
Lisa 4  Tallinna külastusala külastuskorralduskava osas laekunud 

ettepanekud 

Külastuskorralduskava koostamise käigus on kava materjalid üleval 

www.rmk.ee lehel ja ettepanekuid on võimalik esitada nii töörühma liikmetel 

kui ka huvitatud isikutel. Lisas 4 on esitatud taristu arendamist ja majandamist 

puudutavad ettepanekud. Teavitamist puudutavad ettepanekud on esitatud 

Lisa 3. Muud märkused ja kommentaarid on võetud teadmiseks või vastavalt 

vajadusel täiendatud külastuskorralduskava tekstilist osa.  

1. Ettepaneku/ probleemi esitaja: Jürgen Kusmin 

Ettepanek või probleem Matkatee lõigu korrigeerimine Vana-Vigala ja Konuvere 

vahel eesmärgiga kaasata rajale Relvastatud Võitluse Liidu 

(RVL) Põrgupõhja staabipunker 

Ettepaneku või 

probleemi sõnastus 

Praegune matkatee trass möödub lähedalt ühest vabariikliku 

tähtsusega objektist (Põrgupõhja punker), rajatrassi 

mõningase muutmisega mööda metsateid ja sihte saaks 

objekti lülitada matkatee huviväärsuseks 

Miks on see tähtis? Tegu on taastatud punkriga koos ekspositsiooniga, mida 

haldab MTÜ Põrgupõhja selts 

(martin.andreller@mnemosyne.ee; 503 7152) Viide: 

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5rgup%C3%B5hja_

punker 
Kelle jaoks on see tähtis? RVLi tegevus mängis Eesti ajaloos piisavalt suurt rolli, et 

ajaloohuvilised matkajad seda teaks ja paiga külastamist 

hinnata oskaks. 

Mis faktid toetavad 

ettepanekut/ probleemi? 

Taastatud punkri olemasolu. 

Mis juhtub kui 

ettepanekut ei rakenda/ 

probleemiga ei tegele ? 

Matkatee „haardeulatuses“ (ca 1 km) riigimaal olev 

atraktiivne huviväärsus jääks matkateega seostamata. 

Seisukoht Matkatee trassi lähiümbruses  olevatele huviobjektidele 

soodustame viitamist.  
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2. Ettepaneku/ probleemi esitaja: Reelika Vaabel Raplamaa Arendus- ja 

Ettevõtluskeskus 

Ettepanek või probleem Raplamaa rabateedel ei ole võimalik järvele ringi peale 

teha. 

Ettepaneku või probleemi 

sõnastus 

Seda nii Jalase, Paluküla-Loosalu kui Rabivere rabateel. Just 

hiljuti käidud Paluküla-Loosalu rabas 20.10 tulid vastu mitu 

paarikest, kelledest üks kohe küsis, kas see tee viib Kaiu 

poole tagasi ja saab ümber järve? 

Miks on see tähtis?  Nr 1- ei pea kogu aeg kedagi mööda lubama, sest käiakse 

ringiratast. Ja tunne on ka privaatsem, mida ju tegelikult 

minnaksegi metsa/rabasse otsima.  

Kelle jaoks on see tähtis? Eelkõige külastajatele 

Mis faktid toetavad 

ettepanekut/ probleemi? 

 Inimestele meeldib teha jalutuskäiku, kust ei pea tagasi 

keerama, vaid kui jõuab kuhugi välja, kasvõi oma autoni.  

Mis juhtub kui ettepanekut 

ei rakenda/ probleemiga 

ei tegele ? 

 Sellisel juhul ei ole need rabateed nii heas soosingus. 

Seisukoht  Uuritakse radade muutmisvõimalust kaitseala valitsejalt 

(Keskkonnaamet) 

 

3. Ettepaneku/ probleemi esitaja: Reelika Vaabel, Raplamaa Arendus- ja 

Ettevõtluskeskus 

Ettepanek või probleem Paluküla-Loosalu matkarajal Paluküla poolt minnes ei ole 

ühtegi pinki või istumiskohta 

Ettepaneku või probleemi 

sõnastus 

Palume paigaldada raja lõppu ja supluskoha juurde pingid. 

Miks on see tähtis? Matkal olles, eriti rabas tahavad inimesed jalga puhata ja 

vaadet nautida, tihti piknikku pidada ja sealjuures võiks 

selleks olla mõned pingid, mis seda abistavad.  

Kelle jaoks on see tähtis?  Eelkõige külastajad. 



Mis faktid toetavad 

ettepanekut/ probleemi? 

20.10.2019 raba külastusel ilmnes asjaolu, et istuda polnud 

kuhugi. 

Mis juhtub kui ettepanekut 

ei rakenda/ probleemiga 

ei tegele ? 

Minnakse rabasse lootuses, et saab sealolemist nautida, aga 

ilmneb, et peab maha istuma või kohe tagasi minema. 

Seisukoht Võetakse taristu edasisel planeerimisel arvesse 

 

4. Ettepaneku/ probleemi esitaja: Reelika Vaabel, Raplamaa Arendus- ja 

Ettevõtluskeskus 

Ettepanek või probleem Varbola linnuse käimla viidastamata, viitasid on seal üldse 

vähe. 

Ettepaneku või probleemi 

sõnastus 

14.10.2019 Varbola linnusel käies ei leia käimlat üles, kuna 

parklast ei suuna selleni ükski viit.  

Miks on see tähtis? Inimesed teevad oma häda suvalise puu või põõsa taha. 

See ei ole hea variant. 

Kelle jaoks on see tähtis? Kõik külastajad, giidid, reisikorraldajad. See on külastajate  

vastuvõtmise A ja O. 

Mis faktid toetavad 

ettepanekut/ probleemi? 

 14.10.2019 külastusel puudusid viidad, käimla, mille lõpuks 

üles leidsime oli väga kena ja viisakas. 

Mis juhtub kui ettepanekut 

ei rakenda/ probleemiga 

ei tegele ? 

Külastajad pettuvad, kui käimlat ei leia, teevad oma hädad 

suvalisse kohta ja reostavad kogu ala. 

Seisukoht Parandatakse viidatust 

 

5. Ettepaneku/ probleemi esitaja: eraisik, J. R. 

Ettepanek või probleem Palukülast-Loosalu järveni kulgeva matkatee laudtee 

metsaalune osa oli puulehtede ja märja tõttu väga libe. 

Kõndimine oli pingutav ja laudtee ääres puhkamiskohti ei 

olnud. 

Ettepaneku või probleemi 

sõnastus 

Palun kaaluda võimalust metsas olev laudtee katta 

võrguga, et vähendada kukkumise ohtu. Meie seltskonnas 

üks naisterahvas libises ja kukkus laudteelt maha. Õnneks ta 

ei saanud viga. Võiks teha mõne istumiskoha sh ka järve 

äärde. 

Miks on see tähtis? Kohati on laudtee maapinnast väga kõrgel ja libisedes võib 

jalutaja end tõsiselt vigastada.  

Kelle jaoks on see tähtis? Kõigile matarajal  liikujatele 

Mis faktid toetavad 

ettepanekut/ probleemi? 

Sügisel lehed langevad laudteele ja hoiavad niiskust, mis 

teeb puidu libedaks.  

Mis juhtub kui ettepanekut 

ei rakenda/ probleemiga 

ei tegele ? 

Keegi võib tõsiselt viga saada.  

Seisukoht Laudtee libedust vähendatakse metsa vahel võrgu 

paigaldamisega. Täiendatakse infot ja rajale planeeritakse 

puhkekohad.  

 


