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Parima Leader Keskkonnaprojekti nominendid 

On hea, et on olemas koht, kuhu minna loodust uurima!

Kontakt:
Tiiu Tomingas, juhatuse liige
telefon: 53 453 663
e-post: tiiu.kiideva@gmail.com

Foto: Ants Maripuu

Projekti pealkiri: 
Kiideva looduskeskuse linnutorn-savimaja 
ehitus ja haljastus

Toetuse saaja: 
MTÜ Kalaküla Rohelised, 
Kodukant Läänemaa piirkond

Asukoht: 
Kiideva, Ridala vald, Läänemaa

Projekti tegemise periood: 
juuni 2009 – juuni 2010

Toetus: 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-
meetmest 11 365 EUR
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Kalaküla muutub linnukülaks
Kiideva looduskeskuse linnutorn-savimaja ehitus ja haljastus – MTÜ Kalaküla Rohelised

Kiideva küla, kohalike hulgas tuntud kui Kalaküla, on sadade aastate pikkuse traditsiooniga ning üks vähestest 
tõelistest kaluriküladest Läänemaal. Küla on alles, kala aga merest kadunud ja koos sellega ka kalurid. Kuigi külas 
on 72 suitsu, elab seal aastaringselt vaid 20 peret, ülejäänud on suve-inimesed.

Asundus pole aga hääbumas, hoopiski mitte. Uuteks tegevusaladeks, mis inimesi koos hoiab on loodusturism ja 
-haridus. Kohalikud elanikud on innukalt otsinud võimalusi leida erinevate projektide abil selleks raha, ikka tera 
siit ja teine sealt. Lisaks vabatahtlik töö, et muuta paikkond külalistele atraktiivsemaks ning mugavamaks elukesk-
konnaks endile. Asukoht Matsalu lahe ääres pakub selleks hulgaliselt võimalusi ning ka Leader-meedet on usinalt 
kasutatud. Korda on tehtud matkarajad, ehitatud on paadisildu.

Viimane suurem rajatis kannab uhket nimetust – sadamahoone-linnuvaatlustorn.

A- ja D-terminali sellest hoonest ei leia. Väike saviseintega ning avarate akendega paviljon sisaldab infotahvleid 
Matsalu lahe ja Kalaküla kohta, kappe, kus saab hoida nii õpetamiseks kui kalaleminekuks vajalikku varustust, 
klapptoole – ja ega sinna muud ei mahugi. Klapptoolidki valiti sellepärast, et paadimehed saaksid oma päästeveste 
ja muud varustust katuse alla mahutada. Majake on avalikuks kasutamiseks (öösel siiski lukus) – hea vihmaga varju 
minna. Üks kooliekskursioon kasutas seda isegi ööbimiskohana, kui telkides asi liiga vesiseks läks. Kohalikud elan-
ikud tõid põrandale madratsid ja lapsed olid seal kui silgukesed reas – elevil ja õnnelikud!

Teisele korrusele - vaatlusplatvormile - viib puittrepp ja sealt avaneb suurepärane vaade Matsalu lahele ja ran-
naäärsele roostikule – linnuvaatlejate paradiis.

Väike linnutornike oli Kiidevas ka varem. Aga Tiiu Tomingase sõnul: „Seal all elab nüüd kobras ja torn kõigub nii, 
et üle viie inimese ei julgegi üles minna. Uus torn oli plaanitud sama väike – üheksaruutmeetrine. Keegi aga tõi 
kusagilt 8 betoonblokki ja neist valmis hoopis 35 ruutmeetrine platvorm. Oleme väga rõõmsad!“

Loodushariduse toetamist peetakse Kiidevas oluliseks. Ei tunne need tänapäeva õpetajadki enam loodust, rääki-
mata lapsest. On hea, et on olemas koht, kuhu minna asja uurima. Tasuta. Kiidevas ei ripu ühegi puu küljes kor-
janduskarpi, piletimüügist rääkimata, ehkki seda neile vahel ka ette heidetakse. On hoopis tasuta linnulauluhom-
mikud ja puismetsa seeneretked.

Leader-i toel saab olema ka linnuvaatlustoru ja binokkel, jääuisud ja lumeräätsad. Ka looduskirjandust on omajagu 
soetatud. Seda on pahatihti liiga kallis ise osta. Hea, et kohapealgi vaadata saab ja et projektid selleks kaasa aitavad.

Projekti peamised tegevused: 
Tehti linnutorn-sadamahoone katuslae hüdroisolatsioonitööd; vaateplatvormi katuslaele paigaldati loodsõrestikule 
põrand; hoonele paigaldati kahepoolne puituks ja viis akent; ehitati 1,2 m kõrgune puidust reeling ja 23 astmega, kahe 
platvormiga, kahepoolsete käsipuudega trepp


