
Maastikust  ja rajast 

Kuueteistkümnendal aastal jõuab TAOK rogain esmakordselt Läänemaale. Looderanniku 

maastikud Nõva ümbruses on kahtlemata üks Eesti looduse vaatamisväärsusi. Staažikatele 

rogainijatele on siinsed metsad tuttavad 10 aastat tagasi peetud rogaini Euroopa 

meistrivõistlustelt. Tänavuse TAOK rogaini maastik hõlmab kümnendi taguse tiitlivõistluse areeni 

parimat osa. Luite- ja palumännikud laugjatel liivaluidetel pakuvad looduses kulgejale silmailu, 

lisakaunistuseks luidetevahelistes nõgudes lebavad rannikujärved ja sood. Omapärast vaatepilti 

pakuvad kuivanud puudega kanarbikunõmmed Veskijärve ümbruses, näidates kuidas siinkandis 

2008. aastal toimunud suur metsapõleng on loodust ümber kujundanud. Ligi kolmandik 

võistlusmaastikust jääb kaitsealadele – Nõva ja Läänemaa Suursoo maastikukaitsealale. 

Kui suurem osa maastikust on häbitult ilus, siis et see ilu liiga igavaks ei muutuks, on kirevuse või 

kirevase pärast sisse planeeritud ka natuke mülkaid ja igati korraliku Eestimaa võserikku. Viimast 

on rohkem Peraküla, Nõva ja Vaisi külade vahetus ümbruses tasastel, reljeefita aladel. Maastiku 

idaosas on aga tasane paralleelsete kraavidega maastikuosa, mis erinevalt külade ümbrusest on 

valdavalt hästi või väga hästi läbitav. Lisaks on RMK selles maastikuosas süvendanud kraave, mille 

kõrval kulgevad laiad, hästi joostavad sihid. Mitmeid maastikukaitsealal kulgevaid sihte aga ei 

hooldata, mistõttu osa neist on kehvemini märgatavad ja halvemini läbitavad. 

2015 juunis avas RMK siinkandis Eestit läbiva matkatee uue lõigu Peraküla‒Aegviidu ning 

maastikul võib mitmel pool näha matkatee viitasid ja rohevalget tähistust.  

Füüsilist koormust pakub liivastel rannaradadel ja rabasihtidel jooksmise võimalus. Põlengualadel 

saab harjutada põlvetõstejooksu. Kohati takistavad jooksmist ka põldmarjad ja pohlad, kuna raske 

on vastu panna kiusatusele mõned marjad endale suhu noppida. Sinna võib kaduda väärtuslikke 

sekundeid, mis aga finišis võivad valusalt kätte maksta. 

Ehkki veetase ei ole kõrge, on jalgade märjaks saamine väga tõenäoline. Hea võimaluse selleks 

pakuvad mitmed maastikku läbivad ojad ja jõed, sealhulgas Nõva külas asuvat võistluskeskust ja 

Peraküla männikuid lahutav Nõva jõgi. Nõva jõe kuiva jalaga ületamise võimalused on kaardil 

näidatud, kuid jõgi on mitmel pool kivise põhjaga, nii et sellest saab ka läbi minna. Sama ei saa 

aga öelda kõigi teiste ojade kohta. Leidub ka soiste kallaste ja mudase põhjaga vooluveekogusid, 

mida rajameister testima ei kippunud. 

Parajaks nuhtluseks on põdrakärbsed. Neid on kohati palju ja teisal väga palju. Rohkem kipub neid 

olema väikeste sookeste juures, aga samas lagedal rabaalal ja mere ääres neid praktiliselt ei ole. 

Kui satute kohta, kus neid on väga palju, jookske sealt kiiresti edasi. Põdrakärbse toimiva 

peletusvahendi leiutaja võiks kõvasti teenida. 

Kaardile on keelualadena märgitud elektrikarjusega põllud, kus karjatatakse mägiveiseid ja 

lambaid. Ärge minge sinna pullidega rinda pistma. Põldude ääres on ka mujal elektrikarjuseid ja 

okastraati. Nõva koolist põhja ja loode poole jäävaid elektrikarjusega karjamaid võib ületada, aga 

olge traatidega ettevaatlik. Ettevaatlik tuleks olla ka endise NL sõjaväebaasi piirkonnas, kus on 

erinevat prahti. 

Kehtib ka tavapärane hoiatus, et samblarohelisega märgitud õuealadele sisenemine on rangelt 

keelatud ja kohalike elanike privaatsuse austamiseks palume hoida majapidamistest eemale. 



Maastikku läbivad Harju-Risti‒Riguldi maantee, Nõva‒Rannametsa tee ja Vaisi‒Kuijõe tee, mille 

ületamisel ja mida mööda liikumisel tuleb olla tähelepanelik. 

Maastikul on 2 joogipunkti, neist idapoolne on veenõudega ja mehitatud, läänepoolne aga 

iseteenindatav veekraan. 

Kaardist 

Rogainikaardi mõõtkava on tavapärane 1:30000 ehk 1 cm kaardil vastab 300 meetrile looduses. 

Kaardi aluseks on Maa-ameti põhikaart, mida on välitööde käigus täpsustatud ja ajakohastatud. 

Välitööde alusmaterjalina on kasutatud ka Arne Kivistiku joonistatud orienteerumiskaarte. 

Reljeefi kujutamisel on kasutatud Maa-ameti LIDARi kõrgusmudeli andmeid. Suhteliselt madala 

reljeefi tõttu on kaardi kõrgusjoonte vahe seekord 2,5 m, tavapärase 5 m asemel. Sellegipoolest 

leiab maastikult mitmeid silmaga äratuntavaid madalaid releefivorme, mida LIDAR 2,5 meetri 

joonega välja ei joonista. 

Mõned raiesmikud või metsatööde jäljed võivad kaardilt puududa, samuti pole kaardil kõiki nõrku 

rajakesi. Põlengu piirkonnas ning raba- ja sooaladel on taimestiku (lage/poollage/mets) 

kajastamisel ebaühtlust. 

Kaart on orienteeritud magnetilise põhjasuuna järgi, magnetilised põhjajooned (näidatud 

rohelisega) on paralleelsed kaardi servaga. 

Kaardilehe mõõt on ca 27x50 cm. 


