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Arvamusavaldus seoses Käsmu sadama eskiisprojektiga

Tallinna Giidide Ühingu liikmed, kes lisaks oma kodulinnas töötamisele käivad 
turismigruppidega tihti ka Lahemaal, tunnevad muret Käsmu sadama arendamise 
pärast ja soovivad osaleda Käsmu Meremuuseumi poolt algatatud mõttetalgutel.

Aarne Vaik kirjutas oma üleskutses: „Katsume nüüd leida üheskoos tee, kuidas jääks 
ellu Käsmu oma endises headuses - meri, rand, kivid ja mets. Lisaks loodusele peaks 
säilima ka inimväärne keskkond külale ja üks Eesti visiitkaarte maailmale.“

Kuna meie tööks on Eesti tutvustamine siia üle kogu maailma kokku tulnud 
külalistele, siis soovimegi täpsemalt peatuda aspektil, milline visiitkaart on Käsmu 
maailmale. Tegime natuke uurimistööd ja toome järgnevalt konkreetseid näiteid 
sellest, kuidas näevad Käsmut nii Eesti turismiettevõtjad kui ka välismaalased.

Kohalikud turismiettevõtjad tõstavad oma Lahemaa ekskursioonide programmides 
Käsmut väga tugevalt esile. Mõnel juhul mainitaksegi ainult Käsmut ja Viru raba 
ning näiteks mõisu üldse mitte.
http://www.traveller.ee/blog/tallinn/top-6-best-day-trips-from-tallinn/

Käsmut tutvustatakse ekskursiooniprogrammides alati koos Meremuuseumiga.
http://estonianexperience.com/tour/lahemaa-national-park-manors-with-bog-walk/

Ka Eestit tutvustavatel veebilehtedel on Käsmul oluline roll.
https://www.visitestonia.com/en/holiday-destinations/the-coastline/kasmu
Järgnevas nimekirjas on Käsmu lausa teisel kohal. 



http://www.travelestonia.eu/activities-in-estonia/top-tourist-attractions
Käsmut tutvustatkse muuhulgas kui kohta, kus aeg on peatunud, kus saab imetleda 
kauneid aedu ning kus isegi koerad ei vaevu üldiselt võõraste peale haukuma.

Samuti ei jäta Käsmut mainimata maailma tuntuim reisijuhtide koostaja Lonely 
Planet, mis juhib eraldi tähelepanu viikingilaevale Aimar - 
https://www.visitestonia.com/en/holiday-destinations/the-coastline/kasmu

Samas tuleb tunnistada, et tänapäeval saavad turistid järjest enam infot sõpradelt, 
tuttavatelt ja sotsiaalmeediast. Neid kanaleid peetakse tihti usaldusväärsemaks kui 
reisikorraldajaid või sihtkohti tutvustavaid veebilehti. Seega on huvitav ja oluline 
vaadata, mida arvatakse Käsmu Meremuuseumist näiteks Tripadvisor-is - 
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g3252600-d3524606-Reviews-
Kasmu_Sea_Museum-Vihula_Laane_Viru_County.html
Hinnangud on kas suurepärased või väga head. 
Külastajad peavad unikaalseks seda, et muuseumi omanik elab samas hoones ja saab 
seega muuseumi alati külalistele avada. Samuti ollakse väga rahul personaalse 
tähelepanuga, mis võib avalduda näiteks selles, et omanik otsib välja külastaja 
kodulinnaga seotud postkaardid oma suurest kogust. Idanaabritest külastajad 
kirjutavad, et Käsmus olles on keelatud muuseumi mitte külastada.

Soovime juhtida tähelepanu ka kahele rahvusvahelisele edetabelile, kuhu Käsmu on 
viimasel ajal pääsenud:

http://www.businessinsider.com/underrated-travel-destinations-in-europe-2015-5

http://www.theguardian.com/travel/2016/jan/17/top-10-europe-adventure-holidays

Esimeses on välja toodud Euroopa avastamata pärlite TOP 10, kus on lisaks Käsmule 
Norra virmalised, Assoorid jne, teises on juttu aktiivse puhkuse sihtkohtadest, 
sealhulgas kajakimatkadest Eesti „metsikul ja rikkumata“ rannikul.

Kokkuvõtteks: Käsmu on väga oluline visiitkaart kogu Eesti jaoks just oma 
olemasoleva puhta looduse, unikaalse muuseumi ja eheda atmosfääriga. Uusi 
objekte planeerides ei tohiks lasta kaduda sellel, mis on praegu väga väärtuslik ja 
eriline nii kohalike kui ka väliskülaliste jaoks.
Meie töökogemus näitab, et väliskülalised jäävad Käsmus käiguga reeglina 
ülimalt rahule ning meie senine koostöökogemus Käsmu Meremuuseumiga 
annab alust eeldada, et nende poolt pakutud lahendused on läbimõeldud ja 
põhjendatud.
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