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SELETUSKIRI  

1 Sissejuhatus 
1.1 Töö koostamise alus 

Käesolev eskiisprojekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Orjaku matkaraja 
rekonstrueerimise kohta. Orjaku matkarada asub Käina vallas. Ala asub osaliselt Kassari lahe 
maastikukaitsealal (KLO1000508). Eskiisprojekt on koostatud esimese etapina Orjaku matkaraja 
rekonstrueerimisprojektile. 

Eskiislahendusega nähakse ette:  

 matkaraja laudteede taastamine / lisateede ehitamine 

 matkarajaga seotud rajatiste ja väikevormide ehitamine.  
 
Eskiisiga on antud projekti põhimõttelahendus, näidatud on:  

 laudteede ja pinnasetee orienteeruvad asukohad 

 rajatiste orienteeruvad asukohad 

 põhirajatiste (vaatetornid, laudtee) võimalikud lahendused 
 
Eskiisi koostamisel kasutati alusplaanina Maa-ameti ortofotot. Töös kasutatud fotode autor on Sulev 
Nurme.  
 

 

Skeem 1. Projektala orienteeruv piir (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver, 26.10.2014). 

 

1.2 Objekti lühikirjeldus 

Orjaku maastikukaitseala kirjeldus Keskkonnaregistris: 

Käina lahe-Kassari maastikukaitseala asub Hiiumaal Käina vallas. Juba 1939. aastal võeti 
kaitse alla Kassari ja Vaemla lahe tervisemudaalad. 1962. aastal moodustati kaks eraldi 

vaatetorn 1 

vaatetorn 2 

parkla 
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kaitseala: Kassari saare maastikukaitseala ja Käina lahe ornitoloogiline kaitseala. 1998. 
aastal moodustati nende põhjal üks ühine maastikukaitseala, mille eesmärgiks on kaitsta 
lindude rändepeatus- ja pesitsuskohta, Käina lahte ning Kassari poollooduslike kooslustega 
pärandkultuurmaastikku. Käina lahes leiduvad suured ravimuda varud, samuti pesitseb ja 
peatub seal palju linde, nagu merikotkas, naaskelnokk, hüüp, niidurüdi. Kassari saare 
maastikule on iseloomulikud kadastikud, rannaniidud ja liigirikkad aruniidud. Siin leidub 
rohkelt kaitsealuseid taimeliike nagu II kaitsekategooria veripunane koldrohi, tui-tähtpea, hall 
soolmalts, kaljukress ja mitmed käpalised. Kaitseala üldpindala on 5681,2 ha, sellest 2475,4 
ha moodustab mereala. 

Orjaku matkarada algab maantee nr 12123 juures asuvast parklast (skeem 1). Võimalik on valida kahe 
suuna vahel: pinnaserada vaatetorni juurde 2 ja ringne matkarada Silmakare saarel asuva vaatetorni 
nr 1 juurde. Vaatetorni nr 1 juurest suundub rada läände, Tõllukivi juurde ning siis pöördub tagasi 
parkla juurde mööda kanali serva. Suur osa ringsest matkarajast asub roostikus. Esimese raja pikkus 
ca 500 m (edasi- tagasi ca 1 km) ja ringse matkaraja pikkus on ca 750 m, kui lisada võimalus kõndida 
ümber Silmakare, siis tuleb raja pikkuseks ca 900...950 m. Puistu on hõre, loodusliku tekkega ja 
paikneb saludena peaasjalikult projektala keskosas mööda kaldajoont (laudtee alguses Silmakarele), 
valdav liik selles osas must lepp. Parkla ümbruses kasvab samuti hõre puistu, domineerib harilik 
pihlakas. Alal kasvanud kadastikud on maastiku hooldustöödega raiutud. Saare puistu põhiliigiks on 
harilik kadakas. 

Praeguse raja laudteede osa on amortiseerunud ja kasutamiseks ohtlik. Samuti on lagunemas puidust 
vaatetornid ja seetõttu kasutuseks ohtlikud. Parklast ca 30 m idas asub infotahvel ja varjualune, 
parkla kõrval asub majakas. Olukorda komplitseerib see, et valdavat osa projektalast kasutatakse 
lammaste karjatamiseks, mistõttu tuleb ette näha nn kariloomakindel sissepääs rajale.  

 

 

Foto 1.  Matkaraja algus parkla juures, taustal paistab pink-laud stiilis varjualune. 
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Foto 2 . Pinnaserada vaatetorni nr 2 juurde. 

 

Foto 3. Pinnaserada vaatetorni nr 2 juures ja torn. 
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Foto 4. Laudtee projektala idaosa ja saare vahel. 

 

Foto 5. Laudtee saare ja kanali vahel. 
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Foto 6. Vaatetorn saarel. 

 

Foto 7. Olemasolev lambavärav. 

 



55KP14 

 
Orjaku matkaraja eskiisprojekt 

   
 

 

10 Artes Terrae 
 

2 Eskiislahendus 
2.1 Üldlahendus 

Eskiislahendus on antud joonisel 1. Joonisel on näidatud orienteeruvad laud- ja pinnaseteede 

asukohad ja põhirajatiste asukohad. Radade kavandamisel on arvestatud alljärgnevaga: 

 teede asukohad jäävad võimalikult samaks, muudetud on vaid kanali juurest parklani 

tagasipööravat tee osa külastajate ohutust ja karjatamise spetsiifikat arvestades 

 kanali ja parkla vaheline teelõik on ette nähtud olemasolevale ebaühtlasele pinnasevallile 

 pinnaseteed jäävad sissetallatud radadena samadele trajektooridele, pinnaseteid võib olla 

vaja suve jooksul ca 1,3 m laiuselt niita (niitmistihedus vastavalt konkreetsele hooajale) 

 vaatlustornid jäävad orienteeruvalt samadele asukohtadele 

 rajale jääb üks sissepääs parklast idas, vanalt teetammilt, infotahvlid ja lambavärav 

lahendatakse peasissepääsu juures. 

Parkla asukoht jääb samas, projektiga parklat täiendavalt ei lahendata. 

 

Projektlahendus on esitatud skemaatiliselt joonisel 1. Plaanilahendus täpsustatakse põhiprojektis 

peale geodeetilise alusplaani valmimist mõõtkavas 1:500. 

 

2.2 Laudteed ja laudteede laiendused 

Olemasolevad laudteed lammutatakse. Kuna laudteede detailid on omavahel ühendatud lihtsa 

naelutusega, tuleb detailid demonteerida ja naelad ning olemasolul nurgikud ja naelutusplaadid 

eemaldada. Puitdetailid on soovitav utiliseerida valdavalt küttepuiduna, oluliselt pehkinud osad, 

millel puudub kütteväärtus käidelda ehitusprahina, metalldetailid kasutada taas uute laudteede 

ehitamisel või käidelda vanametallina. 

Laudteede konstruktiivne lahendus jääb üldjoontes olemasolevaga sarnaseks (vt ka joonis 1). Laudtee 

tõstetakse maapinnast 0,5...0,8 m (vastavalt reljeefile), tee otsad tuuakse maapinnaga tasa. Tee 

dimensioneerimisel ja pealesõitudel arvestatakse ratastooli nõuetega, tee laius 1,3 m, käsipuu kõrgus 

900 mm, tugilati kõrgus teepinnast 700 mm (käsipuu lastele). Laudteed varustatakse ühepoolselt 

käsipuuga, vastasserva nähakse ette piirdelaud. 

Laudraja lääneossa on ette nähtud kaks laiendust, üks Tõllukivi juurde, teine kanali otsa juurde. 

Laiendused on orienteeruvalt 4 x 4 m, teega samas tasapinnas, laiendustel on istumisvõimalus 4-8 

inimesele.  

 

2.3 Vaateplatvormid 

Olemasolevad vaateplatvormid lammutatakse. Kuna olemasolevate platvormide detailid on 

omavahel ühendatud lihtsa tappimise ja naelutusega, tuleb detailid demonteerida ja naelad ning 

olemasolul nurgikud ja naelutusplaadid eemaldada. Puitdetailid on soovitav utiliseerida 

küttepuiduna, metalldetailid kasutada taas uute tornide ehitamisel või käidelda vanametallina.   

Vaateplatvormid lahendatakse kahe erineva kõrgusega: 3 m ja 6 m. 3m kõrgune vaateplatvorm 

(vaateplatvorm nr 2 , skeem 1, joonis 1 ja 2) on ette nähtud projektala idaossa. Platvorm on 

ühetasandiline ja sellele pääs on lahendatud kaldteena. 6 m platvorm (vaateplatvorm nr 1, skeem1, 
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joonised 1 ja 2) on kahetasandiline. Esimesele tasandile pääs on projekteeritud kaldteena, teisele 

tasandile esimeselt trepiga. 

Vaateplatvormid on kavandatud ümarpalgist sõrestikkonstruktsioonina. Põhja mõõtmed on 6 x 6 m, 

millele lisandub väljaspool seinal jooksev kaldpind laiusega 1,3 m. Fassaadid kaetakse ca 50...80 mm 

vahega kooritud ümarlatist (40...80) mm püstlattidega. Lattidena võib kasutada 1,5...3 m pikkusi 

kooritud okaspuulatte, milleks võiks kasutada ka nt saarelt eemaldatavaid kuivanud kadakalatte. 1,5 

m pikkused asetatakse kohakuti. Kummagi platvormi alumine, 3 m kõrgune osa lahendatakse 

sarnaselt. 6 m platvormi ülemine osa tehakse põhimõõtmetega 4 x 4 m, rinnatis viimistletakse 

ümarlattidega sarnaselt alumise osa fassaadikattele.  

Kummagi platvormi esikkülge on võimalik põranda alla ette näha ca 2 x 3 m istumiskoht, kuhu saab 

paigutada 1-2 pinki ja soovi korral ka laua. 

 

2.4 Infotahvel ja istumiskohad (pingid) 

Infotahvli ja pinkide orienteeruvad asukohad on esitatud joonisel 1. Infotahvlid ja pingid tehakse 

lihtsa lahendusega lähtuvalt RMK puhkealade kataloogis antud näidetest (skeemid 2, 3), kuid 

lahendused muudetakse Orjaku rajale isikupärasemaks vaatetornide püstlatimotiivi kasutades 

(eeskätt infotahvel). Skeemil 2 antud infotahvel lahendatakse kolmeosalisena, mõõdud täpsustatakse 

järgnevas projekteerimisetapis tellijaga. 

 

Skeem 3. Pink. Väljavõte RMK puhkealade väikevormide kataloogist, köide I, leht nr 21 (koostaja OÜ Märja, Tartu 2002). 
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Skeem 3. Pink. Väljavõte RMK puhkealade väikevormide kataloogist, köide I, leht nr 6 (koostaja OÜ Märja, Tartu 2002). 

 

2.5 Liikumisskeem, viidasüsteem 

Viidad on vajalik paigaldada järgnevatesse kohtadesse: 

 raja algus - viidad saare vaateplatvormi ja Tõllukivi suunas ning viit vaateplatvormi nr 2 

suunas 

 raja hargnemiskohal viidad sihtkohtadele 

 viit saarel vaateplatvormi ja Tõllukivi suunas ning saare põhjaotsa suunas, kuhu on ette 

nähtud üks istumiskoht ja kust avaneb vaade lahele 

 kanali juures oleva tee laienduse juures, kuhu on otstarbekas panna viit parkla suunas 

 vaatetorni nr 2 juurde, kuhu tuleb paigutada tagasi suunav märk. 

Liikumisskeem on ringsel rajal (parkla- saare vaatetorn-saare tipp - Tõllukivi - kanal - parkla) 

soovitavalt ühes suunas vastupäeva. Kuid ringi saab läbida ka päripäeva. Sellel juhul tuleb viidad 

saarel ja kanali otsas vastassuundades dubleerida. 

Viitade disain töötatakse välja järgnevates projekteerimise etappides. 

 

2.6 Lambavärav 

Lambavärav on kavandatud lahendada nn "cattle grid"- lahendusena, kuid mitte süvistatud, vaid  

tõstetud karkassina (joonis 1). Lambavärava võimalikku lahendust illustreerib foto 8 (valmistoode). 

Karkass valmistatakse tsingitud nelikanttorudest (toru 30x30...40x40 mm), tugiraam tsingitud 

karprauast. Käsipuud okaspuu ümarmaterjalist. Karkassi mõõtmed valitakse lähtuvalt ATV 
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mõõtmetest, minimaalne laius 1,3 m pikkus 3 m, tõusu kalle 12...16 %.  Täpsustatakse edasise 

projekteerimise käigus. 

 

 

Foto 8. Lambavärav. Barnworld cattle guard. Allikas: http://www.barnworld.com/cattle-guards/ATV-Cattle-Guard/ 
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