
 Lisa 3. Nõva-Matsalu  külastusala väärtuste eksponeerimise 

kaardistamine ja laekunud ettepanekud 

 

RMK külastusobjektide väärtuste olemasolu, väärtuste eksponeerimise 

hetkeolukorra  kaardistatud teave on sisendiks edasiste teavitamisalaste plaanide 

tegemisel ja edasiste arengusuundade määramisel. Eesmärgiks on, et objektil oleks 

esitatud koha eripära arvestades kõige asjakohasem teave, vältides infoga üle 

küllastumist, samas tagades kaitseväärtuste säilimine ja kvaliteetne tutvustamine. 

 

Kaardistatud on üldteemadena, millist teavet olemasolevate väärtuste kohta 

külastusobjektil, RMK kodulehel või muudel RMK teabekandjatel hetkel jagatakse, 

millised väärtused on objektil, aga neid hetkel ei tutvustata ja potentsiaalsed 

arengusuunad, millist teavet planeeritakse kajastada kava perioodil. 

 

Ettepanekute ja potentsiaalsete arengusuundade lahtris on toodud 

Keskkonnaameti poolne sisend. Ettepanekutena oli oodatud nii looduskaitselist 

eripära arvestades tutvustamise alane sisend kui ka sisend kaitseväärtuste säilimise 

tagamiseks (nt. mõnda kaitseväärtust on mõistlik tutvustada mujal, kui sama 

väärtust tutvustatakse kahel lähestikku paiknevalt objektil, kaitseväärtuse 

tutvustamine võib kahjustada kaitseväärtuse säilimist, täiendava teabe jagamine 

kaitseväärtuse säilimiseks võib osutuda kriitiliseks jms).     

 väärtus on olemas, kuid ei ole kajastatud 

 väärtus on kajastatud 

 väärtus plaanitakse kajastada kava perioodil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1. Nõva puhkeala külastusobjektide väärtused 

Loodushoiuobj

ekt 

Prior

itee

tsus 

Prioriteetsuse hinnangu seletus 

Maao

mand 

(RMK, 

erama

a, JRO, 

KOV) 

Kaitseala, 

vöönd 

Looduskaitselis

ed väärtused 
Linnustik 

Pärandkultu

ur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus,koril

us 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Ettepanekud ja potentsiaalsed arengusuunad 

teavitamise kvaliteedi parandamiseks ja 

kaitseväärtuste säilimiseks 

Peraküla-

Ähijärve 

matkatee  km 

1 1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega matkavõimalus. 

2. Tutvustab loodus- ja pärandkultuuri väärtusi. 3. 

Matkavõimalus läbi Eesti. 4. Ühendab RMK 

külastuskorralduslikke objekte. 5. Kõrge rekreatiivne väärtus.  

RMK,er

aoma

nd,KO

V 

Nõva LKA infotahvel 

objektil, trükis 

  x x x x x x     

Vihterpalu 

lõkkekoht 

2 1. Üle eestilise tähtsusega RMK matkatee Peraküla-Aegviidu 

haru peatuskoht. 

RMK Keskkonnaregist

ri veekogude 

nimistuVEE1101

700_Vihterpalu 

jõgi  

x   x   x   x x     

Peraküla 

telkimisala 

1 1. Rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus rannapuhkuse 

alana; Tallinna lähedus ja mustkattega riigitee; jääb RMK 

matkatee ja valla vastutusalasse jääva Coastal Baltic 

matkaraja äärde; perepuhkajate meelisööbimispaik 

(väärtus rahulik looduspuhkus); 2. looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - 

kasutatakse loodusõppe ja hariduslike sündmuste läbi 

viimiseks;  pärandkultuuriline tähtsus - militaarrajatised, 

paigalood; 4. ainus rand Eestis, kus püütakse kaldalt lesta; 5. 

rand sobib surfamiseks 

RMK Nõva LKA 

Liivase pv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x   x x x infotahvel 

objektil, 

trükis, algab 

Liivaneranna

-Peraküla 

õpperada 

    

Liivase ranna-

Peraküla 

õpperada 

2 1. Seob Peraküla piirkonna loodushoiuobjekte; 2. 

looduskaitseliste ja pärandkultuuri väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine 

RMK Nõva LKA 

Liivase pv 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  teave raja 

voldikus 

    x infotahvel 

objektil 

huvipunktis 

x     

Toatse järve 

puhkekoht 

3 1. Piirkondliku tähtsusega puhkekoht. 2. Liivase ranna- 

Peraküla õpperaja punkt, looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine. 3. Loodushariduslik tähtsus - 

loodusõppe ja haridsulike sündmuste läbiviimine. 4. Asukoht 

sooja veega metsajärve kaldal.   

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  infotahvel 

objektil, trükis 

    x infotahvel 

objektil 

huvipunktis 

x     

Allikajärve 

lõkkekoht 

2 1.Oluline ühenduspunkt erinevate objektide vahel 

(Liivanõmme õpperada, jääb Peraküla telkimisalale viiva 

tee äärde, lähedalt möödub RMK matkatee); 2. 

looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine; 3. 

pärandkultuuriline tähtsus (munakivitee, paigalood jne); 4. 

asukoht järve kaldal (suplusvõimalus, kalapüük jne); 5. 

loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja hariduslike 

sündmuste läbiviimine 

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  infotahvel 

objektil, trükis 

    x infotahvel 

objektil 

huvipunktis 

x     



Liivanõmme 

õpperada 

2 1. Seob Peraküla piirkonna loodushoiuobjekte; 2. 

looduskaitseliste ja pärandkultuuri väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine 

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  raja kirjeldus x   x x x     

Metsanduslik 

õpperada 

2 1. Seob Peraküla piirkonna külastusobjekte, külastuskeskuse 

kodurada; 2 Riigimetsa ja metsanduse tutvustamine; 3. 

loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja hariduslike 

programmide ja sündmuste läbiviimine; 4. asub 

majandusmetsas väljaspool kaitseala 

Era, 

RMK 

-           

Põõsaspea 

puhkekoht 

1 1. Rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus arktiliste 

veelindude rändevaatlus paigana; üks parimaid 

linnuvaatluskohti Läänemere ääres; 2. looduskaitseliste 

väärtuste eksponeerimine ja säilitamine; 3. loodushariduslik 

tähtsus - kasutatakse loodusõppe ja hariduslike sündmuste 

läbiviimiseks; 4. jääb valla vastutusalasse jääva Coastal 

Baltic matkaraja äärde 

RMK Nõva LKA 

Põõsaspea skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

infotahvel 

objektil 

x     x x x     

Lepaaugu 

lõkkekoht 

1 1. Pikaajalise traditsiooniga piirkondliku (Tallinna lähiümbrus) 

tähtsusega puhkuse- ja kalastuskoht; 2. looduskaitseliste 

väärtuste eksponeerimine ja säilitamine; 3 ööbimisvõimalus 

matkateel liikujatele 

RMK Nõva LKA 

Lepaaugu pv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x   x x x x     

Lepajõe 

parkimistasku 

3 1. Piirkondliku (Tallinn, Harjumaa, kohalikud) tähtsusega 

randa ligipääsu võimaldamine. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3.  

RMK Nõva LKA 

Lepaaugu pv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x   x x x x     

Keibu 

lõkkekoht I 

2 1. Piirkondliku (Tallinna lähiümbrus, kohalikud elanikud) 

tähtsusega rannapuhkuse ala; 2. looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine; 3. jääb RMK matkatee ja valla 

vastutusalasse jääva Coastal Baltic matkaraja äärde; 4. 

metsa kõrvalakasutus - seenelised, marjulised 

RMK Nõva LKA Keibu 

skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x   x x x x     

Keibu 

lõkkekoht II 

3 1. Piirkondliku (Tallinna lähiümbrus, kohalikud elanikud) 

tähtsusega rannapuhkuse ala; 2. looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine; 3. jääb RMK matkatee ja valla 

vastutusalasse jääva Coastal Baltic matkaraja äärde; 4. 

metsa kõrvalakasutus - seenelised, marjulised 

RMK Nõva LKA Keibu 

skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

         

Veskijärve 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega (Tallinn, Paldiski, Raplamaa) 

pikaajalise traditsiooniga kalastus- ja metsa kõrvalkasutuse 

koht; 2. looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine; 4. järve kaldal, 

eraldatum, vaiksem (võrreldes Peraküla piirkonnaga) 

RMK Läänemaa 

Suursoo MKA 

Veskijärve pv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x infotahvlil infotahvlil x x x     

Veski karjääri 

puhkekoht 

4 1. kohaliku tähtsusega luidete vaheline ala; 2. 

loodusväärtuste tutvustamine ja säilitamine (kõre ja 

kivisisalik); 3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine (kunagise 

metsapõlenguala arengu jälgimine, luited, "Tuli metsas" 

programmid) 

RMK Läänemaa 

Suursoo MKA 

Veskijärve pv 

infotahvel 

objektil, trükis 

      x x x x     

Uuejõe 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega, pikaajalise traditsiooniga 

puhkekoht ja metsa kõrvalkasutuse koht. 2. Looduskaitseliste 

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x     x x x     



väärtuste tutvustamine ja säilitamine.  3.  Uuejõe vaatetorn 

võimaldab jälgida roostiku linnustikku. 

Uuejõe sauna 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku ja kohaliku tähtsusega lõkkekoht. 2. Vaikne ja 

veidi eraldatud asukoht jõekäärus. 3. Looduskaitseliste ja 

pärandkultuuriliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine.  

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x   x x x x     

Uuejõe parkla 3 1. Piirkondliku ja kohaliku tähtsusega parkla, kust võimalik 

minna randa. Peraküla rannaga võrreldes rahulikum. 2. 

Rand laugem, sobilikum lastega peredele. 3. Oluline metsa 

kõrvalkasutuseks (seenelised, marjulised). 

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

      x x x x     

Marjataskud 3 1. Oluline metsa kõrvalkasutuseks (aitavad seenelistel 

marjulistel metsas orienteeruda; parkida oma autot; 

puhata); 2. väga pikaajalise traditsiooniga kasutuses 

(kasutusel aastast 1985); 3.  loodushariduslik tähtsus - 

loodusõppe ja hariduslike sündmuste läbiviimine  

RMK Nõva LKA 

Peraküla skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x x x     x     

Tänavjärve 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega (Tallinn, Paldiski) pikaajalise 

traditsiooniga kalastus- ja metsa kõrvalkasutuse kohad; 2. 

looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine; 3. 

järve kaldal, eraldatum,  vaiksem (võrreldes Peraküla 

piirkonnaga) 

RMK Läänemaa 

Suursoo MKA 

Tänavjärve skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

      x x x       

Metskonna 

parkla 

3 1. Kohaliku tähtsusega rannapuhkuse ala; 2. 

loodusväärtuste tutvustamine ja säilitamine; 3. soojema 

veega, laugema kaldaga -  sobivam rand lastega 

peredele; loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine;  

RMK Nõva LKA Keibu 

skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

      

 

x x x x     

Metsanduslik 

õpperada 

2 1. Seob Peraküla piirkonna külastusobjekte, külastuskeskuse 

kodurada; 2 Riigimetsa ja metsanduse tutvustamine; 3. 

loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja hariduslike 

programmide ja sündmuste läbiviimine; 4. asub 

majandusmetsas väljaspool kaitseala 

RMK     rajatahvlid       

Saare 

õpperada 

(Silma 

looduskaitseal

a) 

2 1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatluskoht. 

2. Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Asukoht eramaal. 

2 

erama

a 

Silma LKA, skv infotahvel 

objektil, trükis 

infotahvel 

objektil, 

trükis 

    x x x x     

Saunja 

õpperada 

(Silma 

looduskaitseal

a) 

3 1. Üle eestilise tähtsusega õpperada. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. Silma õpikoja 

baasrada loodushariduse edendamiseks. 4. 

Linnuvaatluspaik. 5.Asukoht eramaal 

4 

erama

a 

Silma LKA, skv infotahvel 

objektil, 

rajatahvlid, 

trükis 

infotahvel 

objektil, 

trükis 

      x x x     

Tahu 

õpperada 

(Silma 

looduskaitseal

a) 

3 1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatluskoht. 

2. Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Lindude rände seirevaatluste koht. 4.  Asukoht eramaal. 

1 

erama

a 

Silma LKA, skv infotahvel 

objektil, trükis 

infotahvel 

objektil, 

trükis 

      x   x     

Kirimäe 

vaatetorn 

(Silma 

3 1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatluskoht. 

2. Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Asukoht eramaal. 

1 

erama

a 

Silma LKA,skv infotahvel 

objektil, trükis 

x               Kui maaomanik vastu, siis edaspidi võimalik 

paigaldada torn ka munitsipaalmaale 



looduskaitseal

a) 

Kividemaa 

rattarada 

3 1. Kohaliku ja piirkondliku tähtsusega rattarada. 2. Matka- ja 

tervisespordihuvilistele 

RMK, 

KOV, 3 

erama

al 

0 infotahvel 

objektil, trükis 

  x x x x x x     

Salajõe 

puhkekoht 

3 1.Kohaliku ja piirkondliku tähtsusega objekt 2. Hea ligipääs RMK Salajõe 

maastikukaitsea

la 

infotahvel 

objektil, trükis 

        x   x     

Salajõe 

matkarada 

3 Kohaliku ja piirkondliku tähtsusega objekt; 2. 

Looduskaitseliste väärtuste (karstiala) tutvustamine ja 

säilitamine. 3 Potentsiaalne koht loodusõppe programmi või 

nutiraja arendamiseks 

RMK Salajõe 

maastikukaitsea

la 

Infotahvel 

objektil 

    x x   Rada on viitadega tähistatud, kuid puudub raja 

alguses skeem ja info raja äärsete 

vaatamisväärsustega. 2020 paigaldatakse raja 

alguse huvipunktide infotahvlid, kuvatakse eraldi 

objektina RMK kodulehel 

Võnnussaare 

vaatetorn 

(Silma 

looduskaitseal

a) 

4 1. Kohaliku tähtsusega vaatetorn. 2. Ligipääs raskendatud. 

3. Kavandatud tulevikus likvideerida 

RMK Silma LKA, skv   x               torn asub riigimaal ja tuleks võimalusel säilitada ja 

korrastada; torn on oluline vaatluskoht, kust on 

võimalik saada ülevaade rannaniidu linnustikust 

(ka rändel peatujatest) ilma liike häirimata; torni 

likvideerimiseks peaks selge olema, et KKK-s 

planeeritud ligipääsuteed sinna kindlasti ei tehta 

ega korrastata; linnuhuviliste huvi, et jääks. See 

eeldab juurdepääsutee korrastamist. 

Roosta parkla 5 RMK külastustaristu puudub, teenindab avalikus kasutuses 

teeosana avalikku randa (leping KOV-ga tee kasutuseks) 

RMK Nõva LKA infotahvel 

objektil, trükis 

          x       

Jugapuulaan

e õpperada 

5 1.Kohaliku tähtsusega objekt. 2.kulgeb 4 eramaa 

metsateedel, ümbritseb majandusmets ja erametsade 

raied 

4 

erama

a 

  infotahvel 

objektil, trükis 

  x x       x     

Õmma raba 

onn 

5 1. Kohaliku tähtsusega objekt. 2. Ligipääs raskendatud. 3. 

Kavandatud likvideerida 

RMK Marimetsa-

Õmma hoiuala 

          x   x     

Läänemaa 

Suursoo MKA 

ja Leidissoo 

LKA 

infotahvel 

3  

RMK 
Läänemaa 

Suursoo MKA 

ja Leidissoo 

LKA  

infotahvel 

objektil  
         

Nõva 

looduskaitse

ala 

infotahvlid 

3  

RMK, 

KOV, 

era 

Nõva 

looduskaitseal

a  

infotahvel 

objektil  
         

                              

                 

                   

 

 

                             



 

 

 

 

 

 

2. Matsalu rahvuspargi külastusobjektide väärtused 

Loodushoiuo

bjekt 

Prio

rite

ets

us 

Prioriteetsuse hinnangu seletus 

Maao

mand 

(RMK, 

erama

a, 

JRO, 

KOV) 

Kaitseala , 

vöönd 

Looduskaitseli

sed 

väärtused 

Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamin

e 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Ettepanekud ja potentsiaalsed arengusuunad 

teavitamise kvaliteedi parandamiseks ja 

kaitseväärtuste säilimiseks 

Penijõe-

Aegviidu-

Kauksi 

matkatee 

1 1. Rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine. 3. Pärandkultuuri 

väärtuste tutvustamine.  

riigitee

, 

kohali

k tee, 

metsa

tee, 

RMK, 

erama

a 

Matsalu RP 

Matsalu pv 

infotahvel 

objektil 

x infotahvel 

objektil 

        x x   

Penijõe 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Ainuke avalik lõkkekoht Matsalu RP-s. 3. Matkatee Penijõe-

Aegviidu-Kauksi haru algus- või lõppunkti ööbimiskoht. 4. 

Loodushariduslike programmide läbiviimine (osalejatega 

lõkke tegemine, pikniku ja puhkekoht) 

RMK Matsalu RP 

Matsalu pv 

  x           x     

Rumba 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega objekt (matkateel matkajate 

ööbimiskoht) 

RMK 0       x       x     

Hirvepargi 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega objekt (matkatee Penijõe-

Aegviidu-Kauksi haru). 2. Looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine (kaitsealune Vana- Vigala 

Hirvepark). 3. Pärankultuuriline väärtus 

RMK kaitsealune 

Vana-Vigala 

Hirvepark 

x x infotahvel 

objektil 

        x x   

Keemu 

puhkekoht ja 

vaatetorn  

1 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Asukoht ühe olulisema Matsalu lahe väikesadama ääres, 

mis tagab ligipääsu lahele ja väinamerele, oluline 

kutselistele ja harrastuskaluritele, oluline päästeteenistusele 

veeohutuse seisukohalt, Matsalu lahe s ja Väinamere 

saarte seire teostamine. 4. Loodushariduslike programmide 

ja sündmuste läbiviimine. 5. Pärandkultuuriline tähtsus - 

Matsalu ja Keemu küla rahva jaanitulekoht ja külavain. 

Külakogukonna sündmused. 

RMK, 

erama

a 

Matsalu RP 

Matsalu pv 

infotahvel 

objektil  

infotahve

l objektil 

x   info objektil   infotahvel 

objektil 

infotahvel 

objektil (torni 

ohutus ja 

kasutusjuhen

d) 

    



Suitsu 

puhkekoht ja 

vaatetorn 

2 1.Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuriline tähtsus - tutvustab lootsikuehituse 

kultuuri, vanad kalurionnid. 4. Oluline harrastuskaluritele, 

paadi vette laskmise koht jõgedel liikumiseks. 5. Ettevõtjate 

poolt korraldatavate paadiretkede väljumiskoht. 6. 

Rahvuspargi kõige kõrgem vaatetorn 

RMK, 

erama

a, 

Maa-

amet, 

KOV 

Matsalu RP 

Matsalu metsa 

skv, Suitsu skv 

ja Jõgede skv 

infotahvel 

objektil 

x info kajastub 

matkaraja 

objekti 

infotahvlil 

(kalurionnid, 

lootsikuehitus, 

vana 

puitsild)) 

x info objektil   info 

kajastub 

matkaraja 

objekti 

infotahvlil 

(Suitsu e 

Tuudi jõgi) 

infotahvel 

objektil (torni 

ohutus ja 

kasutusjuhen

d) 

    

Suitsu 

matkarada 

3 1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuriline väärtus - tutvustab puisniite, heinaküün 

RMK, 

erama

a 

Matsalu RP, 

Suitsu skv 

infotahvel 

objektil 

x info kajastub 

matkaraja 

objekti 

infotahvlil 

(puisniidud, 

heinaküünid) 

x       info kajastub 

matkaraja 

infotahvlil 

    

Suitsu 

metsaonn 

3 1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Pärandkultuuriline tähtsus - taastatud heinaküün, 

puisniitude tutvustamine. 3. Loodushariduslike 

õppeprogrammide ja sündmuste läbi viimine. 

RMK Matsalu RP, 

Suitsu skv 

    info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

        x     

Kloostri 

vaatetorn 

2 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Oluline vaatetorn luhaelustiku jälgimiseks (põdrad, 

luhalinnud jne), fotograafidele. 4. Oluline koht 

harrastuskaluritele: paadi vette laskmise koht jõgedel 

liikumiseks; kalapüük kaldalt 

RMK Matsalu RP, 

Kasari luha ja 

rannaniitude 

skv 

infotahvel 

objektil 

info 

kajastub 

matkaraj

a  objekti 

infotahvlil  

info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil 

(Lääne Liisi 

laulud) 

  info objektil info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil 

(luhaniidud) 

info 

kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil 

(Kasari jõgi) 

infotahvel 

objektil (torni 

ohutus ja 

kasutusjuhen

d) 

    

Penijõe 

matkarada ja 

vaatetorn 

2 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine 

(roostik, ranna ja luhaniidud, loopealne ja puisniit). 3. 

Suurepärane koht vaatetornist roostiku elustikuga 

tutvumiseks, torni juures rookatusega puhkekohad). 4. 

Loodushariduslik tähtsus - omapead matkajad (KeA 

nutirada, infotahvlid), loodusõppeprogrammide ja 

sündmuste läbiviimine, rahvuspargi külastuskeskuse 

"kodurada". 5. Pärandkultuuriline tähtsus - kohapärimus, 

suuline pärand, pool-looduslikud kooslused, ajaloopärand 

RMK, 

erama

a 

Matsalu RP, 

Jõgede skv, 

Suitsu skv, 

Matsalu pv 

infotahvel 

objektil 

info 

kajastub 

objekti 

infotahvlil 

(roostikus 

elutseva

d linnud) 

infotahvel 

objektil 

  info objektil x x infotahvel 

objektil (torni 

ohutus ja 

kasutusjuhen

d), 

rajaskeemid, 

kariloomade

ga rajal 

käitumise 

infotahvel 

    

Marimetsa 

matkarada ja 

vaatetorn  

(Marimetsa 

LKA) 

2 1. Üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. Lääne-Eesti pikim 

matkarada. 4. Pärandkultuuriline tähtsus - kohapärimus, 

suuline pärand, raba ja inimene. 5. Metsa kõrvalkasutus 

(marjad, seened) 

RMK Marimetsa LKA, 

skv/osaliselt ei 

asu kaitsealal 

infotahvel 

objektil 

infotahve

l objektil 

infotahvel 

objektil 

infotahvel 

objektil 

  infotahvel 

objektil 

infotahvel 

objektil 

infotahvel 

objektil 

    

Rannajõe 

vaatetorn 

2 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Oluline vaatetorn luhaelustiku jälgimiseks (põdrad, 

luhalinnud jne), fotograafidele.  

RMK Matsalu RP, 

Haeska skv 

infotahvel 

objektil 

info 

kajastub 

objekti 

infotahvlil 

(luhalinn

ustik) 

          infotahvel 

objektil (torni 

ohutus ja 

kasutusjuhen

d) 

    



Salevere 

matkarada 

2 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuriline tähtsus: kohapärimus, suuline pärimus, 

ajaloomälestis (kalmed, kaitserajatise vall, 

põllukivihunnikud), kohaliku kogukonna jaanitulekoht. 4. 

Loodushariduslike programmide ja sündmuste läbiviimine. 

5. Asub enamuses eramaadel 

erama

ad (3 

tk), 

RMK 

Matsalu RP, 

Salevere skv 

x   info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

(Silma allikas, 

linnusevall, 

arheoloogilise

d leiud) 

    info kajastub 

objekti 

infotahvlil 

(Salevere 

lubjakivi 

astang) 

        

Tuhu 

matkarada ja 

vaatetorn 

(Tuhu LKA) 

2 1. Üle- eestilise tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. Suurepärane 

asukoht raba elustikuga tutvumiseks (riigitee läheb läbi 

suure rabamassiivi, objekt on maantee ääres). 4. 

Loodushariduslike õppeprogrammide ja sündmuste 

läbiviimine. 5. Vaatetorn "Trepp" omaette vaatamisväärsus. 

6. Vaatetornist rabalinnustiku seire 

RMK Tuhu LKA, Tuhu 

soo skv 

x             info objektil     

Eerik Kumari 

mälestuskivi 

3 1. Üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. Kultuuripärandiline 

väärtus (Matsalu kaitsealale aluse panijale, professor Eerik 

Kumarile pühendatud mälestusmärk kaitsealusel Kirbla 

pangal).  

RMK Matsalu RP, 

Matsalu pv 

infotahvel 

objektil 

  info kajastub 

objekti 

infotahvlil  

              

Karusselja 

puhkekoht 

3 1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine 

(kaitsealune üksikobjekt Karusselja pärn). 3. 

Pärandkultuuriline tähtsus (kohapärimus ja suuline pärand) 

RMK Matsalu RP, 

Kloostri skv 

infotahvel 

objektil 

                  

Nurga 

puhkekoht 

4 1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Pärandkultuuriline tähtsus - heinaküün, puisniitude 

tutvustamine 

RMK Matsalu RP, 

Puise skv 

x x infotahvel 

objektil 

(puisniidud) 

x             

Penijõe 

välibaas/Jõg

ede 

puhkekoht 

3 1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste (roostiku elustik) tutvustamine ja 

säilitamine. 3. Pärandkultuuriline tähtsus. 4. Peatuspaik 

veematkajatale, loodusvaatlejatele, harrastuskaluritele 

RMK Matsalu RP, 

Jõgede skv, 

Matsalu 

siselahe ja 

roostike skv 

                    

Põgari-Sassi 

rannaniit 

infotahvel 

3  

  

Matsalu RP  

infotahvel 

objektil 

         

Puise nina 

infotahvel 
3 

  

Matsalu RP 

infotahvel 

objektil 

         

Saastna 

poolsaar 

infotahvel 

3 

  

Matsalu RP 

infotahvel 

objektil 

         

Matsalu mõis 

infotahvel 
3 

  

Matsalu RP 

infotahvel 

objektil 

         

Kloostri mõis 

infotahvel 
3 

  

Matsalu RP 

infotahvel 

objektil 

         

Kiideva mõis 

infotahvel 
3 

  

Matsalu RP 

infotahvel 

objektil 

         



Palivere 

künnapuu 

infotahvel 

3 

  
Kaitsealune 

üksikobjekt 

infotahvel 

objektil 

         

Allika Puisniit 

infotahvel 
3 

  

Matsalu RP 

infotahvel 

objektil 

         

Nehatu 

looduskaitse

ala 

infotahvel 

3 

  

 

infotahvel 

objektil 

         

Puhtu 

Laelatu 

looduskaitse

ala 

infotahvel 

3 

  

 

infotahvel 

objektil 

         

Lihula 

looduskaitse

ala 

infotahvel 

3 

  

 

infotahvel 

objektil 

         

Panga tamm 

infotahvel 
3 

  
Kaitsealune 

üksikobjekt 

infotahvel 

objektil 

         

Näärikivid 

infotahvel 
3 

  
Kaitsealune 

üksikobjekt 

infotahvel 

objektil 

         

Marimetsa 

looduskaitse

ala 

infotahvlid 

3 

  

 

infotahvel 

objektil 

         

                              

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Vormsi maastikukaitseala külastusobjektide väärtused 

Loodushoiuobjekt 

Prior

iteet

sus 

Prioriteetsuse hinnangu seletus 

Maaoma

nd (RMK, 

eramaa, 

JRO, 

KOV) 

Kaitseala , 

vöönd 

Looduskaitselis

ed väärtused 
Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamin

e 

Jahindus, 

kalandus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Ettepanekud ja potentsiaalsed 

arengusuunad tevitamise kvaliteedi 

parandamiseks ja kaitseväärtuste 

säilimiseks 

Rumpo 

matkarada ja 

vaateplatvormid 

2 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  

2. Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 

3. Pärandkultuuri väärtuste tutvustamine. 4. Sotsiaalne ja 

kogukondlik väärtus (toetab kohalike turismiettevõtjate 

tegevust - ntx. loodusgiidid) 

RMK, 

eramaa 

Vormsi MKA, 

Rumpo skv 

infotahvel 

objektil 

info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

    info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

    

Huitbergi 

matkarada 

2 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  

2. Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 

3. Pärandkultuuri väärtuste tutvustamine. 4. Sotsiaalne ja 

kogukondlik väärtus (toetab kohalike turismiettevõtjate 

tegevust - ntx. loodusgiidid). 5. Geoloogiline väärtus - 

Huitberge korallriff 

RMK Vormsi MKA, 

Huitbergi pv 

infotahvel 

objektil 

    x   info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

  matkarada   Metsaelustik (linnud, taimed) on 

kajastatud; miks mitte ka metsandusest 

infot anda. 

Parunikivi 

puhkekoht 

3 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  

2. Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 

3. Pärandkultuuri väärtuste tutvustamine. 4. Sotsiaalne ja 

kogukondlik väärtus (toetab kohalike turismiettevõtjate 

tegevust - ntx. loodusgiidid) 

RMK Parunikivi 

üksikobjekti 

piiranguvöönd  

infotahvel 

objektil 

  infotahvel 

objektil 

    kajastub 

infotahvlik 

  matkamine, 

jalutamine 

  Looduskaitselised väärtused kajastatud 

(LK üksikobjekt, nimetatud ka teised 

saarel kaitse all olevad rahnud). 

Geoloogiline väärtus kajastatud 

(rahnud), Võiks lisada infot 

metsaeluatikust ja metsaväärtustest 

Saxby puhkekoht 3 1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  

2. Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 

3. Geoloogiline väärtus - Saxby rannik. 4. Pärandkultuuri 

väärtuste tutvustamine. 5. Sotsiaalne ja kogukondlik väärtus 

(toetab kohalike turismiettevõtjate tegevust - ntx. 

loodusgiidid). 5. Munitsipaalmaa (valla poolt  

detailplaneering) 

KOV Vormsi MKA, 

Saxby 

piiranguvöönd 

infotahvel 

objektil 

  kajastub 

infotahvlil 

    info kajastub 

matkaraja  

objekti 

infotahvlil  

  matkamine, 

jalutamine 

  Kavandada teine tahvel tuletorni juurde 

(riigimaa), mis kajastaks lisaks 

geoloogilistele väärtustele (Vormsi lade, 

neugrundbretšad) ka mereökosüsteemi. 

Norrby 

puhkekoht 

4 1. Piirkondliku tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste eksponeerimine ja säilitamine (PLK). 3. Ligipääsu 

tagamine merele harrastus- ja kutselistele kaluritele 

RMK Väinamere 

hoiuala 

x                   

Diby puhkekoht  4 1. Piirkondliku tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste eksponeerimine ja säilitamine (PLK). 3. Ligipääsu 

tagamine merele harrastus- ja kutselistele kaluritele 

RMK Väinamere 

hoiuala 

x                   

  

 

 
  



 

 

 

 

 

4. Osmussaare maastikukaitseala külastusobjektide väärtused 

 

Loodushoiuobjekt Prioriteetsus Prioriteetsuse hinnangu seletus 

Maaomand 

(RMK, 

eramaa, 

JRO, KOV) 

Kaitseala, vöönd 
Looduskaitselised 

väärtused 
Linnustik Pärandkultuur 

Metsaelustik, 

metsade 

majandamine 

Jahindus, 

kalandus,korilus 

Maastikuline, 

sh. 

geoloogiline 

Meri jt 

veekogud 

(obj.asend 

veekogu 

ääres) 

Looduses 

liikumine 

(matkamine, 

rahvasport, 

jalutamine) 

Pargid 

Ettepanekud ja potentsiaalsed 

arengusuunad teavitamise 

kvaliteedi parandamiseks ja 

kaitseväärtuste säilimiseks 

Osmussaare 

matkarada 

2 1. Üle eestilise, rahvusvahelise ja piirkondliku 

tähtsusega rada. 2. Looduskaitseliste, 

pärandkultuuriliste ja militaarpärandi väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine. 3. Loodusretkede 

läbiviimine.  

RMK Osmussaare MKA, 

Tuletorni pv, Bieni 

pv, Osmussaare skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

infotahvel 

objektil 

infotahvel 

objektil 

    infotahvel 

objektil 

x x     

Lõunasadama 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku ja rahvusvahelise tähtsusega  lõkkekoht. 

2. Saarel randujatel võimalik ülesõitu oodata, tormi või 

valju tuule korral või puhkuse eesmärgil ööbima 

jääda. 3. Looduskaitseliste ja pärandkultuuri väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine 

RMK Osmussaare MKA, 

Lõunasadama pv 

infotahvel 

objektil, trükis 

x x   x x x x     

Kaksikute 

lõkkekoht 

2 1. Piirkondliku tähtsusega lõkkekoht. 2. 

Looduskaisteliste väärtuste säilitamine  

RMK Osmussaare MKA, 

Osmussaare skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

x     x x x x     

Tiidu lõkkekoht 3 1. Piirkondliku tähtsusega lõkkekoht. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste säilitamine  

RMK Osmussaare MKA, 

Osmussaare skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

x       x x x     

Kabeli puhkekoht 3 1. Piirkondliku ja rahvusvahelise (rootslased) 

tähtsusega puhkekoht. 2. Pärandkultuuri tutvustamine 

ja säilitamine. 3. Looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine.  

RMK Osmussaare MKA, 

Osmussaare skv 

infotahvel 

objektil, trükis 

  x     x   x     

                              

                

 


