaks vastanut, et muutused on halvenenud. 

Järgnevalt paluti hinnata vastajatel seitset väidet, kas taastamine: on oluline linna 

elukeskkonnale tervikuna, tõstab elukvaliteeti, piirab liikumisvabadust, taastamisele võiks 

meedias rohkem tähelepanu pöörata, kasutatakse liialt taastamismeetmeid, kasutatakse 

piisavalt taastamismeetmeid, piisab seni tehtud töödest senises mahus (joonis 10). Rohkem 

nõustusid vastanud nelja aspektiga: taastamise olulisusega elukeskkonnale tervikuna pidas 

positiivseks 93% kõigist vastanutest; elukvaliteedi tõstmise aspektis osas nõustusid sellega 

pigem need, kes elasid rannaniidule lähemal, vähem nõustusid kaugemal elavad vastajad, kuna 

nad ei satu niidule eriti tihti. Vastused lahknesid suuremas osas taastamismeetmete piisava 

kasutamise koha pealt. Näiteks noorematest vastajatest olid sellega nõus 74%, kuid vanemast 

generatsioonist nõustus väitega vaid 43%, mis näitab nende nõustumist jätkata taastamisega. 

Vastanud nõustusid, et taastamisele võiks meedias rohkem tähelepanu pöörata, sest see aitaks 

inimestel rohkem aru saada, miks taastatakse ja kasutatakse just neid meetmeid, mida projekti 

käigus siiani kasutatud on. 

Ülejäänud kolme aspekti osas oli nõustumist vähem. Väitega, et taastamine piirab nende 

liikumisvabadust, nõustus vaid 11% vastanutest, Vana-Pärnu elanikest nõustus selle väitega 

22% ning osad selle linnaosa vastajatest kommenteerisid lisaks, et “karjaaiad segavad vabalt 

liikumist”.  

Keskmiselt 31% vastanutest leidis, et piisab tehtud töödest senises mahus, enim nõustusid 

selle väitega rannaniidust kaugemal elavad elanikud ja noorem generatsioon (15–30a), vähem 

aga vahetust läheduses elavad elanikud. Mõned vastanud avaldasid arvamust, et “tegevus peab 

olema järjepidev” (N, 59, Raeküla) ning mõni ei olnud tehtud tööga üldse rahul: “võeti maha 
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kõik puud, jäid ainult pilliroog mudalompidega” (N, 80, Mai), mis näitab vanema elanikkonna 

vähesemat teadlikkust taastamisprotsessist. 

 
Joonis 10. Arvamused taastamise aspektidele. Sulgudes N=vastajate arv. Vastuste 

paremaks esitlemiseks on skaala kaks vasakpoolset „pigem nõustun“ ja „nõustun 

täielikult“ ning parempoolsed valikuvariandid „pigem ei nõustu“ ja „ei nõustu üldse“ 

kokku võetud, joonisel on esitatud vasakpoolne nõustuv kokkuvõte protsendina. 

Enamasti vastajad leidsid siiski, et rannaniidu taastamine on linna arengu seisukohalt oluline, 

aidates tõsta elanikkonna elukvaliteeti läbi korras oleva rannaniidu ja tuues siia rohkem turiste 

ning võimaldab seni kasutusest väljas olevat ala taaskasutada. 

Küsimusele, milliseid tegevusi võiks rannaniitude alale veel lubada, nõustusid vastajad kõige 

enam õpperadade loomisega (91% kõigist vastanutest) (joonis 11). Kuna looduskaitse ala 

staatusega on keelatud Raeküla elanikel metsaribas ise puid raiuda, metsaalust niita või seda 

muul moel korrastada, siis elanike poolt tehtavate hooldustöödega nõustusid 83% kõigist 

küsitletutest. Antud teema on taastajate sõnul kõige probleemsem, kuna inimesed on harjunud 

oma kodu lähedusest puid varuma, istutama neid juurde või muu tegevusega metsaaluseid 

mõjutama. Raeküla linnaosade seltsi esindajad olid samuti seda meelt, et väikene inimtegevus 

oma kodukoha ümbruse korrastamiseks vaatamata sellele, et tegemist on looduskaitsealaga, 

võiks olla siiski lubatud, kuna inimesed hoolivad endi korrastatud ümbrusest rohkem. 
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Samas nõustusid vastajatest 68%, et taastamismeetmeid tuleks veelgi laiaulatuslikumalt 

kasutusele võtta ning teisalt nõustus liikumisvabaduse piiramisega vaid 25% vastanutest. 

Laiaulatuslikumad taastamismeetmed tooksid ilmselt siiski kaasa liikumisvabaduse piiramise, 

mistõttu on nende kahe aspekti osas ilmne vastuolu. Kõige vähem nõustuti ehitustegevuse 

ning ükskõik mistahes tegevuste lubamisega alale.  

Välja saab tuua Vana-Pärnu elanike mõnevõrra negatiivsemad hoiakud taastamismeetmetele ja 

sellega kaasnevatele aspektidele. Põhjuseid võib mitmeid olla, näiteks mainis Vana-Pärnu 

seltsi esindaja, et linnaosa elanikud ei märka otseselt taastamistöödest paranenud niiduosa, 

kuna see asub asumist kaugel. Teisalt mängib olulist rolli hoiakute kujunemisel 

grupimõtlemine, mis soodustab teatud mõtteviisi ning aitab kaasa üksikindiviidi otsustes. 

Hoiakute kujunemisele aitavad kaasa erinevad tingimused ning suur osa hoiakute kujunemisel 

on ka grupi kuuluvuses ning grupis domineerivad arvamused võetakse kiiresti omaks. Seetõttu 

on ehk ka Vana-Pärnu elanike arvamus mõnevõrra negatiivsem, kuna meedias on jäänud 

kõlama selle linnaosa aktivistide negatiivne hoiak (vt lisa 8). Õpperadade loomise, 

rekreatiivsete tegevuste suurendamise, taastamismeetmete intensiivistamise ja ka elanike poolt 

teostatavate hooldustööde osas ei olnud selle linnaosa elanikud nii positiivselt meelestatud kui 

teiste linnaosade elanikud. Teisalt nõustuti rohkem selliste aspektidega, millega teiste 

linnaosade elanikud nõustusid vähem, nagu taastamine piirab liikumisvabadust ning 

kasutatakse liialt taastamismeetmeid. Vaadates Raeküla linnaosa, on sealsete elanike arvamus 

mõnevõrra positiivsem kõikide aspektide lõikes, tulenedes linnaosas valitsevast üldisest 

positiivsemast meeleolust taastamise suhtes. 

Iga maastik tähendab selle vaatlejale erinevaid asju. Widgreni (2004) sõnutsi tehakse vahet 

eksperdi ja kohaliku elaniku maastiku hindamisel, kohalike elanike osas saab rääkida nn 

“igapäevamaastikest”, mida hinnatakse teisiti, kui seda teevad ala lühiajaliselt külastavad 

inimesed (Aasbø 1999) või eksperdid. Siin mängid suurt rolli ka kohatunnetus, ehk genius 

loci, kus kohalik elanikkond peab seda maastikku enda omaks. Kohalike jaoks harjumusliku 

maastiku muutumisel kerkib esile vaatamata muutuste iseloomule loomuomane tõrksus 

(Duncan & Duncan 2009). Paljusid vastajaid häiris harjunud vaatepildi muutumine 

taastamistööde käigus maha võetud puude ja põõsaste tõttu. Osade kohalike meelest ei ole 

lehmad linnas just kõige sobilikumad, kuna levitavad haisu, reostavad ja tekitavad liigset 

helimüra oma häälitsustega, teistele aga lehmad väga meeldivad. Erinevatele inimestele ja 
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huvigruppidele kannab üks ja seesama maastik erinevaid väärtuseid, kus eksperdil on oma 

maastik, kohalikul oma ja külastajal oma vaade maastikule. 

 

Joonis. 11. Tegevused rannaniidu aladel. Sulgudes N=vastajate arv, kaks vasakpoolse 

ja kaks parempoolest vastusevarianti kokku võetud ning esitatud vasakpoolne ehk 

nõustuv kokkuvõte protsentides. 

Järgnevalt uuriti vastajate arvamusi tulevikuperspektiivide osas, mis ehk võivad mõnevõrra 

kattuda eelnevate aspektidega, kuid siin rõhuti rohkem tegevustele kaugemas tulevikus (joonis 

12). Siingi jagunevad vastajate arvamused teemade lõikes järgnevalt: enim pooldatakse 

õpperadadega (90% kõigist vastanutest), karjatamisel (65%) ja niitmisel (75%) olevat ning 

rekreatiivse alana (79%). Vähem ollakse nõus piiratud sissepääsuga (31%), inimtegevusest 

puutumatu ala osas (25%). Kõige vähem nõustutakse kõigile avatud (11%) ning hoonestatud 

ala (6%) suhtes. Üks vastanu leidis siin, et “kallasrada peab olema avatud kõigile ja Pärnu 

rand on sümbol. Olgu avatud kõigile elanikele ja ka turistile (ja ka ettevõtjatele, kuid seda 

mõistlikkus piires – tegevusi saab ju valida mida lubada)” (N, 38, Mai). Ühe vastanu meelest 

näeb ta rannaniite kui “looduslikku korrastatud õpperadadega ala, kuhu on keelatud 

transpordivahenditega sissesõit, ehitustöö ja suured spordiplatsid” (N, 60, Muu Eesti). Nii 
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mõne teisegi arvates ei ole “suured spordiplatsid lubatud”. Vastajad näevad “rekreatiivsuse 

suurendamist kui see on võimalik maastikku sobitada nii, et see vaateid ja loodusväärtuseid ei 

kahjusta” (N, 30, Ülejõe). Vanem generatsioon ei saanud aru sõnast rekreatsioon, mistõttu 

nende arvamus selles osas on ka vähem nõustuvam. 

Joonis 12. Tulevikuperspektiivid. Sulgudes N=vastajate arv, kaks vasakpoolse ja kaks 

parempoolest vastusevarianti kokku võetud ning esitatud vasakpoolne ehk nõustuv 

kokkuvõte protsentides 

Siingi tõid enamus küsitletavatest välja selle, et ala on oluline pigem taastada kui hoonestada 

(5% pooldas hoonestatud ala). Ehitustegevuse vastu olid suur osa vastajatest kui ka linnaosade 

esindajad, rohkem nõustuti hooldamise jätkumist, leides, et selleks sobivad linnaruumis enam 

niitmine (77%) kui karjatamine (66%), kuid viimastki mitte lõplikult välistades. Lisaks nähti 

tuleviku osas mitmeid niidu kasutamise võimalusi, eelkõige inimeste heaolu silmas pidades, 

virgestus- ehk rekreatiivse alana (67%), olles linnas oluline roheala, mis aitab 

ökosüsteemiteenustel säilida intensiivse inimkasutusega maastikel, aidates kaasa maastiku 

üldisele ökoloogilisele kvaliteedile (Ahern et al 2014). 

Kaasamise (joonis 13) osas on suur osa vastanutest arvamusel, et elanikkonda tuleks kaasata 

talgute korras (87%), mõnevõrra vähem sooviks olla kaasatud taastamisega seotud otsustesse 

(47%). Vähem märgiti kaasamist naabrivalve korras, kuigi naabrivalve olulisus kerkib esile 
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linnakeskkonnas, kus eksisteerib koos palju inimesi ja mõtteviise ning karjatamisel ei tehtaks 

viga loomadele ega lõhutaks karjaaedu või ladestatakse prügi. Mäletatavasti lasti 2013. suvel 

maha karjas olev pull, tekitades sellega loomapidajale märkimisväärne kahju.  

Üks vastanu pidas oluliseks: “sotsiaalse kaasatuse, luua seal mingi traditsioon (nt ava ja 

lõpuhooaeg, a la loodusala sõbraklubi vms). Eesmärk oleks tõsta kohalike teadlikkust ja 

uhkust sellise väärtusliku linnaala olemasolu üle” (N, 33, Kesklinn).  

 
Joonis 13. Elanikkonna kaasamine (%). 

Linnavalitsuse esindajaga peetud intervjuust selgus, et kaasamine on hetkel väga halvasti või 

olematult korraldatud. Keskkonnaameti esindaja arvates on kaasamine teema, mida eriti ei ole 

vaja teha, kuna arvamusi on nii mitmesuguseid, millega ei saa alati arvestada. Vana-Pärnu 

seltsi esindaja leidis, et kaasama peaks küll pigem läbi teavituste, miks ning mida tehakse. 

Küsitlustest selgus aga linnaelanike huvi olla kaasatud taastamisega seotud otsustesse, mida 

tuleks mõista nii, et linnaelanikud tunnevad vajadust olla kaasatud oma ümbritseva 

elukeskkonna kujundamisel kaasarääkijatena. Selline vähene kaasamine tekitab paratamatult 

pingeolukordi linnaelanike ja projekti elluviijate vahel, mida on praegu püütud lahendada läbi 

konfliktimudeli (Jones 1993), kus taastajad on ära määranud meetmed ja tegevused, sõltudes 

omakorda rahastajatest ning projekti eesmärkidest. Samas on kohalikel elanikel väheste 

teadmiste tõttu raske aru saada meetmete vajalikkusest. Vähese teadlikkuse all saab siin 

käsitleda nii vähest kaasamist kui küsitlusest selgunud elanikkonna vähest teadlikkust 

loodusest tervikuna, mis kindlasti ei aita kaasa taastamistegevustest aru saamisele. 

3.2.5. Rannaniidul läbiviidud küsitluse tulemused ja arutelu 

Selleks, et teha laiapõhjalisemaid järeldusi elanikkonna hoiakutest taastamise ja sellest 

tingitud muutuste suhtes, viidi läbi ankeetküsitlus rannaniidul koha peal. Küsitlus koosnes 18 
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küsimusest (vt lisa 4), hõlmates nii taustainfot kui maastikumuutuste märkamist rannaniidul ja 

suhtumist taastamisse. Vastanuid oli kokku 15 inimest, kellest 12 naist ja 3 meest. Kuna 

intervjuud viidi läbi tööpäevade keskpäeval, siis sellest sõltus ka vastajate profiil, kellest 

enamus olid pensionärid, ülejäänud jagunesid palgatöötaja, koduse, üliõpilase või tööandja 

vahel (tabel 7), ka meeste osakaal jäi ilmselt kellaaja tõttu väheseks. 

Tabel 7. Taustainfo rannaniidul toimunud küsitletavate kohta, andmed täisarvudena. 

Karakteristik/parameeter  Arv Karakteristik/parameeter  Arv 

Haridustase 

Põhiharidus 1 

Vanus 

15–30a 6 

Keskharidus 4 31–60a 5 

Keskeri- või 

kutseharidus 7 61–80a+ 4 

Kõrgharidus 3 

Elukoht 

Mai 10 

Sugu 

Naine 12 Ülejõe 2 

Mees 3 Raeküla 1 

Sotsiaalmajan

duslik staatus 

Pensionär 8 Kesklinn 1 

Palgatööline 4 Rannarajoon 1 

Kodune 1 

Elamise aeg  

1–5a 4 

Üliõpilane 1 11–20a 3 

Ettevõtja/tööandja 1 21–30a 3 

Rahvus 

Eestlane 12 31–40a 3 

Venelane 3 40a+ 2 

Kõige enam külastasid küsitletud Kristiine vööndit, mis oli tingitud küsitluse läbiviimise 

kohast. Sagedamini käidi rannaniidul lõõgastumise eesmärgil, teistel eesmärkidel mõnevõrra 

vähem.  

Muutuseid enne taastamistöid märkas halvemuse poole minevat seitse vastanut, samapalju 

vastanutest ei märganud muutusi ning ühe meelest toimusid muutused paremuse poole. Need, 

kes märkisid muutuse halvemuse poole, lisasid, et käivad väga tihti rannaniidul jalutamas, kas 

kord nädalas või peaaegu iga päev. Samuti leidsid need seitse vastanut, et alal “oli palju prügi, 

roogu” või ala oli “räämas, solgikraavidega, võsastunud” ning “puudus ligipääs merele”. Ühe 

vastanu meelest oli vaade enne taastamistöid hoopis parem: “ilusad kõrkjad, ilusam oli mere 

äärde tulla” (N, 73, Mai) . 

Sarnaselt ankeetküsitluste tulemusel märkis siin enamus vastanuid viimase aasta jooksul 

toimunud muutused paremuse poole, neist kaheksa lisas, et: “roogu on vähem” ja “vaade on 

paranenud” ja “puhtam”. Väga oluliseks muutuseks pidas samapalju vastanuid ka uue 
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kergliiklustee ehitust: “saab puhta jalaga käia” (N, 45, Mai). Küsitlused viidi läbi just selsamal 

kergliiklusteel, tulenevalt sellest vastanud märkisid selle oluliseks muutuseks. Seetõttu tuli 

küsitletavaid suunata vastama rohkem niidust kui teest. Kaks vastanut tähtsustasid turvalisuse 

tõusu, sest “pimedal ajal on nüüd turvalisem, kuna ei ole seda roomassi ees” (N, 44, Mai). 

Mittemärganute seast avaldas vene rahvusest vastaja arvamust et “ei saa üldse aru, mida nad 

siin teevad” (N, 84, Mai). 

Küsitletavatelt uuriti, kas nad teavad terminist ökosüsteemiteenused, millele enamus vastajaid 

vastas, et nad ei tea, mida see sõna täpsemalt tähendab, kuid on sellest kuulnud. Peale lühikest 

tutvustust paluti vastajatel valida oma eelistus, milline hüve, mida Pärnu looduskaitse 

inimesele pakub, on nende meelest tähtsaim. Siin märkis üheksa vastanut, sarnaselt 

ankeetküsitluse tulemustele, on rannaniidul tähtsaimad teenused inimeste heaolu ja sporti 

edendavad tegevused ning esteetika, kuna “nüüd on koht kus käia sporti tegemas” (N, 47, 

Rannarajoon). Kahe meelest oli olulisim vee, õhu ja kliima regulatsioon, kahe vastanu meelest 

aga elupaikade loomine. Kaks vastanut eelistasid siin vastused märkimata jättes, öeldes, “et ei 

oska sellest midagi arvata”. Siingi on tulemused sarnased ankeetküsitlusega, kus inimesed 

tähtsustavad looduskaitsealal kõige enam siiski selle heaoluteenust pakkuvat poolt. Inimestel 

on linnakeskkonnas võimalik suhteliselt kiiresti ja kergelt jõuda looduskaitsealale, kus saab 

rahulikult jalutada ning nautida loodust. See on linnakeskkonnas väga oluline 

ökosüsteemiteenus, mis aitab kaasa inimeste üldisele heaolule. 

Kümme inimest märkisid märksõnadeks, millega nad iseloomustavad praegu rannaniitu kõige 

enam “meeldiv ja ilus vaade”. Neist üks lisas küll siiski, et “lehmad väga ei meeldi ja nüüd on 

tuulisem kui enne” (N,74, Mai). Nelja vastanu meelest “teha veel on” (N,44, Mai) ja 

“arenguruumi jagub” (N,47, Rannarajoon), neist ühe meelest on praegune seis “kole”. Üks 

vastanu leidis, et “on nii nagu on, mis seal ikka” (N,76, Ülejõe). Siingi hindasid inimesed 

maastikku subjektiivselt, märkides ära neile meeldivad aspektid, millest saab järeldada, et 

inimesed on harjunud teatud kindla maastikupildiga ja uuenenud ilme omaksvõtt toimub 

aeglaselt ja esialgu mõninga sisemise tõrksusega (Duncan & Duncan 2009).  

Pärnu rannaniidu looduskaitseala olulisuse osas leidsid võrdselt neli vastanut, et tegemist on 

linnale kuurordi arendamisega olulise protsessiga: “ala suureneb inimeste ja turistide jaoks” 

(N, 44, Mai). Samuti leidis neli vastanut, et “inimestel linnakeskkonnas on vaja kuskil käia 
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lõõgastumas, sportimas” (N, 47, Rannarajoon). Kuid ühe vastanu meelest “ei ole siin midagi 

meeldivat” (N, 74, Mai). 

Pärnut pidasid eriliseks linnaks võrreldes teiste linnadega vastanutest kümme inimest, neist 

pidas tähtsaks liivaranna ja mere olemasolu neli vastanut, kuus vastanut mainisid siin ära 

rannaniidu ja taastamise: “turistidele hea atraktsioon lehmade näol” (N, 47, Rannarajoon) ja 

“tänu lehmateemale on hooldus peal, mis muudab ilusamaks meie ja turistide jaoks” (N, 44, 

Mai). Viie vastanu meelest ei ole siin midagi, mis Pärnu võrreldes teiste linnadega erilisemaks 

teeb. 

Küsimusele, millist osa rannaniitudest, mida nad külastanud on, peavad vastajad kõige 

ilusamaks, ei osanud vastajad koheselt oma poolehoidu määratleda. Kuna rannaniitude 

külastamisest nähtub, et vastajad külastavad kõige enam oma lähedalasuvat vööndit, siis 

nimetasid vastajad peale lühikest mõtlemisaega seda ka ilusamaks ja meeldivaks: “ilus ümbrus 

tekitab meeldiva tunde” (N, 44, Mai) ja “puhas rannaniit on silmale ilus vaadata” (N, 45, Mai). 

Kolm küsitletavat ei osanud siin midagi vastata. 

Mis rannaniitude ala juures ei meeldi, vastas neli küsitletavat et, “lõhnab ebameeldivalt” (N, 

74, Mai), “lehmade koht pole linnas” (N, 57, Mai) ja “kõrkjaid ei ole ja see ei meeldigi” (N, 

84, Mai) ning “nüüd oleme liiga tuule käes” (N, 78, Mai). Kümme vastanut ei osanud midagi, 

mis ei meeldi välja tuua: “hea mõte on loomad siia tuua, vanasti hooldatagi loomadega” (N, 

25, Ülejõe). Siin ilmnevad vastajate hoiakud taastamisprotsessi suhtes, mis nii pooldavad kui 

taunivad taastamismeetmeid. Lähtuvalt vanuselist jaotusest ning elukohast, on Mai 

elamurajooni vanem elanikkond taastamise suhtes negatiivsem kui nooremad vastajad, mis 

annab tunnistust urbaniseerunud elustiili adapteerumisest kortermajade vanemate elanike seas. 

Järgneva küsimusega ilmneb, et taastamisega on kõik vastajad siiski nõus. Vastajatest viis 

leidsid, et:“ taastamine on oluline linna heakorrale, vastasel juhul ei oleks ei tegu ega nägu” 

(N, 44, Mai). Nelja vastanu meelest on taastamine oluline “ilusa vaate” ja “avaruse” pärast. 

Ning taastamise poolt oli ka vastaja, kelle meelest olid kõrkjad ilusamad kui praegune pilt, 

lootes, et “kui ehk saab nii tehtud, nagu taheti, ehk siis ongi parem ja ilusam” (N, 84, Mai). 

Seega on linnaelanikele oluline ilusad vaated ja avarus, mis taastamisjärgselt tekib, kuid 

paljudele on taastamiseks kasutatavad meetmed linnalehmade näol, mõnevõrra 
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vastuvõetamatud oma linnastunud eluviisi tõttu. Teisalt tekitab mõnes vastanus tõrksust 

harjunud maastikupildi muutmine suunas, mille tulemust on veel raske hinnata.  

Antropi (2000) sõnutsi muutub maastiku väärtus selle elemente muutes. Muutes elementi, 

muutub ka tervik, muutes konteksti muudetakse ka elemendi kvaliteeti. Seega kui rannaniit oli 

tühermaa ja kasutusest väljas, ei omanud rannaniit nii linnaelanikele kui otsustajatele mingit 

erilist väärtust. Peale taastamistööde teostamise algust on hakatud selle ala väärtust mõistma, 

mis võib veelgi paraneda siis kui taastamistööd on saavutanud oma eesmärgi ning ala on 

uuesti võimalik aktiivselt kasutada, küll on muutunud ala kasutusväärtus, põllumajandusmaast 

on linnale saamas oluline rekreatiivse väärtusega ala. 

3.2.6. Fotoanalüüsi tulemused ja arutelu 

Kultuurmaastik on inimtegevuse tulemus (Mitchell 2003). Ka Pärnu rannaniit on inimtegevuse 

tulemusel sajandite jooksul välja kujunenud maastik, mis on erinevatel aegadel olnud erinevas 

seisundis, väärtustades seda erinevatel aegadel erinevalt. 

Fotoanalüüsi aluseks olid mitmed fotod, millel on jäädvustatud Pärnu rannaniitu erinevatest 

aegadest ning kõige varasemad fotod pärinevad 1931. aastast, võetud Raeküla rannast vaatega 

nii merele kui maale. Paraku ei ole väga palju ajaloolisi fotosid rannaniidust, kas säilinud või 

tehtudki, kuna Pärnust on rohkem läbi ajaloo pildistatud supelranda ja selle melu. 

Vaadates 1931. aastal fotografeeritud pilte Raeküla rannast, siis on piltidel näha madalmurust 

maismaaosa (fotod 1 ja 3), kus avaneb roomassita avar vaade Raeküla asunduse poole, mis 

annab tunnistust tolleaegsest iseloomulikust rannakarjamaade majandamisest veistega. Samuti 

saab fotode põhjal järeldada, et Raeküla asunduse ees oli vaade merelt asunduse poole vaba, 

kuna 1960ndate lõpus meretuulte eest kaitseks istutatud metsariba on tänaseks päevaks 

kasvanud nii massiivseks, peites selle taga asuva asumi (foto 2). 

Linnaosade esindajatega toimunud intervjuudest selgusid mälestused ajast, mil veel 

rannakarjamaadel peeti linnaosade elanike loomi, tehes seda aktiivselt 1960ndate lõpuni. Sealt 

edasi vähenes lehmapidamine, kuna linnastumise tendents tõi kaasa ka eluviiside muutumise. 

Lõplikult kadus veiste pidamine selle keelustamise tõttu alates 1980ndatest. Teadaolevalt 

karjatati veised veel 1980ndate lõpus, 1990ndate alguses Raekülas. 
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Foto 1. Raeküla vaade merelt maa poole,  Foto 2. ülepildistus 8.04.2014 Raeküla 

1931 (allikas: Wihmann, ER arhiiv).   rannast (allikas: töö autor). 

1956.  aastast pärinevas “Loodusuurijate seltsi aastaraamatus 1959” on järgnev kirjeldus (lk 

175): “I sanatooriumist ida poole kuni Raekülani ja Vana-Pärnuni kujutab rannik endast kitsast 

liivast paljandit, mille taga asub märksa laiem puude ja põõsastega lage rannakarjamaa. Et siin 

puuduvad pilliroopuhmastikud ja pidevalt karjatatakse loomi, võivad siin pesitseda vaid 

mõned maashaudujate liigid“ (foto 1 ja 3, vt lisa 5 foto 5). 

Praeguseks taastamistööde käigus veiste karjatamise tulemusel saavutatud ilme hakkab 

mõnevõrra meenutama kunagist madalmurust rannaniitu, kuigi palju tööd on veel ees ning 

eesmärkide saavutamine võtab aega (foto 2 ja 4).  

 
Foto 3. Raeküla all olevad veised 1931 Foto 4. Raeküla all veiste töö tulemus 8.04.2014 

(allikas: Wihmann, ER arhiiv).  (allikas: töö autor). 

2009. aasta ülelennul avanes Pärnu rannaniitudest enne taastamistöid vaade (foto 5 ja 6), mida 

ilmestab nii roomassi pealetung endistele niidualadele kui ka arendamisega kaasnenud 

ehitussurvest. Mai linnaosa (foto 6) ehitamist alustati 1970ndatel, peamiselt endistele 

rannakarjamaa aladele (Pärnu üldplaneering 2001) ning 1980ndatel alustatud mudaravila 
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asemel 2004. aastal valminud Sanatoorium Tervise Paradiisi kompleks (foto 5) asetseb 

rannaniidu keskel. 

   
Foto 5. Roomassi ja ehitussurve pealetung   Foto 6: Linna laienemine endistele niidu 

rannaniidule 2009 (allikas: Mati Kose).   aladele 2009 (allikas Mati Kose). 

Taastamistöid alustati intensiivselt 2011. aastast alates, kui niitudele toimetati vastupidavad 

šoti mägiveised, eesmärgiga taastada vähemalt 250 hektarit niiduala. Veiste töö tulemusel 

hävitati esimestel aastatel kolmekuulise karjatamisaja jooksul arvestatav hulk roogu (fotod 7 ja 

8) ning tulemuseks saavutati endise pilliroomassiivi asemele suurem avarus ja kaugenema 

hakkavad vaated (fotod 9 ja 10). 

 
Foto 7 Rannaniidu vöönd 14.06.2013   Foto 8. Rannaniidu vöönd 27.08.2013 

(allikas: Monika Übner).    (allikas: Monika Übner). 

Roomass kasvas eriti intensiivselt siis, kui ala jäeti hooldamata, ühtlasi muutus ala läbimatuks 

tühermaaks. Muuhulgas sisaldas roostik ka hulgaliselt prügi, mis võis liikumise roostikus 

küllaltki ohtlikuks teha. Siiani on mõnedel elanikel kombeks oma olmeprügi niidule vedada 

ning selle harjumuse muutumine võtab veel aega. Raeküla seltsi esindajate sõnutsi on mõned 

kohalikud sellised, kes ikka veel seda metsariba ja niiduala prügistavad. 
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Foto 9. Rannaniidu vöönd Raeküla all,   Foto 10. Sama vaade pärast, 27.09.2013 
enne, 06.06.2013 (allikas: Bert Holm).    (allikas: Bert Holm). 

Raeküla poolt vaatega linna suunas enne ja pärast fikseeritud olukord näitavad ilmekalt 

toimunud muutuste suurust, kus roomassiiv on asendunud madalama taimkattega pinnasega 

(fotod 9 ja 10) ning vaateväljad on võrreldes paari aasta taguste vaadetega kaugeleulatuvad. 

Ankeetküsitlustest selgus, et avanevad vaated on linnaelanikele meelt mööda, kuna on 

kadunud tihe roomass ning suur osa vastanutest märkis toimunud muutused positiivseks, kuid 

leidus neidki, kellele roostiku kadumine ning lageda platsi tekkimine ei meeldinud. 

Linnavalitsuse esindaja pidas positiivseks ala aktiivkasutusse saamise, Keskkonnaameti 

esindaja tähtsustas lisaks linnaelanike heaolu toetavusele ka massiivse rannaniidu ala 

taastamist bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eesmärgil. Linnaosade seltside esindajad 

pidasid väga tähtsaks inimeste tervist ning võimalusi lõõgastuda ja sportida, mida korras 

rannaniit võimaldab rohkem kui enne. Kokkuvõttes saab öelda, et Pärnu rannaniit pakub 

elanikele olulisi kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid, mis parandavad linnakeskkonnas üha enam 

inimeste elukeskkonda ja tagavad elanike heaolu ja tervist ning Bielingi ja Plieningeri (2013) 

sõnutsi on inimheaolu tähtsus maailmas tõusvas joones, seda eriti arenenud maades. 
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Foto 11: Kristiine vöönd Raeküla suunas,     Foto 12. Kristiine vöönd Raeküla suunas. 

06.06.2013 (allikas: Bert Holm).     12.09.2013 (allikas: Bert Holm). 

Mõnevõrra vähem märkab suuri muutusi Kristiine vööndis, kuna seal ei ole ka suuremaid 

taastamistegevusi ette võetud (fotod 13 ja 14) ning suurem taastamise raskuskese on jäänud 

rohkem Rannaniidu vööndi ossa, kus muutuseid on jälgitavamad. 

 
Foto 13. Vaade Kristiine vööndile 14.06.2011     Foto 14. Sama vaade 8.04.2014  

(allikas: Anu Onjukka).         (allikas: töö autor). 

URBANCOWS projekti lõpuks aastaks 2016 loodetakse taastamistöödega sinnamaani jõuda, 

kus rannaniitudel on senise roomassi asemele madalmurusus ning ühtlasi on võimalik 

niidualasid rohkem kasutada erinevateks tegevusteks, mis on kooskõlas niidu säilimise 

eesmärgiga. Loomulikult peab hooldamine jätkuma ka peale projekti tegevuste lõppemist, et 

säiliks selline unikaalne loodusväärtuste kooslus linnalisel territooriumil. Kokkuvõtvalt võib 

öelda, et linnaelanikud suures osas pooldavad toimunud muutuseid, küll tekitab küsimust 

rohkem kasutatavate meetmete meelepärasus ja korrektsus. 
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IV JÄRELDUSED  

Vaadeldes Pärnu linna maakattetüüpide muutumist 164 aasta jooksul, näeb üha enam 

pealekasvavat linna. Vaatamata sellele, et Pärnu on oma territooriumilt ja linnaelanike arvult 

pigem väike linn, mõjutavad siingi maastikulised muutused nii tehis- kui looduslikku 

keskkonda ja nende omavahelist suhet. 

Olulisemad uuringutulemused ilmnesid järgnevalt: tulenevalt traditsioonilise 

majandustegevuse muutumisega muutub ka maastik ning rannaniit on saanud osaks 

linnaruumist koos sellest tulenevaga, st kasutusväärtuse muutumine põllumajandusmaast 

rekreatsioonimaaks; linnastumine muudab inimeste suhtumist neid ümbritsevasse – 

linnakarjamaadel loomapidamine, mis varem oli loomuomane, peetakse nüüd linnakeskkonnas 

ebasobivaks. 

Allpool on järeldused esitatud rohkemate selgitustega: 

 Andmete põhjal selgus, kuivõrd Pärnu rannaniit on inimtegevusest läbi aastasadade 

mõjutatud. Inimtekkelise rannakarjamaa hooldamine katkes taasiseseisvumisjärgsel 

perioodil mitmetel põhjustel ning aja möödudes on rannaniit järk-järgult saanud osaks 

linnaruumist, vähendades linna looduslikku pindala veelgi.  

 Hoiakute selgitamiseks läbi viidud küsitlus näitas, et vastupidiselt levinud 

arvamusavaldustele ei ole elanikud taastamise ja selle käigus muutunud maastiku osas 

negatiivselt meelestatud. Suur osa küsitletutest leidis, et rannaniidu taastamine on 

linna arengu seisukohalt oluline, tõstes ühtlasi elanikkonna elukvaliteeti läbi korras 

oleva rannaniidu, mis toob rohkem turiste ning võimaldab seni kasutusest väljas olevat 

ala taaskasutada vabaaja, sportimise, lõõgastumise ehk rekreatiivse alana.  

 Vastajate osakaal, kes pidasid taastamist häirivaks ja ebamõistlikuks linna oludes, jäi 

taastamise kestel 3% piiresse, tulenedes inimeste adapteerumisest linnakeskkonda, 

minetades traditsioonilised eluviisid. 

 Uuringust selgus, et rannaniidu vööndite vahetus läheduses asuvate linnaosade elanike 

arvamused erinevad teiste linnaosade ja väljapool Pärnut elavate inimestega võrreldes. 

Arvamused erinesid nendegi linnaosade elanike lõikes, kes asuvad rannaniidu vahetus 

läheduses, mis tulenevad elanike elulaadist, kogemustest ja mälestustest. 

Aedlinnaosade vanemaealine elanikkond mäletab karjatamist niidul, Mai kortermajade 
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elanikud ei saagi mäletada linnaosa hilisema valmimisega ning selle linnaosa elanikud 

on linnastumisega rohkem kaasa läinud. 

 Ekspertide ja linnaelanike erinevad lähtekohad rannaniidu väärtustamisel tulenevad 

teadmiste-kogemuste pagasist ja kasutusharjumustest, mistõttu väärtustatakse 

rannaniitu erinevalt. Elanikud kasutavad rannaniitu lõõgastumise, sportimise ja 

vabaajaveetmise kohana, taastajatele on rannaniit oluline kui bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamise kohana linnaruumis. 

 Otsustajatel jätkuvalt on raske mõista rannaniitu kui linna arengupotentsiaali ning tänu 

LIFE+ projektile see muutus selles suunas on nihkunud. Pärnu rannaniidu näol on 

tegemist ühe Euroopa unikaalsemate niitude hulka kuuluva nii oma massiivsuse kui 

kaitsealuste liikide tõttu. 

 Linnaelanikud on nõus aktiivselt kaasa lööma talgute korras ning ühtlasi on 

linnaelanikud huvitatud kaasa rääkimisest neid ümbritseva linnaruumi muutuste 

suhtes. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et rannaniitude taastamine pakub tervikuna linnale võimalust luua 

multifunktsionaalne ja mitmekihiline maastik, kus eksisteerivad koos nii füüsiline 

tehiskeskkond kui looduslik inimeste heaolu toetav keskkond, mida inimesed väärtustavad 

oma elukohana. Otsustajatel on veel pikk maa minna aru saamaks, mida selline 

looduskaitseala annab linna kui terviku arendamisel ning majanduslikud otsused ei peaks 

hooldamise juures olema esmatähtsad. Nimetatud ala võiks linnaruumi arendamise seisukohalt 

näha multifunktsionaalsena, mis kätkeb endas mitmete erinevate funktsioonide kihistust: 

rekreatiivne ala, puhkeala, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ala, jne.  

Käesolev töö võiks olla hea õppematerjal neile linnadele, kelle territooriumitel asuvad 

kaitsealad ja poollooduslikud kooslused, mida võiks taastada ning sidustada linnaruumiga kui 

inimeste heaolu tagava keskkonnana. 
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V KOKKUVÕTE 

Rannaniitude taastamine Eestis tervikuna on suhteliselt uus nähtus, viimase 15 aasta jooksul 

on mitmeid rannaniite taastatud, kuid tuhandeid hektareid niiduala on seni veel umbe 

kasvanud. See tuleneb suures osas sellest, et peale taasiseseisvumist ei leitud niitudele kasutust 

ning tihtipeale keeruliste omandisuhete tõttu jäid alad roostiku kasvulavadeks.  

Pärnus alustati rannaniidu looduskaitseala taastamist 2011. aastal ning aasta hiljem 

intensiivsemat taastamist, mil suurema tõuke andis LIFE+ finantstoe saamine. Pärnu rannaniit 

asub linna territooriumil elamurajoonide vahetus läheduses, mille tõttu pööratakse 

taastamistöödele rohkem tähelepanu ning projekti teostamisel tuleks arvestada linnale sobilike 

meetmete kasutamisega. Veiste kasutamine taastamisprotsessis on kaasa toonud vägagi 

vastakaid arvamusi linnaelanike seas, eriti veel tänapäeval, kus inimesed on loodusest ja oma 

juurtest võõrandunud. Rannaniidud ehk rannakarjamaad püsisid hooldatuna just veiste 

karjatamise tulemusel. Veel 1960ndatel oli loomade hooldamine linnakarjamaadel tavapärane 

nähtus, kuid 1980ndatel hakati seda keelustama. Kuni selle ajani nägid rannaniidud välja 

madalmuruse pinnasega iseloomuliku kooslusega avara vaateväljaga hooldatud alad, mille 

tagas veistega karjatamine. 

Magistritöö teoreetilises osas tutvustati maastiku erinevaid käsitlemisviise, mis hõlmas 

maastiku väärtustamist erinevatel tasanditel ajalisest määratlusest lähtuvalt. Linnamaastik on 

oma olemuselt kiiremini muutuv kui seda on maamaastik ning see toob kaasa linnas kehtivad 

teised hoiakud ja arusaamad kui ruraalses maastikus. Linn ise on pidevas arengus ja 

kasvamises loodusliku maastiku arvelt ning linnalise eluviisi adapteerudes minetavad selle 

elanikud oma juured. Teisalt on linnastumise tendents terves maailmas kaasa toonud suurema 

tähelepanu loodusliku ressursi piiratusele ja kaduvusele, mis ökosüsteemiteenuste 

kontseptsiooni abil aitab hinnata nende loodusväärtuste majanduslikku aspekti, eesmärgiga 

kasutada neid looduslikke väärtusi jätkusuutlikult. 

Läbiviidud intervjuude ja küsitluste tulemusel selgus, et linnaelanikud on muutuste osas 

küllaltki positiivselt meelestatud, eriti aedlinnaosade vanem elanikkond, kes veel mäletab 

rannaniitude traditsioonilist välimust, kui pilliroomassiivid ei olnud veel rannaniitu hõivanud. 

Noorema põlvkonna positiivse arvamuse poolt räägib avarad vaated ja merepoolse linnaruumi 

heakorra tõus. Suur osa vastanutest leidiski, et rannaniitude taastamine on oluline linnale 
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elukeskkonna parendamisel tervikuna. Rannaniidud pakuvad linnale olulist linnaruumi 

arengupotentsiaali ning rannaniidu hooldamisel ei tohiks lähtuda üksnes rahalistest 

võimalustest. Pigem leidus vastuolusid rohkem taastamisprotsessi enda suhtes, mitte 

taastamisest tingitud maastikumuutuste osas. Osadele vastajatele oli veistega hooldamine 

linnakeskkonnas vastuvõetamatu nende poolt tekitava haisu, helimüra ning reostuse tõttu. 

Rannaniit on inimtekkeline linnakarjamaa, kujunedes välja inimasustuse kõrval aastasadade 

jooksul. Linna kasvades ja arenedes valgus linn karjamaa aladele, muutes selle osaks linnast. 

Kui lõpetati linnas veiste pidamine, hakkas alles jäänud niiduosa roostuma. Eriti probleemne 

oli taasiseseisvumise algusaastatel, mil segased omandisuhted survestasid rannaniitu veelgi 

ning hooldustööd katkesid rahaliste vahendite puudumisel sootuks. Olukord hakkas paranema 

Natura 2000 võrgustikuga liitudes 2004. aastal ning 2007. aastal looduskaitse ala 

moodustamisel. Tänu kestvale LIFE+ URBANCOWS projektile on suudetud suuremat 

roomassiivi hävitada ning avardada rohkem maastikulist vaadet. Projekti lõpuks loodetakse 

rannaniidu looduskaitseala tervikuna taastada ning saavutada madalmurune niiduala, mis 

meelitaks ligi nii turiste kui võimaldaks ala kasutada senisest enam erinevateks tegevusteks 

linnaelanike poolt. 

Teoorias käsitletud ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on suhteliselt uus lähenemine maastiku 

funktsioonidele ja teenustele. Intervjuust keskkonnaameti esindajaga selgus, et see 

kontseptsioon ei ole veel laialt levinud, jäädes siiski teadlaste pärusmaaks, kuid neid 

teenuseid, mida Pärnu rannaniit elanikkonnale pakub, võiks üles lugeda paarkümmend. Teisalt 

seisneb ökosüsteemiteenuste olulisus looduslike ressursside piiratuse mõistmises, mistõttu on 

määratletud nendele ressurssidele rahaline väärtus, mis peaks aitama otsustajatel aru saada 

rohetaristu tähtsusest kui ökosüsteemiteenuste säilitajal intensiivses inimkasutusega 

linnaruumis. Intervjuudest selgus jätkuvalt otsustajate ja poliitikute poolt vähene arusaam 

linnaruumi tervikarendamise vajalikkusest, kus võetakse arvesse nii linna tehis-, kaitstavate 

looduslike kui hübriidtaristute omavahelist võrgustumist, mis loobki unikaalse ja eriilmelise 

kõiki arenguvajadusi arvestava linnamaastiku. Linnalisel looduskaitsealal domineerivadki 

kultuurilised ökosüsteemiteenused, varustavad või reguleerivad teenused mõnevõrra vähem, 

kuid needki on olulised. Esmatähtsana saabki linnalooduskaitseala suhtes rääkida neist 

teenustest, mis pakuvad linnaelanikule heaolu soodustavaid hüvesid. Küsitlustest selguski, et 

kõige enam hindavad vastajad ökosüsteemiteenustest tervist toetavaid rekreatsioonilisi 
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teenuseid. Linlased on siiski üsna tihedad looduskaitseala külastajad ja suur osa külastajatest 

käivad alal lõõgastumas, enamasti jalutamas ja niisama aega veetmas. Selliste alade osatähtsus 

linnades on tõusvas tempos, kus rekreatiivsetele tegevustele otsitakse linnaruumis enam kohta. 

Pärnu on selles mõttes unikaalne linn, kus linnaterritooriumil asub looduskaitseala, millel 

võiks olla mitmeid funktsioone, silmas pidades nii looduskaitse kui inimheaolu edendavaid 

funktsioone. Teisalt ei saa unustada ära asjaolu, et massiline külastus võib kaitsmise asemel 

hoopis liiga teha, mistõttu tuleks väga hoolikalt planeerida neid alasid, mis peaksid rahuldama 

inimeste soove ja vajadusi, kuid peaksid ühtlasi olema ka bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamiskohad.  

Töö tulemusi saab kasutada edaspidiste sarnaste uuringute läbiviimisel, kus võiks rõhku 

pöörata tulevikus rohkem elanike maastikuväärtustamisele kui taastamisprotsessi hindamisele, 

selgitamaks kohalike elanike hoiakuid maastike muutuste endi, mitte seda muutvate meetmete 

suhtes.  
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Summary 

The restoration of coastal meadows in Estonia as a whole is a relatively novel phenomenon, 

although several coastal meadows have been restored in the last 15 years, thousands of 

hectares of meadow land is still overgrown. This is mainly due to the fact that after Estonia’s 

re-independence, no use was found for meadows, and the often complicated ownership 

structures turned the lands growth areas of reed-bed. 

The restoration of the Nature Reserve of Pärnu Coastal Meadow began in 2012, when the 

financial support of the LIFE+ programme gave a stronger push for this. The Pärnu coastal 

meadow is quite unique, since it is located on city territory in close proximity of residential 

areas. This, in turn, focuses greater attention on the restoration works, and measures suitable 

for the city should be adopted by project implementation. Using cattle in the restoration 

process has generated some highly controversial opinions among the city’s residents, 

especially today, when people have become alienated from nature and their roots. However, 

coastal meadows, i.e. coastal pastures, were kept maintained precisely due to cattle herding. 

And although in the 1960s, herding animals on city pastures was still an ordinary sight, the 

authorities started to ban this activity in the 1980s. Until then, coastal meadows were well-

maintained areas with a broad horizon and a community characteristic of low-grass soil, a 

result of cattle herding. 

The theoretical part of the Master’s thesis introduces various approaches to landscape, 

including valuing landscape on different levels from the viewpoint of chronological 

specifications. The urban landscape changes in its essence more rapidly than the rural 

landscape, leading to different attitudes and comprehensions in cities than in the rural 

landscape. Cities themselves are constantly developing and growing on account of natural 

landscapes and by adapting to the urban lifestyle, people lose sight of their roots. Then again, 

the process of urbanization has globally led to greater attention being paid to the fact that 

natural resources are limited and finite, which via the concept of ecosystem services helps to 

assess the economic aspect of these natural values, with the aim of using natural values in a 

sustainable manner. 

The conducted interviews and questionnaires revealed that the city’s residents are rather 

agreeable to the changes, especially the older garden suburb residents who still remember the 
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traditional look of coastal meadows, when reed massifs had not yet dominated the meadow. 

The positive outlook of the younger generation is based on broad meadow horizons and the 

increase in the upkeep of the seaside city space. Indeed, a large part of the respondents thought 

that the restoration of coastal meadows is essential for improving the living environment of the 

city as a whole. Coastal meadows offer the city relevant development potential of city space 

and the maintenance of coastal meadows should not solely depend on financial capabilities. 

The disagreements pointed rather towards the restoration process itself, not towards the 

accompanying landscape changes. For some respondents, using cattle for maintenance of 

coastal meadows in urban environment was unacceptable due to the smell, audible noise and 

contamination caused by animals. 

Coastal meadows are anthropogenic city pastures, which have developed alongside human 

settlements within centuries. As cities grew and progressed, they expanded on the pasture 

lands, making them part of the city. When cattle were no longer kept in cities, the remaining 

meadow started to overgrow with reed. The situation was especially problematic in the early 

years of Estonia’s re-independence, when obscure ownership structures put increasingly more 

pressure on coastal meadows and the maintenance works discontinued altogether. The 

situation started to improve by joining the Natura 2000 network in 2004 and creating a nature 

reserve in 2007. With the financial support of the LIFE+ programme, intensified restoration 

methods were implemented as of 2012, enabling to exterminate larger reed massifs and 

broaden the landscape horizon. The hopefully successful goal is to restore the entire coastal 

meadow by the end of the project and to achieve a low-grass meadow terrain, which would 

attract tourists as well as allow the area to be used more actively. 

The concept of ecosystem services described in the theoretical part of the thesis is a rather 

novel approach to landscape functions and services. The interview with the representative of 

the Environmental Board revealed that this concept is not yet prevalent and still remains in the 

realm of scientists; however, there are about twenty services that the Pärnu coastal meadow 

offers to the city’s residents. Then again, since the importance of ecosystem services lies in 

understanding that natural resources are limited, monetary value has been appointed to these 

resources, which should help decision makers understand the importance of green 

infrastructure as a conservator of ecosystem services in city space with intensive human use. 

The interviews showed that decision makers and politics still have little understanding about 
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the need for integral development of city space, where the networking of the city’s artificial 

infrastructures as well as natural infrastructures are considered, which is precisely what creates 

a unique and diverse city landscape that takes into account all development needs. Cultural 

ecosystem services are what dominate in urban nature reserves and although other services are 

also important, e.g. provisioning and regulating services, these remain in the background. 

However, in case of an urban nature reserve, emphasis is on services which offer the city’s 

residents amenities that increase their welfare. Indeed, the questionnaires revealed that from 

all ecosystem services, respondents value most recreational services that promote health. After 

all, the city’s residents visit the nature reserve quite frequently and a large part of these visitors 

do that in order to relax, stroll and otherwise spend leisure time. The relative importance of 

these kinds of areas in cities is on the rise, where ever more city space is sought to be used for 

recreational activities. In that sense, Pärnu is a unique city, since it holds a nature reserve that 

could have several functions that support both wild-life protection as well as human welfare. 

However, we need to keep in mind that massive inflow of visitors could harm nature instead 

of protecting it, and thus very careful planning should be implemented to areas that need to 

satisfy people’s desires and needs, but at the same time should also be territories for 

preserving biological diversity. 

The results of the study can be used for conducting further similar studies, where more 

emphasis could be placed on landscape evaluation by citizens instead of assessing the 

restoration process. 
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LISAD 

Lisa 1. Intervjuude küsimused 

Küsimused Keskkonnaameti projektjuhile  

Ala seisundi ja taastamisega seonduv 

Milliste märksõnadega Teie iseloomustaksite praegust rannaniitude ala? 

Mil viisil olete Pärnu rannaniitude taastamisega seotud? 

Mis on Teie arvates need põhjused, miks rannaniidu seisund enne käesolevaid taastamistöid 

pidevalt halvenes? Miks Teie arvates midagi ei tehtud, et seda parandada? 

Miks on Teie meelest oluline Pärnu rannaniite taastada? Miks seda teha otsustati? 

Kas Pärnu rannaniitude taastamise osas on võtta eeskuju mujalt maailmast? 

Millised on Teie meelest ala taastamisega seotud positiivsed ja negatiivsed küljed? 

Kuidas Te suhtute sellesse, et lastagi niitudel selle loodusliku protsessi juurde, mis ta viimastel 

aastakümnetel oli või siis lubada see ala täis ehitada? 

Kuidas Teie hindate linnapoolset suhtumist alasse a) enne taastamistöid b) taastamistööde 

kestel? 

Kas Teie meelest on praegused meetmed piisavad ja sobilikud linnakeskkonnas? Kui ei, siis 

mida sellisel juhul tuleks muuta 

Looduslikud ressursid ja ökosüsteemiteenused 

Millisena hindate Teie rannaniitude taastamise mõju linna arengule ja elanikkonnale? 

Kas rannaniitude taastamise juures on arvestatud linnaelanike arvamusega, on linnaelanikke 

teavitatud, kaasatud? 

Milliste looduslike ressursside poolest on Pärnu rannaniit oluline? 

Milliseid ökosüsteemiteenuseid pakub Teie arvates Pärnu rannaniitude ala linnaelanikele ja 

külastajatele: 

Millisena Teie näete rannaniitude ala tulevikuperspektiivis, näiteks 10 aasta pärast, nii 

hooldusmeetodite kui kasutusala mõttes? 

Küsimused Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakonna juhatajale 

Ala taastamisega seonduv 

Kelle omandis on rannaniitude looduskaitseala maa? Kes on looduskaitseala valitseja? 
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Milliste märksõnadega Teie iseloomustaksite praegust rannaniitude ala? 

Mis on takistanud rannaniitude hea seisukorra tagamist varasematel aastatel, enne käesolevaid 

taastamistöid? 

Miks on oluline Teie meelest Pärnu rannaniite taastada, võiks ju looduslikel protsessidel lasta 

kulgeda omasoodu? 

Millised on Teie meelest ala taastamisega seotud positiivsed ja negatiivsed küljed? 

Kas Teie meelest on praegused taastamismeetmed piisavad ja sobilikud linnakeskkonnas? 

Millist taastamismeetodit on Teie meelest kõige sobilikum kasutada projekti lõppedes, 

lähtudes nii linna majanduslikust huvist kui ka erinevate huvigruppide (linnaelanikud, turistid, 

külastajad) hoiakutest? 

Linna arenguline pool ja tulevikuperspektiivid 

Oskate Te öelda, millistes Eesti linnades asub rannaniit linna vahetus läheduses või selle 

territooriumil? 

Kas Teie meelest on Pärnu oma taastatavate niitude tõttu kuidagi erilisem linn kui need, kes 

oma rannaniite ei taasta? 

Millist rolli mängivad Pärnu rannaniitude alad linnaruumi kujundamisel? 

Mida arvete, millist kasutegurit või hüve loodusala linnas selle elanikele kõige rohkem pakub? 

Kuidas hindate rannaniitude taastamist linna arengu seisukohalt? 

Millisena Teie näete rannaniitude ala tulevikuperspektiivis, näiteks 10 aasta pärast, nii 

hooldusmeetodite kui kasutusala mõttes? 

 

Küsimused asumiseltside esindajatele 

Taastamisega seonduv 

Kaua olete Raekülas elanud? Pärnus? 

Millisena mäletate Teie rannaniitu nii umbes 20-30 aastat tagasi? Juhul kui Te sel ajal siin 

elasite 

Milliste märksõnadega te iseloomustate praegust rannaniitu? Mis teile seal meeldib, mis ei 

meeldi? 

Kas olete kursis, et rannaniitu taastatakse? Mis projekti käigus seda tehakse? 

Kuidas Te suhtute taastamisprotsessi, kas seda peaks tegema arvestades rohkem 

linnakeskkonda? 



92 
 

Kuidas Te iseloomustaksite neid muutuseid, mis on toimunud viimase aasta jooksul?  

Kuidas Te suhtute praegu rannaniitu ja selle väljanägemisse. Kas olete kursis, kuidas Teie 

linnaosa elanikud, sellesse suhtuvad? 

Kuidas mõjutab linnaosa sadama ja selle juurde viiv sadamatee, kas need on linnaosale 

kasulikud või kahjulikud arengud?* 

Kaasamine ja areng 

Kas linnaosa seltsi arvamusega on arvestatud rannaniidu taastamise juures? Kuidas seda 

parandada? 

Millisena hindate taastamise mõju linnaosa arengule ja selle elanikkonnale? 

Millist kasu või hüve Teie arvates taastatud rannaniit võiks linnaelanikele pakkuda?  

Milline võiks olla rannaniit Teie meelest tulevikus? Kas ehitustegevus on lubatav? Milliseid 

tegevusi Te seal näeksite ning milline rannaniit võiks välja näha? 

Kui palju mõjutab Teie teadmisi rannaniidust ajalehtedes ilmuv info? Millist laadi info on 

valdav?* 

*esitati küsimused ainult Vana-Pärnu seltsi esindajale. 
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Lisa 2. Ankeetküsitlus 

I. ÜLDANDMED  

1. Sugu:  M  N  

2. Haridustase:   

a)Põhiharidus   b) Keskharidus    c) Kesk-eriharidus või kutseharidus    

d) Kõrgharidus  

3. Elukoht …………………………………….……………………  Märkige linnaosa täpsusega 

4. Elamise aeg selles kohas aastates………………………………  

5. Vanus………………………………… 

6. Rahvus……………………………….. 

 

II. VASTAJATE TAUSTATEADMISED PÄRNU RANNANIIDUST 

7. Kuidas iseloomustate oma seotust Pärnu rannaniiduga? Vali alljärgnevatest sobiv vastus. 

Elan seal lähedal     

Külastan tihti     

Külastan harva    

Ei ole kunagi külastanud   

Ei ole sellest kunagi midagi  kuulnud  

Lisage vajadusel……………………………………………………………………… 

8. Kas Te teate, et Pärnu rannaniitude ala on looduskaitseala? 

Jah      

Ei       

9. Millisel eesmärgil olete Pärnu rannaniite külastanud? Vali sobiv vastus. 

Lõõgastumine     

Sportimine     

Loodusvaatlused    

Supluskoha külastus    

Muu eesmärgi puhul märkige milline……………………………………………… 

10. Millist rannaniitude ala olete kõige tihedamini külastanud? Sellele küsimusele vastamiseks palun 

vaadata lisatud kaarti lk 6. 

Vana-Pärnu vöönd    

Naisteranna vöönd    

Kristiine vöönd    

Rannaniidu vöönd    

11. Kui tihti olete seda osa rannaniidust külastanud, mitu korda aasta jooksul keskmiselt? 

…………………………………………………………………………………………… 

12. Millistest kanalitest olete teavet saanud Pärnu rannaniitude kohta enne selle ala külastamist? 

Ei ole saanud varem teavet   

Sõpradelt     

Massimeediast (TV, ajaleht, raadio)  
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Sotsiaalmeediast (facebook, twitter jt)  

Muud interneti allikad    

Muud allikad, lisa……………………………………………………………………… 

 

III. VASTAJATE ÜLDTEADMISED LOODUSEST JA SELLE KAITSMISEST 

13. Kui tuttav olete järgmiste mõistetega? Palun märkige vastus, mis iseloomustab Teie teadmisi 
kõige enam. 

 

Kasutan tihti 

Kasutan 
harva, kuid 
ma tean 
selle 
tähendust 

Ei kasuta, 
kuid tean 
selle 
tähendust 

Olen 
kuulnud, 
kuid ei tea 
täpset 
tähendust 

Ei ole sellest 
kunagi midagi 
kuulnud 

Looduskaitseala 
     

Loodushoid 
     

Bioloogiline mitmekesisus 
     

Natura 2000 
     

Ökosüsteemide teenused 
     

Looduskaitsealuste liikide 
taastamine 

    

 

14. Millist mõju avaldavad Teie arvates järgmised tegurid looduskaitsealale? 

 

Ei ole ohtu 
Pigem ei 
ole ohtu 

Pigem on 
ohtlik On ohtlik 

Autod looduskaitsealal 
   

Prügi ladestamine alale 
   

Tule tegemine alale 
   

Lahtised koerad 
   

Suur külastajate arv ja intensiivsus 
   

Matkamine 
   

Telkimine 
   

Jooksmine, kepikõndimine 
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Jalgrattasport 
   

Teiste mootorsõidukite (ATV-d, 
mootorrattad, paraplaanid) liiklemine 

   

 

Lisa vajadusel kommentaar: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Ökosüsteemide teenused ehk looduse hüved on väga mitmesugused keskkonnakaitselised, 

sotsiaalsed ja majanduslikud hüved, mida inimene kasutab. Ökosüsteemide teenusteks on näiteks 

tervis ja puhas elukeskkond, head sotsiaalsed suhted, turvatunne jne. Milline ökosüsteemide teenus 

on Teie arvates tähtsaim, mida looduskaitseala inimesele pakub? 

 

Tähtsaim 
Pigem on 
tähtis 

Pigem 
vähetähtis 

Ei ole üldse 
tähtis 

 Tervis, rekreatsioon, elukvaliteet, sotsiaalsus 
   

 Vee kvaliteedi parandamine 
   

 Õhu kvaliteedi parandamine 
   

 Elupaikade loomine 
   

 Esteetika 
   

 

IV. HOIAKUD PÄRNU RANNANIIDU LOODUSKAITSEALA TAASTAMISE SUHTES 

 
16. Kas olete teadlik, millise projekti raames taastamistöid teostatakse? 

Jah    

Ei    

Nii ja naa   

17. Kuidas Teie meelest Pärnu rannaniidu looduskaitsealal toimuvad taastamistööd võivad 

mõjutada linna … 

 

Negatiivselt 

Pigem 

negatiivselt Ei mõjuta 

Pigem 

positiivselt Positiivselt 

… arengut üldiselt     

… heakorda     

… turvalisust     

… elanike tervisekäitumist     
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… mainet     

… tuntust     

Lisa vajadusel kommentaar …………………………………………………………………… 

18. Kuidas Teie iseloomustaksite 20 aasta jooksul toimunud muutusi Pärnu rannaniidu 

looduskaitsealal enne käesolevaid taastamistöid? 

Ei ole märganud mingeid muutusi  

On muutunud halvemuse poole  

On muutunud paremuse poole   

Nimeta peamised muutused,  mis on toimunud  20 aasta jooksul: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

19. Kuidas Teie iseloomustaksite viimase 1 aasta jooksul toimunud muutusi Pärnu rannaniidu 

looduskaitsealal? 

Ei ole märganud mingeid muutusi  

On muutunud halvemuse poole  

On muutunud paremuse poole   

Nimeta peamised muutused, mis on toimunud viimase aasta jooksul: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

20. Kuidas hindate järgnevaid väiteid Pärnu rannaniidu looduskaitseala taastamise osas? 

 

Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 

Pigem ei 

nõustu 

Ei 

nõustu 

üldse 

Taastamine on oluline linna elukeskkonnale tervikuna 
   

Taastamine tõstab minu elukvaliteeti 
   

Taastamine piirab minu liikumisvabadust 
   

Taastamisele võiks meedias rohkem tähelepanu pöörata  
   

Kasutatakse liialt taastamismeetmeid 
   

Kasutatakse piisavalt taastamismeetmeid 
   

Piisab senini tehtud töödest senises mahus 
   

Lisa vajadusel kommentaar 

…………………………………………………………………………………………………… 
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21. Milliseid tegevusi võiks rannaniitude alale Teie meelest lubada? 

 

Nõustun 
täielikult 

Pigem 
nõustun 

Pigem 
ei 
nõustu 

Ei 
nõustu 
üldse 

Õpperadade loomine    

Rekreatiivsete tegevuste suurendamine alal    

Ehitustegevuse lubamine alale    

Kõikidele külalistele avatud mistahes 
tegevuseks 

   

Liikumise piiramine alal senisest enam    

Taastamismeetmete laiaulatuslikum 
kasutuselevõtmine 

   

Elanike poolt tehtavad hooldustööd (võsa, 
mahamurdunud puude koristamine, niitmine) 

   

 Lisa vajadusel kommentaar  

…………………………………………………………………………………………………… 

22. Kuidas Teie näete rannaniitude ala tuleviku seisukohalt, milline see Teie meelest võiks olla? Vali 

sobivad vastused. 

 

Nõustun 
täielikult 

Pigem 
nõustun 

Pigem ei 
nõustu 

Ei 
nõustu 
üldse 

Piiratud sissepääsuga ala    

Karjatamisel olev ala    

Niitmisel olev ala    

Õpperadadega ala    

Rekreatiivne ala jooksuradade ja  
spordiplatsidega 

   

Hoonestatud ala    

Kõigile avatud ala (sh transpordile)    

Inimtegevusest puutumatu ala    

  Lisa vajadusel kommentaar 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Kuidas võiks Teie arvates kohalikku elanikkonda kaasata  
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Ei ole vaja kaasata      

Talgute korras kaasamine    

Naabrivalve korras kaasamine    

Taastamisega seotud otsustesse kaasamine  

Lisage vajadusel 

…………………………………………………………………………………………

…… 

AITÄH! 

Lisa 1. Kaart 
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Lisa 3. Ankeetküsitlus rannaniidul koha peal 

1. Sugu:  M  N  

2. Haridustase:   

a)Põhiharidus   b) Keskharidus    c) Kesk-eriharidus või  kutseharidus    

d) Kõrgharidus  

3. Sotsiaalmajanduslik staatus: 

 a) töötu   b) palgatöötaja   c) ettevõtja/tööandja    

d) ajateenija   e) (üli)õpilane   f) pensionär    

g) kodune   h) muudel põhjustel mittetöötav   

 

4. Elukoht …………………………………….……………………  Märkige linnaosa täpsusega 

5. Elamise aeg selles kohas  aastates………………………………  

6. Vanus………………………………… 

7. Rahvus……………………………….. 

 

8. Millisel eesmärgil olete Pärnu rannaniite külastanud? Vali sobiv vastus. 

Lõõgastumine     

Sportimine     

Loodusvaatlused    

Supluskoha külastus    

Muu eesmärgi puhul märkige 

milline……………………………………………………… 

9. Millist rannaniitude ala olete kõige tihedamini külastanud? Sellele küsimusele vastamiseks palun 

vaadata lisatud kaarti lisa 1. 

Vana-Pärnu vöönd    

Naisteranna vöönd    

Kristiine vöönd    

Rannaniidu vöönd    

10. Kuidas Teie iseloomustaksite viimase 20 aasta jooksul toimunud muutusi Pärnu rannaniidu 

looduskaitsealal enne käesolevaid taastamistöid? 

Ei ole märganud mingeid muutusi  

On muutunud halvemuse poole  

On muutunud paremuse poole  

Nimeta, milles antud muutused seisnevad: 

11. Kuidas Teie iseloomustaksite viimase 1 aasta jooksul toimunud muutusi Pärnu rannaniidu 

looduskaitsealal? 

Ei ole märganud mingeid muutusi  

On muutunud halvemuse poole  

On muutunud paremuse poole  
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Nimeta, milles antud muutused seisnevad: 

12. Millist looduse hüve, mida looduskaitseala inimesele pakub, Te eelistate Pärnu 

rannaniidu looduskaitsealal: 

a) Elupaikade loomine 

b) Vee, õhu ja kliima regulatsioon 

c) Inimese heaolu ja sporti edendavad tegevused ning esteetika 

13. Milliste märksõnadega Te iseloomustate praegust rannaniitude ala? 

14. Miks on üldse Pärnu rannaniitude looduskaitseala oluline? Linnale? Teile 

endale? 

15. Kas Pärnu on rannaniitude tõttu kuidagi erilisem kui teised linnad? Miks? 

16. Millist osa rannaniitude, mida te külastanud, peate Te ilusaks, meeldivaks? Miks? 

17. Mis Teile praegu rannaniitude ala juures ei meeldi? Miks? 

18.  Praegu käivad rannaniitude taastamistööd, kas Teie meelest võiks rannaniitude 

ala üldse taastada? On see oluline taastada? 
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Lisa 4. Majanduslik seisund linnaosade lõikes 

PIIRKOND 

 STAATUS 

Kesklin

n 

Ranna- 

rajoon Eeslinn Mai Raeküla Ülejõe 

Vana-

Pärnu 

Rääma/ 

Tammis

te 

Ettevõtja 3% 7% 5% 7% 0% 9% 14% 20% 

Palgatöötaja 51% 36% 32% 54% 90% 33% 31% 50% 

Töötav 

pensionär 21% 14% 21% 12% 0% 23% 32% 0% 

Töötu, 

tööotsija 3% 6% 10% 6% 0% 3% 7% 21% 

Kodune 

pensionär 6% 16% 5% 0% 0% 23% 4% 0% 

Kodune 1% 5% 1% 5% 0% 1% 2% 0% 

(Üli)õpilane 15% 17% 24% 13% 10% 9% 10% 9% 

Muu 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 

Allikas: Pärnu linna elukeskkonna uuringu analüüs, 2012. 

Lisa 5. Ajaloolised fotod Pärnu rannaniidust 

 
Foto 1. Pärnu rannaniit Raeküla all, 1931, autor Wihmann (allikas: Fotode  infosüsteem 

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=337049). 
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Foto 2. Raeküla rannaniit vaatega linnale, 1931, autor Wihmann (allikas: Fotode  

infosüsteem http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=337046). 

 

 
Foto 3. Raeküla rannaniit vaatega linnale, 1931, autor Wihmann (allikas: Fotode infosüsteem 

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=339309). 
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Foto 4. Veised rannapargis ca 1930ndad (allikas: Pärnu Muuseum). 

 

 
Foto 5. Pärnu ja Raeküla vaheline rannaniit 1956 (allikas: Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 

1959). 
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Lisa 6. Kaasaegsed fotod Pärnu rannaniidust  

 
Foto 1. Kristiine vöönd raeküla suunas, enne taastamistöid 2011 suvi (allikas:  

Anu Onjukka 2011). 

 

 
Foto 2. Kristiine vöönd raeküla suunas 2013 sügis (allikas: Bert Holm 2013). 
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Foto 3. Veised Mai elurajooni lähedal vööndil, 2013 suvi (allikas: Monika Übner). 

 

 
Foto 4. Veised Mai elurajooni lähedal vööndil, 2013 suvel (allikas: Monika Übner). 
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Lisa 7. Pärnu linna territooriumi maakattetüüpide muutus 1844–2008 

 
Maakattetüübid 1844-2008 (allikas: Anu Onjukka 2013). 
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Lisa 8. Meediakajastused  

2011 

17.10.2011, Osoon, ETV 

28.07.2011, Murel Merivee: Linnalehmad aitavad taastada maastikku, Pärnu Postimees; 

23.07.2011, Naali Liivrand: Kotkalipp bakteritele?; Pärnu Postimees; 

01.07.2011, Pärnu kolledž aitab linnalehmade projektiga rannaniite taastada, Universitas 

Tartuensins; 

26.05.2011, Naali Liivrand: Linnalapsed, linnalehmad, linnaametnikud, Pärnu Postimees; 

19.05.2011, Linnalehmad annavad rannaalale uue näo, Pärnu Postimees; 

18.05.2011, Pärnu rannaniitudel on taas mägiveised, ERR 

17.05.2011, Ka tänavu söövad lihaveised Pärnu linnas rannaniidul roogu, Maaleht 
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