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Sissejuhatus 

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakonna 

põhiülesandeks on kaitse- ja puhkealadel mitmekülgsete 

rekreatsioonivõimaluste loomine, nendel külastuse suunamine ning metsa- ja 

kaitseväärtuste tutvustamine ja selle kaudu looduskeskkonna kaitsmine ning 

elanikkonna väärtushinnangute kujundamine.  

RMK arengukava  2015-2020  on seadnud RMK külastuskorraldusosakonnale 

eesmärgiks aastaks 2020 2,5 miljonit külastuskorda aastas. Külastuskordade 

suurenemise eelduseks on külastajate vastuvõtmiseks ja loodusväärtuste 

säilitamiseks loodud taristu korrasolek, taristu vastavus külastajate vajadustele 

ja ootustele ning loodushoiuobjektide omavaheline sidusus.  

Seatud eesmärkide täitmiseks on RMK külastuskorraldusosakonnal kolm 

tegevussuunda: puhke- ja kaitsealade kavandamine, rajamine ja 

majandamine, säästlike looduskasutushoiakute kujundamine, külastajate 

teavitamine ja kasutuse suunamine puhke- ja kaitsealadel. 

Eesmärkide täitmiseks koostatakse külastuskorralduskavad, mis on puhke- ja 

kaitsealade olemusest lähtuv ning külastuskorralduslikke arenguid ning 

majandamislahendeid käsitlev, samuti alade väärtuste kaitset korraldav 

dokument. Külastuskorralduskavad koostatakse külastusaladele. RMK 

külastusalana käsitletakse lähestikku asuvaid ja ühtselt majandatavaid RMK 

poolt hallatavaid puhke- ja kaitsealasid. Külastuskorralduskava koostatakse 

tuginedes seiretele, uuringutele ja planeeringutele. Kava koostatakse 

arvetsades eelneva perioodi kavade elluviimise käiku, samuti muutusi 

toimimiskeskkonnas.  

Kava koostamise käigus viiakse läbi SWOT analüüsid, sõnastatakse alade 

tugevustest ja võimalustest lähtuvad profiilid ning külastusla visioon, 

analüüsitakse loodusväärtuste eksponeerimist ja vastavaid arengusuundi ning 

kavandatakse arengusuundadest lähtuvad tegevused. Tegevuste 

kavandamisel arvestatakse võimalike muutustega toimimiskeskkonnas, seal 

hulgas võimaliku ressursi muutusega tulenevalt EU rahastuse vähenemisest. 

Selleks, et tagada looduses liikumist suunava teenuse ühtne, kvaliteetne ja 

stabiilne tase, lähtutakse külastuskorralduskavade koostamisel järgmistest 

üldistest põhimõtetest:  

- Lähtuda üldiste arengusuundade määratlemisel analüüsi käigus 

sõnastatud külastusala eesmärkidest ja puhke- ning kaitsealade 

potentsiaalsetest arengusuundadest. 
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- Alade eristumiseks ja identiteedi tugevdamiseks lähtuda tegevuste 

planeerimisel  defineeritud alakesksetest profiilidest.  

- Kaitsealadel tegevuste planeerimisel tagada kaitseväärtuste säilimine. 

Kaitseväärtuste tutvustamine toimub põhimõttel, et esitlemisväärne 

väärtus tuleb esitleda võimalikult vähestes, kuid samas selleks kõige 

paremini sobivates kohtades.    

- Keskenduda taristu analüüsile, analüüsi käigus selgunud prioriteetsete 

loodushoiuobjektide arendamisele, objektide sidususele ja samaaegselt 

jätkata taristu optimeerimisega. Kõrge prioriteediga on 

loodushoiuobjektid, mida seob Eestit läbiv RMK matkatee. 

- Jätkata seirete ja uuringute läbiviimist, saadud teabe analüüsimist ning 

rakendamist külastuskorralduslike tegevuste planeerimisel.  

- Tagada taristu kvaliteedi hoidmiseks, tõstmiseks ja ühtlustamiseks 

kvaliteetne rekonstrueerimine ja rekonstrueerimistöödel püsivamate 

lahenduste kasutamine, süsteemne ja regulaarne hooldustöö ning 

objektidega seotud teede ja parkimisvõimaluste korrashoid.  

- Jätkata erinevate teavituskanalite kaudu süsteemset ja põhjalikku 

teavitustööd külastajate suunamiseks ning nende teadlikkuse tõstmist 

käitumismustrite mõjutamiseks. 

 

Käesolev Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava hõlmab endas 

Nõva puhkeala (sealjuures Nõva looduskaitseala, Läänemaa Suursoo 

maastikukaitseala, Silma looduskaitseala), Matsalu rahvusparki (sealjuures 

Marimetsa looduskaitseala, Tuhu looduskaitseala), Vormsi maastikukaitseala 

(sealjuures Väinamere hoiuala), Osmussaare maastikukaitseala ning RMK 

matkatee Peraküla-Aegviidu ning Penijõe-Aegviidu harudega seotud 

objektide RMK külastuskorralduslikku tegevust. Tulenevalt nimetatud alade 

geograafiliselt paiknemisest ja erilmelisusest, käsitletakse alasid ühes kavas, 

tagamaks võimalikult mitmekülgsed külastusvõimalused, head 

tevitamislahendid ja ühtne ning ressursisäästlik majandamine.  

Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskava on koostatud 10 aastaks. 

Külastuskorralduskava ajakohasust hinnatakse iga-aastaselt ja olulisemate 

muutuste korral toimub kava ajakohastamine.  
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Kasutatavad mõisted 

 

RMK külastuskorraldus – igaüheõigusel põhineva looduses liikumise süsteemi 

loomine ja haldamine puhke- ja kaitsealadel ning elanikkonna 

loodusteadlikkuse ja -hoidlikkuse tõstmine teavitamise ja 

loodusharidustegevuse kaudu. 
 

Külastusala – erinevaid puhke- ja kaitsealasid ühendav RMK 

külastuskorraldusliku majandamise üksus. 
 

Puhkeala – erinevatel kaitsealadel ja RMK majandusmetsas asuvate 

loodushoiuobjektide kogum. 

Kaitseala – kaitsealad on loodud mingi territooriumi looduse- või/ja 

kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja 

tutvustamiseks.  
 

Taristu - maastiku rekreatiivset kasutust hõlbustav, maastikku kaitsev ja 

kasutust suunavate loodushoiuobjektide kogum. 
 

Loodushoiuobjekt - maastiku rekreatiivset kasutust hõlbustav, maastikku 

kaitsev ja kasutust suunav külastukorralduslike ehitiste ja metsamööbli kogum, 

mis on dokumenteeritud ning vastab kehtestatud nõuetele. 
 

Tsoneerimine – RMK külastuskorraldusosakonna loodushoiuobjektide 

majandamiseks vajalike alade määratlemine teenindus- huvi- ja 

varutsoonideks.  

 

Kõrgendatud avaliku huviga alad- RMK hallatavatel maadel asuvad alad, 

millel tehtavate töödega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (edaspidi KAH). 
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1. Ala kirjeldus 

Nõva-Matsalu külastusala paikneb Lääne-Eestis Läänemaal, Harjumaal, 

Pärnumaal ja vähesel määral Raplamaa territooriumil, hõlmab endas Nõva 

puhkeala, Matsalu rahvusparki, Vormsi maastikukaitseala ja Osmussaare 

maastikukaitseala (Joonis 1).  

 

Joonis 1. Nõva-Matsalu külastusala paiknemine.  

Nõva-Matsalu külastusala – kaitsealade, ranniku, saarte, rabade, luidete ja 

metsa maa. 

 

Endine Lääne maakond (geograafiliselt Lääne-Eesti) on looduskaitseliselt 

kõige kaitstum piirkond Eestis. Piirkonnast on kaitse all 23 %, koos Natura 2000 

hoiualadega 29 % pindalast. 1 rahvuspark, 7 looduskaitseala, 5 

maastikukaitseala ja vähemalt 12 hoiuala. See omakorda tähendab, et 

Nõva-Matsalu külastusalal on tagatud loodusväärtuste kaitse ja külastajatele 

on loodud väga erinevad võimalused looduses puhkamiseks ning 

loodusväärtustega tutvumiseks. 

 

Eesti loodepoolseim maanurk, RMK Nõva puhkeala, on üks omapärasemaid 

ja eriilmelisemaid piirkondi Eestis. Tsivilisatsioonist suuresti mõjutamata ümbrus 

ja hõre asustus on need, mis loodusgurmaani peibutavad. Kuni 1990. aastate 

alguseni olid Nõva rannad külastajatele piiritsooni tõttu suletud ning paljuski 

tänu sellele säilis loodus siin suhteliselt puutumata kujul. 

 

Et huvi piirkonna vastu on suur ja ala külastuskoormus aasta-aastalt kasvanud, 

on külastajatele rajatud mitmeid puhkekohti ja matkaradu. Seda ikka selleks, 

et väheneks oht teha kahju haruldastele ja tallamisõrnadele liikidele. Samas 
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annavad Nõva puhkeala õppe- ja matkarajad hea võimaluse tutvuda Nõva 

vaheldusrikka maastikuga, juhatades külastaja kas luitemetsa,  järve äärde, 

kaunile liivarannale või hoopis pärandkultuuri radadele.  

 

Korilasehingega loodushuvilisel tasub kindlasti kaasa võtta marja- või 

seenekorv – Nõva metsade mustika-, pohla- ja seenerikkus on teada-tuntud. 

Linnuvaatlejate  meelispaigaks on saanud aga Põõsaspea neem, olles üks 

paremaid arktiliste merelindude rände vaatluse paiku kogu Põhja-Euroopas. 

Peraküla telkimisala oma pika liivaranna ja paljude lõkkekohtadega pakub 

mõnusaid vaba aja veetmise võimalusi igas vanuses külastajatele, paeludes 

nii rannamõnude nautlejaid kui surfareid.  

 

Enne randa minekut tasub aga kindlasti läbi astuda RMK Nõva 

külastuskeskusest Perakülas, et uudistada piirkonda tutvustavaid 

väljapanekuid ning saada igakülgset teavet looduses liikumise võimaluste ja 

kohaliku kultuuriloo kohta, osta kaardimaterjale ja meeneid. 

 

Et siinse looduse ilu jätkuks ka tulevastele põlvedele, teavitatakse  külastajaid  

puhkealal kehtivatest Nõva looduskaitseala kaitse-eeskirjaga kehtestatud 

reeglitest. 

 

Nõva-Matsalu külastusala on tänu pikale rannajoonele, Matsalu RP pool-

looduslikele kooslustele, Silma roostikele ja lahesoppidele, Osmussaare 

kliburandadele, esinduslikele puutumatutele rabamassiividele, äärmiselt 

linnurikas piirkond Eestis. Siia on oodatud kõik linnuhuvilised ja linnuvaatluseks 

on rajatud erinevad võimalused õppe- ja matkaradade ning vaatluskohtade 

näol. 

 

Läänemaa rannikulähedastelt veealadelt rändavad läbi miljonid arktilised 

veelinnud. Lindude rändeaegsete peatuspaikade ja vaatluskohtadena on 

tuntud Matsalu Rahvuspark, Silma ja Nõva looduskaitseala. Parim 

rändevaatluskoht Eestis asub Põõsaspea neemel. 

 

Lääne-Eesti puisniidud, loopealsed ja rannaniidud on rikkad orhideede 

poolest. Parimad vaatluskohad on Puhtu-Laelatu looduskaitsealal, Matsalu RP 

puis- ja rannaniitudel, Vormsil ja Osmussaarel. 

 

Lääne-Eesti rannik on pidevas muutumises ja maakerke protsess kestab 

tänapäevalgi. Jääaja mõjutusi ja jäänukeid võime leida Matsalust Nõvani:  

rändrahnud, kivikülvid, Salevere Kloostri Kirbla astangud, jäänukjärved ja 

luitevallid. Põnevaid avastusi pakuvad Nõva ja Osmussaare lähedal ja meres 

peituvad Neugrundi meteoriidi jäljed. 

 

Lääne-Eesti on väga rikas sookaitsealade poolest. Suurepärased võimalused 

rabades matkata ja rabade rahust ning loodusrikkusest osa saada on loodud 

Marimetsa looduskaitsealale ja Tuhu looduskaitsealale.  
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Piirkond on väga eriilmeline ja pakub külastajatele mitmekülgset tegevust. 

2015. aasta külastajauuringu põhjal on Joonisel 2 välja toodud külastajate 

jaoks kõige olulisemad tegevused külastuse ajal.  

 

Joonis 2. 2015. aasta külastajauuringu andmetel kõige olulisemad tegevused 

seekordse külastuse ajal.  

Nõva- Matsalu külastusala puhke- ja kaitsealadest kõige kõrgema 

külastatavusega on ülekaalukalt Nõva puhkeala (Joonis 3), millele järgneb 

Matsalu rahvuspark.   

 

Joonis 3. Puhke- ja kaitsealade aastane keskmine külastatavus (sisaldab 

külastuskeskustes teavitatuid).  

Nõva puhkeala 

Metsas olemine 

 Ujumine 

Kalastamine 

Looduse vaatlemine 

Telkimine 

Matsalu rahvuspark 

Looduse vaatlemine 

Linnuvaatlus 

Jalutamine 

Loodusrajaga 
tutuvumine 

Kalastamine 

Osmussaare 
maastikukaitseala 

Looduse vaatlemine 

Matkamine 

Pärandkultuuri-objektide 
tutuvumine 

Jalutamine 

Loodusrajaga tutvumine 

Vormsi 
maastikukaitseala 

Jalutamine 

Looduse vaatlemine 

Jalgrattasõit 

Matkamine 

Pärandkultuuri-
objektidega tutvumine 

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Nõva puhkeala sh. Nõva

külastuskeskus

Matsalu rahvuspark sh. Matsalu

külastuskeskus, Marimetsa

looduskaitseala

Vormsi maastikukaitseala

Osmussaare maastikukaitseala sh.

Osmussaare teabepunkt
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Maastiku rekreatiivse kasutuse hõlbustamiseks, maastiku kaitseks, kasutuse 

suunamiseks ja tutvustamiseks on loodud külastuskorralduslik 

loodushoiuobjektide võrgustik. Nõva puhkeala loodushoiuobjekte seob 

ühtseks tervikuks RMK matkatee Peraküla-Aegviidu haru ja Matsalu 

rahvupargi loodushoiuobjekte Penijõe-Aegviidu haru. Külastusalal on kaks 

külastuskeskust – Matsalu rahvuspargi külastuskeskus ja Nõva külastuskeskus, 

lisaks Osmussaarel teabepunkt, kus jagatakse looduses liikumise alast teavet, 

viiakse läbi loodushariduslikke ja teavitavaid programme ning üritusi jm.  

Olemasolevate loodushoiuobjektide nimistu on toodud tabelis 3. 

Loodushoiuobjektide paiknemine ja taristu olemi kirjeldus on toodud 

www.loodusegakoos.ee lehel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loodusegakoos.ee/
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2. Maaomand ja majandamise üldised põhimõtted 

RMK loodushoiuobjektid paiknevad valdavalt riigimetsamaal (Tabel 3). Suur 

osa Matsalu rahvuspargi ja Silma looduskaitsela loodushoiuobjektidest 

paikneb eramaadel.  

Erisugune objekt on matkatee, mis kulgeb nii riigimaadel kui ka eramaadel. 

Nõva puhkeala läbib matkatee Peraküla-Aegviidu haru (188 km, millest 27 km 

Nõva-Matsalu külastusalal) ja Matsalu rahvusparki läbib Penijõe-Aegviidu 

matkatee haru (211km, millest 38 km Nõva-Matsalu külastusalal). Kogu taristu 

olemi paiknemine ja kirjeldus on esitataud www.loodusegakoos.ee lehel.     

Nõva-Matsalu külastusala loodushoiuobjektidest paikneb väga suur osa 

kaitsealadel. Kaitsealade valitsejaks on Keskkonnaamet. Külastuskorralduslikku 

taristut kavandades ja majandades arvestatakse kaitseala kaitse-eeskirja ja 

kaitsekorralduskavaga kehtestatud piirangutega. Kaitsealadel paiknevatel 

objektidel kooskõlastatakse tegevused kaitseala valitsejaga. Kaitsealadel 

paiknevad loodushoiuobjektid on eelkõige rajatud eesmärgiga kaitsta ja 

tutvustada kaitseala kaitseväärtusi.  

Nõva-Matsalu külastusala loodushoiuobjektide rajatiste paiknemisest annab 

üldülevaate joonis 4. Paiknemisest kaitseladel annavad ülevaate joonised 5-

9. Täpsemalt teavet loodushoiuobjektide paiknemisest kaitsealade piirangu- 

ja sihtkaitsevööndites annab tabel 3.  
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Joonis 4. Külastusala loodushoiuobjektide paiknemine. 
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Joonis 5. Loodushoiuobjektide paiknemine Nõva looduskaitsealal ja 

Läänemaa-Suursoo maastikukaitsealal  

 

Joonis 6. Silma looduskaitseala ja Peetri kivi…  
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Joonis 7. Loodushoiuobjektide paiknemine Matsalu rahvuspargis ja Tuhu 

looduskaitsealal.  
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Joonis 8. Marimetsa looduskaitseala ja Õmma Marimetsa-Õmma hoiuala.  

 

 

Joonis 9. Loodushoiuobjektide paiknemine Vormsi maastikukaitsealal. 



 

 

Külastusala rekreatiivsete väärtuste säilitamiseks on vajalik metsamajanduslike 

tööde kavandamisel ja läbiviimisel arvestada vastava rekreatiivse kasutusviisi 

vajadustega. Eriti hoolikalt tuleb jälgida telkimis-, lõkke- ja parkimisplatside 

äärseid ja teede ning matkaradade äärsete metsade majandamisega 

seonduvaid töid, kuna raiumisega võib nende alade rekreatiivne väärtus 

kahaneda. Oskusliku raiete kavandamisega saab aga metsade rekreatiivset 

väärtust oluliselt tõsta.  

Enamus loodushoiuobjekte paiknevad kõrgendatud avaliku huviga (KAH) 

aladel, seeläbi on nende lähiümbruse alade metsamajanduslik tegevus 

reglementeeritud ja tagatud majandamisvõtete sobivus rekreatiivse 

kasutusega. KAH alade protsess on kirjeldatud RMK kõrgendatud avaliku 

huviga alade määramise, majandamise ja seal tehtavatest töödest 

teavitamise juhendis.  

Oluline on tagada objektide juurdepääsuteede hea seisukord. Kõrge 

külastatavusega Peraküla telkimisalale juurdepääs läbi Peraküla on 

raskendatud seoses munakivitee olukorraga. Munakivitee vajab 

rekonstrueerimist. Kõrgendatud tähelepanu all on külastusala prioriteetsete 

objektideni viiva teedevõrku korrasolek ja järjepidev hooldus.  

Tähelepanu tuleb pöörata nii Nõva looduskaitsealal, kui Matsalu rahvuspargis 

seoses kalapüügiga jõgedele ning merele juurdepääsude olukorrale (teede 

olukord või teede rajamine, ringikeeramiskohad, veeskamisvõimalused, 

tähistus teedelt jms.) 

Nõva-Matsalu külastusalal on maa-alasid (poollooduslikud rohumaad, 

luhaheinamaad jms), mis on lepingute alusel eraisikutele või 

organisatsioonidele hooldamiseks rendile antud. Konfliktide vältimiseks selliste 

alade hooldustegevuse (niitmine, karjatamine jne) ja külastuskorraldusliku 

kasutuse ning loodushoiuobjektide majandamistegevuse vahel, on oluline 

jälgida, et loodushoiuobjektide tsoonides rendilepinguid ei sõlmitaks või on 

rendilepingutesse seatud vastava külastuskorraldusliku loodushoiuobjekti 

majandamiseks vajalikud tingimused.  

 

 

 

 

 



 

 

3. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

3.1. Külastajauuring 

Külastajauuringud viiakse kõikidel puhke- ja kaitsealadel läbi ühtsetel alustel. Kasutatav andmekogumismeetod on kohapeal 

küsitleja juhendamisel täidetav küsimustik. Külastajauuringu käigus kogutakse informatsiooni külastajate profiili, tegevuste, 

külastuste geograafilise jaotuse, külastuse kestuse ja korduvuse, samuti kulutuste, külastajate rahulolu, motiivide jms kohta. 2015. 

aasta külastajauurignu tulemuste kokkuvõte on külastusalale jäävate puhke- ja kaitsealade lõikes esitataud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Puhke- ja kaitsealade külastjauuirngu tulemuste kokkuvõte.  

  Nõva  Matsalu Osmussaar Vormsi 

Suurim vanusegrupp 35-44 aastane  (29%) 25-34 aastane  (24%) 35-44 aastane  (44%) 25-34 aastane  (29%) 

Kõrgharidusega 47% 64% 77% 71% 

Eestist 92% 73% 93% 84% 

Tallinnast 39% 38% 45% 45% 

Seltskond 2-5 inimese seltskonnas 

(68%), oma perega (54%) 

või sõpradega (32%) 

2-5 inimese seltskonnas 

(65%), oma perega (45%) 

või sõpradega (29%) 

külastab 6 või enama 

inimese seltskonnas (72%), 

oma perega (25%) või 

sõpradega (41%) 

külastab 2-5 inimese 

seltskonnas (56%), oma 

perega (42%) või 

sõpradega (38%) 

Külastuse korduvus 68% korduvkülastaja 53% korduvkülastaja 80% esmakordne 

külastaja 

45% korduvkülastaja 

Sihtpunkti tähtsus 69% kõige tähtsam 

sihtpunkt 

57% kõige tähtsam 

sihtpunkt 

69% kõige tähtsam 

sihtpunkt 

58% kõige tähtsam 

sihtpunkt 

Hooaeg 67% suvel 33% kevadel, 32% suvel, 100% suvel 57% suvel 

Ööbimine ööbib 57% ööbib 28% ööbib 28% ööbib 87% 

Kõige olulisemad 

tegevused 

metsas olemine, ujumine, 

kalastamine,  

looduse vaatlemine, 

telkimine 

looduse vaatlemine, 

jalutamine, linnuvaatlus, 

loodusradadega 

tutvumine ja  

looduse pildistamine 

looduse vaatlemine, 

matkamine, 

pärandkultuuriobjektideg

a tutvumine ja jalutamine 

jalutamine,  

looduse vaatlemine, 

jalgrattasõit ja matkamine 

Rahulolu indeks  2010 4,34,  

2015 4,51 

2010 4,31,  

2015 4,36 

2015 4,5 2010 3,87,  

2015 4,42 
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3.2. Külastusmahu seire 

RMK poolt hallatavate loodushoiuobjektide külastatavust mõõtvat külastusmahu seiret viiakse läbi regulaarselt ja ühtsetel 

alustel, et saadav materjal oleks ajalises vaates võrreldav. Puhke- ja kaitsealadel kasutatakse külastusmahu seire läbiviimisel 

elektroonilisi loendureid. Loendureid kalibreeritakse ja loendurinäitu korrigeeritakse kalibreerimisandmetega.  

Terve puhke- või kaitseala külastuskordade arvu saamiseks laiendatakse üksikutel kohtadel loendatud külastuskordade arvu 

külastajauuringust saadud külastajavoogude info abil. 

Perioodil 2015-2017 oli külastusalale jäävatest puhke- ja kaitsealadest kõige kõrgema külastatavusega Nõva puhkeala, 

keskmiselt 191800 külastust aastas. järgnes Matsalu rahvuspak 48000, Vormsi maastikukaitseala 14000 ja Osmussaare 

maastikukaitseala 6700 külastuskorda aastas. 

 

 
 

Joonis 10. Puhke- ja kaitsealade maastikul paiknevate objektide külastatavus aastate lõikes.  
 

Nõva puhkeala külastatavaimad loodushoiuobjektid on loendustulemuste andmetel Peraküla telkimisala, keskmiselt 44000 

külastust loendusperioodil maist kuni novembrini, ja  Roosta parkla, keskmiselt 57000 külastust loendusperioodil. Loodushuviliste 

meeliskülastuskohaks on  Põõsaspea puhkekoht, keskmiselt 20900 külastust loendusperioodil. 

 

Matsalu rahvuspargi populaarseim külastusobjekt on Keemu puhkekoht ja vaatlustorn, keskmiselt 14800 külastust 

loendusperioodil maist kuni novembrini, järgneb Suitsu puhkekoht ja vaatlustorn, keskmiselt 10100 külastust loendusperioodil 
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maist kuni novembrini.  Vormsi maastikukaitseala külastatavaim objekt on Rumpo matkarada, keskmsielt 6400 külastust 

loendusperioodil. Osmussaarel loendatakse saarele suunduvaid külastajaid, keskmine külastus  6700. 

 

3.3. Loodushoiuobjektide seisundi seire  

Loodushoiuobjektide seisundi seire käigus hinnatakse loodushoiuobjektide pinnase ja alustaimestiku seisundit, taristu seisundit, 

alale juurdepääsu ning kasutust ja loodushoiuobjektil kasvavate puude kahjustusi. Loodushoiuobjektide seisundi seire raames 

teostatakse mõõtmisi telkimisaladel, lõkkekohtades, puhkekohtades, metsaonnide ümbruses ja muudel loodushoiuobjektidel, 

millele loodushoiuobjektide seisundi seire metoodika kohaldub. 

Nõva puhkeala 10 loodushoiuobjektil viidi esimene seirering  läbi 2010. aastal, teine 2016. aastal. Vastavalt loodushoiuobjekti 

seisundile antakse seire käigus majandussoovitused. Objektidel (Allikajärve lõkkekoht, Peraküla telkimisala, Uuejõe lõkkekoht), 

milledel rakendati seirevahelisel perioodil maastikukaitselisi meetmeid, oli 2016. aaastal märgata maapinna ja taimkatte seisundi 

paranemist nii ümbritseva ala visuaalsel vaatlusel kui ka hinnatud pinnase ja alustaimestiku kahjustusastme indeksi alusel. 

 

Seires olnud objektidel pinnase ja alustaimestiku seisundis toimunud muutuste alusel moodustavad 78% objektid, millel seisund 

on jäänud samaks või muutus väike ning mille pinnase seisundit võib pidada samuti stabiilseks. 22 % objektidest on muutus olnud 

märgatavam, seisund on paranenud. Toimuvad seisundi muutused on lubatud muutuste piirides. 

 

2016. aasta seire käigus on tehtud soovitus Tänavjärve lõkkekohas külastusmahu tõusu korral külastuse paremaks suunamiseks  

tähistada parkla piiretega. 

 

3.4. Ressursi seire  

Külastuskorraldusosakonna ressursi seire annab ülevaate külastusalal kulunud lõkkepuude ja tekkinud prügi kohta. Seire 

tulemuste analüüs on üheks aluseks loodushoiuobjektide hoolduse sagedusvajaduse määramisel ja edasiste säästlike 

majandamislahendite väljatöötamisel. 

Külastusala Nõva puhkealal on kaetud lõkkekohti 33,  Peraküla telkimisala lõkkekohti lõkkepuudega ei varustata. Vormsi 

maastikukaitsealal lõkkekohti pole. Osmussaarel asub kolm kaetud lõkkekohta, neid  küttepuudega ei varustata. Matkatee 

Penijõe – Aegviidu harule valmis 2018. aastal 3 lõkkekohta. Vormsi saarel on jäätmekäitlus keskselt valla poolt korraldatud. 

Ülevaate külastusalal kasutatud lõkkepuude ja tekkinud prügi kogustest annab joonis 11.  
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Joonis 11. Külastusalal kasutatud lõkkepuude ja tekkinud prügi kogus aastate lõikes.  
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4. Eesmärgid ja tegevussuunad  

Külastusala üldised eesmärgid: 

Ala loodusväärtused on kaitstud ja külastajatele eksponeeritud, külastuskoormus on hajutatud:  

- Külastusalad on tuntud oma loodusväärtuste, kaunite maastike ja külastusvõimaluste poolest.   

- Külastajatele on tagatud mitmekülgsed puhkuse- ja rekreatsioonivõimalused looduses, kõrge koormusega objektidel külastus 

hajutatud.  

- Puhke- ja kaitsealad  on omavahel sidusad teavitamise teel.  

- Objektid on väga hea kvaliteediga, külastajate rahulolu looduspuhkuse võimaluste ja taristu osas on kõrge, arvestatud on 

erinevate sihtrühmade vajadustega. Koostöös ettevõtjatega on tagatud mitmekülgsete teenuste pakkumine ja külastajate 

alal viibimise pikenemine.  

- Puhke- ja kaitsealade tegevuste planeerimisel lähtutakse puhke- ja kaitsealade tugevustest. Joonisel 12 on esitataud profiilid  

aitavad tugevdada puhke- või kaitsealade identiteeti ja planeerida edasisi tegevusi.  

- Külastuskeskused on külastajate hulgas populaarsed (atraktiivsed) objektid, kust on võimalik saada erinevaid teenuseid ja 

veeta kvaliteetaega ning saada põhjalikku looduses liikumise alast ja loodushariduslikku teavet. Külastuskeskustes ja looduses 

jagatav teave aitab kaasa kaitseväärtuste säilimisele ja keskkonnateadlikumale käitumisele (külastajad väärtustavad 

metsamajandust ning metsa kõrvalkasutust, teavad ja tunnevad kaitsealasid ja kaitseväärtusi, teavad kaitsealadel kehtivaid 

käitumisreegleid, suurenenud on keskkonnateadlikkus) 
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Joonis 12. Puhke- ja kaitsealade profiilid. 

Nõva puhkeala- 

maa, mis tõuseb merest 

Matkarajad, mis kulgevad päikeseküllastes marja- ja 

seenerikastes rannamännikutes, luitevallidel ja laulva liivaga 

mererannas, tutvustavad loodusväärtusi ja metsarüpes varjul 

olevat militaarpärandit. Puhkajal on võimalus telkida, istuda 

lõkke ääres, nautida päikeseloojanguid ja valgusreostuseta 

öist taevast – lihtsalt olla. 

 

Vormsi – 

killuke erilist loodust ja 

rannarootsi kultuuri 

Väinameres. 

Saareline eripära, klibused rannad, 

imelised metsad, väikesed 

sumbkülad, rannarootsi 

kultuuripärand – kõige sellega 

saab tutvuda külastades Vormsit. 

Matsalu rahvuspark – 

võlub rikkaliku 

kultuuripärandi, mitmekesise 

looduse ja liigirikka 

linnustikuga. 

Rahulik keskkond, mitmekesine 

loodus ja kohalik elanik käsikäes 

moodustavad selle väärtuse, mille 

pärast tasub siia tulla nii 

perepuhkajal, kui tõsisel 

loodushuvilisel 

kui loodushuvilisel. 

 

Osmussaar- 

saar, kus puhkab viikingite jumal Odin 

Kunagi rootslaste poolt asustatud saarel elab 

praegu vaid saarevaht oma perega. Võrratu 

looduse ja kultuuripärandiga saart tasub 

külastada nii loodus- kui ajaloohuvilisel, nii pere 

kui sõpradega, üksi või suurema seltskonnaga. 
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Tabel 2. Puhke- ja kaitsealade peamised arengusuunad seatud eesmärkide täitmiseks.  

Nõva puhkeala Matsalu rahvuspark Vormsi maastikukaitseala Osmussaare maastikukaitsela 

-Nõva puhkealal tagada  objektidel 

looduspuhkuse võimalused, 

tutvustada ja kaitsta loodusväärtusi 

- telkimisalade ja lõkkekohtade 

külastuse mitmekesistamine 

(radadega sidumine) 

- kõrge koormusega ja mahutavuse 

piiril olevate objektide juurde külastuse 

hajutamsieks lisavõimaluste loomine  

- Hooaja pikendamine 

mitmekülgsemate tegevustega 

- Nõva puhkealal tähistada lisaradu, et 

hajutada koormust olemasolevatel 

radadel ja pakkuda uusi võimalusi 

korduvkülastajatele. Lihtsa 

tähistussüsteemiga rajad ei nõua 

suuremahulise taristu rajamist, kuid 

annavad juurde uusi võimalusi 

külastajate rahulolu tagamiseks. Teabe 

jagamine lähiümbruse radadest ja 

matkavõimalustest lõkkekohtades ja 

telkimisalal skeemide ja lühitutvustuse 

näol 

- Kaitseväärtuste tutvustamiseks ja 

külastustaristu paremaks kasutamiseks 

ka muukeelsetele külastajatele, info 

tõlkimine ja kättesaadavaks tegemine 

maastikul QR koodide abil. Samuti 

tagatakse info kättesaadavus 

kodulehel….keeltes. 

-Matsalu rahvuspargi objektidel 

säilitada traditsioonilist ehitusstiili 

(rookatused), tutvustada 

loodusväärtusi ja rikkalikku 

kultuuripärandit 

- luua mitmekülgsed võimalused 

linnuvaatluseks 

- arendada olemasolevaid 

objekte, et pakkuda 

mitmekesiseid ajaveetmise 

võimalusi erinevatele 

sihtrühmadele 

-võimalusel arendada 

külastusobjekte ka Matsalu lahe 

põhjakaldal 

- Teabe jagamine lähiümbruse 

radadest ja matkavõimalustest  

skeemide ja lühitutvustuse näol 

- Kaitseväärtuste tutvustamiseks ja 

külastustaristu paremaks 

kasutamiseks ka muukeelsetele 

külastajatele, info tõlkimine ja 

kättesaadavaks tegemine 

maastikul QR koodide abil. Samuti 

tagatakse info kättesaadavus 

kodulehel….keeltes. 

-Vormsi maastikukaitseala 

loodusväärtuste tutvustamine 

ja säilitamine külastustaristu 

abil 

-Lõkkekohti ja telkimisalasid RMK 

Vormsi maastikukaitsealale ei 

raja. Tulenevalt saarelisest 

eripärast ja saarel tegutsevate 

ettevõtjate poolt pakutavatest 

teenustest ei ole see 

otstarbekas 

-Arendatakse olemasolevat 

külastustaristut, et pakkuda 

erinevatele sihtrühmadele 

võimalusi kaitseala väärtustega 

tutvumiseks. 

-Osmusaarele on rajatud 

piisava hulgaga 

külastustaristut, et tutvustada 

rikkalikku loodust ja 

kultuuripärandit 

-Olemasoleva külastustaristu 

korrashoid, vajadusel 

parendamine ja uuendamine 

-Piisava teabematerjali 

tagamine ja info 

ajakohastamine maastikul 

-Vajadusel tekstide tõlkimine 

erinevatesse keltesse ja selle 

teabe jagamine QR koodide 

abil 
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Nõva külastuskeskus Matsalu rahvuspargi 

külastuskeskus 

 Osmussaare teabepunkt 

Nõva külastuskeskuse õueala 

planeerimine ja arendamine. 

Võimaluste loomine mitmekesiseks 

ajaveetmiseks keskuses sees ja väljas 

 

Matsalu rahvuspargi keskuse 

õueala planeerimine ja 

arendamine. Võimaluste 

loomine väliõppetegevuste läbi 

viimiseks ja erinevatele 

sihtrühmadele aja veetmiseks 

nn „linnupargis“ 

 Osmussaare teabepunkti 

väikese ekspositsiooni ja 

kogude arendamine. 

 



 

 

5. Tsoneerimine  

Objektide tsoonide määramisel lähtutakse piirkonna looduslikest eeldustest, 

looduskaitselistest väärtustest ning senisest maakasutusest ja välja kujunenud 

taristust ning külastusesest.  

Puhke– ja kaitsealad on jagatud kolme erinevasse tsooni: teenindustsooni, 

huvitsooni ja varutsooni.  

Teenindustsoon - RMK loodushoiuobjektide rajatistele (telkimiskohad, 

lõkkekohad, enamus puhkekohad, metsaonnid, parklad) moodustatakse 

teenindustsoon. Suurem osa loodushoiuobjektidest asuvad teenindustsoonis. 

Teenindustsoon moodustab külastusala raskuskeskme, siia koondatakse 

maastikku kõige enam kulutavad tegevused (teenindustsoonid moodustavad 

KAH alade mittemajandatava ala, teenindustsooniga piirnev ala on 

potentsiaalne teavitamiskohustusega KAH piiranguala). KAH alade 

määramise protsessi käigus ühildatakse teenindustsoonide ja eraldiste piirid.   

Huvitsoon – huvitsoon moodustatakse matkaradadele, õpperadadele, 

jalgrattateedele (radadele), RMK matkateele, vajadusel  loodushoiu-

objektide  juurdepääsuteedele. Huvitsooni kuuluvad ka looduskaitselise ja/või 

kultuuriloolise tähtsusega eksponeeritavad alad, mis omavad ka 

loodushariduslikku väärtust. (huvitsoon, ja vajadusel huvitsooniga piirnev ala, 

on  potentsiaalne KAH alade teavitamiskohustusega piiranguala).  

Varutsoon – varutsoon  moodustatakse aladele, kus hetkel rajatised 

puuduvad, kuid mis on potentsiaalsed kohad edaspidiseks külastusala 

tegevuse laiendamiseks (ei ole KAH alade teavitamiskohustusega 

piiranguala). 
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6. Hooldus ja rekonstrueerimine  

Loodushoiuobjektidel viiakse läbi igapäevast hooldust ja vajadusel taristu 

rekonstrueerimist. Hoolduse planeerimise aluseks on erinevad seired ja 

uuringud. Alates 2005. aastast on käivitatud puhkeala objektide korrasoleku 

seire, mille analüüs on üheks aluseks tegeliku hoolduse sagedusvajaduse 

määramisel. Hooldusmahu vajadust aitavad planeerida ka puhkeala 

külastajate hulgas perioodiliselt läbiviidavad külastajauuringud.  

 

Loodushoiuobjektide hooldamiseks on moodustatud objektidest, mis on 

sarnase iseloomuga, asuvad lähestikku ja moodustavad piirkondlikke 

kogumeid, hooldusringid. Puhkeobjektide hooldussagedus on objektiti 

vajadusest tulenevalt erinev. 

RMK  loodushoiuosakonna poolt propageeritava säästliku looduskasutuse 

põhimõttel väljatöötatud üldine reegel on, et paigaldatud prügikastide hulk 

on võimalikult väike ja jäätmete tekitaja viib jäätmed kas kogumiskohta või 

sootuks kodusesse prügikasti. Hoolduse käigus kogutakse 

loodushoiuobjektidelt prügi ja kui on olemas ka prügikast, siis tühjendatakse 

see ning kogutud prügi transporditakse lähimasse jäätmekogumispunkti.  

Lõkkekohtade lõkkepuudega varustamine toimub reeglina objektide 

hoolduse käigus. Iga konkreetse loodushoiuobjekti aastase vajamineva 

puude koguse hindamise aluseks on hooldajate, loodusvahtide ja piirkonna 

juhatajate poolt läbiviidud looduhoiuobjekti seiretulemused. 

Hooldustööde kvaliteetseks teostamiseks teevad hooldajad töid vastavalt 

juhendile, kus lisaks tavapärasele objekti korrasolekule on tähelepanu 

pööratud ka maastiku seisundi jälgimisele ja objekti vastavusele 

loodushoiuobjektide komplektsusele.  



 

 

Tabel 3. Nõva-Matsalu külastusalala perioodil 2019-2029 planeeritud tegevused. 

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Hinnanguline makusmus  

€* 

2019-2021 2022-2028 

Nõva puhkeala 

Peraküla-Ähijärve matkatee  km 1 RMK,eraomand,KOV Nõva LKA       

Vihterpalu lõkkekoht 2 RMK 

Keskkonnaregistri veekogude 

nimistuVEE1101700_Vihterpalu 

jõgi  

  

    

Peraküla telkimisala 1 RMK Nõva LKA Liivase pv       

Liivaseranna-Peraküla õpperada 2 RMK 
Nõva LKA Liivase pv Peraküla 

skv 
      

Toatse järve puhkekoht 3 RMK Nõva LKA Peraküla skv       

Allikajärve lõkkekoht 2 RMK Nõva LKA Peraküla skv       

Liivanõmme õpperada 2 RMK Nõva LKA Peraküla skv       

Põõsaspea puhkekoht 1 RMK Nõva LKA Põõsaspea skv       

Lepaaugu lõkkekoht 1 RMK Nõva LKA Lepaaugu pv       

Lepajõe parkimistasku 3 RMK Nõva LKA Lepaaugu pv       

Keibu lõkkekohad 2 RMK Nõva LKA Keibu skv       

Veskijärve lõkkekoht 2 RMK 
Läänemaa Suursoo MKA 

Veskijärve pv 
      

Veski karjääri puhkekoht 4 RMK 
Läänemaa Suursoo MKA 

Veskijärve pv 
      

Uuejõe lõkkekoht 2 RMK Nõva LKA Peraküla skv       

Uuejõe sauna lõkkekoht 2 RMK Nõva LKA Peraküla skv       

Uuejõe parkla 3 RMK Nõva LKA Peraküla skv       
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Marjataskud 3 RMK Nõva LKA Peraküla skv       

Tänavjärve lõkkekoht 2 RMK 
Läänemaa Suursoo MKA 

Tänavjärve skv 
      

Metskonna parkla 3 RMK Nõva LKA Keibu skv       

Saare õpperada (Silma 

looduskaitseala) 
2 2 eramaa Silma LKA, skv       

Saunja õpperada (Silma 

looduskaitseala) 
3 4 eramaa Silma LKA, skv       

Tahu õpperada (Silma 

looduskaitseala) 
3 1 eramaa Silma LKA, skv       

Kirimäe vaatetorn (Silma 

looduskaitseala) 
3 1 eramaa Silma LKA,skv       

Kividemaa rattarada 3 RMK,KOV, 3eramaal 0       

Salajõe puhkekoht 3 RMK Salajõe maastikukaitseala       

Võnnussaare vaatetorn (Silma 

looduskaitseala) 
4 RMK Silma LKA, skv 

      

Roosta parkla 5 RMK Nõva LKA       

Jugapuulaane õpperada 5 4 eramaa 0 
      

Õmma raba onn 5 RMK Marimetsa-Õmma hoiuala 
      

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Hinnanguline makusmus  

€* 

2019-2021 2022-2028 

Osmussaare maastikukaitseala 
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Osmussaare matkarada 2 RMK 
Osmussaare MKA, Tuletorni 

pv, Bieni pv, Osmussaare skv 
      

Lõunasadama lõkkekoht 2 RMK 
Osmussaare MKA, 

Lõunasadama pv       

Kaksikute lõkkekoht 2 RMK 
Osmussaare MKA, 

Osmussaare skv       

Tiidu lõkkekoht 3 RMK 
Osmussaare MKA, 

Osmussaare skv       

Kabeli puhkekoht 3 RMK 
Osmussaare MKA, 

Osmussaare skv       

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Hinnanguline makusmus  

€* 

2019-2021 2022-2028 

Matsalu rahvuspark 

Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee 1 

riigitee, kohalik tee, 

metsatee, RMK, 

eramaa 

Matsalu RP Matsalu pv 

      

Penijõe lõkkekoht 2 RMK Matsalu RP Matsalu pv       

Rumba lõkkekoht 2 RMK 0       

Hirvepargi lõkkekoht 2 RMK 
kaitsealune Vana-Vigala 

Hirvepark       

Keemu puhkekoht ja vaatetorn  1 RMK, eramaa Matsalu RP Matsalu pv 

      

Suitsu puhkekoht ja vaatetorn 2 
RMK, eramaa, Maa-

amet, KOV 

Matsalu RP Matsalu metsa 

skv, Suitsu skv ja Jõgede skv 

      



Tööversioon 07.09.2018 

 

Suitsu matkarada 3 RMK, eramaa Matsalu RP, Suitsu skv 

      

Suitsu metsaonn 3 RMK Matsalu RP, Suitsu skv       

Kloostri vaatetorn 2 RMK 
Matsalu RP, Kasari luha ja 

rannaniitude skv       

Penijõe matkarada ja vaatetorn 2 RMK, eramaa 
Matsalu RP, Jõgede skv, 

Suitsu skv, Matsalu pv 
      

Marimetsa matkarada ja vaatetorn  

(Marimetsa LKA) 
2 RMK 

Marimetsa LKA, skv/osaliselt 

ei asu kaitsealal 
      

Rannajõe vaatetorn 2 RMK Matsalu RP, Haeska skv       

Salevere matkarada 2 eramaad, RMK Matsalu RP, Salevere skv 

      

Tuhu matkarada ja vaatetorn (Tuhu 

LKA) 

2 RMK Tuhu LKA, Tuhu soo skv 

      

Eerik Kumari mälestuskivi 3 RMK Matsalu RP, Matsalu pv       

Karusselja puhkekoht 3 RMK Matsalu RP, Kloostri skv       

Nurga puhkekoht 4 RMK Matsalu RP, Puise skv       

Penijõe välibaas/Jõgede 

puhkekoht 

3 RMK Matsalu RP, Jõgede skv, 

Matsalu siselahe ja roostike 

skv       

Loodushoiuobjekt 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Hinnanguline makusmus  

€* 

2019-2021 2022-2028 

Vormsi maastikukaitseala 
Rumpo matkarada ja vaateplatvormid 2 RMK, eramaa Vormsi MKA, Rumpo skv 

      



Tööversioon 07.09.2018 

 

Huitbergi matkarada 2 RMK Vormsi MKA, Huitbergi pv 

      

Parunikivi puhkekoht 3 RMK Vormsi MKA, Parunikivi 

üksikobjekti piiranguvöönd 

      

Saxby puhkekoht 3 KOV Vormsi MKA, Saxby 

piiranguvöönd       

Norrby puhkekoht 4 RMK Väinamere hoiuala       

Diby puhkekoht  4 RMK Väinamere hoiuala       

*Tabelis on toodud hinnanguline maksumus ja võib muutuda, hinnad on 2018. aasta hindasid arvestades. 

7. Teavitamine ja külastuskeskuste tegevus 

Tabel 4. Külastuskeskustes perioodil 2019-2029 planeeritud tegevused.  

Külastuskeskus 
Priori-

teetsus 
Maaomand Kaitseala, vöönd Tegevuste kirjeldus 

Planeerimine 

Hinnanguline maksumus*  
Planeeritud 

rahastusallikas 

2019-2021 2022-2029 RMK vm 

Nõva külastuskeskus           

Matsalu rahvuspargi 

külastuskeskus 
    

      

Osmussaare teabepunkt           

*Tabelis on toodud hinnanguline maksumus ja võib muutuda, hinnad on 2018. aasta hindasid arvestades. 

 


