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1. Sissejuhatus 

Eesti kliima on soodne turba ja soode tekkeks. Soode arv on alates nende tekkimisest (9500 

aastat tagasi) pidevalt kasvanud, seda nii veekogude kinnikasvamise kui mineraalmaade 

soostumise tagajärjel. Lisaks on soostumisele Eesti aladel kaasa aidanud selle tasane pind, aga 

ka lohkude, lamedate ürgorgude ja nõgude esinemine. Eesti soodest vanimad on Väike-

Emajõe keskjooksul asuv Kuiksilla soo ja Endla soostikus asuv Linnusaare raba.(Valk 1988) 

Mõlema soo vanuseks hinnatakse enam kui 9300 aastat. Ühed vanemad on ka Kesk- ja 

Lõuna-Eestis paiknevad sood (Mehiksoo, Napsi, Parika, Mukre jt.), noorimad aga 

lääneranniku läheduses olevad Tolkuse ja Lihula raba, kus turba teke algas umbes 2000 aastat 

tagasi.(Suuroja 2008) Turbakihi paksus Eesti suuremates soodes on 4-5 meetrit  (suurim 

paksus Napsi soos–kuni 12 meetrit). (Valk 1988) Võrdlusena, suurim turbakihi paksus 

Soomes ulatub 12,3 meetrini Torronsuo rabas. (Ilomets jt 2007)                                                                                                            

Hinnanguliselt on 22,3 protsenti Eesti territooriumist kaetud soodega. Selle näitajaga oleme 

Soome  järel teisel kohal maailmas. (Raukas 1995)                                                        

Eestikeelne sõna “soo” ja soomekeelne sõna “suo” on some-ugri keelte ühed vanimad sõnad, 

mis on olnud kasutusel pea 7000 aastat. (Ilomets jt 2007)                                                                                         

Soo toitumuselt ja arenguastmelt eristatakse madalsoid, siirdesoid ja kõrgsoid ehk rabasid. 

Neist kõige selgemini eristatav on kõrgsoo e. raba oma kummis reljeefi ja omapärase kidura 

taimkatte järgi. Eesti soode pindalast on rabasid umbes kolmandik. (Raukas 1995) Rabad on 

enam levinud tasastel aladel (Pärnu ja Haapsalu madalik). Tugevasti liigestatud reljeefiga 

aladel (Haanja ja Otepää kõrgustik) on ülekaalus aga madalsood (Priipalu, Palupera, 

Pühajärve, Hino jt.) Lisaks on madalsood levinud ka jõe orgudes ja allikalise toitumusega 

aladel(Emajõe-Suursoo, Ahja, Halliste,Võru, Mustjõe jt). (Suuroja 2008)                                                                                   

Kõikidele rabadele on iseloomulik toitesooladevaese rabaturba esinemine.  Rabaturvas 

moodustub hapnikuvaeses ja liigniiskes keskkonnas rabas kasvavate taimede surnud osadest.                                                     

Rabades valitsevad spetsiifilised kasvukoha tingimused mõjutavad rabas kasvavate taimede 

kasvu ja levikut. Rabade taimestik on liigivaene. Eesti rabades on levinud hinnanguliselt 50 

eri liiki samblikke, sagedamini esinevaid katte-ja paljasseemnetaimi esineb paarikümne liigi 

umber. (Valk 1988) Kõige levinumad taimed rabas on turbasamblad  ehk sfagnumid. 

Puhmarindes on kõige levinum kanarbik ja sookail, lisaks pohl, sinikas, mustikas, harilik 

jõhvikas, tupp-villpea, raba-jänesvill, rabamurakas, pilliroog jt. (Valk 1988)                   

Puu-ja põõsaliikidest kasvab rabas harilik mänd, sookask, vaevakask,  aga ka mitmed 
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pajuliigid. Harva esineb harilikku kuuske, paakspuud, harilikku haaba ja pihlakat. Kaks 

viimast kasvavad ainult raba servas noorte taimedena. (Valk1988)                                                                          

Soode kaitsega on Eestis tegeletud alates eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest, mil 

loodi Eesti esimene Ratva sookaitseala( 1938)  Virumaal.  1957.aastal asutati soode kaitseks 

Nigula ja Viidumäe looduskaitseala. 1970ndatel toimunud nn. “soodesõja” tulemusena loodi 

1981.aastal 30 sookaitseala, mis muudeti 1993 – 1995 loodus- ja maastikukaitsealadeks. 1993. 

Aastal rajati Soomaa rahvuspark ja  Alam-Pedja looduskaitseala. (Masing 1997). Eestis oli 

selleks ajaks kaitse all 163,6 tuhat hektarit soid (16,2 % soode pindalast) ja nende soode all oli 

616 miljonit tonni turvast (25,7 % Eesti arvestuslikust turbavarust). (Kallas1994)  

                                                                                                                                        

Mitte sama vana kui soode kaitse, on püüd  kasutada soid rekreatsioonipaigana.  Soodesse on 

viimastel kümnenditel rajatud arvukaid õppe- ja matkaradasid, ehitatud piknikukohti,                                                  

vaatetorne ja matkaonne. Selle tegevuse üheks eesmärgiks on olnud soov tuua soode 

puutumata ilu laiema huviliste ringi ette, et seeläbi soid paremini tutvustada, teisalt on rajatud 

laudteed võimaldanud külastaid juhatada eemale tundlikest kohtadest nagu näiteks lindude 

pesitsuspaigad.                                                                                                               

Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade Kõnnumaa maastikukaitsealal asuvast Loosalu 

rabast ja raba läbivast Loosalu-Paluküla looduse õppe- ja matkarajast, selle seisukorrast  ning 

tulevikust. Samuti leiab käsitlemist Loosalu raba- ja järvega seotud pärimus.   
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2. Loosalu rabaga seotud pärimus  

Veel sada aastat tagasi ei olnud Eesti maarahvas arvamusel nagu oleks soode puhul tegemist 

loodusrikkusega. Sood peeti sobimatuks alaks, soid põlati ja kardeti üheaegselt . Osalt oli 

kartus ka põhjendatud, sest rabalaukad ja älved nõudsid aeg-ajalt mõne inimelu.  Aga õnnetusi 

juhtus ka sootaimedest põhjustatud mürgistuste läbi. Süütumad sookailust tingitud 

peapööritused ei olnud võrreldavad hariliku mürkputka poolt põhjustatud mürgistustega, mis 

nii mõnigi kord leina perre tõi. Tegelikult ei kasva hariliku mürkputk  rabas vaid raba 

servaalal ja peamiselt inimese poolt rajatud kuivenduskraavide ääres. Lastele sai see mürgine 

taim tihti saatuslikuks oma porgandilõhnalise jämeda risoomi tõttu, mida süüa üritati.           

Lisaks mürgistele taimedele oli raba servaalal probleemiks rästikud. On ju levinud ütlemine, 

et kui raba ääres on mõnigi kõrgem koht, siis on see kindlasti rästiku poolt asustatud. Olgu 

siinkohal mainitud, et raba keskosas rästik ei elutse, tema elupaigad jäävad ikka raba jalamile. 

Eks kokkupuuted inimeste ja rästikute vahel ole alati andnud ainest mitmesuguste juttude ja 

legendide tekkeks.  Kindlasti oli sarnaseid lugusid ka Loosalu raba äärsete külade elanikel.                                                                                             

Minevikus käis üle Loosalu raba kitsaima koha (asub soosaare lähedal)  Juuru – Käru talitee.  

Seda teed pidi liikusid nii mõisnikud, mõisa töölised kui ümberkaudsete külade  inimesed. 

Samuti kasutasid seda teed erinevate Eesti alal liikunud sõjavägede voorid. Teada on, et Liivi 

sõja ajal läbisid Juuru-Käru talitee ja talvitusid naabervallas Lipumäel Rootsi sõjaväe 

salgad.(Metssalu 2006) 

Hilisemast ajast on seoses ajaloosündmustega teada tõik, mille kohaselt 1858.a 2 juuni 

hommikul kõndisid seda teed  kiirel sammul kaks meest : Hans Tertsius ja Madis Veimer. 

Vaatamata kiirel sammul liikumisele jäid mehed Mahtra sõtta hiljaks. (Past 1997)  Kas oli tee 

tüma või eksisid mehed vahepeal teelt, pole teada.                                                                                                                                      

Samas olid soodes asuvad soosaared aastasadade jooksul olnud heaks pelgupaigaks sõja eest 

põgenenud maarahvale. Nii Liivi sõja kui Põhjasõja ajal liikus palju Lõuna- Eestist ja 

Läänemaalt pärit põgenikke Kädva, Paluküla, Loosalu alale kuna need olid otsesest 

sõjategevusest kõrvale jäänud . Kindlasti jäid osa neist ka kohale, seda kas sulaste või 

tüdrukutena.                                                                                                                                 

Aga sood ei olnud ainult pelgupaigaks vaid soodest saadi ka tarvilikku igapäeva eluks. 

Kindlasti oli turvas tänuväärt materjal, mida kasutati nii kütteks kui loomadele allapanuks. 



6 
 

Kohaliku kooliõpetaja Elmar Veetamme 1936.a koostatud Kaiu valla maastike ülevaates 

märgitakse, et valla rabadest võetakse turvast eelkõige loomadele allapanuks, samas 

kütteturvast palju ei leiduvat. (Veetamm 1936)                                                                                                                                  

Tähtsusetud ei olnud sood ka kõrvalsaaduste poolest. Kindlasti omasid maarahva jaoks olulist 

tähtsust nii murakad, pohlad kui jõhvikad, mida talveks varuti.  

Põllumehe jaoks oli soo aga alaks, mis piiras tema sissetulekut ja takistas uue maa kasutusele- 

võttu.  Liigniiskuse- ja vee eemalejuhtimiseks hakati 19.sajandi keskel esmalt mõisnike, 

hiljem talurahva poolt rajama kuivenduskraave, soovides selle läbi põllu- ja heinamaa pindala 

suurendada. Loosalu piirkonnas loodi Kaiu-  ja Paluküla-Linnaaluste veeühisused. Hilisemal 

ajal tegeleti juba süsteemse soode kuivendamise ja maaparandusega.                                                                                                                      

Kõik need asjaolud lõid pinnase mitmesuguste uskumuste ja lugude tekkeks, mis 

iseloomustavad toonase maarahva suhtumist ja tõekspidamisi soodesse.   Võib oletada, et 

Loosalu rabas paiknevad Järvehiis kui ka Kuiv lohk on olnud muistsed kultusobjektid, kuid 

kirjalikku pärimust selle kohta säilinud pole. See võib olla tingitud ka asjaolust, et muistne 

peamine ohvrikoht Tõnni auk asus mõne kilomeetri kaugusel Paluküla Hiiemäel ning 

väiksemad pühapaigad ei pälvinud nii laialdast tähelepanu. Samas lähtudes teadmisest, et nii 

Käru-Juuru talitee (Joonis 1) kui suvine rada käisid üle Paluküla ja Loosalu raba, siis võib olla 

kindel, et vanarahva jaoks olid mõlemad paigad ühtviisi tähtsad ja lugusid, laule oli neil 

mõlema kohta, paraku pole need säilinud. Huvitava seigana tasub seoses Loosalu rabaga ära 

märkida Loosalu järve ja selle tähendus kohalike elanike jaoks. Kui raba on olnud suhteliselt 

puutumatu ja inimese jaoks väheoluline koht, siis rabas asuv Loosalu järv on olnud läbi 

aegade oluliseks objektiks, seda nii kalastuskohana kui supluskohana. Samuti on teada 

Loosalu järvejää kasutamine eelmise sajandi alguses ümbruskonna meiereide tarbeks. 

(Mäemets jt 1968)                     

Lisaks eelnevale on teada fakt, et vahetult peale Teist Maailmasõda asus Loosalu(Loossalu) 

järve läheduses vangilaager, kus kinnipeetute seas olid mitmest rahvusest inimesi. Vangid 

käisid põllutööl ümberkaudsetes taludes ja teedeehitusel kaugemal. Ülemaks oli olnud 

eestlane, suhelnud kohalike elanikega ja olnud sõbralik mees. Vangilaagril olnud vahitorn ja 

püssimehed olnud kohal. Vangilaager kadunud koos kolhooside tulekuga. (Vahtmäe 2009) 

 Kokkuvõtvalt saame Loosalu raba ja järvega seotud pärimuse kohta öelda, et tegemist pole 

väga rikkalikku pärandiga, kuid nii Mahtra sõtta minevate meeste kohta leitud seik kui 

kunagise talitee olemasolu tõendavad märked ajaloolistel kaartidel annavad meile väärt 
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teadmisi, mida paikkonna loodust tutvustavates materjalides edukalt ära kasutada.                

Pärimusmatkade korraldamine on üks võimalik viis kuidas tulevikus uusi külastajaid Loosalu-

Paluküla piirkonda tuua.  

                                                           

 

Joonis 1. Loosalu raba plaan 1925-26.aastal. Koostanud Juhan Jagor. Allikas: Eesti 

Rahvusarhiiv ERA.T-3232 leht 1 
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3. Kõnnumaa maastikukaitseala 

Kõnnumaa maastikukaitseala on moodustatud kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite 

Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV 

Teataja 1981, 22, 311) moodustatud Keava, Palasi ja Loosalu sookaitsealade baasil, Rapla 

Rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a otsusega kaitse alla võetud Keava mägede ja 

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsusega kaitse alla võetud Paluküla-

Hiiemäe baasil. Viimane on Rapla Maavalitsuse 20. oktoobri 1992. a määrusega nr 97 

«Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade 

kinnitamine» täiendatud Keava-Esku servamoodustisega ja ümber nimetatud Paluküla-

Sillaotsa servamoodustise kaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on Keava, Loosalu ja Palasi 

rabade, Keava-Esku ja Paluküla-Sillaotsa servamoodustiste ning kaitsealuste liikide 

elupaikade kaitse. 

Rahvapäraselt tähendab kõnd, kõnnu enamasti soostunud ümbrusest pisut kõrgemaid viletsa 

pinnasega kohta, mõnel pool ka lausa soostunud ala. Kirjakeeles tähendab kõnd, kõnnumaa 

üldjuhul väheviljakat, inimtühja või hõreda asustusega hästisäilinud, puutumata loodusega 

ala. (Eilart  1976)  Kõnnumaaga seotud kohanimesid leiab mitmelt poolt Eestist (Ahekõnnu, 

Vahakõnnu, Särekõnnu, Hiiekõnnu, Toosikõnnu jt.), kuid üks piirkond –Kõrvemaa ja Lääne-

Eesti madaliku siirdeala, kannabki  Kõnnumaa nime.  2000.aasta suvel rajati sinna Kõnnumaa 

maastikukaitseala (pindala 5713 ha), mis hõlmab suuri sooalasid ja nende vahel paiknevad 

mandrijää servamoodustisi.  

Tegelikult liidab Raplamaal Kehtna ja Kaiu vallas 2000. aastal loodud uus maastikukaitseala 

juba varem kaitse all olnud väiksemaid piirkondi. Nagu eespool mainitud, on Keava mäed 

(Keava- esku oos e. vallseljak) kaitse all juba 1961.aastast. Keava-Esku oos on ca kaks 

kilomeetrit pikk ja pool kilomeetrit lai ja selle kõrgus ulatub 17 meetrini, absoluutne kõrgus 

on 82 meetrit. Veel 60 aastat tagasi olid Keava mäed, mida rahvas kutsub ka Mäi(mäe) 

metsaks, üsna lagedad, nii et sealt avanes ilus vaade ümbruskonna maastikele.(Timm 2002)                                                                                                    

Oosi lõunaosas asub väga järskude nõlvadega ja lameda laega Keava linnamägi. Linnus rajati 

II aastatuhande algul ja esmased teated Keava (Kädepäe/Solntsa ruka/Osek Kedipiv) linnuse 

kohta pärinevad novgorodlaste sõjaretkega seoses vene letopissides juba 1054.aastast.(Ligi 

1976)  
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Paluküla Hiiemägi võeti kaitse alla 1964.aastal. 1992.aastal liideti kaitseala koosseisu ka 

Paluküla-Sillaotsa servamoodustised. Paluküla mäed (Hiiemägi ja Reevimägi) asuvad Keava 

ja Loosalu raba vahel ja koodustavad koos Paluküla- Kädva-Vahastu otsamoreeniga ca 10 

km2 suuruse vahelduva maastiku, mida ilmestavad oosid ja mõhnad. Loode-Eesti ja endise 

Lõuna-Harjumaa kõrgeim punkt Paluküla Hiiemägi ulatub 106 meetrit üle merepinna, kõrval 

asuva Reevimäe kõrguseks on 99 meetrit. Hiiemäest põhja pool saab näha mitmekesist 

pärandmaastikku. Varasemalt põldude ja heinamaadena kasutusel olnud lagedamad alad 

toovad esile paikkonnale iseloomuliku künkliku maastiku kogu selle mitmekesisuses.                                                                         

Paluküla mõhnastikus lahknevad Soome lahe, Väinamere ja Pärnu lahe vesikond.              

1964.aastal võeti kaitse alla Loosalu raba keskel asuv Loosalu järv- pindala 35,6 ha. Loosalu 

järve vesi voolab järvest vana kraavi(Kädva oja) kaudu Käru jõkke, varjatud väljavool on ka 

Keila jõkke. Loosalu Väikejärv asub suurest Loosalu järvest 200 meetrit loode pool, neid 

ühendab kinnikasvav kraav. Kaks järve erinevad üksteisest nii suuruse kui ilme, aga ka tekke 

poolest. Kui väiksem on tüüpiline laugaste liitumisel tekkinud rabajärv, siis suurem Loosalu 

järv on jääun kunagisest jääpaisjärvest. (Past 1997)                                                           

Loosalu järvest lääne pool kerkib soost u. sajameetrise läbimõõduga põlismetsaga kaetud saar 

-Järvehiis. Selle lähistelt algab ojake, mis on varjatud väljavooluks Loosalu järvest. Loosalu 

raba on kirdest-edelasse väljavenitatud, enam- vähem kaheks võrdseks osaks jagatud 

soomassiiv. Täpsem raba kirjeldus järgneb 4. peatükis.   

Keava raba (läbimõõt 3 km, turba keskmine paksus 3 meetrit, maksimaalselt 8 meetrit) on osa 

suuremast Keava soostikust. Raba keskosa on tekkinud järve-, selle ääreosad mineraalmaa 

soostumisel. Keava raba on laukarikas (suurima lauka pindala 3 ha), kaguosas kruusaste – 

liivaste soosaartega. Teadlastele pakuvad huvi suured rabalehtrid(läbimõõt kuni 100 meetrit), 

mille all asuvad mineraalsaarekesed, kust vesi kiiresti kaob. Keava soostikus asuvad 

eriilmelised sookooslused, leitud on üheksa liiki kaitstavaid soontaimi. (Past 1997)              

Palasi raba (pindala ca 600 ha) on saanud alguse nõos asunud järve kinnikasvamisest, hiljem 

on raba laienenud seda ümbritsevale mineraalmaale. Raba turbakihi paksus on seitse meetrit 

ja raba on laukarikas. Suurematel laugastel on ka nimed : Lalli Suurlaugas e. Palasi järv (6- 8 

ha) ja Vanamatsi (3 ha). Palasi rabast on leitud mitmeid kaitsealused taimeliike : Balti- ja 

Russowi sõrmkäppa, soovalku, sookäppa, eesti soojumikat, lindbergi turbasammalt. (Past 

1997) 
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Kõik kolm eelkirjeldatud raba olid juba varem kaitse all. 1981.a. moodustati Loosalu, Keava 

ja Palasi sookaitseala, mis liideti hiljem piirkondliku kaitsealaga. 

Kõnnumaa maastikukaitsealal on leidnud endale meelepärase elupaiga mitmed ohustatud ja 

inimpelglikud looma- ja linnuliigid: ilves, hunt, kaljukotkas ja metsis. Sügiseti on Pakumäe 

lähedal liikumas nähtud pruunkaru, kes käib seal õuntega maiustamas. 

Et kõike neid loodusväärtusi hoida, on Kõnnumaa maastikukaitseala jaotatud neljaks 

sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Tagamaks looduse omasoodu areng, on Loosalu, 

Keava ja Palasi rabas kehtestatud loodusliku sihtkaitsevööndi kaitsekord. Suurem osa 

maastikukaitsealast kuulub piiranguvööndisse, kus on lubatud loodussäästlik metsa-ja 

põllumajandus. Kaitsekorralduskava püüab ennetada tegevusi, mis ärihuvidest ajendatuna 

võivad kaitstavaid loodusväärtusi kahjustada. Praegune ettevalmistatav kaitsekorralduskava 

kehtestatakse aastateks 2014–2023.                                                                                                          

Kõnnumaale on alates kaitseala moodustamisest rajatud mitmeid õppe-ja matkaradasid. 

Linnaalauste külast saab alguse Linnaalauste-Paluküla matkarada, rajatud on Keava mägede 

õpperada,varasemalt on loodud Loosalu-Paluküla looduse õppe-ja matkarada.                                                                    

Rapla Maakonna Turismi arengukava aastateks 2012 – 2020 kohaselt tuleb Kõnnumaa 

maastikukaitsealal järgneva nelja aasta jookusl lisaks olemasolevatele õppe-ja matkaradadele 

välja ehitada veel kaks õppe- ja matkarada. Kõike seda tehakse eesmärgiga tuua piirkonna 

loodusväärtused kohalike ja kaugemalt pärit külastajateni ning kõiki eelmainitud tegevusi 

peab läbi viima  loodust säästval moel. (Rapla Maakonna Turismi erengukava… lk 8-20) 
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4. Loosalu raba kirjeldus 

Rapla Maakonna kaguosas, Kõrvemaa piirialal, asub suurtest teedel eemal vahelduva ilmega, 

veerikas Loosalu raba. Loosalu raba asendi määravad mandrijää taandumisel Pandivere 

staadiumil moodustunud kaks kirde-edelasuunalist servamoodustiste rida: vanem Aidametsa – 

Põlliku – Suurekivi, noorem Lihu-Pakumäe-Oraniku joonel. Nende servamoodustiste 

vahelises nõos asuv Loosalu raba on samasuunaliselt (kirdest-edelasse) välja venitatud.(Paidla 

1997).  Raba kogupikkus kirde-edela suunas on 11 km ja laius 3,5 km. Varasemalt on Loosalu 

raba nimetatud ka Loosalu-Kõrgemäe soostikuks, mille lääneosa nimetati Loosalu ja idaosa 

Kõrgemäe rabaks. (Valk 1988)                                                                                                                                    

Loosalu soo pindala on 3373 hektarit. Soo piires on 287 hektarit mineraalmaasaari ja 35,6 

hektari suurune Loosalu järv. (Orru 1995)  Loosalu soosaar jagab soo enam-vähem kaheks 

võrdseks, kuid eriilmeliseks pooleks. Kirdeosas on valitsevaks arvukate soosaartega 

madalsoo, edelaosas aga rohkete rabalaugaste- ja kahe järvega rabamassiiv. Soo üldpinnast on 

madalsoolasundit 2381 hektarit, siirdesood 100 ha  ja raba ehk kõrgsood  992 hektarit. (Orru 

1995)  Selline suhe on iseloomulik enamikele Põhja-Eesti suurte mosaiiksoode valdkonda 

kuuluvatele soodele. (Paidla1997)                                                                                                         

Madalsoolasund koosneb hästilagunenud puu-ja puu-tarnaturbast. Rabalasund asub soo 

tüsedama turbalasundiga alal, millest üle 50 % moodustab vähelagunenud fuskumiturvas, mis 

lasub siirde- ja madalasoo tarna-sfagnumi-, rabaka-sfagnumi-, puu-ja puu-tarnaturbal. (Orru 

jt.1984)  Turbalasundi keskmine tüsedus on 3,5 meetrit, maksimaalne tüsedus 6,7 meetrit. 

Toorturba varu hinnatakse 60 miljonile kuupmeetrile. (Orru 1995)  Soo turbavaru 

põhinäitajad on esitatud tabelis 1.  Soo äärealadel on tehtud metsakuivendust. (Orru 1995) 

Raba taimestikus domineerib kanarbik koos teiste rabapuhmastega nagu sookail, pohl, raba- 

murakas, huulhein, samas puuduvad nii hanevits kui jänesvill. (Laasimer 1965)                                                                                              

Nagu eelpool mainitud, asub Loosalu rabas kaks järve: Väike-Loosalu ja Loosalu. Väike-

Loosalu järv on tüüpiline teisase tekkega rabajärv ( laugasjärv), mis on tekkinud raba arengu 

käigus laugaste liitumise tagajärjel. Nähtavat sissevoolu järve ei ole, mõningane väljavool on 

vana kuivenduskraavi kaudu Loosalu järve. Järv on käärulise kaldajoonega, selles on mitu 

väikest  saart. Järve pindala on 3,4 hektarit.                                                                         

Loosalu järv, tuntud ka kui Kaiujärv, Venetpõlve, Kallejärv, Venepele järv on Eesti suurim 

huumustoiteline rabajärv. (Mändmets 1977) Olles Väike-Loosalust kümme korda suurem, 

moodustab järve pindala 35,6 hektrit. Esmase järvena on Loosalu, erinevalt Väike-Loosalust, 
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rabast vanem. Loosalu järv on relikt muistsest suuremast järvest, mille areng algas hilisjääajal, 

pärast ala vabanemist jääpaisjärve alt. Suurem osa sellest kunagisest järvest on nüüdseks 

soostunud,  Loosalu järve näol on säilinud selle kunagine keskosa.(Mäemets jt.1968).  Järv on 

ovaalse kujuga, väheliigestatud kaldajoonega. Kaldad on turbased, järsult süvenevad, lainete 

toel tugevasti murrutatud. Murrutuse tagajärjel on kaldaäärsete puude ja põõsaste juured 

paljaks uhutud ja ajapikku langevad need järjest koos kamaraga järve (Joonis 2). Sama võib 

täheldada kaldaäärse jalgaraja puhul, mis samuti koos kamaraga kohati järve vajunud. Nagu 

mainitud, siis kaldad on järsud ja kalda ääres võib järv kuni kaks meetrit sügav olla. Suurim 

sügavus 5 meetrit esineb järve keskosas, keskmine sügavus 3,7 meetrit. Järve põhja katab 

u.1,5 meetri paksune turbamuda kiht, kalda lähedal on rohkelt risu- järve langenud puid ja 

oksi. (Mäemets jt 1968)                                                                                                          

Raba arenedes ja laienedes on järve pindala pidevalt vähenenud. 1936.aastal koostatud 

ülevaates “Kaiu sõnas ja pildis” kirjeldab Elmar Veetamm Loosalu järve muutumise käiku. 

Autori sõnul “võib Loosalu järve tähele pannes märgata, et seal kestab edasi muutumise käik, 

mis juba mitmeid kümneid või sadu aastaid on väldanud : siin muutub järv alatasa sooks, 

soostub. Seda tunnistab lage koht järve ümbruses, see pinnas on kõikuv ja liikuv, millel 

vaevalt meetri paksuselt maa kamarat”. (Veetamm 1936)                                                       

Loosalu järve puhul on tegemist väga nõrga läbivooluga järvega. Järve toidab ümbritsev raba, 

nähtav väljavool on läbi vana kuivenduskraavi Käru jõkke, varjatud väljavool on Keila jõkke. 

Järve vesi on väga toitainetevaene, see on põhjuseks, miks järves puuduvad õistaimed. Väga 

vähe on ka fütoplanktonit. (Mäemets 1977)                                                                

Kalaliikidest esinevad järves ahven ja haug. (Paidla 1997)  Väidetavalt on Loosalu järve 

ahven oma hargnenud küljejoonega eristuv teiste Eesti järvede ahvenaist. Ahvena kasvutempo 

on aeglane, tüsedus kehvapoolne. (Mäemets jt 1968) Ahven toitub ka liigikaaslastest, mis 

viitab kehvale toidubaasile. Loosalu järv kuulub ahvena-haugi veekogude hulka, kusjuures 

ahvenat on selles märksa rohkem kui haugi.  Kui tugineda Maaülikooli Limnoloogiakeskuse 

teaduri Teet Krause suulisele kommentaarile, siis 2013.a. suvel läbi viidud Loosalu järve 

kontroll-püügil   tal haugi järvest püüda ei õnnestunudki, küll aga ahvenat.                                                                                                                               

Järve vesi on punakaspruun, läbi aasta vähe läbipaistev (0,9 – 1,0 meetrit), põhjani segunev ja 

soojenev. (Mäemets 1977) Just rabast pärinevad huumusained on põhjuseks, miks järve vesi 

on punakaspruun, vähese läbipaistvusega ja happelise reaktsiooniga.  Järve vett iseloomustab 

vee väga madal mineraalainete ja kõrge orgaaniliste ainete sisaldus. Kõrgest orgaanilise aine  

ja rauaühendite sisaldusest tingituna on vee hapnikusisaldus kogu aasta jooksul 

küllastumusest madalam. Loosalu järv on üks mineraalainetevaesemaid järvi Eestis.(Mäemets 
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jt.1968)                                                                                                                                    

Eespool mainitud Loosalu soosaare puhul on tegemist üle kilomeetri pika rombikujulise 

lameda moreenirühmaga, mis tekkis mandrijää taandumisel ca 12 000 aastat tagasi. Sarnase 

tekkega on ka kirdesse jäävad metsased saarekesed Paatelepa jt. Loosalu soosaarel asus kaks 

talu. Soosaare lõunaservas algab raba jalam. Üleminek mineraalmaalt rabaks on vesine, sest 

jalamile valgub vett nii kõrgemal asuvalt rabalt kui ka mineraalmaalt. Loosalu raba puhul on 

üleminek jalamilt kõrgemale keskosale põhjapoolt lame, lõuna poolt aga järsk. Seega saame 

Loosalu raba puhul rääkida samaaegselt nii Ida-Eesti kui Lääne-Eesti tüüpi rabast ehk 

Loosalu raba asub kahe rabatüübi piirialal. (Paidla 1997)                                                                  

Raba nõlval kasvab rabamännik. Lopsakas puhmarindes kasvavad sookail, sinikas, kanarbik, 

rabamurakas. Kasvutingimused on suhteliselt head, sest põhjavesi on 50 sentimeetri 

sügavusel. (Paidla 1997) Rabamännikust väljudes jäävad teele turbasamblaga kaetud tümad 

alad, mida nimetatakse älvesteks. Hästi väljakujunenud älvestikus on älved ja peenrad rööbiti 

ja nende pikkus ulatub sadade meetriteni. Nende pikitelg on alati risti rabapinna üldlanguga. 

Älvestel kasvavad enamlevinud veelembesed turbasamblaliigid, sest älvestes on vesi 

rabapinnaga ühekõrgusel, kohati isegi sellest kõrgemal. (Paidla 1997) Teistest älvetaimedest 

väärivad äramärkimist putuktoidulised huulheinad. Loosalu rabas on esindatud nii pika-kui 

ümaralehine huulhein. ( Paidla 1997)                                                                      

Raba platoo on enamasti tasane, Loosalu raba platoo on aga segu nii Ida-Eesti kui Lääne-Eesti 

tüüpi raba platoost. Lääneservas on see üle 100 hektariline lageraba, samas Lääne-Eestile 

omane jänesvilla vohamine puudub. Puudub ka Ida-Eesti rabadele iseloomulik liik – hanevits. 

(Paidla 1997)                                                                                                                

Loosalu rabas äratab erilist tähelepanu raba läänenõlval asuv  ca 35 meetrise läbimõõduga 

lohk, mille põhi on täiesti kuiv ja seda vaatama asjaolule, et see on ümbritsevast rabapinnast 

kaks meetrit allpool. Turbalasundi sondeerimistulemuste põhjal jõuti järeldusele, et lohu 

põhja all asub mattunud soosaar. (Paidla1997)                                                                       

Ümbruses on turbalasund ca 5 meetri tüsedune, aga lohu põhjas vaevalt 0,5 meetrit. Lohu teke 

ja areng on seletatav paremate äravoolutingimustega mööda mattunud soosaare nõlvu 

allapoole. (Paidla 1997)                                                                                                                                

Loosalu järve ja Järvehiie nimelise metsatuka vahele jääb väike laugastik. Laukad on 

väikesemõõdulised(kuni 20 meetrit), madalad ja ovaalsed. (Paidla 1997)                                                      

Järvehiis on Loosalu järvest läände jääv ca 100 meetrise läbimõõduga metsatukk, mis on 

rabas hästi silmatorkav. Raamatu “Eesti sood” autor Uno Valgu hinnangul on just Järvehiis 

see, mis Loosalu raba uurijatele suuremat teaduslikku huvi pakub. Seda viimast just tänu oma 
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omapärasele männipuistule. (Valk 1988) Järvehiis asub vooluvete teel, tema lääneservalt 

algab rabaoja mida kutsutakse Järve sooneks. Järve soone alguspunktist lõunasse jääb 

madalsookaasik. (Paidla 1997) 

Loosalu raba võeti esimest korda kaitse alla 1981.a, mil moodustati Loosalu sookaitseala.  

Rapla Maakonna ühe tuntuima loodusetundja Arvi Paidla (1937 – 2000) väitel on Loosalu 

sood seni kõige põhjalikumalt uurinud geograaf August Loopmann, kelle uurimustulemused 

on kirjas tema 1966.aastal valminud kandidaadiväitekirjas. (Past 1997)                            

Loosalu raba kuulub Põhja-Eesti kõrgustiku suurte mosaiiksoode valdkonda. (Valk 1988) 

Euroopa Loodusdirektiivi Lisa 1 Eesti soodes esinevate elupaigatüüpide ja nende vaste Eesti 

taimkatte kasvukohatüüpide  klassifikatsiooni järgi kuulub Loosalu raba “looduslikus 

seisundis rabad” tüübi alla, mida tähistatakse koodiga  7110. 

 

Tabel 1. Loosalu raba turbavaru põhinäitajad. Allikas: Orru jt.1984. Rapla rajooni 

turbamaardlateotsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. 

  
Aktiivne 
reservvaru     

Passiivne 
reservvaru(kaitseala)     

Põhinäitajad 
Madalsoo-
lasund 

Raba-
lasund 

Raba-
lasund Madalsoo-lasund 

Raba-
lasund 

Raba-
lasund 

  kütteturvas alusturvas kütteturvas Kütteturvas alusturvas kütteturvas 

pindala,ha 877 210 272 98 654 718 

keskm.paksus, m 1,69 2,5 1,63 1,69 3,32 1,78 

maks.paksus, m 2,4 5,5 2,4 2,4 5,85 3,5 

lagunemisaste, % 50 11 33 50 14 30 

loodusl.niiskus,% 86,9 95,4 91,7 86,9 94,6 92,8 

tuhasus,% 7,5 1,2 2,9 7,5 3,2 1,9 

varu,milj.t 2,3 0,4 0,6 0,4 1,95 1,57 
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Joonis 2. Murrutuse tagajärjel kaarduvad puud vee kohale.  Allikas: erakogu  

                                                                   

4.1 Loosalu raba paiknemine ja piirid 

Nagu eespool mainitud, asub Loosalu raba Rapla Maakonna kaguosas Kõnnumaa 

maastikukaitsealal eemal suurematest keskustest. Lähimateks asulateks on Lelle, Kehtna ja 

Kaiu, jäädes linnulennult 6-10 kilomeetri kaugusele Loosalu rabast.                                   

Täpsema asukoha ja piiride kirjeldamisel on abiks joonisel 3 kujutatud skeem, millel on 

märgitud nii looduslikud kui administratiivsed üksused, millega Loosalu raba piirneb. 

Rabasse jõudmiseks tuleb esmalt võtta suund Vana-Kaiu (endine Kaiu mõis) peale. Viimase 

juurde pääseb Tallinn-Viljandi maanteelt Töngilt (Purila rist) vasakule pöörates ja liikudes 

edasi Juuru-Kaiu teed mööda või Kose-Juuru maanteed mööda üle Toomja või Kaiu. Vana-

Kaiust on 6,5 kilomeetrit Loosalu rabani. Asulatest piirneb Loosalu raba põhjast Vana-Kaiu- 

ja kirdest Põlliku küladega, kagust Kädva- ja edela-lõuna suunast Paluküla külaga (Joonis 5).  

Omavalitustest jääb Loosalu raba Kaiu vallavalituse territooriumile asude valla lõunaservas.                                                                 
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Joonis 3. Loosalu raba ja Loosalu järv. Allikas: X-GIS Maa-ameti kaardirakendus 

(hübriidkaart) 

 

4.2  Seisund1970ndatel JA 1980ndatel 

Kui eelmise sajandi 50ndatel toimus Eestis ulatuslik soode kuivendamine, siis 60ndatel 

hakkasid loodukaitsjad juhtima tähelepanu  asjaolule, et selline tegevus ei ole elupaikade 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamise seisukohast jätkusuutlik. Järgnes rida tegevusi 

looduskaitse vallas, sh. soo-alade kaitseks.                                                                           

1957.aastal ENSV Ülemnõukogu poolt vastu loodukaitseseadus, millega määrati mitmete 

sooalade kaitselise staatus (Nigula, Muraka jt). Samal ajal moodustati rajoonide  

täitevkomiteede  otsuste alusel arvukalt kohaliku tähtsusega kaitsealasid ning võeti kaitse alla 

üksikuid loodusobjekte. Olgu siinkohal mainitud, et nii Loosalu järv kui Paluküla Hiiemäe 

kaitsealune staatus kinnitati samuti 60ndatel, täpsemalt 1964.aastal.                                

1966.aastal hakati tolleaegse Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Geoloogia Valitsuse 

turbauurimise üksuses korrastama turbafondi materjale. (Orru 1995) Paralleelselt asuti 

hindama tööstuslikke turbavarusid  ja klassifitseerima soid. Tööde eesmärgiks oli kaardistada 

kogu toonase ENSV turbavaru ja võtta see järk-järgult kasutusele nii tööstusliku 

turbatootmise kui põllumajanduse tarbeks.                                                                    

1968.aastal algatati “Telma” projekt, mille eesmärgiks oli täpsustada kriteeriumid 

sookaitsealade asutamiseks. Samal, 1968.aastal algas teadlaste ja turbatootjate vahel äge 

diskussioon (nn. soodesõja algus) ajakirja “Eesti Loodus” vahendusel, mille käigus tutvustati 
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soode väärtusi ja rõhutati soode olulisust ökosüsteemidena. (Paal ja Leibak 2013)   

Eelmainitud selgitustöö tulemusena arvati mitmed veemajanduse ja marjade varumise 

seisukohast olulised sood kuivendusprogrammist välja.                                                                                           

1981.aastal loodi 30 uut sookaitseala, nende hulgas käesoleva töö objektiks olev Loosalu 

sookaitseala. Et Loosalu järv oli kaitse alla võetud juba 1964.a., siis moodustus kompleksne  

sookaitseala, mis tagas Loosalu raba ja Loosalu-ja Väike-Loosalu järve (Joonis 4) kaitstuse 

kuni nõukogude perioodi lõpuni.          

                                                                                                                                                                      

 

Joonis 4. Vaade Väike-Loosalu järvele Loosalu rabas. Autor: Arvi Paidla.1984 Allikas: 

ajaleht “Ühistöö” toimetus. EFA.401.0-13965 

 

Aastatel 1971 – 1990 tegi Eesti Geoloogiakeskus mitmesuguseid soode uurimis-, otsingulis-

hinnangulisi töid kõigis toonastes rajoonides. (Orru 1995) Nende tööde käigus mõõdeti 

turbalasundi paksust, võeti turbaproovid botaanilise koostise, happesuse ja tuhasuse 

määramiseks. Iga uuritud soo kohta koostati üksikasjalik iseloomustus ja arvutati reservvarud. 

Rapla rajooni turbasoode otsingu- ja otsingulis-hinnangulised uurimistööd viidi läbi aastatel 

1982–1989. (Orru1995)                                                                                                               

Loosalu raba kaitsealune staatus tagas raba säilimise veesäilitusala  ja loodusmälestisena. 

Kuivõrd Loosalu raba oli võetud kaitse alla, siis turbatootmist  siin ei alustatud. Samas 
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piirkonna intensiivne põllumajandus mõjutas raba ümbritsevat looduskeskkonda nii 

punktreostusena kui pindalaliselt.  Tootmise intensiivistamine põhjustas eelmise sajandi 

80ndatel vee muutumise üheks defitsiitsemaks loodusvaraks. Kui ülemäärane tootmiskoormus 

langeb kokku maastikke tundlikkusega, moodustuvad nn konfliktalad.  Toonane Kaiu 

kolhoos, mille territooriumiga piirnes Loosalu raba, hinnati  alaks, mis lähenes oma 

tootmiskoormuselt nn.konfliktiala piirile. (Kink 2004)  1980ndate algul tõstis toonane Kaiu 

kolhoosi tootmisjuht üles küsimuse seoses keskkonnatingimuste ja eriti vee seisundi 

halvenemisega piirkonnas. Samal ajal koostati Geoloogia Instituudis välja vastav metoodika 

ja alates aastast 1981.a. koostati 42 majandile üle Eesti veekaitseskeemid. (Kink 2004)                                                                

Kaiu kolhoosi puhul tingisid  veekaitseskeemi tellimise vajaduse nii probleemid veega kui 

majandi maade asumine kaitsealal. Veekaitseskeemi analüüsis märgitakse, et Kaiu-Kehtna 

piirkonnas puudub maapinnalähedasel põhjaveel looduslik kaitstus. (Kink 2004)                                                                     

Ühelt poolt vajadus tagada põllumajandustootmisele vajalik veevaru, teisalt  vajadus säilitada 

paikkonna elurikkus,  olid tegurid, mis lõid soodsad tingimused Loosalu raba kaitsealuse 

staatuse kinnitamiseks. Viimane võimaldas omakorda alustada tegevustega, mille tulemusena 

kujunes Loosalu rabast arvestatav rekreatsioonipaik Rapla Maakonnas.                                                                                                             

Kohalikud looduskaitsjad eesotsas Arvi Paidlaga asusid ette valmistama ja ehitama looduse 

õpperada, mis oma esimesed külastajad võttis vastu 80ndate esimeses pooles.                                

Kuna Loosalu järv oli olnud kalameeste hulgas hinnatud talipüügi kohaks juba varasemast 

ajast, siis soosis rajatud õpperaja laudtee ka kalameeste  liikumist raba jalamilt järveni. Just 

kalamehed ja marjulised olid esimesed külastajad rajatud laudrajal. Samas olid nad ka 

peamiseks koormuseks rabale kuna neist jäid maha laiad sissetallatud rajad nii järve ääres kui 

puisraba alal. Lisaks radadele jäi maha arvestataval määral prügi. (Petersoo 1997) 

 

4.3 Seisund1990ndatel JA 2000ndatel 

Peale Eesti taasiseseisvumist liitus Eesti mitmete rahvusvaheliste konventsioonidega(Ramsari, 

Berni, Rio de Janeiro,UNESCO jt), millega võeti kohustus kaitsta looduse mitmekesisust, 

looduslikke elupaiku,  säilitavaid alasid s.h märgalasid. Lähtudes vajadusest viia Eesti 

kaitsekorraldus vastavusse rahvusvahelistes konventsioonides sätestatuga, muudeti ühe 

tegevusena paljudest aastatel 1993 – 1995  senised sookaitsealad looduskaitsealadeks (kohati 

ka maastikukaitsealadeks).  Muudatuse kaugem ja peamine eesmärk oli tagada soode ja neid 

ümbritsevate metsa-alade soodsa looduskaitselise seisundi säilitamine. (Paal ja Leibaks 2013) 
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Kõik varasemad kohalikud kaitsealad lülitati riiklike kaitsealade võrgustikku.                                                                                                

1992. aastast kuulub Loosalu raba koos Keava ja Palasi rabaga Kõnnumaa maastikukaitseala 

koosseisu. Aastatel 1996-1997 viidi läbi “Eesti riikliku looduse mitmekesisuse uurimise 

programm “, mille eesmärgiks oli muuhulgas soode inventeerimine ja soode kaitse   

tõhustamise vajaduse hindamine ning Natura 2000 alade võrgustiku loomine.  Suuresti 

eelnimetatud inventariseerimise andmetele tuginedes võeti vastu otsus lülitada Kõnnumaa 

maastikukaitseala Natura 2000 võrgustikku.                                                                                        

Projekti “Eesti märgalade kaitse ja majandamise strateegia" raames viisid Jaanus Paal jt.   

1997ndal aastal läbi märgalade inventariseerimise. Aruandes käsitleti nii soode üldist  

seisundit, taimkatet ja selle kaitset kui hinnati märgalade looduskaitselist seisundit ja toodi 

välja ohustatud ja/või kaitsealused liigid. Lisaks eelmainitud teemadele käsitleti põgusalt ka 

soode rekreatiivset väärtust.  Uurimistöö tulemused avaldati 1999.aastal ja konkreetselt 

Loosalu raba osas toodi välja soo säilinud hea looduslik seisund ja ulatuslik tüpoloogiline 

varieeruvus. Sama uurimistöös nähakse koos järjest laialdasemalt leviva rahvusvahelise 

loodusturismiga  Loosalu rabas laialdast perspektiivi nii kohaliku tööhõive suurendamiseks 

kui majanduselu elavdamiseks. Samas tõdetakse, et hetkel on sooturismi infrastruktuur 

laiemalt Eestis veel üsna algelises arengustaadiumis. (Paal jt 1999)                                                                      

2009.-2010.a. toimunud “Eesti soode inventeerimise lõpuleviimine tagamaks nende   

bioloogilise mitmekesisuse säilimist” käigus inventeeriti 13901 märgala. Projekti peamisteks 

ülesanneteks oli parandada soode looduskaitselise väärtuse klassifitseerimise ja hindamise 

süsteemi, iseloomustada ja hinnata Eesti soode seisundit, viia lõpule Eesti soode andmebaasi 

koostamine, hinnata sookaitsealade tüpoloogilist ja pindalalist esinduslikkust, luua soovitused 

soode võimalikult säästlikumaks majandamiseks ning suurendada rahva teadlikkust soode 

kaitse teemadel. Järeldused on ära toodud aruandes “Eesti soode looduskaitseline   

inventeerimine”. Viimases märgitakse, et soode kogupindala on Eestis viimase kuuekümene 

aasta jooksul vähenenud 2,6 – 2,8 korda. Soode pindala on pidevalt vähenenud, kuid säilinud 

soode seisundiväärtus on hea : 67 - 95 % uuritud soode puhul saadi väga kõrge või kõrge 

hinnang.(Paal ja Leibak 2013) Heameel on tõdeda, et sarnase kõrge hinnangu sai läbiviidud 

uuringu kohaselt ka kõnealuse töö objektiks olev Loosalu raba.                                             

Lage- ja puisrabade (sh. Loosalu) seisundi hindamise alusel on 1023 raba-ala säilinud hästi 

või ülihästi. Viimane tähendab, et 86 % lage-ja puisrabadest on heas või üliheas seisundis. 

(Paal ja Leibak 2013)  
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Joonis 5. Loosalu järv ja Loosalu sookaitseala. Allikas :Maa-ameti kaardirakendus 
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5. Loosalu-Paluküla looduse õpperada osana RMK Oandu-Ikla 

matkateest  

Eesmärgiga tutvustada Eesti loodusväärtusi ja propageerimaks matkamist kui vaba aja 

veetmise vormi loodi RMK poolt matkamarsruut Oandu-Ikla matkatee kogupikkusega 370 

kilomeetrit. Loosalu-Paluküla looduse õpperada moodustab osa 2012.aastal loodud Oandu-

Ikla matkateest, täpsemalt selle neljandast lõigust mis viib matkajad Hirvelaanelt 

Kellissaarde. Lõigu kogupikkus on 72 kilomeetrit ja Loosalu-Paluküla osa sellest kümnendik 

ehk 8 km(joonis 6). Raja iseloomustamiseks  sobivad mitmete raja läbinud matkasõprade 

kommentaarid, mille kohaselt on tegemist väga kauni ja eriilmelise matkarajaga, mis kulgeb 

rabas, põlismetsas ja madalsoometsas. Olles ise selle raja mitmeid kordi läbinud, saan lisada, 

et aastaaegade vaheldus loob veelgi eriilmelisema keskkonna, kus matkamine tekitab ikka 

uuesti ja uuesti meeldivaid ja mõnikord ka üllatavaid emotsioone. Loosalu-Paluküla 

loodusraja kaasamine Oandu-Ikla matkatee koosseisu oli kindlasti hästikaalutud ja 

tulevikkuvaatav otsus, sest kulgeb ju ülejäänud osa Rapla maakonda läbivast matkateest 

enamasti kruusa- ja külateedel. Viimane ei paku teatavasti silmale nii palju kui võimalus 

nautida loodusradadel liikumist. Kui lisada, et matkatee läbib Paluküla ja sealset Hiie- ja 

Reevimäge, siis on matkajatel selle lühikese lõigu läbimisel võimalik näha väga huvitavat ja 

mitmekesist pärandmaastikku. On ju Paluküla Hiiemäe puhul tegemist Loode-Eesti kõrgeima 

punktiga, mis ulatub 106 meetrit üle merepinna. Lisaks on eelmainitud Hiiemäega ja sealse 

Tõnni auguga seotud väga suur hulk rahvapärimust.                                                           

Suurematest punktidest jäävad rajalõigu lähedusse Vana-Kaiu, Paluküla, Lelle. Viimasest 

saab ka rongiga Türile ja Raplasse ning sealt edasi Tallinnasse.                                   

Ametlikest lõkke-ja puhkekohtadest jäävad RMK kodulehe andmetele loodusraja äärde 

Loosalu lõkke- ja Paluküla puhkekoht. 
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Joonis 6. Loosalu-Paluküla-Tillniidu rajalõik. Allikas: Matkatee piirist-piirini. Autor Andre 

Kaur                                                                                                                                                               
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6. Loosalu-Paluküla looduse õpperaja üldine seisukord  

Alustuseks  lühiülevaade looduse õpperaja sünnist ja selle loojast, kelleks on põline Raplamaa 

looduse asjatundja Arvi Paidla. Looduse õpperaja algusajaks loetakse 1976.aastat, mil Arvi 

Paidla koos kooliõpilastega läbis raja esmakordselt ning misjärel tekkis tal mõte luua kaunisse 

Paluküla piirkonda matkarada. Esmakordselt tähistati rada 1982.aastal toonase Mahtra ja 

Rapla metsamajandi spetsialistide poolt. Loosalu talude elanikel olid looduskaitsjatega väga 

head suhted. Kui oli abi tarvis, siis seda ka saadi. Näitena võib tuua Purila-Kädva mõisa alla 

kuulunud lõunapoolse Loosalu perenaise Iida Metsa, kes laenas metsamajandi spetsialistidele 

tööriistu kui nad rada 80ndate algul rajatähiseid üles panid. Suurt abi saadi ka Kaiu poolse 

Loosalu talu perenaiselt Vaike-Salme Jaanson-Meltsilt, kes laenas hobust ja vankrit, kui 

laudmaterjali oli vaja raba äärde vedada. (Petersoo1997)                                                                                              

Kapitaalsema laudtee ehitamine jääb eelmise sajandi 90ndate aastate algusesse, mil töid 

teostati Rapla Maavalitsuse toel. Olgu mainitud, et suureks toeks ja entusiastiks oli  osakonna 

spetsialist Tiit Petersoo, tuntud Raplamaa looduse asjatundja, hariduselt geograaf. Mis veelgi 

olulisem, rajatud matkarada suudeti ka korras hoida. Uuendati, lisati teeviitu, kaasajastati 

rajaskeem, tehti jätkuvalt koostööd ümberkaudsete talude elanikega.                      

Rajatud matkaraja pikkus oli 8 kilomeetrit ja see kulges Loosalu soosaarelt mööda üle älvete, 

mööda kuivlohust ja Väike-Loosalu järvest(5) kuni Loosalu järveni(6). Edasi jätkus 

matkarada laugaste(7) kõrvalt Järvehiieni(8), jõudes sealt madalsoometsa(10) ja sealt Täissalu 

väljamäeni(11) ning edasi juba Paluküla Hiiemäeni(12). (Joonis 7)  
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Joonis 7. Loosalu-Paluküla matkaraja skeem .  Allikas : Petersoo,T, 1998 Eesti  Üle soosaarte, 

läbi laukaraba, mägedele. Eesti Loodus 8: 367 
                                                                  

Matkarada külastasid põhiliselt Rapla Maakonna üldhariduskoolide õpilased, aga ka matka- 

huvilised lähedalt ja kaugemalt.                                                                                     

Matkarada võitis paljude matkahuviliste südamed ja siia tuldi ikka ja jälle tagasi.           

Oluline muutus suhtumises toimus uute omanike tulemisega Kaiu poolsesse Loosalu tallu. 

1997.aastal ehitas talu uus omanik oma kinnistu piirile väravad(nn.raudväravad), mis 

takistasid edaspidi Loosalu rabasse liikumist. Põhjendusena tõi uus omanik välja vajaduse 

takistada võõraste inimeste pääsu tema maadele ning vajaduse takistada loodust reostavate 

kalameeste juurdesõitu tema kinnistusele. (Petersoo 1997).                                                                                                                               

Ükskõik milline oli uue omaniku motiiv kui ta rabasse viivale külavaheteele väravad paigutas, 

tulemuseks oli, et külastajad ei pääsenud enam harjumuspärast teed pidi rabas asuvale   

matkarajale.                                                                                                                                
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Aga inimesed on leidlikud ja mõne aja möödudes oli talu kõrvalt metsast juba uus siht rajatud 

ja kõik soovijad said nii matkarajale kui Loosalu järve äärde.   

 

6.1  Loosalu-Paluküla looduse õpperada 2013-2015  

Nagu eelpool kirjeldatud, oli Loosalu-Paluküla õpperaja olukord eelmise sajandi 

lõpukümnenditel hea. Millised olud valitsevad õpperajal praegu ?                                                                      

Enamus 90ndatel rajatud matkaraja laudteest on lagunenud, viidatus puudulik ja rada kohati 

raskesti läbitav. RMK kodulehel,  Oandu-Ikla matkaraja Hirvelanne-Kellissaare lõiku  

iseloomustavas tutvustuses märgitakse, et „Loosalu-Paluküla lõik on kohati kehvas seisus ja 

raskesti läbitav ning sellel matkamine nõuab head füüsilist ettevalmistust“.                                                                 

Saamaks ülevaadet rajal valitsevatest tingimustest, sai 2013. aasta novembris ja 2014. aasta 

aprillis teoks kaks vaatlusmatka Loosalu-Paluküla õpperajal. Mõlema matka jooksul nähtu ja 

ülestähendatu on aluseks käesoleva peatüki tarbeks ülevaate tegemisel.                                                                                                                               

Eelmainitud vaatlusmatkad said alguse Pakumäe poolses  rajaosas asuva soosaare lõkkekoha 

juurest.                                                                                                                            

Alljärgnevalt ülevaade matkarajal kogetust : Loosalu lõkkekoht asub vanal soosaarel ja on 

varustatud kuivade puudega,  puude lõhkumiseks on olemas nii kiil kui puunott pealelöögiks, 

lisaks on ehitatud varjualune kuni kümnele inimesele. Lõkkekohast edasi viib jalgrada 

laudteele, mis kulgeb peaaegu noolsirgelt üle raba kuni Loosalu järveni.  Järve äärde jõudes 

avaneb suursugune vaade Eesti suurimale rabajärvele. (Joonis 8) Liikudes vastrajatud laudteel 

on igaühel võimalus jälgida lagedat rabamaastikku koos rohkete älveste ja laugastega. Poolel 

teel on võimalik jalga puhata kuna  seal asub puhkekoht koos pingi ja infotahvliga. Läbitud 

lõik on mitmete matkajate (Jürgenson jt) poolt tunnistatud Oandu-Ikla matkaraja Hirvelaane-

Kellissaare lõigu atraktiivseimaks rajalõiguks.                                                                                                                           

Liikudes vastupidises suunas, Paluküla Hiiemäelt Loosalu järve poole, peab matkaja jälgima 

raja ääres olevat viidatust. Hilissügisene loodusrada, mis kulgeb läbi kuusiku, meenutab 

Kagu-Eesti matkaradasid. Edasi liikudes viib matkarada vanale taluasemele, kus on osaliselt 

säilinud maja vundament ja lauda seinad. Möödudes taluvaremetest jõuame madalama 

teelohuni, mille läbimine pole jalgsi matkajale probleem, küll võib sellest  probleem saada 

väiksemale sõiduautole. Siit on rabaäärse madalsoometsani veel pool kilomeetrit minna. 

Jõudnud rabaäärse madalsoometsa serva, punkti, mis on laudraja alguspunkt, kohtame esimest 

takistust. Kunagise matkaonni tarvis kohaletoodud puitmaterjal on hunnikusse mädanema 



26 
 

jäetud, esimesed sammud pehkinud ja libedal laudteel tuletavad meelde, et edasi tuleks 

liikuda ettevaatlikult. Lisaks pehkinud laudadele võib laudteel olla naelu ja kruvisid, mille 

jalga astumine pole matkajale meeldiv kogemus. Sestap siinkohal soovitus, kohtades kus 

maapind paistab matkajat kandvat, kasutada laudtee kõrval asuvat mudaseks tallatud teerada. 

(Lisa 1) Kui matkarajast on läbitud esimesed kakssada meetrit, saab laudtee otsa ja edasine 

liikumine kulgeb  mööda mudast rajaosa,  mis lõikub mitme vana kuivenduskraaviga. 

Viimaste ületamiseks  on matkarajal asunud purretest säilinud ainult mõned roikad ja lauad. 

Soovides vältida otsest vettekukkumist, oleks mõistlik kasutada kraavidesse kukkunud puid ja 

kände. Kui tuletada meelde RMK hoiatust, et raja läbimine nõuab head füüsilist vormi, siis 

tegelikkuses pole mitte hea füüsiline vorm, vaid akrobaadioskused need, mida selle rajalõigu 

läbimisel matkajal vaja läheb. Edasi liikudes kohtame rajal kraave ja ojasid ning nende 

ületamiseks tuleb leida mahalangenud puid kuna purretest pole suuremat abi. Edasi, 

madalsoometsast läbi minnes jõuame rabaäärsesse metsatukka, mis on üllatavalt tihe. 

Hilissügisel ei paista päike enam tihedast metsast läbi ja hämaras liikumisel muutuvad 

häirivaks maast väljaturritavad puujuured. Jätkuvalt ei ole märki laudteest, matkarajaks on 

sissetallatud rada, mis aeg-ajalt on väga pehme ja vesine. Jalad on selleks ajaks märjaks 

saanud kuigi rabasse pole veel jõutudki.   Pool kilomeetrit edasi liikudes jõuame raba serva. 

Eemalt hakkab paistma ka laudtee, mis on sama pehkinud olekuga kui raja alguses, aga on 

vähemalt jälg vahepeal kadunud rajast.  Kuid enne kui  astume rabapinnasele, tuleb ületada 

kolme meetri laiune vett täis kraavi, mille purre on täiesti lagunenud. Sama purdeületuse 

kohta on teada, et ühel matkaseltskonnal läks seal päris õnnetult, sest kaks kolmest 

purdeületajast kukkusid ajutiselt purdelt vette. Hiljem pidid  nad endale Pakumäele auto vastu 

kutsuma, sest topeltriideid polnud kaasas ning kaasavõetud toiduained said samuti märjaks.                                                                                         

Ainus korralik ja matkarajale kohane atribuut selles rajaosas on teeviit, mis näitab Loosalu 

järve suunas. (Lisa 1)  Probleemse kraaviületusega hakkama saanud, liigume mööda pehkinud 

laudteed edasi Loosalu järve suunas. Kuna laudtee on ehitatud piki-, mitte risti asetatud 

laudadest, siis kipub aeg-ajalt mõni laud tagurpidi asetatud reha kombel püsti kargama. 

Edasine matkarada kulgeb sarnaselt senisele mööda lagunenud ja ohtlikult libedat laudteed. 

Teele jääva Järvehiie ja Järvesoone juures on teetulp, edasi tuleb laugastik ja siis on laudtee 

lõppenud. Edasi liigume erinevate orientiiride ja sissetallatud raja järgi. Otsest eksimisohtu 

pole, aga raja tähistus peaks kindlasti parem olema. Mõne aja pärast hakkab paistma Loosalu 

järv. Mööda järvekallast edasi liikudes hoiame vasakule, et jõuda varemmainitud Loosalu 
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järve vaateplatvormini. Viimase juures on ka infotahvel, millel kirjas raja skeem ja Loosalu 

lõkkekoha asukoht.  

Eelneva rajalõigu kirjelduse põhjal saab selgeks, et kunagine heas korras matkarada, mis 

võiks ligi meelitada loodus- ja matkahuvilisi inimesi, hetkel seda ei tee. Ei tee seda 

sellepärast, et rada on lagunenud ja sel puudub matkarajale hädavajalik viidatus ning korralik 

ligipääs. Tõsised loodushuvilised leiavad sarnased matkarajad üles ka viidatuseta, kuid laiem 

matkahuviliste ring jääb igal juhul kaasamata.                                                                     

Paratamatult tekib küsimus, miks see ilus loodusrada on jäetud hooletusse ja miks ta on täna 

sellises seisus nagu eelpool kirjeldatud ?   

6.1.1 RMK rollist matkaradade hooldamisel 

Mida on RMK kui matkaradade haldaja  ette võtnud, et raja lagunemine peatada ja luua taas 

tingimused, mis vastavad minimaalsetele ohutus- ja turvalisus nõuetele? Lisaks tekib 

küsimus, kas matkaraja hooldamatuse probleem on ainult Loosalu-Paluküla õpperajale omane 

või on tegemist kõigile matkaradadele iseloomuliku  probleemistikuga?   

Kui tutvuda RMK kodulehel kirjas oleva infoga, siis võib lugeda, et nende hallata                                                                            

600 lõkkekohta, metsaonni, laudteed ja vaatetorni ning enam kui 2000 km tähistatud õppe-ja 

matkaradu üle Eesti. Kogu selle taristu hooldamiseks on aastas ette nähtud kuni 650 tuh. 

eurot. Lisaks on rekonstrueerimiseks ette nähtud kuni 550 tuh.eurot. Aastale 2010-2013 on 

eelnimetatud summadele lisandunud 1,8 miljonit eurot Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. 

(Ernits 2013) Aga asjal on ka teine pool, nimelt lisaks eelnimetatud vahenditele maksab 

Keskkonanamet RMK-le üle antud ja looduskaitsealadel asuvate hoonete eest renti 

287tuh.eurot aastas. (Ernits 2013)                                                                                          

Millest see rent koosneb ja kas need summad on põhjendatud ja õiguspärased  ? Kui see nii 

on, siis kas ei saaks rendiraha kasutada olemasoleva taristu hooldamiseks ?                         

Küsimusi on rohkem kui vastuseid ja paraku ei ole neid vastuseid ka asjaosalistel.                     

Kuid probleem on terav ja vajab lahendamist.                                                                

Loodusturism, kitsamalt sooturism on Eesti majanduse jaoks kindlasti oluline 

tegevusvaldkond ja saab tulevikus olema veelgi olulisem. Kas tekkinud olukorras ei peaks 

leidma teistsugust arendus-ja haldusvormi Eesti matkaradade majandamiseks kui RMK ? 

Küsimus on püstitatud üsna radikaalselt, aga sel on kindel põhjus.  
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6.1.2 Lagunevad ja likvideeritavad matkarajad mujal Eestis 

Alljärgnevalt mõned näited lagunevatest ja likvideeritavatest matkaradadest, vaatetornidest 

mujalt Eestist, mis peaksid illustreerima hetkel valitsevat olukorda matkaradadel. Näiteks on 

Pärnumaal Nigula looduskaitsealal olev seitsme kilomeetri pikkune laudtee lagunemas, 

samuti on lagunemas Alutagusel asuv Selissoo raba laudtee. Kevadel 2013 kukkus kokku 

Selisoo raba keskel asuv vaatetorn. Suurt poleemikat tekitas 2013.a kevadel Männikjärve raba 

vaatetorni seisukord kui nädal enne rahvusvahelist teaduskonverentsi avastasid korraldajad, et 

vaatetornile viival trepil puuduvad trepiastmed. Mädanenud trepiastmed olid eemaldatud kuna 

kujutasid tõsist ohtu tornikülastajatele. Illustreerimaks viimast olukorda on tabavaks 

kommentaariks Tartu Ülikooli vanemteaduri Edgar Karofeldi hinnang, mille kohaselt „RMK 

käibe juures oleks ühe vaatetorni parandamine sama suur kulu kui heal peremehel labidavarre 

asendamine“.  Kuid räämas ja lagunevaid matkaradasid ja vaatetorne on veelgi. Sealsamas 

Alutagusel on suletud Kotka matkaraja torn. Käesoleva töö keskmes oleva Loosalu-Paluküla 

õpperaja Paluküla poolne osa on täiesti amortiseerunud jne.                                        

Lisaks amortiseerunud objektidele on RMK-l olemas nimekiri objektidest, mis kuuluvad 

likvideerimisele kuna ei ole perspektiivsed. 2013.aastal kuulusid likvideerimisele Soontaga 

maalinn ja Nedrema puisniidu laudteed.  Läänemaal likvideerimisele minev Tuhu laudtee on 

viimasel ajal kirgi kütnud. Eelmainitud TÜ vanemteadur Edgar Karofeldi hinnangul ei ole 

ühtegi paremini ligipääsetavat laudteed, kus näeb nii hästi erinevaid sootüüpe. ( Ernits 2013).      

6.1.3 Millised on Loosalu-Paluküla õpperaja võimalused kujunenud situatsioonis ? 

Rapla Maakonna turismi arengukavas aastateks 2011 – 2020 on ette nähtud rekonstrueerida ja 

tähistada kõik maakonnas olevad õppe-ja matkarajad. Rekonstrueerimine peaks olema 

lõpetatud  hiljemalt aastaks 2018, projekti rahastajaks on  Keskkonna Investeeringute Keskus. 

Rapla Maavalituse ja kohalike omavalitsuste ametnikud  on hoolimata erimeelsustest teinud 

konstruktiivset koostööd, samuti on RMK-ga suudetud suhted tegusad hoida.                                                               

2013.aastal rekonstrueeriti Loosalu-Paluküla õpperajast soosaare ja järve vaheline 900 

meetrine laudtee lõik, remonditi soosaarel asuv lõkkekoht ja varjualune, ehitati vaateplatvorm 

Loosalu järve äärde. Uuendati viitasid ja paika sai loodusraja skeem.   

Käesoleval hetkel saab öelda, et remonditud taristu näol on tegemist elementaarsete vajaduste 

loomisega alustamaks loodusturismi teenuste pakkumist kõnealuses piirkonnas. Nüüd on vaja 

luua piirkonnast kuvand kui huvitavast loodusturismi sihtkohast ja seejärel tuua piirkonda 
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looduskeskkonda heatahtlikult suhtuvad külastajad ja matkajad. Viimased tooksid paikkonda 

pisut vaheldust ja toetaksid oma külastuste käigus kohalikke elanikke ja kohalikku ettevõtlust, 

sest ilma kohaliku ettevõtluseta ja kohalike inimesteta ei ole piirkonnas arengut.  

                                                                                                                                     

6.2  Loosalu raba ja Loosalu-Paluküla looduse õpperaja tulevikust 

Eesti Riikliku turismiarenduskava 2014-2020 kohaselt on loodusturismi arendamise 

peamisteks tegevusteks : külastaja vajadustest lähtuvate terviklike loodusturismitoodete ja 

teenuste väljaarendamine ning pakkumise suurendamine, looduses liikumisvõimaluste 

väljaarendamine individuaalturisti vajadustest lähtuvalt, asjakohase info kättesaadavuse 

parandamine  ning külastuskoormuse suunamine, kahjustamata tundlikke liike ja nende 

elupaiku. Lisaks turismivõimaluste väljaarendamine siseveekogudel, loodusturismi 

korraldajate, retkejuhtide ning loodusgiidide kompetentsuse tõstmine, loodusturismitoodete ja 

-teenuste pakkujate teadlikkuse tõstmine külastajate ootustest ning turvalisusnõuetest 

lähtuvalt ning loodusturismiga seotud ettevõtluse loodushoiu ja elurikkuse alase teadlikkuse 

suurendamine.  Kõik väga olulised tegevused, aga kas ka reaalselt saavutatavad?                                                                                                                     

Rapla Maakonna Turismi arengukava näeb ette, et hiljemalt 2018.aastaks on kõik maakonna 

loodus- ja matkarajad tähistatud ja viidatud.  Igasse valda on rajatud vähemalt kaks loodus- 

või matkarada. Olemasolevad puhke- ja lõkkekohad on koostöös RMK-ga korrastatud.  

Tuginedes käesolevas töö koostamise käigus kogutud infole ja Loosalu-Paluküla looduse 

õperajal kogetule tahaks arengukavades märgitu suhtes pisut skeptiline olla. Kui  RMK ei 

muuda loodusobjektide taristu hooldamiseks ette nähtud rahaliste vahendite kasutamise korda, 

siis ei ole võimalik kõigi seatud eesmärkide saavutamine. Konkreetselt Loosalu-Paluküla  

looduse õpperaja Paluküla poolsest raba küljest algav laudtee, mis jõuab Loosalu järveni on 

2,2 kilomeetrit pikk. Mainitud laudtee seisukorrast oli eespool juttu ja see ei kannata mitte 

mingisugust kriitikat. Laudtee taastamise vaates tuleb arvestada lisaks materjali ja tööjõu 

kulule ka keeruliste looduslike tingimustega. Eriti keeruliseks muudab laudtee taastamise 

igasuguse transpordi kasutamise võimatus suvisel ajal nii laudrajal algusosa madalsoometsas 

kui järgneval osal, rabajalamil, mis on täis pikitud vanu kuivenduskraave ja mida läbib vana 

kuivenduse peakraav. Arvestama peaks, et lammutustööd  tuleb teha suvisel ajal käsitsi, kuid 

uus materjal on vaja kohale vedada talvel. Tõenäoliselt tuleb selleks erandkorras kasutada 

lumesaani koos kelguga. Kogu eelnev tegevus saab toimuda  ainult tingimusel, et  RMK-l 

õnnestub saada KIK-st vajalik rahastus. (Aaviku 2013)                                  
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Olenemata Loosalu-Paluküla matkaraja seisukorrast ja hetkel valitsevatest meeleoludest 

sooturismis, võib arvata, et kümne aasta pärast on sooturism  ja loodusturism laiemalt Eestis 

võitnud väga palju poolehoidjaid. Julguse seda väita annab maailma suurima 

ökoturismifestivali Birdfair peakorraldaja Tim Appletoni öeldu, mille kohaselt on  Eesti 

loodus kroonijuveel mille eest lääne-eurooplased on nõus andma mida iganes, et seda näha. 

(Appleton 2011) Lisaks on Tim Appleton seisukohal, et Eestil on suurepärased võimalused 

oma ürgloodust ja loodusturismi tutvustada, sest meil on selleks suurepärased tingimused hea 

logistika näol. Väga olulise seigana lisab ta: “Te ei kujuta ette, kui paljud turistid tahavad 

näha kohalikke inimesi, saada osa nende elust.” (Appleton 2011) 

Tõestuseks eelnimetatud väidetele ja inspiratsiooniks Eesti loodusturismi praegustele ja 

tulevastele ettevõtjatele saab tuua meie põhjanaabrite juures tegutseva loodusturismi praktiku 

Jari Peltomäki eduloo, mis on kestnud juba 15 aastat. Jari Peltomäki asutatud loodusturismi 

tooteid pakkuva ettevõtte Finnature kodulehe andmetel viivad nad läbi enam kui 

paarkümmend erinevat liiki linnuvaatlusmatka metsades, rabades, järvedel  s.h kotkaste ja 

kakuliste vaatlusmatkad. Klientide puudust nad ei tunne, enamus linnuvaatlusmatku on 

kodulehe andmetel välja müüdud enne matka toimumist.                                                        

Selline on ühe Soome peamise loodusturismi teenusepakkuja seis täna, 15 aastat pärast 

loodusturismi teenuste pakkumisega alustamist.                                                                                      

Tuginedes sõprade, tuttavate, kohalike inimeste ja ametnike väljaöeldule, et Loosalu-Paluküla 

looduse õpperada väärib selle laiemat tutvustamist, peaks kõik asjaosalised pingutama selle 

nimel, et matkaraja tulevik oleks lootusrikas. Hetkel võime tõdeda, et on säilinud huvi loodus-

ja matkahuviliste inimeste seas selle huvitava ja omapärase loodusraja vastu.               

Viimasel, 05.04.14 enda poolt läbi viidud matkal küsitletud kaheksast matkal osalenust 

vanuses 25 kuni 40 eluaastat arvasid kõik, et Loosalu-Paluküla matkarada on väga atraktiivne 

ja hea asukohaga matkasihtpunkt ning nad oleks kindlasti valmis seda uuesti külastama kui 

neil selline võimalus tekiks. Omapäi nad pigem ei tuleks, sest juurdepääs matkarajale jätab 

soovida ja matkaraja tähistus ei ole selline, mis võimaldab muretult õige teeotsa rabas üles 

leida.  

Kui õnnestub ületada bürokraatlikud ja majanduslikud takistused raja arendamisel, saab 

Loosalu-Paluküla looduse õpperajast üks omanäolisemaid ja atraktiivsemaid matkaradasid 

Kesk-Eestis, mis oma asukoha ja potentsiaalsete huviliste ringiga kujuneb oluliseks 

rekreatsioonipaigaks nii pealinna ja selle ümbruse rahvale kui ka kaugema kandi rahvale.  
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7. Kaiu valla rollist Loosalu-Paluküla looduse õpperaja 

haldamisel - ja piirkondliku rekreatsioonipaiga kujundamisel 

Suurem osas Loosalu raba ja Loosalu-Paluküla looduse õpperajast kulgeb Kaiu valla 

teritooriumil Raplamaal, kusjuures õpperaja laudtee kulgeb kogu ulatuses valla territooriumil. 

Sestap on ka Kaiu vallavalitsuse töötajad kõige pädevamad antud rajalõiku ja selle tulevikku 

kirjeldama. Nagu matkaraja kirjelduses eespool sai mainitud, siis raja laudtee Paluküla ja 

Loosalu järve vaheline lõik on amortiseerunud ja vajab remonti. Kaiu valla ehitusnõuniku Ille 

Viironi sõnul suhtlevad nad pidevalt RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna juhi 

Jaanus Käärmaga, et nimetatud rajalõik saaks võimalikult kiiresti remonditud. Paraku on 

ehitustööde rahastamine võimalik alles Keskkonna Investeeringute Keskuse(KIK) järgmises 

s.o. kolmandas rahastamisvoorus. Omalt poolt on Kaiu vallavalitsus seisnud hea 

kindlustamaks looduse õpperaja alguses asuv parkla infotahvlite ja rajaskeemidega. 

Organiseeritud on prügi äravedu ja parkla korrashoid.  2013.aasta oktoobris toimus  looduse 

õpperaja esimese rekonstrueeritud lõigu ülevaatamine sellele kasutusloa väljastamiseks. 

Väljalsõidul õpperajale vaadati ühiselt RMK inimestega üle äsjavalminud lõkkekoht ja 

rekonstrueeritud laudteelõik. (Aaviku 2013)                                   

Nimetatud rajalõigu rekonstrueerimine lõpetati augusti lõpus ja töö tellijaks oli  Riigimetsa 

Majandamise Keskus (RMK). Ühtlasi ehitas RMK õpperaja algusesse lõkkeplatsi koos 

katusealuse puhkekoha, välikäimla, puude varjualuse ja paigaldas infotahvli.  Ille Viironi 

sõnul on see väga tänuväärt, et laudtee sai uuendatud, sest vana laudtee oli väga halvas seisus, 

lauad olid mädanenud ja kaardus ning kohati olid naelad väljas.  Ille Viironi sõnul on Kaiu 

vallavalitsus väljastanud RMK-le ehitusloa ka ülejäänud 2,2 km pikkuse laudtee 

rekonstrueerimiseks. Kasutusloa väljastatakse aga alles siis, kui valminud on seesama 2,2 km 

pikkune lõik, millele anti ehitusluba. (Aaviku 2013)                                                                                                                               

Viimane ei tähenda, et matkajad ei võiks juba valminud rajalõiku kasutada. RMK 

loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna juhi Jaanus Käärma sõnul peaks rekonstrueeritud 

laudtee pidama vastu vähemalt 10 aastat ja juba valminud lõigule on külastajad oodatud.                                                                               

Lisaks taristu rajamisele saab kohalik omavalitsus veel mitmete meetmetega abiks olla, et 

looduse õpperada kujuneks atraktiivseks puhke-ja matkapaigaks kuhu tullakse nii koduvallast 

kui kaugemalt. Üheks võimaluseks on toetada valla aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kes on 

panustanud üritustesse, mis toovad inimesi kohapeale. Hea näitena saab esile tõsta igatalvist 
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jääalust püügivõistlust „Loosalu ahven“ mida viikase läbi juba kümme aastat ja mida veab 

MTÜ Kaiu Kalaklubi ning millele on õla alla pannud ka Kaiu vallavalitsus.                                                                                                               

Teise võimalusena peaks leidma viisi enda eristamiseks mõne omanäolise meene või suveniiri 

kavandi väljatöötamise abil. Arvestades, et valla territooriumil asub Eesti suurim  rabajärv 

(Joonis 8), siis võiks proovida paikkonna puhkevõimalusi läbi selle turundada.                                                         

Loosalu raba, järve ja läheduses asuva Paluküla Hiiemäe puhul ei saa unustada nende alade 

kaitsealust staatust, seepärast tuleb loodusturismi toodete ja teenuste arendamisel lähtuda 

looduskeskkonna säästliku majandamise põhimõtetest.                                                        

Europark-i eestvedamisel 2011.aastal koostatud juhendmaterjal jätkusuutliku turismi  

arendamisest kaitsealadel annab rea soovitusi ja nõuandeid kuidas nimetatud aladel 

loodusturismi arendada. Ühe esimese punktina peale turismiasjaliste määratlemist märgitakse 

vajadust paikkonna turismistrateegia väljatöötamiseks. Strateegia väljatöötamisel on riigi- ja 

eraõiguslike institutsioonide, ettevõtjate ja kohalike elanike kõrval võtmeroll kohalikul 

omavalitusel. (Practical,..2011) Just kohalike omavalitsuste roll on Loosalu-Paluküla kandi 

jätkusuutliku loodusturismi arendamise seisukohalt tähtis, sest omavalitustesse on koondunud 

parimad spetsialistid ja parimad teadmised piirkonnast, mida kasutada.  Samuti on 

omavalitsuste üheks võtmerolliks paikkonna kui turismisihtkoha tutvustamine. Lisaks 

eelmainitule annab juhendmaterjal suuniseid kuidas kasutada kohalikku ajaloopärandit 

turismisihtkoha tutvustamisel. Loosalu raba puhul võiks kaaluda Mahtra sõja kui kõigile 

teada-tuntud ajaloosündmuse kasutamist turunduskampaanias.                                           

Pärimuslugude ärakasutamine nii turundustegevuses kui erinevate loodusturismi toodete ja 

teenuste loomises oleks tulevikku vaatav, tulutoov  ja paikkonda tutvustav samm.        

Kuna Tallinnasse ja Harjumaale on koondunud pea pool Eesti elanikkonnast ja tegemist on 

maksujõulisema ja aktiivsema osaga elanikest, siis tulevikus leiavad kindlasti paljud neist tee 

ka Kaiu vallas asuvasse Loosalu-Paluküla matkarajale. Kuid selge on, et turistile, olenemata 

sellest kas ta on oma- või välismaine, peab sihtkoht olema atraktiivne ja tuntud, sest inimene 

läheb ikka sinna kuhu teda lahkelt kutsutakse ja oodatakse ning kus talle ka midagi näidata 

on.  Just turunduse vallas on kohalikul omavalitsusel koostöös maavalitsusega kõige suurem                                     

töö  ära teha, sest üksi kohaliku omavalitsuse rahalistest vahenditest ei piisa üleriigilise või 

veel vähem välismaal läbiviidava turunduskampaania läbiviimiseks. Kuna kohalike                                     

omavalitsuste koostöö maavalitsustega ei ole kõige paremini viimastel aastatel laabunud,  siis 

on siin kindlasti mõtlemise koht nii kohalikele omavalitsustele kui riigivõimu esmatasandi 

esindajatele eesotsas maavanemaga.  
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Joonis 8. Loosalu järv- suurim rabajärv Eestis. Allikas : erakogu 
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8. Kokkuvõtteks 

Looduslikke metsi meil peaaegu säilinud pole, sestap on sood ühed vähesed alad, mis 

inimtegevusest vähem mõjutatud ja kus saab kogeda ehedat ja ürgset loodusmaastikku, seda 

selle parimas tähenduses. Nii Lääne-Euroopa kui kauge Jaapani turistid on tasapisi loobumas 

keskaegsete losside külastamisest turismihooajal ja valivad üha sagedamini oma puhkuse 

sihtkohaks riigid, kus säilinud palju puutumata loodust ja loodud võimalused selle 

nautimiseks.                                                                                                                                    

Kui Eesti taasiseseisvumise järgsel esimesel kümnendil ei olnud riigil ega kohalikel 

omavalitsustel piisavalt kogemusi, oskusi ega rahalisi vahendeid, et sellest võimalusest kinni 

haarata, siis käesolevaks ajaks on asjaolud mõnevõrra muutunud. Maakondades on koostatud 

arengukavad nii looduse kui turismi vallas, aga mis peamine, on olemas ettevõtjad, kel on 

kogemused ja võimalused loodushuvilise sise- ja välisturisti teenindamiseks. Koolitatud on 

hulk loodusgiide, kelle igapäevaseks tööks on inimestele loodust vahendada ja seeläbi  

loodusturismi populariseerida. Järgnevate aastate üheks peamiseks eesmärgiks peaks saama 

Eesti kui loodusturismi sihtkoha tutvustamine ja selle pealt ei tohiks vahendeid kokku hoida. 

Sarnane vaatenurk leiab toetust ka Eesti turismi arengukava loodusturismi peatükis, kus 

mainitakse, et turunduskanalite võrku tuleb laiendada e. leida tuleb alternatiivseid 

turundusviise. Kasutusele tuleb võtta kõikvõimalikud turunduskanalid alates rahvuslikust 

lennukompaniist, lõpetades kohalike meenete ja suveniiride pakkumisega Tallinna vanalinnas. 

Mitte keegi teine ei tule meie kuvandit muutma ja uuendama peale meie endi ja selleks on 

vaja kõigi turismiasjaliste pühendunud tööd ja tahet. Eestile on iseloomulik kadakane kapp ja 

koduõlu, meil on hansa ja seto leelo, meil on sood ja rabarajad ning lühike suvi. Seda viimast 

peame õppima loodusturismi vaates eirama, sest loodusturismis ei tohiks luua kitsast toodet, 

mis müüb ainult suvel. Ei ole madalhooaega, on halb toode  viletsa turundusega.                                                                                                                     

Konkreetselt Loosalu-Paluküla matkaraja osas on hiljemalt 2018.aastaks  renoveeritud 

Loosalu järve ja Paluküla Hiiemäe vaheline laudtee. Rada on viidatud, lisatud on infothavlid 

ja uuendatud Paluküla Hiiemäe alune parkimisala. Renoveerimisel on silmas peetud nii 

erivajadustega inimeste kui eakate teenindamiseks vajalike tingimuste loomist. Viimane on 

väga oluline kuna siiani on see kliendigrupp jäänud paljuski loodusturismi fookusest välja. 

Rapla maavalituse ja Kehtna -ja Kaiu vallavalituste vahel on sõlmitud piirkonna arengu 

prioriteete kajastav koostööleping ning kohalikud ettevõtjad ja loodusturismi entusiastid on 
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loonud toimiva turismisihtkoha Tallinnast 80 kilomeetri kaugusele. Loodetavasti leiab  

välisturistele mõeldud, Raplamaa kaguserva loodusmatkadele kutsuva, infovoldiku pealinna 

parimatest majutusasutustest  juba aastal 2017. 
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12. Summary 

Loosalu bog as a public site for hiking and studying.                                                                

Estonia has nearly no virgin forests left, so mires are one of the few areas that are less 

impacted by human activity and where one can experience authentic, primeval natural 

landscapes in the best sense of the word. Tourists from Western Europe and even distant 

Japan are gradually gravitating away from visiting medieval castles during tourist season and 

opting to spend their holidays in countries that have preserved tracts of unspoiled nature and 

created opportunities for enjoying the great outdoors.  

In the first decade after restoration of independence, the state and local governments lacked 

experience, skills or financial means to seize this opportunity, but today circumstances have 

changed somewhat. Counties have development plans in the field of nature and tourism, but 

the primary thing is that there are entrepreneurs who have experience and opportunities to 

cater to the needs of foreign tourists who are interested in nature. A number of nature guides 

have been trained, whose everyday job is to acquaint visitors with the outdoors and thereby 

popularize nature-based tourism.                                                                                             

One of the main goals in the years ahead should be to introduce Estonia as a nature-based 

tourism destination and this is not a place for saving on cost. A similar perspective is also 

supported in the chapter of the Estonian tourism development plan dealing with nature-based 

tourism, where it’s mentioned that the network of marketing channels should be expended – 

that alternative marketing methods should be found. All potential marketing channels must be 

utilized, from the national carrier to offering local souvenirs and keepsakes in Tallinn’s Old 

Town. No one else is going to change and update our image for us and that is why we need 

devotion and commitment from all players in the tourism sector.                                              

Our products are a juniper cabinetry and home-brewed beer, we have Hanseatic League, as 

well as the Seto distilled spirit handsa, and Seto leelo folk song, we have mires and bog paths 

and a brief summer. When it comes to nature-based tourism, we have to learn to disregard the 

last factor, because it’s not the place for a narrow-spectrum product that can only be sold in 

summer. I would argue that there is no low season, there are only poor products with shoddy 

marketing. In regard to Loosalu-Paluküla hiking trail in particular, I am certain that by 2018, 

the boardwalk between Loosalu lake and Paluküla Hiiemägi hill will be restored. The trail has 

signposts and information displays and the parking area by Paluküla hill has been 
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modernized. The renovation was carried out to accommodate people with special needs and 

the elderly. The latter is very important as to this point this client group has been left out of 

the focus where nature-based tourism is concerned. A cooperation agreement on priorities for 

the area’s development has been signed between Rapla County Government, and Kehtna and 

Kaiu municipality governments. Local entrepreneurs and nature-based tourism enthusiasts 

have established a functioning tourism destination 80 kilometres from Tallinn. Hopefully, by 

2017, foreign tourists staying in fine hotels in the capital will find an appealing information 

brochure on hiking along the southeastern edge of Rapla County. 
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