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Lisa 2. Loodushoiuobjektide prioriteetsuse hindamine  

RMK külastuskorralduslikust tegevusest tulenev prioriteetsuse hinnang (hinne 1-

5, kus 1 näitab väga kõrget prioriteetsust ja 5 väga madalat) antakse võttes 

aluseks külastajauuringu andmeid, loodushoiuobjektide külastatavust ja 

ligipääsetavust, maastiku atraktiivsust ja esteetilist väärtust puhkemaastikuna, 

eksponeeritavaid või säilitatavaid kaitseväärtusi, üle-eestilist või rahvusvahelist 

tähtsust, paiknemist matkateel, paiknemist majandusmetsas, 

loodushariduslikku tähtsust (programmide, ürituste korraldamise koht) jms. 

Prioriteetsuse hinnangu selgituse lahtris on selgitatud lühidalt põhiaspektid, 

millele hinnang tugineb. Hinnangufaktorid kirjeldada olulisuse järjekorras (üle- 

eestiline tähtsus, kõrge külastatavus, tugifunktsioon, kaitseväärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine, loodushariduslik väärtus jms või siis põhjendus 

miks on hinnang madal).  

 

Loodushoiuobjektid on tabelis üldjoontes reastatud prioriteetsuse hinnangu 

järjekorras, üldjuhul suurema külastusmahuga loodushoiuobjektid eespool. 

Erandiks on matkatee, mis seob üle Eesti objekte. Kui loodushoiuobjektid 

moodustavad kogumeid (üks loodushoiuobjekt on teisele nö 

tugifunktsiooniks), siis on need koondatud tabelis kokku (näiteks matkarada ja 

raja alguses paiknev lõkkekoht, telkimisala ja telkimisala tegevusi laiendav 

matkarada jms).  
 

 
1- väga kõrge  

2- kõrge  

3- keskmine  

4- madal  

5- väga madal  
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Loodushoiuobjektid                                                  
Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Oru park 1 1 1. üle-eestiline tähtsus  

2. pärandkultuur 

3. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Kauksi oja 

õppematkarada 

1  1. loodushariduslik väärtus - programmide 

läbiviimine, tutvustab omanäolist Kauksi oja 

ja Pepsi järve taganemise jälgi on maja 

rada 

RMK matkatee 

Penijõe-Aegviidu-

Kauksi ( 293 km)  

1 1 1. üle-eestiline tähtsus, matkatee haru, seob 

igaüheõiguse objekte tervikuks 

Aidu-Nõmme 

lõkkekoht,  

2 1 1. matkatee peatuskoht 

Alulinna lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht 

Aidu-Liiva lõkkekoht,  2 1 1. matkatee peatuskoht 

Toila lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht 

Mummassaare 

lõkkekoht 

2 1 1. matkatee peatuskoht 

Raadna telkimisala 1  1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga 

rannapuhkuse ala 

Kauksi telkimisala 1  1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga 

rannapuhkuse ala 

Luite matkarada 3   1. loodushariduslik väärtus - programmide 

läbiviimine, tutvustab omanäolist Kauksi oja 

ja Pepsi järve taganemise jälgi 

Rannapungerja jõge 

Kauksi rannametsa 

telkimisala 

1 1 1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga 

rannapuhkuse ala;  

2. loodushariduslik väärtus - programmide ja 

suurürituste koht 

Iisaku vaatetorn 1 1 1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus - 

Asub Iisaku alevis, Tärivere mäel, võimalik 

vaadet nautida üle Virumaa, oli 

aastakümneid Virumaa looduslik kõrgeim 

tipp, kuni loovutas selle ühe meetriga Uljaste 

oosile 

Iisaku mäe lõkkekoht 2 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;                     

 2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Kotka matkarada 1 1 1. looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine,                                                                          

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Rüütli lõkkekoht 2 1 1.looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;              

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 
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Seljandiku metsaonn 2 1 1. looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine,                                                                          

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks                                                                                           

3. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Kõrtsikraavi lõkkekoht 2 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;                       

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Selisoo matkarada 1 1 1. looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine,                                                                          

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Selisoo lõkkekoht 2 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;                         

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Kurtna matkarajad 2 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

ainulaadse järvestikku looduskaitselisi 

väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik. 

Liivjärve lõkkekoht 3 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

ainulaadse järvestikku looduskaitselisi 

väärtusi;                                                                         

2. piirkondlikult oluline puhkepaik. 

Martiska lõkkekoht 3 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

ainulaadse järvestikku looduskaitselisi 

väärtusi;                                                                                 

2. piirkondlikult oluline puhkepaik. 

Rääkjärve lõkkekoht 3 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;                       

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Konsu telkimisala 3  1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga 

rannapuhkuse ala;  

2. loodushariduslik väärtus - programmide ja 

suurürituste koht 

Jõuga järvede 

lõkkekoht 

2 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab Jõuga 

kaitseala looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik. 

Uusküla telkimisala 2 1 1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga 

rannapuhkuse ala 

Karjamaa telkimisala 2  1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga 

rannapuhkuse ala 

Varessaare metsaonn 2  1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus -  

väga pikkade traditsioonidega metsaonn , 

populaarne üliõpilaste seas                    

 2. pärandkultuuriliste ja looduskaitseliste 

väärtuste säilitamine ja eksponeerimine 

Muraka kaitseala;                                                                                                

Seljamäe 

õppematkarada 

2 1 1. looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine,                                                                          

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 
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Seljamäe lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht 

Punasoo lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht 

Soosaare lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht 

Uljaste matkarada 2 1 1. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja 

säilitamine, 

Uljaste lõkkekoht 2 1 1. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja 

säilitamine,                                                                                                                                                                    

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Tudu metsaonn 2  1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus -  väga 

pikkade traditsioonidega metsaonn                     

2. looduskaitseliste väärtuste säilitamine ja 

eksponeerimine Tudusoo maastikukaitseala, 

turba kaevandamine, soode taastamine;                                                                                                

Tuletorni vaateplatvorm 

(Rannapungerja 

majakas) 

3  1. pärandkultuuriliste ja looduskaitseliste 

väärtuste säilitamine ja eksponeerimine 

Järvevälja kaitseala;  

2. Kaunis vaade Rannapungerja jõele ja Peipsi 

järvele                                                                                                                          

Langevoja lõkkekoht 3  1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi,  Langevoja juga                                                                                     

2. piirkondlikult oluline puhkepaik                    

Poruni matkarada 3  1. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja 

säilitamine,                                                                          

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks, 

tutvustab vana metsa. 

Puhatu lõkkekohad 3  1.looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;                           

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Võhma lõkkekoht 3  1. Rannapuhkuse ala                                                                                     

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Aluoja vaateplatvorm 3  1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi, Aluoja ja juga                        

Agusalu matkarada 2 1 1. matkatee osa 

Agusalu lõkkekoht 3 1 1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;                             

2. piirkondlikult oluline puhkepaik 

Vaivara 

külastusobjekt/memoriaal 

5 1 1. Üle eestilise, rahvusvahelise ja piirkondliku 

tähtsusega.                            

2. Looduskaitseliste, pärandkultuuriliste ja 

militaarpärandi väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine  

Muraka matkarada 5  Taristu puudub. Muraka looduskaitsealal on 

Kotka matkarada rekonstrueeritud ja tutvustab 

ala väärtusi 

Mõedaku ATV rada 5  Antakse pikaajalisele rendile omavalitsusele 

Uhaku puhkekoht 5  1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi, karstiala                          

 


