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Sissejuhatus 
RMK külastusalade jaoks oli 2020. aasta tavapäratu. Seoses koroonaviiruse levikust 

tingitud eriolukorra kehtestamisega 12.03. - 17.05.2020 algas külastusperiood 

tavapärasest ca 2 kuud varem. Inimestele soovitati eriolukorra ajal linnadest väljas 

loodusradadel liikumist ja vabas õhus olekut. RMK hallatavate külastusobjektide 

külastuskordade arv üle  Eesti tõusis võrreldes 2019. aastaga 300 000 võrra, ulatudes 

2,9 miljoni külastuskorrani. Pakutavate võimaluste vajalikkust näitab Turu-uuringute AS-

i 2020. aasta oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise 

uuring, mille käigus selgus, et kui 2012. aastal pidas RMK loodud puhkamise ja liikumise 

võimalusi vajalikuks 85%, siis 2020. aastal 97% vastanutest. 

 

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2020. aasta väljakutseid 

pakkuv aasta. Eriolukorra tõttu olid külastuskeskused 16. märtsist kuni 15. maini suletud. 

Loodusõppeprogrammide tegemine kevadperioodil oli täielikult peatatud, osa 

programme lükkus edasi sügisesse või jäi üldse ära. Külastuskeskuste avamise järel jäid 

kehtima erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse 

leviku tõkestamiseks.  

Erinevatest piirangutest tulenevalt vähenes külastuskeskuste külastatavus ja 

intensiivistus www.loodusegakoos.ee veebilehe külastatavus ning RMK Loodusega 

koos mobiilirakenduse kasutus. Sellest tulenevalt pandi teavitustöös suur rõhk kodulehe 

info ajakohasusele ja täiendamisele erinevate juhistega. Kodulehel loodi alamleht 

„Juhised targaks looduskülastuseks“. Külastuse hajutamiseks pakuti välja lisaks väga 

tuntud külastusobjektidele alternatiivseid võimalusi looduspuhkuseks. Loodi videoklipp 

„Lähen metsa, järgin juhiseid“. Samuti valmis prügi liigiti kogumise teadvustamiseks 

veebipõhine mäng „Sordi oma prügi“ ja kodulehele loodi alateema „Prügivabalt 

looduses“. 

Külastustaristu hoolduse osas tihendati igapäevast hooldussagedust. Varasemaga 

võrreldes kasutati märgatavalt enam puhastus- ja desovahendeid. Hoolduse käigus 

teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide 

rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu 

rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel. Rekonstrueerimisel 

kasutati nii RMK kui ka EU rahalisi vahendeid. 

 

 

 



1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud 

1.1. Külastajauuring 

2020. aastal oli kavas läbi viia külastajauuring Nõva puhkealal, Matsalu rahvuspargis,  

Vormsi maastikukaitsealal, Osmussaare maastikukaitsealal. Koroonaolukorrast 

tingituna lükkus kevadesse planeeritud uuringu algus edasi 2020. aasta juuli kuusse ja 

uuring kestab kuni 2021. aasta juuli keskpaigani.  

1.2. Külastusmahu seire 

2020. aastal algas loendusperiood tavapärasest varem, seda tingituna 

koroonapiirangutest tulenevalt varem alanud külastushooajast ja loendusperioodi 

varem alustamist võimaldasid ka ilmastikuolud.  

 

 

Joonis 1. Nõva puhkeala ja külastuskeskuse, Osmussaare maastikukaitseala, Matsalu 

rahvuspargi ja külastuskeskuse, Vormsi maastikukaitseala, Marimetsa looduskaitseala 

ja Tuhu looduskaitseala külastatavus 2020. aastal.  

Nõva-Matsalu külastusala külastuse raskuskese on Nõva puhkealal. Külastusmahu 

poolest järgnevad Matsalu rahvuspark, Vormsi maastikukaitseala, Marimetsa 

looduskaitseala ja Tuhu looduskaitseala sarnase külastatavusega ning Osmussaare 

maastikukaitseala.  

2020. aastal käisid külastajad avastamas ka varasemalt vähem tuntud objekte, 

eelneva aastaga võrreldes käis külastajaid rohkem näiteks Tuhu matkarajal, 

Marimetsa matkarajal, Saare õpperajal, Põõsaspea puhkekohas. Peraküla telkimisalal 

oli külastusmaht stabiilne, kuid rohkem käis külastajaid Peraküla piirkonnas paiknevatel 

külastusobjektidel tervikuna, Keibu lõkkekohtades ning Matsalu rahvuspargis 

paiknevas Keemu puhkekohas. Veidi vähem käisid külastajad Osmussaare 

maastikukaitsealal ja Vormsi maastikukaitsealal, seda tõenäoliselt erinevatest 

piirangutest tingituna (kevadel ei pääsenud külastajad saartele). Vähenes ka 

külastuskeskustes teavet saanute hulk.  
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Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele 

liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), 

laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga. 

Tabel 1. Nõva-Matsalu külastusala külastusobjektide külastatavus loendusperioodil.  

Külastusobjekt Külastatavus 2020 

Keibu lõkkekohad 18 100 

Metskonna puhkekoht, Metskonna parkla, 

Lepaaugu lõkkekoht, Lepajõe parkla  

49 900 

Peraküla - Ähijärve matkatee haru algus, 

Peraküla telkimisala, Allikajärve lõkkekoht, 

Uuejõe lõkkekoht ja vaateplatvorm, Uuejõe 

sauna lõkkekoht ja Uuejõe parkla, 

Toatsejärve puhkekoht, Liivanõmme 

õpperada, Liivase ranna – Peraküla 

õpperada 

131 800 

Põõsaspea puhkekoht  24 200 

Saare õpperada  2 500 

Marimetsa matkarada 11 700 

Osmussaar 3 900 

Keemu puhkekoht  18 800 

Penijõe matkarada  2 600 

Tuhu matkarada  10 700 

Rumpo matkarada  12 600 

 

 

1.3. Külastusobjektide seisundi seire 

Käesolevas peatükis on käsitletud külastusobjektide seisundi seire objektide pinnase ja 

alustaimestiku seisundi andmeid. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on 

leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis. Nõva puhkeala objektidel on 

Külastusobjektide seisundi seire toimunud kolmel korral – 2010. 2016. ja 2020. aastal. 

Vormsi ja Osmussaare objektid kaasati seiresse 2020. aastal. Matsalu rahvuspargi 

külastusobjektidel toimus seire 2019. aasta sügisel ning külastuskorralduskava 

valmimisel olid andmed töötlemisel.  

 

Nõva puhkalal toimus viimane seirering 2020. a. Seiresse oli kaasatud 20 seireobjekti, 

millest pinnase ja alustaimestiku seisund olemasoleva metoodika alusel hinnati 14 

objektil. Ülevaate objektide jagunemisest pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi1 

(edaspidi ka PAI) väärtuse alusel seisundiklassidesse2 annab joonis 2. Hinnatud 

                                                 
1 Pinnase ja alustaimestiku seisundi indeks (lüh. PAI) arvutatakse alalistel seiretransektidel hinnatavatel 

prooviruutudel esinenud kahjustusastmete kaalutud keskmisena. PAI võimalik väärust on 1…6. Objektidel, 

millel taimestiku katteväärtus rekreatiivse kasutuse mõjul ei ole vähenenud (nt tallamiskindlad kõrrelistega 

kaetud alad) on PAI väärtus kokkuleppeliselt „üks“. PAI väljendab ala pinnase ning alustaimestiku 

seisundit – mida suurem on indeksi väärtus, seda halvem on pinnase ning alustaimestiku seisund. 
2 Seisundiklass määratakse PAI väärtuse alusel järgmiselt: väga hea (PAI väärtus 1…2); hea (2,1…3); 

rahuldav (3,1…4); mitterahuldav (4,1…5); väga halb (5,1…6). 



seireobjektidest oli seisund väga hea või hea kokku 64,3% objektidest. Mitterahuldavas 

või väga halvas seisundis objekte ei esinenud.  

 

 
Joonis 2. Nõva puhkeala seireobjektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundiklassidesse 2020. aastal.  

 

2020. a. toimus kordusseire 11 objektil (eelmine seirering 2016. a.); pinnase ja 

alustaimestiku seisund olemasoleva metoodika alusel hinnati 9 objektil. 2016. ja 2020. 

aasta võrdlusel oli seitsmel objektil (77,8%) pinnase ja alustaimestiku seisund stabiilne3 

või suhteliselt stabiilne (joonis 3). Suurema muutusega objektidest oli Keibu lõkkekohal 

I seisund paranenud ning Allikajärve lõkkekohal halvenenud.  

 

 
Joonis 3. Nõva puhkeala kordusseire objektide arvuline ja protsentuaalne jagunemine 

pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtuse muutuse alusel 2016. ja 2020. aasta 

võrdlusel. 

Varasemalt (2016. aastal) oli külastuse paremaks suunamiseks soovitatud 

külastusmahu tõusu korral vormistada parkla piiretega Tänavjärve lõkkekohas ning 

võimalusel ka Allikajärve lõkkekohas ning maastiku seisundi parandamiseks vajalik 

piirete paigaldamine Veskijärve lõkkekohas.  

Tänavjärve lõkkekohas oli  2010. ja 2016. pinnase ja alustaimestiku seisund suhteliselt 

stabiilne ning 2016. ja 2020. a võrdlusel senise külastuskoormuse juures stabiilne. 

Märgata on pinnase tihenemist tee välisel alal, puujuurte paljandumist. Planeeritav 

objekti juurdepääsutee korrastamine võib külastusmahtu tõsta ning praegune objekti 

planeering ei taga sõidukitega liiklemist vaid selleks ette nähtud teel ja tugevdatud 

                                                 
3 Objekti pinnase ja alustaimestiku seisundi muutus arvestatakse kahe seirekorra PAI väärtuse erinevuse 

alusel; muutuse suurust eristatakse järgmiselt: PAI väärtuse erinevus 0,0 – stabiilsed; PAI väärtuse erinevus 

≤0,2 – suhteliselt stabiilsed; PAI väärtuse erinevus ≥0,3 – muutus märgatavam. 
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pinnasega parkimisalal. Objekti pinnase ja taimekoosluse paremaks kaitseks on 

meetmed kavandamisel ning projekteerimine toimub 2021. aastal.  

Allikajärve lõkkekohas oli pinnase ja alustaimestiku seisund 2010. ja 2016. a võrdlusel 

suhteliselt stabiilne. 2020. aastaks oli seisund halvenenud (PAI muutus +0,3). Muutus oli 

tulenev taimkatte taandumist tugevama tallamiskoormusega alal ning ka 

tallamistunnustega ala mõningasest laienemist. Ühe maastikukaitselise meetmena on 

2021. a. töös Liivanõmme õpperaja algus- ja lõpp-punkti viimine Allikajärve lõkkekohalt 

Peraküla telkimisalale.  

Veskijärve lõkkekohas oli pinnase ja alustaimestiku seisund 2010. ja 2016. a. võrdlusel 

vähesel määral halvenenud (seisund suhteliselt stabiilne); 2016. ja 2020. aasta 

võrdlusel oli seisund stabiilne.  

2020. aastal ületas rahuldavas seisundis olevatest objektidest kolmel – Peraküla 

telkimisala, Lepaaugu lõkkekoht ja Keibu lõkkekoht II, PAI väärtus jätkuvalt lubatud 

muutuste piiri4. 2010. ja 2016. aasta võrdluses kõigi kolme objekti seisund paranes ning 

2020. aasta andmetel oli Peraküla telkimisalal ja Lepaaugu lõkkekohal stabiilne ning 

Keibu lõkkekohal II vähesel määral paranenud (PAI muutus -0,1). 

Peraküla telkimisalal varasemate maastikukaitseliste tööde raames loodud 

külastusobjekti planeering toimib ning praeguse külastusmahu juures tagab seisundi 

stabiilsuse. Luitel on kohati märgata puujuurte paljandumist.  

Lepaaugu lõkkekohas  oli seisund stabiilne. Praeguse planeeringu  juures on Lepaaugu 

lõkkekoha parkimisala ka üks rannaala külastaja  parkimisvõimalustest. Võttes arvesse 

alal üldist parkimiskohtade vähesust, on planeeritud Metsakonna-Lepaaugu piirkonna 

külastustaristu rekonstrueerimise projekteerimise (2021. a) raames leida parkimiseks 

lisavõimalusi ja parkimiskorraldusele parem lahendus.  

Toatsejärve puhkekoha ja Õmma raba metsaonni maastiku tallamisõrnusest 

tulenevalt on seire raames antud majandamissoovitus maastikukaitseliste meetmete 

rakendamiseks. Toatsejärve puhkekohal on järve kaldal puujuured paljandunud ja 

kohati kahjustunud. Olemasoleva laudtee ja purde rekonstrueerimisel on soovitatav 

puhkekohas laudteed täiendada laudteelaiendi vms järve kaldal.  

Õmma raba metsaonnile juurdepääs on raskendatud. Osalt on rabas pehmed ja 

läbimatud lõigud, mistõttu tallatava ala laius on suurenenud. Metsaonni ja lauka 

vahelisel alal on pinnas kohati väga pehme ning ala tugevate tallamistunnustega. 

Meetmed on kavandamisel,  projekteerimine 2021. aastal. 

Kirimäe vaatetorni juurdepääsutee on halvas seisundis. Vaatetorn asub eramaal ja 

sinna viivat teed kasutavad kalamehed maasturitega paatide vette laskmiseks. Kuna 

tee ja torn asuvad eramaal, puudub RMK-l võimalus eramaal liiklemise korraldamiseks. 

Kuna ka torni ümbruse vaadete avamine on RMK jaoks tänu eraomandile 

                                                 
4 Lubatud muutuste piir – kokkuleppeline pinnase ja alustaimestiku seisundi indeksi väärtus (PAI=3,3), 

mille ületamisel võib vastavalt objekti suurusele või kasvukohatüübile olla vajalik erinevate 

maastikukaitseliste meetmete rakendamine. 



raskendatud vähendab pealetungiv võsa torni tulevikuperspektiivi ja mõttekust selles 

asukohas torni jätkuvalt hallata. Tulenevalt ka kaitsekorralduskavast on tulevikus 

ettepanek teha koostööd Lääne-Nigula vallaga ning rajada uus vaatetorn valla 

maale parkla lähedale.  

Matsalu rahvuspargi külastusobjektidel toimus seire 2019. aastal. Seiresse oli kaasatud 

10 seireobjekti, millest pinnase ja alustaimestiku seisund olemasoleva metoodika alusel 

hinnati kaheksal objektil. Objektide maastiku seisund oli väga hea. Matsalu 

rahvuspargi külastusobjektide koosseisu jäävad ka Rumba ja Hirvepargi lõkkekoht. 

Mõlema näol on tegu RMK matkatee objektidega.  

Vormsi maastikukaitseala objektidel toimus külastusobjektide seisundi seire 2020. 

aastal neljal seireobjektil. Objektide pinnase ja alustaimestiku seisund oli väga hea 

ning ühel objektil, Parunikivi puhkekohal, hea. Parunikivi puhkekoha juures oleval tee 

laiendil on parkimise ja sõitmisega hakanud puujuured paljanduma ja on osaliselt 

kahjustunud. Tallamise tugevam mõju on lokaalne, jäädes enamuses parkimiseks 

kasutatava ja Parunikivi vahelisele alale.   

Vormsi alapõhise soovitusena on seires toodud objektidel oleva info täiendamise 

vajadus. Vormsi maastikukaitsealal ei ole RMK hallatavate külastusobjektide hulgas 

ametliku vormistusega lõkkekohta. Seire ajal oli omavoliliselt rajatud lõkkease kahel 

seireobjetkil – Diby ja Norrby puhkekohal, kus sõidetakse mootorsõidukitega kallasrajal 

paatide veeskamiseks. Diby ja Norrby puhkekohtades olevatele kunagistele 

piirivalverajatistele teostati 2020. aastal ehitustehniline audit, et hinnata võimalust, 

nende rajatiste rekonstrueerimiseks vaateplatvormideks. Tulevikus paigaldada 

vaateplatvormide juurde (külge) ka teabetahvlid Vormsi maastikukaitseala 

kaitseväärtuste ning käitumisreeglitega. Mõlemas kohas asuvad ajaloolised 

lautrikohad, ning Dibys on see kantud EHR i Diby sadamana. Norrbys kuulub RMK-le 

sadama kõrval väike kinnistu, millel asub piirivalverajatis, Norrby sadam ei kuulu RMK-

le. Mõlema puhkekoha arendus ei kuulu kava kohaselt I prioriteedi tegevuste hulka, 

kuid teostatud uuringud võimaldavad tulevikus edasisi tegevusi kavandada. 

Osmussaare maastikukaitseala objektidel toimus seire 2020. aastal. Seiresse oli 

kaasatud 5 seireobjekti, millest seisund hinnati metoodika alusel neljal objektil. Kõigi 

seireobjektide pinnase ja alustaimestiku seisund oli väga hea. Nii Tiidu, Kaksikute 

lõkkekohal kui ka Lõunasadama lõkkekohtadel on tallmaise mõju tugevam vahetult 

külastustaristu suurema kasutusega elementide juures (kohati kiviklibu).  

 

1.4. Ressursi seire 

RMK külastusaladel  tõusis üle-eestiliselt 2020. aastal kogutud jäätmete hulk 35%, 

kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud külastusperioodi pikenemisest ja 

külastuse suurenemisest ning osadel aladel ka uute külastusobjektide või 

lõkkeasemete lisandumisest. 

Nõva puhkeala külastusobjektidelt koguti jäätmeid 534 m³, Matsalu rahvuspargis 23 

m³ ja Osmussaare maastikukaitsealal 36 m³.  



Ülevaate külastusalal tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest 

annavad joonis 4 ja joonis 5. 

 

Joonis 4. Nõva puhkeala, Matsalu rahvuspargi ja Osmussaare maastikukaitseala 

külastusobjektidelt  kogutud jäätmed. 

Lõkkepuid kulus Nõva puhkeala külastusobjektidel 133 m³, Matsalu rahvuspargis 5 m³. 

Joonis 5. Nõva puhkeala ja Matsalu rahvuspargi külastusobjektidel kasutatud 

lõkkepuud. 

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine 

Loodusteadlikkuse edendamiseks tuli leida uusi kontaktivabu lahendusi. Aprillis võeti 

kasutusele Loquizi tarkvara platvorm, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK 

külastusobjektidel harivate nutimängude mängimiseks. Matsalu rahvuspargi 

külastuskeskus pakkus 1 mängu Penijõe matkarajale  ning Nõva külastuskeskus pakkus 

7 erinevat mängu.   

Looduskaitse 110. sünnipäeva tähistamiseks kutsus RMK koostöös geopeituse 

kogukonnaga (sh MTÜ Geopeitus) alates 1. augustist inimesi rahvusparkidesse 

(Alutaguse, Karula, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Vilsandi) geopeitust mängima, 

mille tarbeks loodi vastav aarete seeria LK110, kus tutvustati põnevaid lugusid ja 

huvitavaid fakte vastava rahvuspargi ajaloost ning loodusväärtustest jms. Matsalu RP 

sai selleks puhul peidetud 9 aaret.  

0

100

200

300

400

500

600

Nõva puhkeala

jäätmed m³

Matsalu rahvuspark

jäätmed m³

Osmussaare

maastikukaitseala

jäätmed m³

2020

0

20

40

60

80

100

120

140

Nõva puhkeala

lõkkepuud m³

Matsalu rahvuspark

lõkkepuud m³

2020



Alustati erinevate õppe- ja teavitavate videote tegemist külastuskeskuste kodulehe 

tarbeks. Nõva külastuskeskusel valmis video „Kuidas määrata puu vanust kõrgust ja 

diameetrit?“. Seati üles kaks vahetuvat näitust. Näitus „Puud“ pakkus maailma puude 

kõrval põnevat teadmist ka kodumaiste puude kohta. Mai algusest kuni augusti lõpuni 

oli keskuse teisel korrusel külastajatele avatud väga põnev näitus „Putukatena (-ga), 

(-ta)“, mis osutus väga populaarseks. Sügisel oli lühikese ajavahemiku jooksul avatud 

ka seeni tutvustav väljapanek. 

Matsalu rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 3098 inimest ja erinevatest 

loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 

2018 inimest. Nõva külastuskeskusest sai teavet 4213 inimest ja erinevatest 

loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 

2923 inimest. Osmussaare teabepunktis sai teavet 3231 inimest. 

 

3. Hooldus ja rekonstrueerimine 

Nõva-Matsalu külastusala ja selle külastuskeskuste tegevuseks kasutati 2020. aastal 

otsekuludena kokku 168 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati külastustaristu 

majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, muudatuste 

elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi säilitamiseks, 

külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes läbiviidavate 

loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu korrashoiule kasutati 

100 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 25 tuhat eurot ning 

loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 43 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste 

korrashoiule 34 tuhat eurot.  

Külastustaristu rekonstrueerimiseks kasutati (koos meetme määrusest tuleneva 

omaosalusega) 2020. aastal ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, valmis Suitsu vaatetorni 

ehitusauditi aruanne (kogumaksumus 840 eurot).  

Loodusteadlikkuse edendamisest  ja  teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel 

3. Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. 

Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2. 

Hooldustööde osas oli aasta väljakutseid pakkuv. Lisaks tavapärasele hooldusele tuli 

koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata külastusobjektide puutepindade 

desinfitseerimisele, millest tulenevalt suurenes hoolduse maht külastusobjektil. Samas 

suurenes vajadus külastajate hajutamiseks, suunamiseks ning teavitamiseks, et 

külastajad avastaksid lisaks populaarsetele külastusala objektidele ka 

vähemkülastatavaid objekte.  

Tulenevalt 2020. aasta eripäradest ja väljakutsetest oli muudatusi mitmete 

arendusplaanide osas. Tehti põhjalikku eeltööd arenduste ettevalmistamise ja 

lähteülesannete koostamisega. Mitmete 2020. aastal ette valmistatud suuremate 

arenduste projekteerimine on planeeritud aastal 2021 (Lepaaugu piirkonna arendus, 

Tänavjärve lõkkekoha arendus, koostöös metsaparandusosakonnaga 

ettevalmistused Tänavjärve tee projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks). Samuti sai 



läbi viidud mitmed mõõdistus- ja projekteerimistööd, et 2021 aasta alguses saaks 

alustada hankeprotsessidega (Õmma laudtee ja Marimetsa raja rekonstrueerimine). 

Valmis sai ka mitu suuremat projekteerimist, millega järgmisel aastal saab minna 

ehitushankesse (Penijõe matkaraja, Salevere trepi ja Õmma onni katuse 

rekonstrueerimine). 

Penijõe linnupargi arenduse eeltööna on vajalik enne lähteülesande koostamist 

Penijõe pargi puude inventeerimine ja nn pargi hoolduskava koostamine, mis annaks 

suunised (lähtuvalt Penijõe linnupargi ideekavandist) sisendile taristu paigutuse osas, 

tagamaks taristu turvalisus külastajatele. Vajalik on pargi inventuur ja geodeetilise 

aluse tellimine. 

  

 

 



Tabel 2. Nõva-Matsalu külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020. 

Külastusobjekt 
Kaitseala, 

vöönd 
Arengusuunad Tegevus Tegevuse kirjeldus 

Planeeritud 

tööde teostamise 

periood 
2020. aastal 

teostatud tööde kirjeldus 

          
2020-

2022 

2023-

2029 

Nõva puhkeala 

Peraküla-Ähijärve 

matkatee  km 
Nõva LKA 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                               

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

tähistuse uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x 
 

Vihterpalu 

lõkkekoht 

Keskkonna-

registri 

veekogude 

nimistuVEE11

01700_Vihter

palu jõgi  

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                   

Taristu kvaliteedi  

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont, vajadusel 

uuendamine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine  Infotahvli paigaldamine x   

Peraküla 

telkimisala 

Nõva LKA 

Liivase pv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                        

Ala laiendamine                                                                  

Taristu kvaliteedi tõstmine                                           

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                          

Külastuse suunamine                                                       

Erivajadustega 

külastajate taristu 

arendamine                    

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Ala planeeringu uuendamine  x  

   Taristu rajamine 
Vastavalt projektile taristu 

rajamine  
 x  

      Taristu rekonstrueerimine 
Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine 
 x  

      Teavitamine Infomaterjalide uuendamine 

 

x 

 



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont, vajadusel 

uuendamine 

x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine, sh. piirete 

uuendamine 

Liivaseranna-

Peraküla 

õpperada 

Nõva LKA 

Liivase pv 

Peraküla skv 

Teiste objektidega 

sidumine                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                        

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

tähistuse uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus ja 

uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

Toatse järve 

puhkekoht 

Nõva LKA 

Peraküla skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu uuendus   x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

vajadusel uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Allikajärve 

lõkkekoht 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                        

Ala laiendamine                                                                  

Taristu kvaliteedi tõstmine                                           

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine 

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Projekteerimine Ala planeeringu uuendamine x 

  

      Taristu rekonstrueerimine 
Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine  
x x Silla rekonstrueerimise eeltööd 

      Teavitamine Infomaterjalide uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

vajadusel uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Liivanõmme 

õpperada 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                     

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                                  

Teiste objektidega 

sidumine 

Teavitamine Kohatahvli uuendamine x x 

 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Märgistuse hooldus ja 

uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 



Metsanduslik 

õpperada 
 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                      
Teavitamine 

Infomaterjalide ja edastamise 

viiside uuendamine 
x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Metsandusliku õpperaja 

ekspositsiooni hoone hooldus 
x x Taristu jooksev hooldus 

Põõsaspea 

puhkekoht 

Nõva LKA 

Põõsaspea 

skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                     

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                                  

Teiste objektidega 

sidumine                                   

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine 
Väliekspositsiooni ja raja 

projekteerimine 

 

x 

 

      Taristu rajamine 
Raja tähistamine, 

väliekspositsioon 

 
x  

      Teavitamine Infomaterjali  koostamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu remont ja hooldus, 

vajadusel uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine, sh. vaatlusonni 

remont ja mööbel 

Lepaaugu 

lõkkekoht 

Nõva LKA 

Lepaaugu 

pv 

Ala planeeringu 

uuendamine                                        

Ala laiendamine                                                                  

Taristu kvaliteedi tõstmine                                           

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                       

Teiste objektidega 

sidumine 

Projekteerimine Ala planeeringu muutmine  x 

  

      Taristu rekonstrueerimine 
Tee laiendus koos 

parkimistaskutega  
x  

 

      Taristu rajamine Taristu laiendamine  x  

      Teavitamine 

Infomaterjalide uuendamine, 

külastajate suunamise 

parandamine 

x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Lepajõe 

parkimistasku 

Nõva LKA 

Lepaaugu 

pv 

Ala laiendamine                                                               

Teiste objektidega 

sidumine                                                 

Taristu kvaliteedi 

laiendamine                                      

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine Parkla laiendus x   



      Taristu rajamine Parkla ehitus, DC x  
 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu  pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Keibu lõkkekoht I 
Nõva LKA 

Keibu skv 

Ala laiendamine                                                                 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Projekteerimine Ala planeeringu koostamine 

 

x  

      Taristu rajamine Taristu ehitus 
 

x  

      Taristu rekonstrueerimine 
Olemasoleva taristu 

rekonstrueerimine 

 
x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Keibu lõkkekoht II 
Nõva LKA 

Keibu skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 
Taristu rekonstrueerimine 

Vajadusel taristu 

rekonstrueerimine 
x   

   Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Veskijärve 

lõkkekoht 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Veskijärve 

pv 

Ala laiendamine                                              

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine                  

Taristu  kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teiste objektidega 

sidumine 

Projekteerimine 
Planeeringu uuendamiseks 

projekteerimine 
x 

  

      Taristu rajamine Taristu rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 



Veski karjääri 

puhkekoht 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Veskijärve 

pv 

Teiste objektidega 

sidumine                                                  

Taristu kvaliteedi tõstmine                                                 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                            

Loodusharidusliku suuna 

arendamine  

Projekteerimine 
Puhkekoha ja matkaraja 

projekteerimine 
x   

      Taristu rajamine 
Puhkekoha ja matkaraja 

taristu välja ehitamine 
x x  

      Projekteerimine Vaatetorni projekteerimine  x  

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x 
Infomaterjalide koostamine ja 

kujundamine (kaitseala tahvel) 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Uuejõe lõkkekoht 
Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                             

Teiste objektidega 

sidumine 

Rajatise üleandmine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   

      Taristu üleandmine Silla üleandmine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Uuejõe sauna 

lõkkekoht 

Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                             

Teiste objektidega 

sidumine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x x 

 

      Projekteerimine Rippsilla projekteerimine  x 
 

      Projekteerimine Matkaraja projekteerimine  x 
 

      Taristu rajamine Rippsilla rajamine  x  



      Taristu rajamine Matkaraja taristu rajamine 
 

x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Uuejõe parkla 
Nõva LKA 

Peraküla skv 

 Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                          

Ala laiendamine                                                          

Juurdepääsu 

parandamine 

Projekteerimine 
Parkla laienduse ja taristu 

projekteerimine 

 

x  

      Taristu rajamine 
Parkla laienduse ja taristu 

rajamine 

 
x  

      Teavitamine Infotahvli uuendamine 
 

x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Marjataskud 
Nõva LKA 

Peraküla skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Teabe uuendamine x x  

Tänavjärve 

lõkkekoht 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

Tänavjärve 

skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                 

Maastikukaitseliste 

meetmete rakendamine    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Projekteerimine 
Taristu rekonstrueerimise 

projekteerimine 
x 

  

      Taristu rajamine Parklate vormistamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus, 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine, sh. katusealuste 

remonttööd 

      Teavitamine 
Infotahvli uuendamine, 

tulekahjude teave  
x   

Metskonna parkla 
Nõva LKA 

Keibu skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                   

Külastuse suunamine                                               

Teiste objektidega 

sidumine                                            

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu rekonstrueerimine x   



      Teavitamine Infomaterjalide uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Metskonna 

puhkekoht 

Nõva LKA 

Keibu skv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine                                   

Külastuse suunamine                                               

Loodusharidusliku suuna 

arendamine                                           

Teiste objektidega 

sidumine                                           

Ala planeeringu 

uuendamine                               

Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine 

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x   

   Teavitamine Infomaterjalide uuendamine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Saare õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                  

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
DC rekonstrueerimine 

purgitavaks 
 x  

      Teavitamine 

Loodusharidusliku nutiraja 

arendamine, infotahvlite 

uuendamine 

x x  

Saunja õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                    

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  

Tahu õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Muud suunad 

Projekteerimine 
Vajadusel  vaatetorni 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x  



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kirimäe vaatetorn 

(Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 

Objekti likvideerimine                                                          

Muud suunad ( uue 

objekti ehitus) 

Projekteerimine Vaatetorni projekteerimine  x   

      Taristu rajamine Vaatetorni rajamine   x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine  x  

Kividemaa 

rattarada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Viidastuse jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, 

uuendamine 

     Teavitamine  Rajainfo koostamine  x   

Salajõe puhkekoht 

Salajõe 

maastikukait

seala 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine Tähistuse uuendamine x   

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x  
Infotahvlite koostamine ja 

kujundus 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Salajõe õpperada 

Salajõe 

maastikukait

seala 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 
Teavitamine Infotahvli uuendamine x  

Rajatahvlite koostamine ja 

kujundus 

Võnnussaare 

vaatetorn (Silma 

looduskaitseala) 

Silma LKA, 

skv 
Taristu likvideerimine Taristu lammutamine Vaatetorni lammutamine  x  

Roosta parkla Nõva LKA Objekti üle andmine   
Parkla üle antud 

metsaosakonnale 
x   

Jugapuulaane 

õpperada 
 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus x x Taristu jooksev hooldus 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x 
 

Õmma metsaonn 

Marimetsa-

Õmma 

hoiuala 

Taristu kvaliteedi tõstmine Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x 

 



      Teavitamine Infotahvli koostamine x   

   

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kaitsealade 

infotahvlid 

Läänemaa 

Suursoo MKA 

ja Leidissoo 

LKA  Nõva 

LKA 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 
Teavitamine Teabetahvlite uuendamine x x Infotahvlite kujundus 

Osmussaare maastikukaitseala 

Osmussaare 

matkarada 

Osmussaare 

MKA, 

Tuletorni pv, 

Bieni pv, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine 
Vajadusel infotahvlite 

uuendamine 
 x  

Lõunasadama 

lõkkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Lõunasada

ma pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                            

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja  remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

Kaksikute lõkkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

Tiidu lõkkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine                                             

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine  x  

Kabeli puhkekoht 

Osmussaare 

MKA, 

Osmussaare 

skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine                                           

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

   Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x  Uus laud-pink katusega 



Matsalu rahvuspark 

Penijõe-Aegviidu-

Kauksi matkatee 

Matsalu RP 

Matsalu pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, Tegevuse 

mitmekesistamine  

Taristu rekonstrueerimine 
Matkatee  lõpp-punkti  hoone 

rekonstrueerimine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu ja viidastuse hooldus, 

uuendamine 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Penijõe lõkkekoht 
Matsalu RP 

Matsalu pv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Taristu 

kvaliteedi säilitamine, 

Tegevuse 

mitmekesistamine 

Projekteerimine Parkla projekteerimine x   

      Taristu rajamine Parkla väljaehitamine x   

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Rumba lõkkekoht  
Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Objektitahvli koostamine  x   

Hirvepargi 

lõkkekoht 

kaitsealune 

Vana-Vigala 

Hirvepark 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, Tegevuse 

mitmekesistamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine,  

Projekteerimine Õpperaja projekteerimine x   

      Taristu rajamine Õpperaja  rajamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Sildade  ja puhkekoha 

rekonstrueerimine  
x x  

      Teavitamine 
Raja tahvlite ja huvipunktide 

koostamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Keemu puhkekoht 

ja vaatetorn  

Matsalu RP 

Matsalu pv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Ala 

laiendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, 

Projekteerimine 
Puhkekoha planeeringu 

uuendamine 
x   



Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

      Taristu rajamine 
Vaatlusonni 

(invavõimalusega)  rajamine 
 x  

      Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine x x Katuste harjamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine  x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Suitsu puhkekoht ja 

vaatetorn 

Matsalu RP 

Matsalu 

metsa skv, 

Suitsu skv ja 

Jõgede skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine, 

Ala planeeringu 

uuendamine, Tegevuse 

mitmekesistamine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine 

Taristu rekonstrueerimine Vaatetorni rekonstrueerimine     

    Katuste harjamine x  Katuste harjamine 

      Projekteerimine 
Puhkekoha terviklahenduse 

projekteerimine  
x   

      Taristu rajamine Taristu rajamine  x  

      Teavitamine 
Infotahvli uuendamine, 

piirangutest teavitamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Suitsu matkarada 
Matsalu RP, 

Suitsu skv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Ala 

laiendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine Matkaraja projekteerimine x   

      Taristu rajamine Matkaraja rajamine  x  

      Teavitamine 
Infotahvlite koostamine,  

valmistamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Suitsu metsaonn 
Matsalu RP, 

Suitsu skv 

Teiste objektidega 

sidumine, Taristu 

kvaliteedi säilitamine, 

Teavitamise kvaliteedi 

Taristu rekonstrueerimine Metsaonni rekonstrueerimine x x 
Platvormi rekonstrueerimine ja 

katuse harjamine 



tõstmine, Aastaringse 

kasutuse soodustamine 

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine, 

valmistamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kloostri vaatetorn 

Matsalu RP, 

Kasari luha 

ja 

rannaniitude 

skv 

Ala planeeringu 

uuendamine, Ala 

laiendamine, Taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine, Erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine,  

Projekteerimine 
Ala planeerimine koostöös 

KOV iga 
x  Vaatetorni ehitusaudit 

      Taristu rajamine DC  ja puhkekoha rajamine  x  

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Penijõe matkarada 

ja vaatetorn 

Matsalu RP, 

Jõgede skv, 

Suitsu skv, 

Matsalu pv 

Taristu kvaliteedi tõstmine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Projekteerimine Rekonstrueerimisprojekt x  Matkaraja projekteerimine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Laudrajalõikude 

rekonstrueerimine 
x  

Osaline matkaraja 

rekonstrueerimine 

      Projekteerimine 
Lisaharu ja vaatlusonni 

projekteerimine 
 x  

      Taristu rajamine 
Lisaharu ja vaatlusonni  

rajamine 
 x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu jooksev hooldus ja 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Marimetsa 

matkarada ja 

vaatetorn  

(Marimetsa LKA) 

Marimetsa 

LKA, 

skv/osaliselt 

ei asu 

kaitsealal 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Parkimisvõimaluste 

parandamine 

Projekteerimine 
Parkimisala laienduse 

projekteerimine 
 x  

   Taristu rekonstrueerimine 

Vaatetorni juures  raja 

mõõdistamine (eeltöö rekiks, 

projekteerimine 2021) 

x  Raja mõõdistamine 

     x  Raja uuendamine multšiga 

      Taristu rajamine Parkla väljaehitamine  x  



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja  remont  x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Rannajõe 

vaatetorn 

Matsalu RP, 

Haeska skv 

Taristu kvaliteedi tõstmine, 

erivajadustega 

külastajatele taristu 

arendamine, 

parkimisvõimaluste 

parandamine 

Projekteerimine 
Vaatetorni  ja parkimisala 

projekteerimine 
x x Vaatetorni ehitusaudit 

      Taristu rekonstrueerimine Vaatetorni rekonstrueerimine  x  

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus, 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Salevere 

matkarada 

Matsalu RP, 

Salevere skv 
Taristu kvaliteedi tõstmine Projekteerimine Trepi projekteerimine x  Trepi projekteerimine 

      Taristu rekonstrueerimine Trepi rekonstrueerimine x   

     x  Katuse harjamine 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja  

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvlite uuendamine x x  

Tuhu matkarada ja 

vaatetorn (Tuhu 

LKA) 

Tuhu LKA, 

Tuhu soo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine, 

Loodusharidusliku suuna 

arendamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu  pidev hooldus, 

vajadusel remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

   Teavitamine 
Infotahvlite kujundus ja 

trükkimine 
x  

Infotahvlite kujundus ja 

trükkimine 

Eerik Kumari 

mälestuskivi 

Matsalu RP, 

Matsalu pv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Karusselja 

puhkekoht 

Matsalu RP, 

Kloostri skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine Infotahvli uuendamine x x  

Nurga puhkekoht 
Matsalu RP, 

Puise skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine 

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Penijõe 

välibaas/Jõgede 

puhkekoht 

Matsalu RP, 

Jõgede skv, 

Matsalu 

siselahe ja 

roostike skv 

Ala planeeringu 

uuendamine, taristu 

kvaliteedi tõstmine, 

juurdepääsu 

parandamine 

Projekteerimine Puhkekoha projekteerimine  x  



   Taristu lammutamine Taristu lammutamine x  Taristu lammutamine 

      Taristu rajamine Puhkekoha ehitamine  x  

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, vajadusel 

remont 
x x 

Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Kaitsealade 

infotahvlid 
Matsalu RP   Teavitamine Teabetahvlite valmistamine x x  

        

Uus matkatee haru  
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
    x   

Suitsu lõkkekoht  
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x  

Liustemäe 

vaatlusonn/vaatep

latvorm 

 
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x  

Põgari-Sassi 

vaatlusonn 
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x  

Keemu lõkkekoht  
Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x  

Suitsu roostiku 

vaatetorn 
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
     x  

Suitsu randumiskoht 

ja slipp 
 

Planeerimine ja taristu 

rajamine 
    x   

Kloostri 

randumiskoht  
      x   

Vormsi maastikukaitseala 

Rumpo matkarada 

ja vaateplatvormid 

Vormsi MKA, 

Rumpo skv 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus ja l remont  x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Teavitamine 
Vaatetorni infotahvlite 

koostamine 
 x  

Huitbergi 

matkarada 

Vormsi MKA, 

Huitbergi pv 

Teavitamise kvaliteedi 

tõstmine            

Loodusharidusliku suuna 

arendamine  

Taristu rekonstrueerimine Taristu rekonstrueerimine   x  

      Teavitamine 
Objektitahvlite koostamine, 

valmistamine 
x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Taristu pidev hooldus ja 

remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Parunikivi 

puhkekoht 

Parunikivi 

üksikobjekti 

piiranguvöö

nd 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  
Teavitamine 

Vajadusel infotahvli 

uuendamine 
 x  



      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, vajadusel 

remont x x Taristu jooksev hooldus 

Saxby puhkekoht 

Vormsi MKA, 

Saxby 

piiranguvöö

nd 

Taristu kvaliteedi 

säilitamine  
Teavitamine 

Infotahvli uuendamine 

x   

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus vajadusel 

remont x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

Norrby puhkekoht 
Väinamere 

hoiuala 
Taristu kvaliteedi tõstmine  Projekteerimine 

Ekspertiis,  lammutus - või 

rekonstrueerimisprojekt 
x x Ekspertiis teostatud 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Vastavalt 

rekonstrueerimisprojektile 
 x  

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine ja 

valmistamine 
 x  

Diby puhkekoht  
Väinamere 

hoiuala 
Taristu kvaliteedi tõstmine  Projekteerimine 

Ekspertiis,  lammutus - või 

rekonstrueerimisprojekt 
x x Ekspertiis teostatud 

      

Taristu 

remont/uuendamine ja 

hooldamine 

Pidev hooldus, 

kasutuskõlblikkuse hinnangu 

tellimine 

x x 
Taristu jooksev hooldus, remont 

ja uuendamine 

      Taristu rekonstrueerimine 
Vastavalt 

rekonstrueerimisprojektile 
 x  

      Teavitamine 
Infotahvli koostamine ja 

valmistamine 
 x  

Allika matkarada     

Antud 2017. a MTÜ Eesti 

Loodushoiu Keskusele 10 

aastaks rendile, 2027. a tuleb 

MTÜ-ga kas lepingut 

pikendada, objekt üle võtta 

või lasta lammutada. Osa 

objektist asub eramaadel 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3. Külastuskeskustes perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020. 

Külastuskeskus Tegevuste kirjeldus 

Planeeritud 

tööde teostamise 

periood 2020. aastal teostatud tööde kirjeldus 

2020-

2022 

2023-

2029 

Mastsalu 

rahvuspargi 

külastuskeskus 

Linnupargi (sh teed, rajad, parkimisvõimaluste laiendamine, 

õpperadade jms atraktsioonide ja tegelusalade) 

projekteerimine külastuskeskust ümbritsevasse Penijõe mõisa 

parki, linnupargi väljaehitamine 

x  x  

Linnupargi eeltööd, õueala kavand/esmane plaan, vajalik pargi 

inventuuri ja lähteülesanne 

 
Külastuskeskuse sissepääsu info täiendamine ja 

atraktiivsemaks muutmine 

 x  

Nõva 

külastuskeskus 

Parkla rekonstrueerimine ja laiendamine, atraktiivsemaks 

vormistamine, teabe uuendamine 

x   x  

 

Õue ala olemasoleva õueekspo uuendamine (erinevate 

koosluste peenrad) ja edasi arendamine-  

ekspositsiooni/tegelusala/näituste ala kontseptsiooni 

väljatöötamine ja rajamine 

x x Ettevalmistustööd metsandusliku teabe esitluseks - puidu kasutamine ja 

omadused 

 

Külastuskeskuse siseekspositsiooni arendamine ja 

uuendamine vastavalt keskuse põhiprofiilildele, 

teabepunktiala uuendamine 

x x  

 Majandushoone rajamine 
x x  

Osmussaare 

teabepunkt 

Osmussaare teabepunkti ekspositsiooni täiendamine (teave 

Odini ja Odini haua kohta),  teabekogude täiendamine 

x x Teabekogu täiendamine taime- ja linnumäärajaga 

 


