
Tabel 5. VIKO piirkonna SWOT-analüüs 

 
Tugevused Nõrkused 

1) Piirkonna maastiku mitmekesisus – 

piirkonnas on palju erinevaid 

maastikutüüpe. On meri, mererannik, jõgi, 

järved, metsad sood, tehispinnavormid 

(karjäärid uute veealadena, aheraine- ja 

poolkoksi mäed) 

2) Tugevad kohapealsed võrgustikud, nt 
Viru toit, SüdameTee – piirkonna 

ettevõtjad, omavalitsused ja kolmas sektor 

jagavad ühiseid väärtusi ning toimivad 

sidusalt ning koostöös 

3) Piirkonnas on mitmekülgne teenuste 

pakett – olemasolevate teenusepakkujate 

toel on piirkonnas võimalik tarbida palju 

erinevaid teenuseid (majutus, toitlustus, 

väiketooted, kaubandus, aktiivpuhkuse 

teenused, jahindusteenused jms) 

4) Piirkonnas on hea infrastruktuur – 

piirkonnas on hea teedevõrk (raudtee ning 

maanteed), ligipääs energiavarustusele. 

Samuti on piirkonnas palju erinevaid 

sportimisvõimalusi ja -rajatisi 

5) Piirkonnas on pühendunud inimesed – 

piirkonnas leidub inimesi, kes on valmis 

pühendunult oma eesmärke saavutama ning 

on palju asju juba ära teinud – on 

kogemustega arendajad 

6) Piirkond on saanud palju meedikajastusi 

– piirkonna objektid on leidnud korralikku 

meedikajastust (Kiviõli Seikluskeskus, 

Jõefestival PurFest, Aidu veespordikeskus, 

Purtse mõis, Lüganuse kirik jm) 

7) Piirkonna tegijad on valmis uuenduslike 

(nö „hullude“)  ideedega kaasa minema – 

piirkonnas on kogemus sarnaste ideede 

realiseerimisel eelkõige kaevandus- ja 

tööstusmaastike rekreatiivsel ärakasutamisel 

8) Soome ja Vene piiri lähedus – Soome ja 

Vene piiri lähedus loob asukohaeelise 

turismimajandusega tegelemiseks 

1) Ettevõtlikkusjulgusest jääb puudu – sageli 

jääb inimestel algatusvõimest olemasoleva 

ressursi ärakasutamiseks puudu 

2) Elanike väike arv – piirkonnas on vähe 

elanikke 

3) Omavalitsuste ja ettevõtete vaheline 

vähene koostöö – koostööoskused piirkonna 

avaliku võimu ja piirkonna ettevõtjate vahel 

võiksid olla paremad 

4) Noori kasvab vähe peale – tulenevalt 

piirkonna demograafilisest olukorrast on 

noorte juurdekasv vähene 

5) Hajutatus – piirkonna objektid on hajutatud 

ning see raskendab koostööd 

Võimalused Ohud 

1) VIKO piirkonna lähedal asuvad suured 

turismiturud – VIKO piirkond asub St. 

Peterburi ja Tallinna vahel Eesti olulismal 

turismiarteril, huvi piirkonna vastu on suur 

2) VIKO piirkond on turistide jaoks veel 

avastamata ja „värske“ – piirkonnast läbi 

liikuvatele turistidele on võimalik pakkuda 

algupäraseid ja atraktiivseid teenuseid ja 

elamusi 

3) Loometegevuste potentsiaal piirkonnas 

on veel avastamata – loomemajanduse 

arendamine võimaldaks oluliselt parandada 

piirkonnas tehtavate toodete ja osutatavate 

teenuste mitmekesisust ja kvaliteeti 

4) Atraktiivsus noortele – keskendumine 

seiklustegevustele ja –objektidele loob 

1) Turismi negatiivsed mõjud – turistide arvu 

kasvuga võivad kaasneda ka negatiivsed 

mõjud (prügi- ja helireostus, negatiivne 

keskkonnamõju, turvalisus jms) 

2) Vene piiri lähedus - võib välispoliitiliste 

komplikatsioonide puhul muuta VIKO 

piirkonna turismi mõttes tupikuks, kui 

peatuvad Eesti ja Venemaa vahelised 

turismivood 

3) Kaevandustegevuste areng ning sellega 

seotud piirangud– toob kaasa negatiivseid 

keskkonnamõjusid ning sotsiaalseid mõjusid 

4) Hooajalisus (sh turismivaldkonnas) ja 

sõltuvus ilmastikust – turismihooaeg on 

selgete piiridega ning osa atraktsioone on 

otseselt sõltuvad ilmaoludest (nt talvised 



piirkonnas noortele atraktiivseid töökohti 

5) Vähene konkurentsisurve – 

turismivaldkonnas (ka üldse 

väikeettevõtluses) on veel kasutamata nišše 

ning katmata valdkondi ja teenusid, mida on 

võimalik VIKO piirkonna baasil pakkuda. 

Konkurents turismiturul piirkonnas pole 

veel tihedaks muutunud 

mäest laskumise alad) 

5) Külaliste huvi langus – kui pole võimekust 

pakkuda piisavalt kvaliteetseid ja arenevaid 

turismitooteid ja –teenuseid 

6) Meedia negatiivne hoiak – võib kaasneda 

koos kaevandustegevuse negatiivse 

keskkonnamõjuga 

7) Eelarvamused piirkonna suhtes – vanade 

eelarvamuste taaselustumine seoses 

kaevandus- ja tööstusmaastike saastatusega 

jms 

 


