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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 reastatud prioriteetsuse hinnangu järjekorras, 

üldjuhul suurema külastusmahuga loodushoiuobjektid eespool. Erandiks on 

matkatee, mis seob objekte üle Eesti ja mille trassile jäävad objektid on 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala tabelis esitatud matkatee harude kaupa. 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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Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala 

Loodushoiuobjektid                                                 
(prioriteetsuse alusel reastatud) 

Prioriteetsuse 
hinnang 

Paikneb 
matkateel 

Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Matkatee Aegviidu-Oandu 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Paukjärve telkimisala 1 1 

Suur ajaloo- ja kultuurilooline 
tähtsus (Tammsaare, NMKÜ 

laagripaik). Matkatee ja 
Paukjärve loodusraja 

peatuskoht. 

Paukjärve loodusrada 1 1 

Suur ajaloo- ja kultuurilooline 
tähtsus (Tammsaare, NMKÜ 

laagripaik, Soome konsuli suvila). 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht. 
Kattub matkateega. 

Jussi loodusrada 1 1 

Nõukogude keskpolügooni 
jäljed, tutvustab järvesid ja 

nende elustikku. Loodushariduslik 
tähtsus, programmide läbiviimise 

koht.  Kattub matkateega. 

Jussi telkimisala 1 1 
Jussi loodusraja ja matkatee 

peatuskoht. 

Kaksiksilla parkla 2 1 

Juurdepääs Paukjärve 
telkimisalale ja loodusrajale. 
Matkatee trassil. Strateegilise 

tähtsusega ala teenindamisel. 
Päevamatkade võimalus.  

Järvi Pikkjärve telkimisala 1 1 
Sobilik üritusala, Järvi-Aegviidu 

matkaraja peatuspaik, 
matkatee laagripaik. 

Järvi Pärnjärve telkimisala 1 1 
Sobilik üritusala. Järvi-Aegviidu 

matkaraja peatuspaik, 
matkatee laagripaik. 

Liiapeksi-Aegviidu matkarada 3 1 Matkatee trass. 

Kulli lõkkekoht 2 1 Matkatee laagripaik. 

Venemäe telkimisala 2 1 
Võimalik üritusala. Matkatee 

laagripaik 

Matkatee Aegviidu-Ähijärve 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Simisalu-Matsimäe loodusrada 1 1 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht. 
Simisalu loodusmaja kodurada. 
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Matkatee trass. 

Matsimäe karjääri lõkkekoht 2 1 
Simisalu-Matsimäe loodusraja 
algus või lõpupunkt. Matkatee 

laagripaik. 

Tammsaare-Järva-Madise 
loodusrada 

1 1 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht. 
Matkatee trass. 

Kurisoo lõkkekoht 2 1 matkatee laagripaik 

Rava lõkkekoht 2 1 matkatee laagripaik 

Tamme lõkkekoht 2 1 matkatee laagripaik 

Simisalu loodusmaja 2 1 

Loodushariduse ja programmide 
korraldamise baas, 

loodusteemalised üritused. 
Tasulise ööbimise võimalus 

matkateelisel. Simisalu-Matsimäe 
loodusraja algus- või lõpupunkt. 

Matkatee Aegviidu-Kauksi 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Tõõrakõrve lõkkekoht 3 1 Matkatee laagripaik. 

Matkatee Aegviidu-Ikla 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Nikerjärve telkimisala 1 1 
Kõigi matkateede ristumiskoht ja 

laagripaik. 

Mägede lõkkekohad 2 1 
Kohaliku tähtsusega ujumiskoht. 

Matkatee laagripaik. 

Noku lõkkekoht 1 1 
Kakerdaja loodusraja ja 
matkatee peatuskoht. 

Kultuuriloolise tähtsusega. 

Kakerdaja loodusrada 1 1 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht. 
Matkatee trass. 

Kalajärve lõkkekoht 2 1 
Kakerdaja loodusraja ja 

matkatee laagripaik. 

Napu lõkkekoht 2 1 matkatee laagripaik 

Hiieveski telkimisala 1 1 
Sobilik suurürituste ala. Matkatee 

laagripaik. 
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Matkatee Aegviidu-Peraküla 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Krani lõkkekoht 2 1 Matkatee laagripaik.  

Matkatee Aegviidu-Penijõe 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Paunküla lõkkekoht 1 1 
Paunküla mägede matkaraja ja 

matkatee laagripaik.  

Paunküla mägede matkarajad 1 1 
Võimalus valida erineva pikkuse 

ja raskusega lõikude vahel. 
Matkatee trass. 

Voose lõkkekoht 2 1 Matkatee laagripaik. 

Sõõriksoo loodusrada 1 0 

Külastuskeskuse kodurada. 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht. 
Erivajadusega külastajatele 

ligipääsetav.  

Koersilla parkla 2 0 

Juurdepääs Jussi telkimisalale ja 
loodusrajale. Matkatee trassil. 
Strateegilise tähtsusega ala 

teenindamisel. Päevamatkade 
võimalus.  

Uuejärve loodusrada 2 0 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht.  

Oru lõkkekoht 3 0 
eraldi olev objekt, ajaloolise 

väärtusega 

Matsimäe Pühajärve telkimisala 4 0 
Eraldi olev üksikobjekt, enamus 

eramaal, kohalikele oluline 
ujumiskoht. 

Mustjõe maastikusõiduala 4 0 eraldi olev objekt, kitsas sihtrühm 
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Endla looduskaitseala 

Loodushoiuobjektid                                                 
(prioriteetsuse alusel reastatud) 

Prioriteetsuse 
hinnang 

Paikneb 
matkateel 

Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Matkatee lõik Aegviidu-Ähijärve 1 1 

Üle-eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus, 

ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Männikjärve raba õpperada 1 0 

Rahvusvahelise ja üleeestilise 
tähtsusega õpperada, 

looduskaitseliste väärtuste 
eksponeerimine. Loodusharidus 

programmide läbiviimine. 
Soode uurimine ja seire. Rada 

läheb sirgjooneliselt üle 
laugaste. Raja algus eramaal.  

Võlingi allika õpperada 1 1 

Rahvusvahelise ja üleeestilise 
tähtsusega õpperada, 

looduskaitseliste väärtuste 
eksponeerimine. Erineva tüübi 

allikad. Loodusharidus 
programmide läbiviimine.  

Sopa allika õpperada 2 1 

Hea lühike õpperada 
loodusharidus programmide 

läbiviimiseks. Eesti kõige 
sügavam allikas.  

Endla järve matkarada 2 0 

Kahe algus/lõpppunktiga 
matkarada, looduskaitseliste 
väärtuste eksponeerimine. 

Endla metsamaja ja 
paadisadama ligipääs. Tooma 

poolne ots eramaal.  

Endla paadisild 2 0 

Endla järve matkaraja üks 
peatuskoht. Paatide 

hoiustamise koht.  

Endla metsamaja 2 0 

Endla järve matkaraja üks 
peatuskoht avalikus kasutuses 

oleva lõkkekoha ja tasulise 
metsamajaga. 

Vana paadisadama lõkkekoht 3 0 

Traditsiooniline puhkuse- ja 
kalastuskoht, lõkkekoht oluline 
maastikukaitselisest aspektist 
lähtuvalt. Endla matkaraja 

peatuskoht. 

Tooma lõkkekoht 2 0 

Radade alguspunkt. 
Loodusharidus programmide 

läbiviimine. Võimalik ürituseala. 

Oostriku jõe lõkkekoht 2 1 
Matkatee lõkkekoht. Alternatiiv 

Võlingi allika lõkkekohale 
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Põltsamaa jõe veerada Endlas 2 0 

Endla looduskaitseala 
kaitseväärtuste tutvustamist 

mitmekesistav veerada.  

Männikjärve matkarada 3 0 
Piirkondliku tähtsusega 

matkarada. Algus eramaal. 

Sinijärve lõkkekoht 3 0 

Pikaajalise traditsiooniga 
piirkondliku tähtsusega puhkuse- 
ja kalastuskoht, lõkkekoht oluline 

maastikukaitselisest aspektist 
lähtuvalt. Sihtkaitsevöönd, 

liikumispiiranguga.  

Kirikumäe lõkkekoht 3 0 

Traditsiooniline puhkuse- ja 
kalastuskoht, lõkkekoht oluline 
maastikukaitselisest aspektist 

lähtuvalt. Põltsamaa jõe veeraja 
peatuskoht.  

Tammemäe künka lõkkekoht 3 0 Veerada teenindav lõkkekoht. 

Purskava allika lõkkekoht 4 0 

Piirkondliku tähtsusega 
lõkkekoht. Asub eramaal. 

Võimalik matkatee 
puhke/veevõtmise koht. 

Linajärve lõkkekoht 4 0 Kohaliku tähtsusega lõkkekoht 

Räägu lõkkekoht 4 0 Veerada teenindav puhkekoht. 

Metsanurga puhkekoht 5 0 Kavandatud likvideerida 

Norra mõisa matkarada 5 0 
Kavandatud likvideerida, asub 

eramaal. 

Valtri kaevu puhkekoht 3 0 
Looduskaitse väärtuste 

säilitamine ja eksponeerimine. 
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Tartu-Jõgeva puhkeala Jõgevamaa objektid 

Loodushoiuobjektid                                                 
(prioriteetsuse alusel reastatud) 

Prioriteetsuse 
hinnang 

Paikneb 
matkateel 

Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Matkatee haru Aegviidu-
Ähijärve 

1 1 

Üle eestilise ja rahvusvahelise 
tähtsusega matkavõimalus läbi 

Eesti. Tutvustab loodus- ja 
pärandkultuuri väärtusi. 

Ühendab RMK 
külastuskorralduslikke objekte. 

Kõrge rekreatiivne väärtus.  

Jõemõisa lõkkekoht 1 1 

Pikaajalise traditsiooniga 
piirkondliku tähtsusega 

metsapuhkuse- ja kalastuskoht, 
ööbimisvõimalus matkateel 

liikujatele. 

Jõemõisa matkarada 3 0 

Seob Jõemõisa lõkkekohta 
Tammeluha matkarajaga. Seob 

Kaiu järve piirkonna 
loodushoiuobjekte. 

Kukeseene lõkkekkoht 2 1 
Piirkondliku tähtsusega puhkuse- 
ja kalastuskoht, ööbimisvõimalus 

matkateel liikujatele 

Tammeluha matkarada 2 0 
Tutvustab loodusväärtusi . 

Õppeprogrammide läbiviimise 
koht. 

Kaiu järve lõkkekoht 2 1 
Piirkondliku tähtsusega puhkuse- 
ja kalastuskoht, ööbimisvõimalus 

matkateel liikujatele 

Tammeluha lõkkekoht 2 0 
Õpperajal asuv lõkkekoht. 
Programmide läbiviimise 

tugifunktsioon. 

Kalamehe lõkkekoht 2 1 
Piirkondliku tähtsusega puhkuse- 
ja kalastuskoht, ööbimisvõimalus 

matkateel liikujatele 

Kaiu rattarada 3 0 
Piirkondliku tähtsusega 

rattarada. Osaliselt kattub 
matkatee trassiga.  

Uuetee lõkkekoht 3 0 
Kohaliku tähtsusega lõkkekoht, 
Kaiu järve rattaraja peatuskoht. 

Saare järve õpperajad 1 1 

Tutvustab loodus- ja 
pärandkultuuri väärtusi (Saare 

mõis), kompleksseirejaam. 
Loodushariduslik tähtsus, 

programmide läbiviimise koht.  

Papi lõkkekoht 1 1 

Piirkondliku tähtsusega puhkuse- 
ja kalastuskoht, ööbimisvõimalus 

matkateel liikujatele. 
Programmide läbiviimsel 

tugifunktsioon. 

Sihi lõkkekoht 3 0 

Piirkondliku tähtsusega puhkuse- 
ja kalastuskoht, peatuskoht 

Saare järve õpperajal. 
Tugifunktsioon programmide 

läbiviimisel.  
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Siimusti lõkkekoht 2 1 
Matkatee lõkkekoht. Kohalik 

tähtsusega, Siimusti terviserajad 

Hundissaare lõkkekoht 3 1 Matkatee lõkkekoht. 

Elistvere lõkkekoht 2 1 
Ööbimisvõimalus matkateel 

liikujatele. Kultuurilooline asukoht 
(mõisapark). 

Raigastvere lõkkekoht 3 1 
Piirkondliku tähtsusega 

puhkuskoht, annab visuaalse 
ülevaate voortest. 

Kõrgekalda lõkkekoht 3 0 
Kohaliku tähtsusega lõkkekoht, 
Koseveski rattaraja peatuskoht. 

Määrumäe lõkkekoht 5 0 Koseveski rattaraja peatuskoht 

Koseveski rattarada 4 0 
Kohaliku tähtsusega rattarada. 

Seob lõkkekohti. 

Mütsiga männi lõkkekoht 4 0 
Kohaliku tähtsusega lõkkekoht, 

eraldiseisev 

Särgjärve tee puhkekoht 4 0 
Kohaliku tähtsusega puhkekoht, 

eraldiseisev 

Priistani puhkekoht 4 0 
Kääpa jõel liiklevate 

veematkajate peatuskoht. 

Prossa järve puhkekoht 5 0 
Eraldiseisev objekt, asub 

eramaal. Kaaluda likvideerimist.    

 


