
GEOPARK 



KAS ON KAITSEALA? 
Geopargi loomisega ei kaasne 
piirkonna majandustegevusele ühtki 
täiendavat piirangut. Kõik piirangud on 
määratletud 
looduskaitseseadusega ja puudutavad 
juba olemasolevaid kaitsealasid ja 
kaitstavaid loodusobjekte. 
 
Geopark ≠ rahvuspark ≠ biosfääri 
programmiala ≠ kaitseala 



MÕISTE 
GEOPARK on kohaliku kogukonna 
initsiatiivil loodus- ja pärandkultuuri 
poolest rikkas piirkonnas loodud 
ettevõtmine, mille esmaseks 
eesmärgiks on: 
kohalikule kogukonnale majandusliku 
tulu teenimise võimaluste  
korraldamine geoturismi toodete ja 
teenuste pakkumise kaudu. 
 
(GUIDELINES & CRITERIA FOR NATIONAL GEOPARKS SEEKING UNESCO 
’S ASSISTANCE TO JOIN THE GLOBAL GEOPARKS NETWORK, APRIL 2010) 



MÕISTE 
GEOPARK on rahvusvaheliselt tuntud 
ja tunnustatud (UNESCO globaalne 
geoparkide võrgustik) säästva turismi 
sihtkoht, mis suurendab oluliselt 
piirkonda saabuvate külastajate hulka, 
mis omakorda võimaldab kohalikel 
ettevõtjatel pakkuda erinevaid tooteid-
teenuseid ning teenida majanduslikku 
tulu. 



3 PÕHILIST EESMÄRKI: 
1) loodus- ja kultuuripärandi kaitse ja 
uurimine; 
2) keskkonnateadlikkuse edendamine; 
3) geoturismi ja aktiivpuhkuse 
arendamine. 
 
Nende saavutamiseks tehakse laialdast 
kohalikku, üleriigilist ja rahvusvahelist 
koostööd. 
Väga oluline on nii keskkonnaharidusliku kui 
ka geoturismi infrastruktuuri arendamine. 



•  Väärtustame kodukohta (kodu 
mõiste laieneb), 

•  Teadlikkus suureneb (säästev 
areng, kliimakriis jne) - inimene, 
loodus, kultuuripärand ja 
majandus on kooskõlas ja 
jätkusuutlik, 

•  Suhtlusvõrgustikud ja ühtne 
turundusvõrgustik (toidukaart, 
Porikuu, rannikumatkarada jne). 

MIKS OLULINE? 



MIKS OLULINE? 
ESIMENE EESTIS! Aastast 2010 
ESIMENE BALTIKUMIS! 



TEGEVUSED 

•  geopargi strateegia koostamine 
(KIK, omafin?) 

•  Sihtasutuse/MTÜ Loode-Eesti 
geopark asutamine (asutajateks 
KOV, ettevõtted, MTÜ-d) 

•  Personali värbamine (tegevjuht) 



TEGEVUSED 
•  Loodus-, tööstus-ja kultuuripärandi 

sihtkohtade kaasaegsete infotahvlite rajamine 
•  Geoturismi sihtkohtade (viidad, parkimine, 

teed, prügikastid) arendamine  
•   Keskkonnahariduse võrgustiku arendamine 

(Ellamaa LS, Muraste Looduskool, Nõva 
külastuskeskus) 

•  Geoturismi teenuste arendamine koostöös 
pakkujatega (hetkel veeturism) 

•  Ühised turundustegevused – veebis, paberil, 
maps jne. 

•  Giiditeenuse arendamine 



UNESCO geoparkide 
võrgustikuga liitumiseks  

on vajalik: 
• geopargi territooriumil vähemalt ühe 

–  rahvusvahelise tähtsusega geoloogilise 
–  loodusmälestise olemasolu 

• geoturismi jätkusuutliku arengukava 
olemasolu(nn. management plan) 
• haridusalane tegevus (õppeprogrammid, 
üritused erinevatele sihtgruppidele) 
• tugev juhtimisstruktuur 
• kindel, kestlik finantseerimisskeem 
• kohaliku kogukonna kaasatus 



Ja mis on teie mõtted … 


