
Eesti on pärast taasiseseisvumist teinud arengu osas tohutu 
hüppe, see väljendub ka meid külastavate inimeste seas. Eesti 
saarte osas väärtustatakse eelkõige omapärast saarelikku 
kultuuri, mitmekesist loodust ning inimesi. Saare maakonnas 
on mitmeid unikaalseid tõmbepunkte ning tänu Eesti IT 
arengutasemele on eraldiseisev ja metsik Eesti maailmale 
tänasel päeval kättesaadavam kui kunagi varem. 

Euroopa rattaturistide üheks põhiliseks koordineerijaks on 
Eurovelo ühendus, mis koondab ja ühendab terve Euroopa 
kontinendi rattaturismi, propageerib ja toetab rattaturismi 
põhimõtteid ja riiklikke taristuid. Eurovelo koosneb 15 pikast 
rattamarsuudist ning on mõeldud nii rattamatkajatele kui 
teistele, kes võivad radade osi kasutada igapäevaseks lühemaks 
kommunikeerimiseks. Eurovelo on tõenäoliselt üks põhilisi 
maandumislehti pikema rattamatka planeerijale. 

Euroopa 12 pikka matkarada ühendavad riike üle terve 
maailmajao. Eesti koordineerivaks organiks on Eesti Matkaliit 
MTÜ. Eestit läbib Euroopa rannikuala  matkatee E9, mille kohalik 
arendus tänasel päeval projekti koostamise faasis ning veel 
välja ehitamata. Eesti-Läti koostööprogrammi Coastal hiking 
in Latvia and Estonia raames on plaanis arendada välja Läti ja 
Eesti lõik kuni Tallinnani, see kulgeks mööda rannikut ning sisse 
jääksid ka Eeesti suuremad saared -Muhu, Saaremaa ja Hiiumaa

Ligi 1900 inimesega Muhu saar asub Saare maakonna idaserval. 
Muhu on tuntud saareturismi esimene peatuskoht ning palju-
de eestlaste(ja välismaalaste) suvituspaik. Vaatamata kindlale 
eraldatusele on saarele hästi jõutav üle mere praami või isikliku 
alusega.  On hinnatud, et suveperioodil elab Muhus hinnanguli-
selt ligi 6000 inimest, kellele lisanduvad arvukad turistid. 

Eesti suuruselt kolmas, 52 külaga Muhu saar, on koht, kus 
aeg puhkab. Siin on pärandkultuuri väärtustav, kokkuhoidev 
ning omapärane kogukond.  Muhu suurus on 202,4 km2 ning 
rannajoone pikkus 109 km. Muhu on ajalooliselt alati olnud 
distinktiivne piirkond, mis on tihedalt merega seotud. Saar 
on ühendatud Saaremaaga Väikese Väina tammiga ning Eesti 
mandiga regulaarse praamiühendusega. Ehkki saar on üsnagi 
eraldiseisev, omab  Muhu igapäevast tihedat liiklust saart läbiva 
tuiksoont pidi. Muhu saart iseloomustab sarnaselt muudele 
maapiirkondadele Eestis rahvastiku vähenemine ning ebapiisav 
töökohtade arv, kuid eelkõige tänu läbivale transiidile ning 
turismi suurele osakaalule on saare elanikkond täna elujõuline.

Muhulased on ikka jalgsi või rattaga  mööda külavaheteid ja 
karjamaid-metsaradu lühemaid ja pikemaid vahemaid läbinud. 
Spetsiaalsete matka- ja rattaradade vajadust on Muhulased 
kognitiivselt teadvustanud eelkõige viimaste aastate valguses, 
kui oma mere, niidu või metsaga sidusust on jäänud erinevatel 
põhjustel vähemaks ning saare kultuurmaastikud on jäänud 
inimeste kasutuseta. Aktiivsed muhulased tunnetavad, et 
nende igapäevatoimetused ei vii neid enam nii tihti loodusesse  
ning  üritavad leida tundele lahendust. Muhu saare väliruumi 
potensiaali tunnetab iga saart külastav inimene, kuid 
vähene pakutavate võimaluste hulk või kvaliteet ei tekita 
kõhklejates soovi tegevusi ette võtta ning leitakse enda 
iseloomule sobivam lahendus. Kõik see on pannud valla 
aktiivsema osa olukorda hindama ning leidma rekreatiivseid 
lahendusi nii muhulastele, sõpradele kui kaugemalt tulijatele.  
 
Muhu ratta- ja matkarajad on edasiarendus valla aktiivsemate 
inimeste algatusest täisväärtuslikumale elukeskkonnale, kus 
pilootprojektiga pakutakse välja puhkeradade kompleks.  
Täisväärtusliku ja jätkusuutliku projekti koostamiseks on uuritud 
saart lähemalt ja kaugemalt ning erinevatest perspektiividest, 
lisatud erialane oskus ja pisut muhulaste kangust ja nutti.

Muhusse puhkerada rajades peab mõtlema erinevatel skaaladel, nii pidevalt 
arengus olevate inimeste vajaduste osas kui ka selles, et saart külastavate 
inimeste arv on mitmeid kordi kõrgem kui kohalike endi. Eesmärgiks on mitte 
kitsapiiriline endale sobiva lahenduse otsimine, vaid polüfunktsionaalse 
puhkeraja loomine ja kohaliku hõngu pakkumine - see annab projektile 
sisu ning meelitab inimesi saarel pakutavat pikemalt nautima.  
 
Et saart ja valda hoida eluvõimelisena, peab saar  ja selle puhkevõimalused 
olema kättesaadavad ehk nähtavad nii lähemale kui kaugemale, seda nii 
otseseid kui kaudseid kanaleid pidi. Suuremas skaalas mõtlemine annab 
ühest küljest juurde potensiaalseid külalisi ning teisest küljest  toovad need 
inimesed juurde uusi kogemusi ja mõtteid, mis hoiavad projekti ja saare 
tervikuna elujõulisena. 

Olulisel kohal on see, kust sa tuled. Kõikide eelnevalt toodud näidete 
tugevuseks oli oma nišš, millega tõusti esile ning tänu millele kohalikud või 
kaugemalt tulijad projekti kvaliteeti tõstsid. Eesti on sellega samuti hästi 
hakkama saanud. Me oskame oma looduse poolt pakutavat eriilmelisust 
väärtustada ning seda on näha nii kohalike inimeste käitumisnormidest 
ning sellest, kui uhkelt ja osavalt me seda meie külalistele reklaamime. Hea  
on tõdeda ka seda, et head tagasisidet näitab riiki külastavate inimeste 
tõus. 

Muhul on väga värvikirev taust ning siiani tugev ja ennast väärtustav 
kogukond, mis annab potensiaali edasisteks arenguteks. Järgnev projekt 
hõlmab endas küll vaid väikest, kuid väga olulist osa saare arengust 
tervikuna.

Käesoleva projekti eesmärk on tekitada Muhu saarele esimene 
omataoline matka- ja rattarada, mis on kättesaadav nii kohalikele kui 
kaugemalt tulijatele, pakub eriilmelist loodust ning puhkevõimalusi ning 
oleks atraktiivne aktiivse puhkuse otsijatele. Rada peab väärtustama 
kohalikku omanäolist keskkonda ning oma rajamispõhimõtetelt ning 
kestvuselt jätkusuutlik. 

Töö teoreetilises osas toodi välja põhjuseid matka-ja 
rattaradade külastamiseks. Selle jaoks on tehtud taustauuringut 
maastikuarhitektuuri erialal veidi laiemalt. Alljärgnevalt on 
toodud välja mõningad näited puhkealadest, mis käivad sellist 
tüüpi radadega käsikäes ning mis toetavad antud märksõnu 
ning seetõttu ka otseses või kaudses tähenduses annavad 
teise perspektiivi Muhu matka- ja rattaradade koostamise 
põhimõtetele. 
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Saaremaa puhkeala

Eestit läbivad Eurovelo 3 põhitrassi: nr. 10, 11 ja 13. Nr. 10 on neist 
ainus, mis läbib ka Muhu saart. Kui Eesti on muule Euroopale 
eeskujuks täies ulatuses Eurovelo trasside markeeringud 
keskkonda lisanud, siis riiklikus mõttes on abistav logistiline 
pool vähene ning puuduvad koordineerivad organid, mis 
toetaksid rattamatkajaid ning suunaksid neid vajalike teenuste 
ja vaatamisväärsuste leidmisel. 

Eurovelo trass nr. 10

Muhus on tänasel päeval olemas kolm toimivat rattamarsuuti 
ning välja on antud voldik koos rajakaardi ning põhiliste 
huviväärsustega.   Kaart on alla laetav valla kodulehelt ning 
voldikuna saadaval turismiinfopunktis. Rada on märgistamata, 
puudub abistav taristu ja lisateenused on puudulikud või 
eraldiseisvad, rada kasutab võimalikult palju olemasolevaid 
teid ja radu, mis läbib küll saarel olevaid magnetpunkte kuid 
ise ei paku suuri vaatamisväärseid kogemusi. Radade hooldus 
on puudulik. 
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    Pädaste

3. Käsitööpood OAD ja EED 

5. Apteek
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1. Kuivastu sadam, Kuivastu - 10 ratast
2. Vanatoa Turismitalu, Koguva - 10 ratast

TURISMIINFOPUNKT, Liiva 

Matkaradade hulk ja kommunikeerimine Eestis on heal tasemel. 
Eestis on tänasel päeval kaks pikka trassi ning hinnanguliselt 
200-300 eriilmelist matkarada. Lisaks riiklike organite poolt 
loodud radadele on mitmeid muid ühendusi ning piirkondlikke 
matkaradu, mille kvaliteet, võimalused ja hooldustase on 
väga erinevates seisundites.   Toimub ka väga palju erinevaid 
rahvaspordiüritusi, mis on eestlaste seas populaarsed

rmk matkateed

Saare maakonnas on ligi 50 eri tüüpi RMK puhkeala, kus 
põhirõhk on rannikupuhkusel,  lindudel ja kividel, taimedel ja 
loomadel, sõjavägede jälgedel ning ajaloolisel metsandusel. 
Lisaks on veel kohalikud puhkealad, kuid sellest hoolimata ei 
ole tänasel päeval Muhus mitte ühtegi ametlikku puhkeala või 
-rada, mis meelitaks inimesi aktiivset puhkust veetma. 
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rosenheim, saksamaa
13 ha
jõeäärne park, sillad

Volketswil, Šveits
14 ha
loodusrada, park

Ypres, belgia
2 ha
loodusrajad, kultuurimälestis

guise, Prantsusmaa
9 ha
kogukonnaaed, loodusrada 

romsdalen, norra
15 ha (maastik)
Vaatepunkt

Trollhättan, rootsi
3 ha
rekreatsiooniala

auckland, uus-meremaa
1 ha
kogukonna park

Mangfallparki põhiülesanne oli taasühendada Rosenheimi elanikud kohalike 
jõgedega. 500 meetrine ala moodustub radadest,   puhkekohtadest, 
vaatepunktidest, promenaadidest ning kaheksast sillast, mis ühteaegu 
toimivad ühendusena inimese ja vee vahel, teisest küljest ka toimiva 
rohelise koridorina, funktsionaalse ühendusena erinevate linnaosade ning 
jõe vastaspoolte vahel. Olulisel kohal oli ka alale lisafunktsioonide andmine 
puhkekohtade näol, et pakkuda linnakodanikele erinevaid võimalikke 
tegevusi puhkamiseks.

The Bluff puutumatus 1. maailmasõja aegses looduses väljendab ühest 
küljest naturaalset loodusrada, teisest küljest on igalt poolt loetavad märgid 
sõja tagajärgedest: pommide lõhkemisel tekkinud kraatrid, maaalused 
sissevajunud läbikäigud, mis on tekitanud ebatavalisi maapinna moonutusi. 
Sidudes antud paik läbi kultuuriajalooliste tekstide külastajatega, annab 
The Bluff matkajatele täiesti unikaalse loodusmatka kogemuse, kus ta 
saab otsida maastikulisi vihjeid ning ette kujutada piirkonnas toimunud 
sündmusi.

9 hektari suurune regulaarselt üleujutusi kogev kogukonna park on 
inimese loodud massiivne filtratsioonisüsteem Oise jõe vee filtreerimiseks. 
Aed on jagatud 400 kolmnurkseks tüpoloogiliseks maatükiks: võsastikud, 
põõsastikud, niidud ja murumaastikud. Suur osa territooriumi taimestikust 
on rajatud kohalike inimeste sponsorluse korras. Lisaks omapärasele 
keskkonda puhastavale maastikule on rajatud kõrgendatud puidust 
ujukitest rajad, mis võimaldavad igal ajal kuiva jalaga maatükkide vahel 
jalutada.  

Norra ühe tuntuima vaatamisväärsuse, “Trollide tee” juurde rajatud 
vaateplatvormi materjalikasutuse ja omaduste läbimõeldus  väljendab soovi 
mitte esile tungida territooriumi üldise karakteri ees. Arhitektuuri selge 
piiritletus ehitatud alade ja loodusliku vahel kandub edasi ka platvormi 
vormikeelde, mis on inspireeritud vee kui dünaamilise elemendi ja kivi,  kui 
staatilise elemendi omadustest. Multidimensionaalse vormiga platvormi 
idee taga peitub ka soov võimendada antud paiga võimast ruumilist 
kogemust. 

Naturaalsete materjalidega ehitatud multifunktsionaalne puhkeala pakub 
läbi aasta tegevusi kõikidele kasutajagruppidele.           Idee pakkuda igaühele 
õigus rannale ja päikesele väljendub igas  pakutavas elemendis ning 
lihtsatele vormidele ja looduse-inimese poolt tehtud elementide kontrast 
ja hea tasakaalutunnetusega säilitatud taimestik loovad mugava keskkonna 
puhkamiseks. Keskuse tõmbepunkt on kahe eriotstarbelise amfina rajatud 
promenaadidi, mis kontrollivad inimeste liikumist ning defineerivad alade 
kasutuse. 

La Rosa  taastatud ojade projekt on hea näide koostööst  erinevate 
huvigruppide vahel. Kunstlikult maa alla juhitud oja taastamine 
kogukonnapargiks hõlmas endas kohalike elanike ja omavalitsuse 
tugevat koostööd. Projekti kaasati ekspertidena erinevad insenerid, 
maastikuarhitektid ning  ehitusettevõtted. Linnavalitsuses koostatud 
töögrupp pakkus kogukonnale välja erinevaid võimalusi projekti arengus 
kaasa rääkida ning nii on suures osas taimestiku valik ning planeerimine 
ning keskkonnakunst parki kasutavate inimeste poolt ise välja mõeldud 
ning ehitatud.

Griespark pakub avaraid avatud alasid, spordialasid ja mängualasid ja ka 
veekogu äärseid piirkondi. Pargi disain väljendab multifunktsionaalset 
kasutust ja linnaliku keskkonna ja metsiku looduse vahelist tasakaalu 
ning omab mitmeid ruumilisi, morfoloogilisi, tüpoloogilisi ja taimestiku 
üleminekuid ühest teise. Pargi robustne, kivine mulje ja ülekasvanud 
rohttaimestiku alad väljendavad ilmekalt pargi kunagist industriaalset 
tausta kruusakaevandusena. Loodusliku mulje taotluse asemel raamistab 
pargi robustsus vaadet Alpidele.
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Muhu saare logistiliseks põhiteljeks on saart läbiv põhimaantee nr. 10(Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare). 
See määrab suuresti ka saare üldise logistilise loogika, kõik Saaremaale või mandrile suunduvad sõidukid 
ning bussiliinid kasutavad saare läbimiseks seda telge. Ka mitmed maakondlikud bussiliinid saavad alguse 
Kuivastu sadamast ning suunduvad mööda põhimaanteed Saaremaa poole. Mõned bussiliinid sõidavad 
paar korda päevas ka tugimaanteid pidi, laiendades ühistranspordi haardeulatust. Kohalikul tasandil 
sõidab veel valla organiseeritud buss, mis peamiselt sõidutab koolilapsi. Muhus on üks  meresadam - 
Kuivastu, mis on põhimaantee nr. 10 mereosa ning kus toimub regulaarne ühendus mandriga. Nii Kuivastus 
Kui Simistes(saare lõunaosas) on populaarne jahisadam. Väiksemaid ranna-, paadisadamaid ning hulganisti 
lautreid on saarel veelgi, poplaarsemad neist kohalikul tasandil Koguva(läänes) ning Lalli sadam(idas).

Väärtuslike maastike defineerimisel kasutati klassikalisi kriteeriume: kultuurilis-ajalooline, looduslik väärtus, 
esteetiline väärtus, identiteediväärtus ning rekreatsiooni ning turismipotensiaali väärtus. Puhkeradade 
planeerimise kontekstis on olulisel kohal esmalt määratleda üldine saare väärtuslike maastike struktuur, 
seejärel teha täpsemaid paigaanalüüse potensiaalsete projektalade kohta, seda eelkõige rekreatsiooni 
ning turismipotensiaali väärtuse valguses.

Eesmärgiks on määratleda piirkonnad, mis on kõrge maastikulise väärtusega ning  sealjuures arvestada ka 
erinevate liikumiste ning tõmbepunktidega, et leida hilisemas faasis potensiaalseid polüfunktsionaalseid 
ratta- ja matkaradade marsuute, mille väljunditeks võiksid olla nii funktsionaalne ühendus, sport, looduses 
liikumine, uute kogemuste hankimine ning turism. 

Muhu saare asustuse kujunemist on mõjutanud eri perioodide vajadused ning tingimused(Rullingo, 
2001). Algselt eelkõige looduslikud tingimused, põllunduse ajal sobivate karjamaade olemasolu. 
Nende kõrval on külade kujunemist mõjutanud ka erinevad sotsiaalmajanduslikud ning halduslikud 
tegurid. Väidetavalt tekkis hakkas Muhu küladevõrk välja kujunema Muinasaja lõpuks ning enamik 
põliskülasid eksisteerisid juba nooremal rauaajal.  Külade arv on alati püsinud 30-40 ringis(täna 52). Väga 
iseloomulikud on sumb- ja ridadkülad. Alates 1950. aastatest on saare rahvastik hakanud kogunema 
saare suurematesse asumitesse. Kuigi saare rahvastik on võrreldes sajandi-kahe taguse ajaga vähenenud 
pea poole võrra, on asustus ja endised talukohad enamikes külades säilinud. Vallakeskuseks on 
enam-vähem alati olnud Liiva küla saare keskpunktis, kus on ka täna kõige rohkem elanikke ning kus on 
ka enamus saare teenindusasutusi.

Saar on populaarne turismi sihtpaik, kuhu suundutakse eelkõige tutvuma kohalike maastike, randade 
ja loodusega üldiselt. Aastasadu suures osas muutumatuna püsinud külamiljöö ja maastikud loovad 
puhkamiseks potensiaalirikka paiga. Kuna Muhu on paiknemise poolest jäänud alati paljude inimeste 
teekonnale, siis leiab igalt sammult märke kunagistest sündmustest. Paiknemise poolest on enamus 
turismivõimalusi kogunenud vallakeskusesse Liivale, turismikeskusesse Koguvasse ning Muhu saare 
väravasse Kuivastusse. Muud väärtused on suures plaanis saarel laiali laotunud ning potensiaalseid 
turismivõimalusi võib leida igal sammul. Saar on väga populaarne ning pakub palju võimalusi eelkõige 
soojal perioodil, külmemal ajal on mitmed asutused vähese huvi või suviste tegevuste iseloomu tõttu 
suletud. Saar on hoomatav ka kergliiklejale, sest vahemaad ei ole pikad, seetõttu on suur potensiaal 
matkamist või jalgrattaga sõitmiseks.

Muhu saar on tasase pinnamoega madal saar. Paesest aluspõhjast tingituna esineb saarel mitmeid 
paekivipanku, saarelt on paekivi ka muudel eesmärkidel kaevandatud. Suhteliselt õhuke pinnakate ei 
lase taimestikul väga tihti üle 5m kõrguda. Nii õhuke pinnakate, põuakartlikud mullad kui ka mandriga 
võrreldes soojem kliima koostöös inimtegevusega on andnud Muhu saarele palju liigirikkaid 
poollooduslikke kooslusi: loopealseid, puis- ja rannaniite. Tänaseks päevaks on ligi pool Muhu 
pindalast metsaga kaetud või metsastuv vähese niitude hooldamise või karjatamise puudumise tõttu. 
Pikk ja sopistatud rannajoon annab väärtuslikke eluspaiku linnustikule. Valla värvikast ajaloost on 
kaitse alla võetud erinevaid tähtsamaid alasid, ehitisi ja rajatisi varasematest aegadest ning vald ise hindab 
enda suurimaks loodusvaraks saare maastikke, sh. külamiljööd, rannad kui poollooduslikud maastikud, kus 
põimuvad omavahel omavahel kõik väärtuslike maastikke kirjeldavad tunnused. 

Muhu vald on viimastel aastatel aina rohkem rõhku hakanud pöörama vaba aja veetmise võimalustele. 
On rajatud mitmeid sportimisvõimalusi, toimunud on mitmeid olulisi kohaliku kultuuri edendamise üritusi, 
toimub aktiivne noorsootöö. Liiva keskus on saanud väga oluliseks tõmbekeskuseks nii valla siseselt kui 
väliselt, tendentsi on  näha keskuse jõudsas arengus kui ka seal peatuvate külaliste rohkuses. 

Suure investeeringuna on rajatud esimene kergliiklustee, mis ühendab Liiva ja Piiri asulaid. Aastaid 
ohtlikult mööda sõiduteid kulgenud kergliiklejad antud piirkonnas on saanud turvalise ja mugava tee, 
mida mööde oma käike sooritada. Rada on aktiivselt kasutama hakanud tervisesportlased. 

Muhu vallavalitsus ja mõned aktiivsemad Muhu kodanikud on algatanud idee rajada saarele ratta- 
ja matkaradade võrgustik. Sealjuures alustada esimese ratta-ning matkarajaga, mis ei oleks pelgalt 
funktsionaalne ühendus, vaid pakuks ka rekreatiivseid- ning puhkeväärtusi nii saare elanikele kui saart 
külastavatele inimestele. Kuigi Muhus on hulganisti võimalusi piiramatult ringi liikuda, oleks see projekt 
esimene omataoline, mis oleks märgistatud, hooldatud ning pakuks erinevaid võimalusi puhkamiseks. 

Pilootalana on ette võetud piirkond Loode-Muhus, Koguva-Igaküla-Piiri piirkonnas. Nagu eelnevalt 
mainitud, on tegu hetkel  Muhu ühe põhilise  turismisihtkohaga, mida tänasel päeval külastatakse 
eelkõige oma kultuurilis-ajaloolise väärtuse poolest, kuid kus on märgata ka tugevaid identiteediväärtuseid 
ja palju esteetilist(hooned, kiviaiad, meri). Tänu suurele turismihuvile on miljööväärtuslikku piirkonda 
tekkinud saare mõistes palju majutusasutusi ning muid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid.  

Samuti asetseb antud piirkonnas saare ühed väärtuslikumad kooslused - loopealsed. Et antud 
piirkonnas ka  pöörata rõhku loodusväärtustele, mitmekesistada piirkonna rekreatiivseid- ja 
puhkevõimalusi ning jätkata saare keskuste funktsionaalset ühendamist kergliiklusteede kaudu, 
on otsustatud esimesed matka- ja rattarajad  teha just sellesse piirkonda.

Kogu saare eelnev analüüs leidis, et kuigi antud piirkond pakub palju erinevaid  võimalusi, siis 
aktiivse puhkamise võimalused puuduvad. Järgnev projekt üritab leida lahendusi antud piirkonna 
mitmekesistamiseks, olles pioneeriks sarnaste radade laiendamisele ja arendamisele üle saare. 

Väärtuslike maastike määratlemine

saare maakonna teemaplaneering:  asutust ja maakasutust suunavad tingimused
muhu valla ÜP: miljööväärtuslikud külad
+
ratta- ja matkaradade konteksti süntees:
muhu valla logistika, hoonestus, turism, kaitsealad

. . .

Piirkondlik maastike täpsem hindamine ning maastiku karakteriseerimine 
Paigaspetsiifilised arengukavad, huvigruppide kaasamine
sWoT analüüs
arengustrateegiate väljatöötamine

muHu VÄÄrTuslikud maasTikud

Koguva hooldatud alvarite rannikuala. Vaade Koguva suunas. 

analÜÜs

2/7



Kõinastu laid

Koguva karjäär

Koguva küla

Igaküla küla

Piiri endine sõjaväeosa
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ÜlEVaadE kaarT
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Koguva küla.

Koguva küla. Ülesõit Kõinastu laiule(paremal taga).

Vt. ka täiendavat informatsiooni: Lisa 1.

Koguva küla karjamaad. Vaade põhja.

Koguva küla taastatud loopealsed. Vaade kõinastu laiu poole.

Piiri endine sõjaväeosa. 
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Väärtuslikud maastikud

Looduskaitse & Natura 2000

Life to Alvars projektala

legend

Valla omandis kinnistud

Ranna ehituskaitsevöönd Fotod ja suunad3

miljÖÖVÄÄrTuslikkus
arHiTEkTuur
kulTuur
juHan smuul
Turism
muusEum
majuTus

mÄlumaasTikud
FilmimaasTikud
VaaTElisus

TÖÖsTusmaasTikud
oHT
VasTuolulisus
ErinEVad kasuTusEd
VÄljaVaaTEd

sidusus mErEga
olEmasolEVad ja loodaVad ÜHEndusEd
HuVigruPid

ajalugu
uuEd suunad
ÜHEndusEd
lisaVõimalusEd

looduslik miTmEkEsisus
liigirikkus
jÄTkusuuTlikkus
“liFE To alVars”
PoTEnTsiaal
loodusTurism

kalurimaasTik 
ajalugu
kulTuur

maasTiku VaHElduVus
ilma TEgurid
koHalikE kaasaminE
FunkTsionaalnE ÜHEndus
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Selle ja järgnevate kaartide puhul on aluskaardina kasutatud Maa-ameti materjale.
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1aKüla-Koguva

2a

3a

3b

5

6

4

2b

1bKarjamaa - Koguva(Põhi)

Karjamaa - Koguva(Lõuna)

Alvar - Koguva

Kõinastu

Karjäär

Alvar - Igaküla

Igaküla-Koguva-Piiri mets

Küla - Igaküla

maasTikuTÜÜbid sWoT - analÜÜs ja maasTikE sTraTEEgiad 

 konTsEPTsioon loodE-muHu PilooTa-

SURVETUNDLIKKUS

KULT.-AJAL.

POTENTSIAAL
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SURVETUNDLIKKUS

POTENTSIAAL
MADAL MADAL

KÕRGE

SURVETUNDLIKKUS

POTENTSIAAL
MADAL

SURVE

POTENTSIAAL
MADAL

SURVETUNDLIKKUS

POTENTSIAAL
KESKMINE

KESKMINE

SURVE

POTENTSIAAL

SURVETUNDLIKKUS

POTENTSIAAL
MADAL MADAL

KÕRGE

SURVETUNDLIKKUS

POTENTSIAAL
KÕRGE KESKMINE

KÕRGE

KÕRGE KESKMINE

KESKMINE

ESTEETILINE
LOODUSLIK
IDENTITEET

PUHKEVÄÄRTUS

KÕRGE

KULT.-AJAL.

MAASTIKU VÄÄRTUSLIKKUS

ESTEETILINE
LOODUSLIK
IDENTITEET

PUHKEVÄÄRTUS

KULT.-AJAL.

MAASTIKU VÄÄRTUSLIKKUS

ESTEETILINE
LOODUSLIK
IDENTITEET

PUHKEVÄÄRTUS

KULT.-AJAL.

MAASTIKU VÄÄRTUSLIKKUS

ESTEETILINE
LOODUSLIK
IDENTITEET

PUHKEVÄÄRTUS

KULT.-AJAL.

MAASTIKU VÄÄRTUSLIKKUS

ESTEETILINE
LOODUSLIK
IDENTITEET

PUHKEVÄÄRTUS

KULT.-AJAL.

MAASTIKU VÄÄRTUSLIKKUS

ESTEETILINE
LOODUSLIK
IDENTITEET

PUHKEVÄÄRTUS

KESKMINE

MAASTIKU VÄÄRTUSLIKKUS

MAASTIKU HINDAMINE MAASTIKU HINDAMINE MAASTIKU HINDAMINE MAASTIKU HINDAMINE MAASTIKU HINDAMINE MAASTIKU HINDAMINE

KÕRGE KESKMINE KÕRGE MADAL KESKMINE KESKMINE

1

Sõltuvalt valdavast taimestikust, maakasutustüübist, topograafiast, 
ajaloolis-kultuurilisest taustast, asustusest ja muust olulisest 
rekreatsiooni mõjutavast on Loode-Muhu projektala jagatud kuueks 
eri tüübiks. Hindamisel jagati pilootala tüüpideks: küla, karjamaa, 
alvar, karjäär, mets, meri. Mõned neist on alamkategooriad, kuid 
vaadeldakse edaspidi tervikuna. 

Maastike rekreatiivse potentsiaali arenguteks hinnati samade 
alade tundlikkuse ja kasutatavussurve põhjal. Tundlikkuse puhul 
hinnati esmalt maastiku ökoloogilist tundlikkust, mis koosneb 
ökoloogiast ja geoloogiast. Seejärel maastikulist tundlikkust, mis 
koosneb nii esteetilisest pildist kui ajaloolis-kultuurilisest taustast. 
Surve määramisel hinnati esmalt arengusurvet, mis koosneb 

ligipääsuvõimalustest ning olemasolevast asustusest. Seejärel 
turismi survet, mis koosneb rekreatsioonivõimalustest, ajaloolis-
kultuurilisest taustast ning majutusvõimalustest. 

MAJANDUSLIK SOTSIAALNE KULTUURNE ÖKOLOOGILINE JÄTKUSUUTLIKKUS KÕRGE
Piirkonna jätkusuutlikus terviklikuna on heas seisukorras. Kuna Koguva on 
Muhu üks olulisemaid keskuseid, on siia suunatud palju ressursse ning ala 
on hinnatud nii elupaiga kui turismi sihtpaigana, kus nähakse seetõttu ka 
potentsiaali ka majanduslikust aspektist. 
Koguva küla majanduslik olukord on hooajaliselt mõjutatud. Kui suvisel ajal 
on  väga palju turiste, kes piirkonnas tegevusi ja majutust otsivad, talvel on 
olukord vastupidine. Piirkonnas asuvad kaitsealad annavad maaomanikele 
võimaluse toetuste taotlemiseks. Loodusturismi huvi antud piirkonna vastu 
loob potentsiaali selle ala arendamiseks. 

Sotsiaalse stabiilsuse parandamiseks peaks leidma arengusuundi hooajalisuse 
vähendamiseks. Piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks peab võimaldama rohkem 
erinevaid tegevusi erinevateks hooaegadeks nii kohalikele kui sinna 
sattuvatele inimestele.  
Kultuurse jätkusuutlikkuse hoidja ja kandja on põhiliselt Muhu muuseum, 
kes korraldab erinevaid üritusi. Alal elab ka mitmeid andekaid põlismuhulasi, 
kes on kultuuriliste väärtuste kandjaks, seda tihti käsitööoskuste, lauljate  või 
tantsijatena.
Piirkonna ökoloogilise jätkusuutlikkuse kõrgena hoidmiseks peab lisaks 

loodusväärtustele suutma leida ka võimalusi kultuurse jätkusuutlikkuse 
arenguks ning kaasajastamiseks. Peab leidma lahendusi nooremate 
põlvkondade kaasamiseks, et nendest saaks tulevikus kultuuri jätkajad. Pisik 
selleks algab küll perest ja kodukohast, kuid selles osas on teinud tugevaid 
samme Muhu põhikool ja Muhu Pärandikool, kes rakendavad erinevaid 
kohalikke etnooskuseid käsitöö ja kunstiõpetuse jm. tundides ning hoiab au 
sees kohalikku pärandit. Palju võimalusi väljaspool projektala annab ka kohalik 
noortekeskus, külakeskused. Et ala jätkusuutlikkust hoida kõrgena, on oluline 
ühendus Koguva-Igaküla-Piiri-Liiva liinil.

KÕRGE KESKMINE KÕRGE KÕRGEKESKMINEKESKMINE

KAITSE

ARENG

REKREA-
TSIOON

HOOLDUS

Külaarhitektuur, Kultuurimäles-
tised, käsitöö

Muuseumi laiendamine, 
Turismivõimaluste laiendamine

Sadam ja mereäärne, külakesk-
kond, turismitaristu, viidastamine

Arhitektuur, looduslik keskkond, 
turismi edendav taristu 

MAASTIKU STRATEEGIA
Ajaloolise maakasutuse säilimine, 

ohustatud liigid

Mahekasvatus,
rekreatsioon

Looduslikud polüfunktsionaalsed 
rajad, viidastamine

Heinamaade ja krundipiiride 
hooldus

MAASTIKU STRATEEGIA
Mitmed ohustatud liigid, 

maastikutüübi kaitse

Rekreatsioon, maheloomapid-
amine, merega sidusus

Radade lisamine, puhke- ja 
vaatepunktid, loodusharidus

Alvarite hoolduse lõpetamine ja 
hilisem seire, loomapidamine

MAASTIKU STRATEEGIA
Põhjavee kaitse, kultuuriliselt 

olulised objektid

Kõige vastuvõtlikum ala 
suurematele arendustele

Kaitsevägi, potensiaalne 
parkla-ala, avaõhuüritused

Põhjavee kaitse, karjääri 
taaskultiveerimine ammendumisel

MAASTIKU STRATEEGIA
Erinevad metsatüübid, ligipääsu 

säilitamine

Rekreatiivsed võimalused, 
loodusharidus

Aktiivse spordi rajad, puhkekohad

Teede hooldus, alusmetsa hooldus

MAASTIKU STRATEEGIA
Madal merevesi ja ühendus 

Kõinastuga

Pinnase parandamine, 
rekreatsiooni edendamine

Potensiaalne matkaraja siht üle 
mere

Teede hooldus, viidastik

MAASTIKU STRATEEGIA

KAITSE

ARENG

REKREA-
TSIOON

HOOLDUS

KAITSE

ARENG

REKREA-
TSIOON

HOOLDUS

KAITSE

ARENG

REKREA-
TSIOON

HOOLDUS

KAITSE

ARENG

REKREA-
TSIOON

HOOLDUS

KAITSE

ARENG

REKREA-
TSIOON

HOOLDUS
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TUGEVUSED TUGEVUSED TUGEVUSED TUGEVUSED TUGEVUSED TUGEVUSED

1

Miljööväärtuslikkus
Tugev turismikeskus, sh. taristu

Majutus, söögikohad
Tugev kohalik identiteet

Regulaarne hooldus
Säilinud maastikumärgid

Liigirohkus
Suur puhkeväärtus

Maastiku esteetilisus
Avarad vaated

Hea autoühendus maanteega
Elektriga varustatus

Vahelduvad metsatüübid
Suhteliselt palju erinevaid kasutatavaid teid, sihte

Tugevad maastikumärgid ning säilmed
Suur puhkeväärtus

Avarad vaated
Mereäärsed teed loovad tugeva kontakti merega

Madal  veetase võimaldab autoga/jalgsi läbipääsu

NÕRKUSED

VÕIMALUSED

NÕRKUSED NÕRKUSED NÕRKUSED NÕRKUSED NÕRKUSED
Vähene viidastatus

Kasutamata vaatamisväärsused
Vähe meelelahutuslikke üritusi

Tehnoloogiline mahajäämus
Tugev hooajalisus

Puuetega inimestele on  ligipääs eksponaatidele 
raskendatud

Vähe tegevusi nooremateles

Arendada teisi turismi tüüpe
Pakkuda tegevusi hooajavälisteks tegevusteks

Turismitegevuste kaasajastamine
Laste ja puuetega inimeste ligipääsu ja tegevuste 

parandamine
KOV ja kohalikega koostöö ja kaasamise 

suurendamine

OHUD
Ääremaastumisega seonduvad ohud(elanikkonna 

kahanemine, toetuste vähenemine,  vähesed 
rahalised võimalused)

Turismihuvi vähenemine
Kaasajastamise puuduvad võimalused

Hooajalisuse negatiivsed tagajärjed

OHUD
Kadunud huvi alade hooldamisele

Alternatiivne maakasutus - ajaloolise alade 
kasutusmustri katkemine

Ebateadlik hooldus

OHUD
Turismi negatiivsed mõjud(praht, lärm, loomade 

häirimine, oht  haruldastele liikidele)
Ala mittehooldamine viib taas puittaimede 

pealetungile

OHUD
Ebateadliku tegevuse tulemusena on suur reostuse 

oht
Kaevandustegevuste jätkumine viib kon�iktideni 

kohalikega ning elukvaliteedi vähenemiseni
Kaevandustegevuse jätkumisel on oht piirkonna 

väärtuste kadumisele
Karjääri säilimine viib maastiku tervikväärtuse alla

OHUD
Suur metsavedu rikub teid

Metsaomanike vähene huvi rekreatsiooni vastu 
võib tegevusi piirata või raskendada

Puhkajate tulek võib kaasa tuua ohte nagu rämpsu 
mahaviskamine, metsatulekahjud jms.

OHUD
Ebastabiilsed klimaatilised tingimused võivad 

ohustada vee-elustikku
Autodega jääl või veest läbi liikudes on reostuse 

oht

VÕIMALUSED
Karjamaade kaasamine turismis

Aktiivse puhkuse võimalused
Viidastamise suurendamine

VÕIMALUSED
Loodusturismi edendamine

Taristu rajamine puhkeväärtuse tõstmiseks
Teadlikkuse kasvatamine, info levitamine

VÕIMALUSED
Karjäärile uue otstarbe leidmine

Karjääri kui industriaalmaastiku kaasamine 
turismi

Muude tegevuste suurendamine
Rekreatsiooni surve kontsentreerimine piirkonnas 
sellele alale ning elektriühenduse ärakasutamine

VÕIMALUSED
Võimalus rajada terviseradade võrgustik

Viidastamine ning loodusturism
Aktiivse puhkuse võimaldamine

Koriluskeskus

VÕIMALUSED
Viidastamine

Matkaraja laiendamine Kõinastu laiuni
Puhkevõimaluste laiendamine

Vähene loomapidamine
Muud tegevused puuduvad

Vähene radade, teede arv ja olemasolevate 
mittehooldamine 

Senine vähene huvi ala väärtuste hoidmisele
Vähe radu, teid ning põhiliste teede pigem kehv 

seisukord
Turismi ja taristu puudumine

Ebaesteetiline maastikupilt
Rikutud põhjavesi

Maastiku väärtuste vähenemine
Tegevused on kohalike elanike soovidega 

vastuolus
Pühapaikade hävitamine

Kohati halvas seisukorras(äravajunud, 
kinnikasvanud) teed ja rajad

Puhkeväärtuse mitte ära kasutamine

Teede kehv seisukord
Viidastatuse puudumine

Iga maastikutüübi kohta on koostatud tugevuste, nõrkuste, ohtude ja 
võimaluste analüüs. Tugevused ja nõrkused on omadused, mis käivad iga 
ala enda kohta, võimalused ja ohud on tegurid, mis on mõjutatud välistest 
teguritest. Ülevaade on koostatud tuginedes eelnevale teabele, mis on kogutud 

ala külastades, huvigruppidega suheldes, uuritud erinevaid materjale: sh. 
ajalugu, kaardimaterjale, arengukavasid, projekte jms. Maastikutüübid omavad 
sisendinfot vastavalt paiga eripärale. Analüüs on koostatud rekreatiivsest 
vaatenurgast. 

Eelnevate analüüside tulemustest lähtuvalt on koostatud strateegiad, kus on 
välja toodud neli teemat ning nende arendamise  tähelepanu osutamise olulisus: 
kaitse puhul tähendab punane suurt olulisust ja roheline vähest sekkumise 
vajadust, teise kolme teema puhul on loogika vastupidine.

Erinevate kasutajagruppide vajadustega arvestamine.
Koostööd soodustavate põhimõtete rakendamine.
Avatud ja kutsuval meetodil projekti arendamine, 
planeerimine ja väljaarendamine ning edasine areng.

RATTA-JA MATKARADA

HUVIGRUPPIDE KAASAMINE

DISAINPÕHIMÕTETE KIRJELDUS

Projektiga luuakse võimalused tervisliku eluviisi  ja 
puhkevõimaluste edendamiseks, ühisürituste korraldamiseks 
ning spordiürituste läbiviimiseks, aidates sellega kaasa 
kohaliku elu arengule.

TERVISLIKKUSE EDENDAMINE

Ala disainis arvestatakse ka funktsionaalse ühenduse 
tekitamiseks, et ala oleks paremini kättesaadav kõigile 
soovijatele. Luuakse ka nn. virtuaalse  võrgustiku suund, et 
puhkeala võimalused oleksid laiemale üldsusele kättesaada-
vad. 

VÕRGUSTIK - LOGISTIKA

Disainis arvestatakse maastiku tugevustega ning 
arvestatakse väärtustega, mis vajavad inimtegevuse eest 
kaitset. Tegevused määratakse vastavalt keskkonna 
vastuvõtlikkusele ning võimalustele, arvestades säästva 
arengu põhimõtetega. 

VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD

Hooajalisuse vähendamine pakkudes erinevaid tegevusi 
igale hooajale. Loodust väärtustava mõtteviisi propageeri-
mine. Koostöövõimaluste otsimine nii Muhu muuseumi, 
kohalike elanike ja turistidega. Ühisürituste korraldamine.

JÄTKUSUUTLIKKUS

Arvestatakse liikumispuudega inimeste, laste, erinevate 
huvidega matkajate eelistustega. Disainis arvestatakse 
varasemalt välja toodud loodusmatkaja erinevate 
põhjustega.

MITMEKESISUS

KLIIMA
Hooajalisusele vastavate võimaluste pakkumine,  
varjualused ning muu taristu, mis on vastupidav 
erinevatele tingimustele ning toetab igal ajal 
puhkamist. 

HOOLDUS
Jätkusuutlikkuse võtmes toimivad rajatised ning 
muu taristu, mis on vastupidavad  ning nõuavad 
vähe hooldust. Hoolduskava koostamisel otsitakse 
võimalusi kohaliku kogukonna ning puhkajate 
endi kaasamiseks.

TARISTU
Taristu katab piirkonnas matkajate põhivajadused 
ning arvestab sealjuures võimalusel erivajaduste-
ga inimestega. Taristu on rajatud loodust 
säästvalt, võimalusel kohalikest materjalidest 
ning keskkonda sobituvalt. 

KOMMUNIKEERIMINE
Puhkerajad on kättesaadavaks muudetud nii 
füüsiliselt kui virtuaalselt, alale jõudmine on 
viidastatud ning ala siseselt on rajatud 
informatiivne suuna- , info- ja tegevusviidastik.
Luuakse tervisliku eluviisi edendav kogukond.

1. SKAALAD

2. PÕHJUSED

Muhu ja Loode-Muhu pilootala geopoliitiline ja rekreatiivne 
positsioneerimine Euroopa, Eesti ja kohalikul skaalal. 

Vajaduste määratlemine ning sarnaste projektide näited 
mujalt maailmast.

3. KOHALIKU SKAALA KIRJELDUS
Logistika, hoonestuse, turismi ja kaitsealade määratlemine 
ja analüüs Muhu rekreatiivsete väärtuslike maastike 
määratlemiseks

4. PILOOTALA KIRJELDUS
Pilootala kontekstitunnetus ja protsesside kirjeldus. 

5. PILOOTALA ANALÜÜS
Maastikutüüpide määratlemine, väärtuslikkuse hinnang, 
arengupotenstsiaali võrdlus. Jätkusuutlikkuse kirjeldus, 
tüüpmaastike SWOT-analüüs. Igale piirkonnale rekreatiivse 
arengu põhimõtete väljatöötamine.

6. RATTA-JA MATKARADA
Probleemide, eesmärkide ja arengukava kirjeldus. Raja trassi 
ja taristu vajaduste määratlemine ning positsioneerimine. 
Rajamise põhimõtted. Hooldus- ja kasutuspõhimõtete 
koostamine. Koostöövõimaluste tekitamine.

7. KUVAND
Vormi- ja graa�lise keele loomine. Ala populariseerimiseks 
vajalike eesmärkide ja tegevuste määratlemine ning 
arengukava nii pilootalale kui vallale tervikuna. Eduka 
kommunikatsiooni põhimõtete määratlemine. 

8. SEIRE 
Hilisem pilootala arengu muutuste jälgimine, analüüs ning 
vajadusel muudatuste sisse viimine.

M

MAASTIKE MÄÄRATLEMINE
ÖKOLOOGIA

MAAKASUTUS
AJALUGU

VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD
TUNDLIKKUS

SURVE

ARENGUPOTENSIAAL
JÄTKUSUUTLIKKUS

SWOT

KAITSE
ARENG

REKREATSIOON
HOOLDUS

MAASTIKE HINDAMINE MAASTIKE ANALÜÜS MAASTIKE STRATEEGIA
1. 2. 3. 4.

>> >> >>
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aktiivspordipargi v iidastik
MATKARAJA VIIDASTIK(vaike)

potetsiaalsed
ekstreemrattaspordi
elemendid

LIFE TO AL VARS INFO
natura 2000 info
suunaviidastik
avatav varav kariloomade alale

KOINASTU INFO
potensiaalne matkaraja suund 
koinastu laiule

tuulevarjuga vaatepunkt(madal)
infotahvel-OPPETAHVEL

PUHKEKOHT -varjualune
INFO ENDISE ELUPAIGA KOHTA

"VARAV" alvarite alale(Vaike)

"VARAV" alvarite /matkaraja alale(suur)

igakula info
life to alvars info
matkaraja info
viidastik

KORGSEIKLUSPARK

militaarrajatised -  info

DISCGOLF

matkaraja info
matkaraja  " VARAV(vaike)"
info militaarosa kohta

viidastik

viidastik
"siin me oleme"  info/objekt
AVATAV VARAV  KARILOOMADE ALALE

ajaloolisTe alvarite foto/"OBJEKT"

KARJATATAVATE 
LOOMADE 
ALA

matkaraja viidastik

matkaraja viidastik
matkaraja/alvarite i nfo

matkaraja pohiring(ca. 8.4 km)

matkaraja uhendusteed
variatsiooniteed

metsataimestiku  info
Endise prugila info
puhkekoht( VAIKE)

PUHKEALA

potentsiaalne 
geopeituse
ala

Puhkeala  keskus
parkla
vaatetorn
puhkeala(VAIKE)
wc
karjaari info
matkaraja info

telkimisala
Grillimine
wc
katusealune

rmk metsad- infotahvel

filmimaastike
"objekt"/FOTOSEIN

KARJATATAVATE 
LOOMADE 
ALA

KOGUVA VIIDASTIK
MATKARAJA VIIDASTIK(suur)

disain: TsonEEring

kÜlasTusE loogika ViidasTiku loogika ja disainETaPiViisilinE rajaminE

TEEd , PEaTumis- ja PuHkEkoHad: Hinnang ja  EsmanE Hooldus
Matkarada kulgeb ühe 8.4 km pikkuse põhiringina Koguva-
Igaküla alade enamasti olemasolevatel kruusateedel ja põlluradadel.  
Matkarajani viivad ühendusteed: esimene Koguva küla keskusest, 
teine Piiri tulevasest aktiivspordikeskusest, kust ida poole minnes on 
hea ühendus valla keskuse Liivaga. Rajal on teisigi ühendusteid, mis 

ühest küljest annab matkajale valida oma soovidele ja võimetele 
vastav rada, teisest küljest viivad sihid kohalike vaatamisväärsuste 
või punktideni. 
Matkaringil paikneb kolm põhilist puhkekohta: Puhkeala keskus, 
mis on ka matkaja põhiliseks saabumispaigaks, põhjapoolne 

peatuspunkt-puhkeala ning sellest ida suunale jääv suurem puhkeala-
telkimisala. Nii matkaringile kui sellest välja suunavatel sihtidel on 
mitmeid kohalikke huviväärsusi,  ning pakuvad huvi erinevatele 
kasutajagruppidele.  Ala keskmes olev karjäär jääb esialgu suurema 
käsitluseta ja saab ainult soovitusi, kuna antud paiga tuleviku kasutus 

Ala planeerides on oluline läbi “disainida” ala külastamine ning 
panna paika põhieesmärgid, mille täitmisel inimesed saavad 
maksimaalse külastuse elamuse. See planeeritav peaks külastajaid, 
kes on tihti alal uued, ette valmistama ja abistama enne matka, 

matkamise ajal ning pärast seda. 
Tänu nende eesmärkide püstitamisele on võimalik ala 
jätkusuutlikumana planeerida ning ennetada võimalikke 
kitsaskohti, mis oleksid muidu hiljem välja tulnud. Antud loogika on 

kasulik ka matkaradade võrgustiku hilisemal laiendamisel ning 
funktsionaalsuse ühtlustamisel, et kogu elamust loogilisemaks 
ning kokkuvõtvalt meeldivamaks muuta. 

Matkaraja enda ja selleni viivad teed on väga erinevas seisukorras, 
leidub väga korralikke teid, kuid on ka kohti, mis hetkel on läbimatud. 
Seega on määratud teede korrastamise vajadus. Kui vajalik on 
täitmine või uus pindamine, siis on eelistatud kohaliku karjääri 
materjal.  Kõikide radade valikul on arvestatud põhimõttega, et 

rada oleks võimalikult huvitav, pakkudes eriilmelist maastikku 
ning raja läheduses erinevaid huviväärsusi; arvestaks kohalike 
elanike privaatsusega ning pigem annaks neile võimaluse 
majandustegevuse arendamiseks, arvestades mööduvate 
matkajate arvu tõusuga. Kuna matkarada läbib mitmeid eramaid, on 

vajalik sõlmida maaomanikega kasutusõiguste lepe ja võimalusel 
koostööleping alade hooldamiseks. Kui koostöölepingut pole mingil 
põhjusel võimalik rajada, on tarvis raja kulgemine ümber mängida, 
seejuures tuleb võimalusi leida põhiringi võimalikult sarnasele 
hoidmisele. 

HEAS SEISUKORRAS JUUREPÄÄSUTEED
EI VAJA ERIHOOLDUST

VAJAVAD KOHATI TÄITMIST JA TASANDAMIST, ERIHOOLDUST MITTE
HEAS SEISUKORRAS KRUUSATEED

VAJAVAD PRAHIST PUHASTAMIST NING KOHATIST TÄITMIST
HEAS SEISUKORRAS PÕLLURAJAD

VAJAVAD TÄITMIST, SILUMIST  JA/VÕI  VÕSAHARVENDUST
KESKMISES SEISUKORRAS PÕLLURAJAD

PEATUMISEKS ON HEAD TINGIMUSED VÕI ON NEED JUBA LOODUD
HEAS SEISUKORRAS PEATUMISPUNKT

VAJAVAD UUT PINDAMIST JA/VÕI SUUREMAT VÕSAHARVENDUST
KEHVAS SEISUKORRAS PÕLLURAJAD

PEATUMISEKS LOODAVAD TINGIMUSED VAJAVAD MINIMAALSET SEKKUMIST: 
VÕSAHARVENDUST,  PINDAMIST VM.

KESKMISES SEISUKORRAS PEATUMISPUNKT

PUHKEALA LOOMISEKS ON VAJALIKUD LIHTSAMAD MAASTIKUHOOLDUSTÖÖD
NING  EHITATAKSE VÄHESEL MAARAL

KESKMIST SEKKUMIST VAJAV PUHKEALA

PUHKEALA LOOMISEKS ON VAJALIKUD SUUREMAD MAASTIKUHOOLDUSTÖÖD,
RAJATAKSE EHITISED JA TOETAV TARISTU

SUUREMAT SEKKUMIST VAJAV PUHKEALA

VALMISTUMINE
1.

KOHALE 
JÕUDMINE

2.
PLANEERIMINE

3.
RAJA

LÄBIMINE

4. 5. 6. 7. 8.
TAGASI

JÕUDMINE
TELKIMISALALE

LIIKUMINE
ÄRASÕITVAHEPEATUSED

- VEEBIKANALID
- TURISMIINFOPUNKT
- FÜÜSILINE VIIDASTIK
- SOOVITUSED

- PIIRI JA KOGUVA SUUNAST 
LÄHENEMINE, PÕHISISSEPÄÄS
- TERVITAVAD SILDID JA MUUD 
KOHALEJÕUDMISE MÄRGID
- PARKLA
- WC

-MATKARAJA VÕIMALUSTEGA 
TUTVUMINE INFOTAHVLITELT
- MUUDE KOHALIKE 
VÕIMALUSTEGA TUTVUMINE
- TEGEVUSE  JA MARSUUDI 
PLANEERIMINE VASTAVALT 
VÕIMEKUSELE JA SOOVIDELE
- VAATETORN ANNAB KOHE 
ALGUSES ALAST ÜLEVAATE

- SUUNAVAD VIIDAD
- ERIILMELINE MAASTIK
- MÄLUMAASTIKUD

- INFOTAHVLID
- AJALOO KIHISTUSI 
MARKEERIVAD 
INSTALLATSIOONID
- PUHKEPUNKTID
- JÄÄDVUSTAMIST 
SOODUSTAVAD PUNKTID

- PUHKEPINGID
- WC
- LÕUNATAMINE/PIKNIKUALALE 
LIIKUMINE
- ÄRASÕIDUKS VALMISTUMINE

- SUUNAVAD VIIDAD
- INFOTAHVLID(KUI LIIGUTAKSE 
OTSE TELKIMISALALE)
- AUTOGA LIGIPÄÄS + PARKLA
- INFO PUHKEALA VÕIMALUSTE 
JA REEGLITE KOHTA

- VIIDASTIK TÄNUGA
- BRÄNDING, MARKEERIMISE 
VÕIMALUS

Info matkaraja ja selle võimaluste kohta on 
muudetud kättesaadavaks veebis: turismiinfo 
lehtedel, Visit Estonia lehel, valla kodulehel ja 
muudel internetilehtedel. Külastaja saab 
tutvuda pildivaliku ja hinnangutega, mida on 
postitanud ala eelnevalt külastanud inimesed.  
Lisaks veebikanalitele on info kättesaadav 
kohalikus turismiinfopunktis ja muudes 
avalikes kohtades. 

Ala on selgelt tähistatud nii veebis(Google 
maps) kui ka saarel ringi liikudes(viidas-
tamine). Siltidel on kuvatud lisaks matkaraja 
kaugusele ka täpsustav info sissepääsupunkti, 
puhkeala suundade vm kohta. Alale jõudmine 
on tähistatud tervitava sildiga ning annab 
külaliste kiire info alal olevate võimaluste 
kohta.  Puhkeala keskusesse jõudes tervitab 
külalisi avar vaade ümbritsevale, nad saavad 
auto ära parkida ning elamuseks valmistuda.

Matkaraja mahukaim infohulk on Puhkeala 
keskuses olevatel tahvlitel. Sealt saavad 
inimesed kätte kogu  vajaliku info puhkeala 
võimaluste kohta ning vastavalt sellele oma 
matka planeerida. Seal on märgitud ka 
reeglid, mida inimesed peavad looduses 
liikudes järgima. Ala magnetpunktiks on  
vaatetorn, kust paistab enamus matkarajast 
vaatlejale ära.

Raja hõlpsaks läbimiseks on olulistes kohtade  
suunavad viidad, paaris põhilises kohas ka 
kaardid koos infoga.  Viidastik vihjab ka raja 
alguses infokandjatel paika pandud marsuudi-
le(põhiringi trass, otseteed, väljuvad teed 
mõne huviobjektini jne) ning märgib teekatte 
ja/ või rajapro�ili iseloomu.  

Vahepeatusi on nii teekonnal kui sellelt 
väljapoole suunduvatel sihtidel. Need 
tutvustavad paiga pärimust ning muid 
piirkonnas näitamist väärivaid külgi, pakkudes 
ka interaktiivseid elamusi. Matkaja leiab rajalt 
mitmeid objekte, mis viitavad kunagi samal 
maastikul toimunud sündmustele nagu 
kariloomapidaminne, �lmivõtted või 
kalastamine. Need paigad õhutavad inimesi 
hetke jäädvustama. 

Rajal on arvestatud inimeste põhivajadustega, 
kuid  need on rajatud vaid  valitud kohtadesse                     
. Matkalt tagasi jõudes on oluline, et inimesed 
saaksid puhata, keha kergendada ning 
värskendada enne ärasõitu/edasi liikumist. 
Seega peab puhkeala keskus toimima ka 
väikse puhkealana, kus inimesed saaksid enne 
või pärast matka end ette valmistada. 

 Kui matkaja jääb alale ööseks, siis peab olema 
telkimisalale jõudmiseks ala autoga ligipääse-
tav ning korralikult viidastatud. Olenevalt 
matkaja eelistustest võib ta ka otsejoones 
telkimisalale liikuda, et sealt edasi minna. 
Seetõttu peab telkimisala olema varustatud 
sama infoga, mis on ka puhkeala keskuses. 
Kuna ööbija on tavakülastajast alal pikemalt 
ning mõjutab ka ala ennast rohkem, on selgelt 
välja toodud reeglid ja võimalused, mida 
piirkonnnas teha. 

Nagu matkarajale sisenedes, on ka väljudes 
silt, mis markeerib ala lõppemist. See peaks 
olema viimast emotsiooni pakkuv positiivne 
sõnum, mis jääks inimese kogemust meenuta-
ma ning ehk tänu millele ka paremini meelde. 
Kui ala on omanäoliselt välja ehitatud ning 
erinevad punktid niiöelda “bränditud”, siis 
kogub nii puhkeala ise kui ka kohalik 
kogukond tuntust. Tänu sellele avaneb ka  
võimalus kogukonna arenguks. 

#muhumatkarajad
Head teed!

Koguva-Igaküla matkarada on eduka  kulgemise korral 
pilootprojekt järgmistele taolistele Muhu saarel. 

Seda silmas pidades kui ka arvestades antud matkarajal liiklejaga, 
peab viidastamine olema sõlmpunktides ning nähtav rajal 
liiklejale, selleks on kasutatud Muhule iseloomulikke värve 
- Muhu oranži ja nn. muhuroosat, info sellel olema loogiline 
ning universaalne nii võõramaalastele kui kohalikele. Selleks 
kasutatakse teksti asemel võimalikult palju ikoone.  

Viidastamine peab arvestama perspektiiviga edaspidiseks Muhu 
matkaradade arenguks, seega peab disain olema üle kantav 
teistele tekkivatele objektidele ning olema klassifitseeritud 
stiilis: matkaraja X alguspunkti suunavad viidad(1), matkaraja X 
ühendusteeni suunavad viidad(2), matkaraja sisesed viidad(4), 
kus ühendusteed ja põhiring on üksteisest eraldatud. Lisaks veel 
objektide või peatuspunktide viidad(3).

Viidad on valmistatud immutatud puidust, töödeldud 
puidukaitsevahenditega, ikoonid on sisse graveeritud ja värvitud. 

Kogu ala rajatakse etapiviisiliselt, et hajutada kulusid, näha ala arengut ning 
vastavalt sellele vajadusel muudatusi sisse viia. Rajamisel kasutatakse põhimõtet, 
et kasutatakse võimalikult palju kohalikku tööjõudu ning materjale. Ehitus 
toimub kvaliteetselt, investeerides ala hilisemasse võimalikult vähesesse 
hooldustööde mahtu. See tähendab läbimõeldud toormaterjalide valikut 
ning esmast töötlust, võimalikult vähest kuid piisavalt paljut sekkumist 
looduskeskkonda. Kuna tegu on looduskaitsealaga, siis peab tavalisest suurem 
rõhk olema looduskkeskkonna hoidmisel ja kaitsel, mida ei tuleks teha 
inimest keelates vaid teda õpetades(näiteks prügimajanduse puhul).
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekti rajamise etappe:

1. raja ÄÄrTE Hooldus ja lõikus, VaadETE TEkiTaminE
2. PõHiringi ja abisTaVaTE suunadE PinnasETÖÖd ja 
korrasTaminE.
2. maTkaraja ViidasTaminE, inFoTaHVliTE ja muu 
VÄikEinVEnTari PaigaldaminE
3.PEaTusPunkTidE VÄljaEHiTus VasTaValT 
VõimalusElE
4. PuHkEala kEskusE VÄljaEHiTaminE
5. TElkimisala VÄljaEHiTaminE

KOGUVA-IGAKÜLA MATKARADA
6KM

PUHKEALA KESKUS     6KM

1

PIIRI ÜHENDUSTEE                   1KMB

muhumatkad.ee

KOGUVA-IGAKÜLA MATKARADA KOGUVA-IGAKÜLA MATKARADA
6KM1

muhumatkad.ee

KOGUVA-IGAKÜLA MATKARADA

TELKIMISALA                 5KM

1

IGIKIVI   100M 1

C

1. maTkaraja algusEssE 
suunaVad Viidad

- raja numbEr
-raja TÜÜP

-PakuTaVad VõimalusEd

- raja numbEr
- ÜHEndusTEE TÄHT

- auToga liikumisE kEEld

- nimETus
- kaugus rajasT

- rajaoriEnTiirid

- PõHiraja numbEr
- ÜHEndusTEEd

- suunad

- sÜVaimmuTaTud PuiT.
- PosTidE diam. 7 Cm; Võib kasuTada nii 
ÜmaraT kui nElikanTPosTi
-silTidE Paksus 2Cm, kõrgus 10/20 Cm. silTidE 
laius 50/80/90 Cm(VasTaValT VajadusElE). 
- PosTid isTuTaTud maassE VÄHEmalT 1m      
sÜgaVusElT, sooViTaT. koguPikkus 2.5-3m
- EsimEsE sildi sErV PEab jÄÄma TiPusT 
VÄHEmalT 5 Cm kaugusElE.
- sildid on PosTi kÜlgE FiksEEriTud 2-sT 
PunkTisT PolTidEga. 

2. ÜHEndusTEEni 
suunaVad Viidad

3. PEaTusPunkTid 4. oriEnTiirid
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Puhkeala keskus on põhiline matkajate saabumis/
peatumiskoht. Maanteelt on sinna 1.4 km, Koguvast 
1,9 km ning Kuivastu-Kuressaare maanteest 5,1 km. 
Sõlmpunktid on viidastatud.

Puhkeala keskuses asub parkla 20le autole ja 2le bussile, 
parkimine on markeeritud paekivirahnudega, mis ühtlasi 
piiravad autosid mittesoovitud aladele liikumast. 

Puhkeala keskuses asuvad rajatised: piknikulauad, 
laste mänguplats, paekividest takistusrada/pingid. 
Seal asuvad ka infotahvlid, mis tutvustavad alaga 
piirneva paekivikarjääri ajalugu ning  alalt alguse saavat 
Koguva-Igaküla matkaringi ning muid sellel asuvad 
vaatamisväärsusi. 

Parkla on võimalik ringselt läbida ning põhjaosas teha 
tagasipööre või siirduda sealt edasi telkimisalale, kuhu 
saab ka otse Koguva maanteelt.

Puhkeala temaatika on otseselt seotud karjääriga: 

piirded , takistusrada ja pinkide detailid on kohalikust 
materjalist,  laste mänguplatsil imiteeritakse koppa. 
Kõik väikevormid järgivad saarel juba olemasolevat 
väikevormide ehituskeelt, vajadusel neid täiendades. 

Kui külaliste autodele on ligipääs mittesoovitud aladele 
piiratud rahnude, pinnasevallide või taimestikuga, siis 
hooldusmasinate vm. tarbeks on võimaldatud avatavast 
väravast läbipääs. 

Vaatetorn on kogu ala suurim rajatav ehitis, millelt avaneb 
avar vaade üle kogu piirkonna. Vaatetorn on neljast 
punktist postvundamenteeritud vähemalt 15m kõrgune 
ehitis, mille vaheplatvormide ulatus sõltub rajatavast 
kõrgusest. Vaatetorn on konstrueeritud neljale kandvale 
postile ning on pealt kaetud 2m eenduva katusega, mis 
kaitseb päikese ja sademete eest. Torn on stiliseeritud 
“Muhu ukse” stiilis elementidega. Täpsem konstruktsioon 
lahendadakse hilisemas koostöös inseneridega.  

Telkimisala on paik pikemaks puhkuseks ning alal ööbimiseks. 
See asub matkaringi kirdenurgas ning sinna pääseb autoga Igaküla 
kaudu 2 km, puhkeala keskusest 2,3 km sõiduga. Puhkeala asub 
vahetult ranna läheduses, telkimisalast möödub suur matkaring. 

Telkimisalal asus varasemalt muust metsast hõredam kadastik, mida 
on oluliselt harvendatud , jättes alles üksikuid sopistusi, tekitades 
sobivaid paiku telkimiseks. Telkimisalale viivat teed on laiendatud 
ja täiendavad kruusa toodud võimaldamaks autode ohutu läbipääsu 
mõlemast suunast. 

Telkimisala servadesse on võimalik auto parkida, taaskord on 
alale sissesõitu piiravad paekivid. Muud hooldatud telkimisala 
kaitseb metsloomade eest puittara. Alat ümbritsevat alusmetsa 
on puhastatud ning metsa üldiselt harvendatud, et valguse 

läbipaistvuse hulk oleks suurem. 

Olulistest rajatistest on olemas 5x5m  katusega grillmaja, 
puudekuur, wc ning lahtine varjualune. Toetavast taristust veel 
infotahvlid telkimisala kodukorra kohta ning matkaraja kohta.  
Telkimisalal on suur tühjendatav prügikast. 

Väikevormid on disainikeelelt sarnased puhkeala keskuse omadele, 
kus valdavateks materjalideks on puit ja paekivi, detailidena on 
lisatud väljatöötatud “Muhu ukse” elemente. 

Alal on ka avaramaid murupindu muudeks tegevusteks, tihedama 
käidavusega kohtades on kruusakate.

disain: PuHkEala kEskus disain: kaTusEga Piknikulauad disain: TElkimisala

3D vaade
15

kinnistu piir

12.5

12.5

12
.5

Wc

vaatetorn

avatav värav

parkla viit

karjääri infotahvlid
katusega piknikulauad

paekividest takistusrada/pingid

laste mänguplats

matkaraja infotahvlid 

parkla 20-le autole

parkla 2-le bussile

paekivide rida

matkaraja
põhiringile 
suunav viit

muhu uks / värav

tervitus/lahkumisviit

Grillmaja
telkimisala kodukord

matkaraja info

varjualune
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      Wc
puudekuur

telkimine

suunaviidad

 - kohalikust paekivist laotud põhimüür ja 
pingi/laudade müüriosad
- kandvad osad on paekivimüür ja 
puidust tahutud palgist postid 30x30 cm
- sarikad 7.5x15cm, roovitus 5x5cm
-veekindel täiendav katuse aluskate
-katuselaudis soonega immutatud 20 
cm laiune laud, immutatud. 2 kihti, 9cm 
ülekate, kahe laua vahe 2 cm
-pinkide ja laua materjal immutatud 
puitmaterjal, 5cm läbimõõduga
-laudade ja pinkide plaatidele on müüri 
sisse jäetud toetamiseks augud, teiselt 
poolt on puit kinnitatud paekivimüüri 
süvistatud poltidega
-katuse servas kasutatud “Muhu ukse” 
laudisemotiivi

- grillmaja on ehitatud samadel põhimõtetel nagu katusega 
piknikulauad, kuid erineb dimensioonidelt ja funktsioonilt
-grillmaja üks tugisein on erinevalt katusega piknikulaudade 
ehitisest täielikult suletud, kaminaga sein on poolavatud, 
ülejäänud kaks seina on avatud
-paralleelselt kaminasuuga on üks pikk laud(joonisele pole 
lisatud)
- paekivist laotud, šamottkiviga vooderdatud kaminas on 
võimalik tuld teha, seal on ka metallist raam grillimiseks
-kahel pool kaminat on puidust töötasapinnad toidu vm 
ettevalmistamiseks
- puukuuri konstruktsioon on veidi kergem, kuid katus on samal 
põhimõttel ehitatud
-puude kuivamisomaduste parandamiseks on seinadena 
kasutatud võrestikku 5cm laiustest laudadest 45 kraadi all
- puudekuur on ühest küljest 3m laiuselt avatud, ülejäänud 
seinad laudistatud

1:40
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1:40 - puhkekoht/varjualune on 
konstruktsiooniliselt sarnane ehitis 
puudekuurile, kuid on täielikult kolmest 
küljest suletud ning ühest küljest lahti. 
- varjualuse põrandapind on laudistatud 
ning maapinnast oluliselt kõrgemal
- varjualuse ette on loodud lõkkekoht ning 
istumisalused(palgid)
- varjualuse sisse on ehitatud puidust 
laiemad pingid 
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Nagu ka muude väikevormide puhul, üritatakse 
infotahvlite disainis kasutada juba välja töötatud mööblit 
seda vajadusel edasi arendades. Fotodel olevad infotahvlid 
on Muhus kasutusel ning need on informatiivsed ning 
küllalt hästi vastu pidanud. 

Info kuvamine võiks edaspidi järgida samat loogikat:
- Muhu bränding (matkaradade puhul eelistatud 
matkaradade brändingu soovitused)
- Viited kodulehtedele / telefoninumbritele
- Pildimaterjal
- Tekst Eesti ja Inglise keeles

Lisaks peaks vajadusel kaasatud olema: 
- erinevad kaardid (ja matkaradade läbimine ja raskused)
- lubatud/keelatud tegevused

Puhkeplatvormi vormikeel on sarnane 
teistele ehitistele. Platvorm toetub 
kuuele vundamenteeritud postile 
ning on kergelt süvistatud ranniku 
kaldeosale nii, et peale saab sellele 
minna ühe astega, aga teise külje avatud 
serv on vähemalt 45 cm kõrgusel, 
see annab  võimaluse sinna istuda.  
 
Platvormi küljed on laudistatud ja kahelt 
eri kõrguselt: 
115 cm, kõrgem, äärepoolne piire 
annab võimaluse servale nõjatuda ning 
serval istujale annab see terve keha 
ulatuses tuulevarju, 45 cm piire annab 
vaatevõimaluse väiksematele ning samuti 
võimaluse sellele soovi korral istuda. 

Platvormi seinte sisekülgi saab täiendavalt 
kasutada infotahvlite kandjatena. 

Ala populariseerimiseks on vaja see nii füüsiliselt kui virtuaalselt 
inimestele kättesaadavaks ja atraktiivseks teha. Kogu temaatika 
mõistmiseks on oluline, et on välja töötatud ühtne stiil, mida külastaja 
näeb erinevatel infokandjatel, veebis, viitadel ning tänu ühtlasele ja 
omapärasele stiilile tunnetab külastaja ära tuttava paiga, orienteerub 
keskkonnas paremini. Ala edasosele arendajatele annab varasemalt 
välja töötatud ühtne stiil ette lihtsad juhised, mida ta saab uusi asju 
planeerides arvesse võtta. See peaks lihtsustama oluliselt tema tööd, 
samas hoides kõik matka-ja rattaradadega seonduvad materjalid 
ühtsena.

Virtuaalse- ja trükimeedia tarbeks on välja töötatud logo, eelistatud 
värvid, kasutatad šrift ning soovituslik stiil. Seda kasutatakse võimalusel 
ka füüsiliste objektide puhul. 

Vormikeele osas on soovituslik kasutada võimalikult palju juba 
olemasolevat muhupärast, seega on võetud eeskuju Muhus juba 
leiduvatel väikevormidel, neid vajadusel edasi arendades: Põhiliseks 
materjaliks on puit, mida kombineeritakse erinevate kohalike 
materjalidega nagu näiteks paekivi või maakivi. Puidu värvimisel 
on eelistatud pruunides toonides puidukaitsevahendid ja värvid, 
aktsendiks on vajadusel musta/valge ja muhuroosa või oranž toon.

Kommunikeerimise osas on vajalik, et antud matkarada(ja tulevased) 
oleksid virtuaalselt kättesaadavad erinevates kohalikes, piirkondlikes 
ning riiklikes meediates, samuti kättesaadav Eurovelo turistidele. 
Võimaldama peaks kaasaegse jäädvustamise võimalused (nn. 
täägimine, Google maps asukohad jne).

Olulisel kohal on ka ühisürituste(matkad, loodusretked, avaõhuüritused, 
koolitused jne) toimumine, selleks on vaja otsida rahastusvõimalusi 
ning eestvedajaid. Taaskord on oluline, et sellekohane info oleks 
kättesaadav ning üritusi planeeritakse erinevatele huvigruppidele.  

Kuigi kõiki ehitustöid tehes on arvestatud selle maksimaalse 
vastupidavusega, on regulaarne hooldus nii rajale, väikevormidele 
kui haljastusele hädavajalik. Hooldus hõlmab endas erinevaid töid, 
mida tehakse erinevate aegade tagant. Pilootala hooldust ja seiret 
koordineerib Muhu vald, kes delegeerib ülesanded edasi. 

Hooldustöödeks kasutatakse võimalusel kohalikku elanikkonda, 
kellele pakutakse vastutasuks erinevaid hüvesid. Suuremateks töödeks 
kaasatakse masinad.

- väikerajatiste uuendus, 
taastamine
- uute teede rajamine/ suuremad 
pindamistööd
- puittaimede täiendav harvendus, 
murdunud puude eemaldus

- niitmistööd teede servades, 
telkimisalal
- raja läbikäimine, inspekteerimine
- teele kasvanud võsa 
eemaldamine(vajadusel)
- mahavisatud prügi koristus
- Puhkerajatiste puhastamine 
(vajadusel)

- WCde puhastus
- prügikastide tühjendus
- peatuspaikade inspekteerimine ja 
maha visatud prügi koristus

- väiksemad parandused, 
värvivärskendus(inspekteering, 
teostus tõenäoliselt harvemini)
- raja parandus- ja täitetööd
- maaparandustööd(vastavalt 
vajadusele)

Inimesi kutsutakse raja arengusse panustama, pakkudes neile erinevaid 
võimalusi kaasa lüüa. Koostatakse ühisrahastus, mille tulud lähevad 
raja rajamise fondi. Korraldatakse talgukorras ehitus- ja korrastustöid. 
Tekitatakse nö tänusein, kuhu iga kaasa aitaja saab oma nime lisada.

Matkaradade asukoha, põhiinfo ja pildimaterjali virtuaalne 
kättesaadavus keskkondades nagu terviserajad.ee, puhkaeestis.ee 
või loodusegakoos.ee või välismaistel lehtedel nagu traildino.com on 
oluline. Kindlasti peaks Muhu saama osaks Euroopa pikamaa marsuuti 
E9 osast, mis läbib ka Lääne-Eesti saarestikku.

Tänapäeva üks põhilisi keskkondi, kus end silmapaistvaks teha. 
Sotsiaalmeedia koordineerimine peaks käima läbi piirkonna 
kultuurikorraldaja vm. aktivisti, kes jäädvustab sündmusi, hetki ning 
neid erinevatesse kanalitesse levitab. See töö peaks olema sümbioosis 
kogu valla kultuurilise tegevusega ning võimalikult paljude inimesteni 
jõudmiseks peaks selleks kasutama ühist sotsiaalmeedia kanalit(valla 
Facebook, Instagram) ning matkaraja kontekstis varasemalt välja 
toodud pildi äramärkimise võimalus(#muhumatkarajad).

Matkaradade info peab olema kättesaadav valla kodulehelt 
ning erinevatelt infokandjatelt. Info peaks olema kättesaadav 
valla infopunktist, kust saab vajadusel ka matkamiseks inventari 
laenutada(rattad). Füüsilisel kujul peab rada olema nähtav 
saare läbijatele(vt. viidastamise teemat). Valla huvi peaks olema 
korraldada regulaarseid üritusi(matkad, maratonid vm.), et ala hoida 
jätkusuutlikuna. 

Matkarada võiks olla kasutusele võetud erinevate ühenduste poolt, 
kelleks võiks olla erinevad spordiklubid, koolid, treeningrühmad, 
matkaseltskonnad, loodushuvilised jne. Selleks on eelkõige vaja neile 
sõna(reklaami) levitada ning teiseks tekitada mugav võimalus rada ja 
selle võimalusi kasutada pakutavaid lisateenuseid saada. 

Raja hooldustööd võiksid olla teostatud kohalike elanike ja ettevõtjate 
abiga, kes vastutasuks saaksid võimaluse erinevateks äriliste võimaluste 
propageerimiseks ala külastajatele(saaduste müük, majutus vms) või 
mõne muu valla poolt pakutava hüve.

Ala kasutatavuse suurendamiseks on vaja kohalikke aktiviste ning 
sotsiaalse võrgustiku tekitamist, kes üksteist toetavad. Kindlasti on 
vaja leida sponsoreid, kes ala arengule kaasa aidates saavad endale 
reklaampinda. Et tuua saarele inimesi väljaspoolt, tuleks korraldada 
erineva suunitlusega üritusi: matkad, rattamaraton, elamusretked, 
kontserdid vm. 

Olulisel kohal on info levitamine turismiteenuseid pakkuvatele 
ettevõttetele ning enda ära märkimine nende võimalikes plaanides. 
Siin on oluline ka tervikvõimaluste pakkumine, sh. majutus, toitlustus 
jm huviväärsuste pakkumise olemasolu, et piirkond tervikuna 
tunduks ahvatlev paik selle külastamiseks. Atraktiivsuse tõstmiseks 
peaks kaaluma kindlale huvigrupile sobivate tegevuste võimaluste 
arendamist(antud piirkonnas nt. kalastamine, ekstreemsport, noortele 
suunatud tegevused jne). Oluline on leida ka ühendus juba Koguvat 
külastava turisti meelitamiseks matkarajale. 

Vast üks olulisemaid koostöö vorme on see, et ala külastajale jääks 
kogemusest positiivne mulje ning et ta soovitaks sinna minna ka 
oma sõpradel. Et inimene käituks vastutustundlikult ning sooviks 
Muhu matkarajale tulla ka edaspidi, peab Muhu omalt poolt pakkuma 
matkajale võimalikult head kogemust ja signaale(olgu selleks siis raja 
kvaliteet või virtuaalne tänukeel), et külaline on oodatud, siis on lootust 
ka matkaradade edasiseks arenguks

Muhu uks on maastikuelement, mille disain pärineb 
originaalis vanadelt Muhu taluustelt, mis sarnases stiilis 
ehitati ja värviti. Tänapäeval on Muhu uks täiendava 
brändinguga ukse kohal kahes kohas - Väikese väina 
tammi Muhu poolses otsas ja Kuivastu sadama kail, 
saabujaid tervitamas. 

Muhulased ja külalised on uksed omaks võtnud ning see 
on saanud justkui märgiks kohale saarele jõudmisest.  
Muhu ukse motiive on kasutatud ka muudel sarnastel 
väikevormidel - näiteks Kuivastu ja Liiva suurtel 
infotahvlitel või saare erinevate bussiootepaviljonide 
kujunduses. 

- tahutud palgist raamistik
- hingedel uks, mis on diagonaalselt laudistatud nii, et uks 
on pooleks ja 5 cm laiused lauad 45 kraadise nurga all
- Triibustik on üldiselt kahevärviline ning enamlevinud 
kombinatsioon on oranži ja tuhmunud kollase kasutamine, 
kuid ajalooliselt on kasutatud erinevaid kombinatsioone

disain: Pink ja PrÜgikasT disain: inFoTaHVlid

disain:  TuulEVarjuga VaaTEPlaTVorm

kujundus- ja VormikEEl, kommunikEEriminE

Hooldus, sEirE

VasTaValT VajadusElE

ÜHinE rada

maTkaradadE kEskkonnad

soTsiaalmEEdia

muHu Vald

ÜHEndusEd

koosTÖÖ koHalikEga

ÜHisÜriTusEd

konTakT kÜlalisEga

koosTÖÖ giididE / agEnTuuridEga

kolm korda aasTas (hooajal) kord-kaks kuus(hooajal)

kord aasTas(enne hooaega)

koosTÖÖ ProPagandadisain: muHu uks

LOGO KIRJATÜÜP JA VÄRVID MUU

Myriad Pro Bold
Condensed

Põhitoonid Muud toonid

Muhuroosa Must

Sinepikollane

Hall

Valge

Muhu oranž

- pealkirjad ja olulised tekstid
- soovituslik kirjutada läbiva suurtähega

Kirjude taustade puhul kasutada
taustakaste, mis võivad olla pikkusesse
venitatud

- tekstimaterjalMyriad Pro
regular

VIIDASTIK

“TULE JOOSUTAMA!”
e. “Tule jooksma!”

WC

Kui matkaradu tekib juurde, on vajalik igale matkarajale oma 
tooni leidmine. Selle tooni valimisel tuleks lähtuda 
põhimõtetest, et see toon on: 

1) Muhule ajalooliselt omane 
2) Looduses silmapaistev(arvestades erinevate hooaegadega)

Pildikeeles on võimalusel kasutatud 
toone, mis on  sobituvad põhi- või 
abistavate toonidega

Ühisürituste pealkirjades, 
reklaamides, viidastamises jm. 
kohtades on võimalusel kasutatud 
muhukeelseid väljendeid

#muhumatkarajad
muhumatkad.ee
muhu.ee

Nii veebis kui füüsilistel materjalidel 
on viidetena lisatud veebiaadress 
täiendava info saamiseks. Samuti  on 
välja toodud fraasid, millega enda 
pildid veebis ära märgistada

Peale hooldustööde teostatakse ka seiret, et veenduda kehtivate 
hoolduspõhimõtete paikapidavuses või vajadusel neid täpsustades/
ümber kirjutades. Kuna ala on tihedalt seotud loomade karjatamise-
ga ning kasvava loodusega, on oluline siinkohal teha koostööd nii 
maaomanike, kariloomade pidajate kui erinevate projektide 
koordinaatoritega, et plaanide tegemisel oleksid asjad kooskõlas. 

Esimesel kolmel aastal tehakse seiret iga aasta, seejärel iga kolme 
aasta tagant. Erilisel kohal on koormustaluvuse ja jaotumise 
hinnang aja möödudes, kui kasvab nii ala kasutavate inimeste arv 
kui ka erinevat tüüpi matkaradade arv Muhus.  

- prügikastid ise on teisaldatavad(ratastel 
prügikastid ca 200l), mis paigutuvad täpselt 
prügikasti karbi sisse.
- prügikast on pealt ja külgedelt laudisega kaetud, 
see jätab esteetilise mulja ja annab võimaluse 
prügikasti eemaldamiseks vaid selle tühjendajale
- vajadusel saab prügikaste viidastada selle 
otstarbele
- materjalid on põhiliselt 10x10 ja 5x5 cm pruss ning 
10x3 cm immutatud puidust laudis

- pinkide disain on edasiarendus juba olemasolevast kohalikust 
pingilahendusest
- pinkide ehituseks kasutatakse paekiviblokke, mis istutatakse kuni 
1/3 ulatuses pinnasesse
- immutatud puidust puitalus kinnitatakse kivi külge nelja poldiga
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