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Lisa 2. Lahemaa külastusala külastusobjektide prioriteetsus 

RMK külastuskorralduslikust tegevusest tulenev prioriteetsuse hinnang (hinne 1-

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

aluseks külastajauuringu andmeid, külastusobjektide 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).  

 

Külastusobjektid on tabelis reastatud prioriteetsuse hinnangu järjekorras, 

üldjuhul suurema külastusmahuga külastusobjektid eespool. Erandiks on 

matkatee, mis seob üle Eesti objekte. Kui külastusobjektid moodustavad 

kogumeid (üks külastusobjekt 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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Lahemaa rahvuspark 

Külastusobjektid                                                 

(prioriteetsuse alusel 

reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

RMK matkatee Oandu-

Aegviidu/Oandu -Kalmeoja 

lõik (sh. Oandu-Võsu 

matkarada, Nõmmeveski-

Liiapeksi matkarada, Võsu-

Nõmmeveski matkarada) 1 1 

1. üle-eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega 

matkatee, seob olemasolevaid 

külastusobjekte; 2. tutvustab Eestimaa loodust, 

sh. Lahemaa rahvuspargi loodus- ja 

kultuuripärandit 

Kuueristi puhkekoht 3 1 

1. matkatee peatuskoht; 2. Lahemaa rp 

metsad, seened-marjad 

Käsmu loodus-ja 

kultuurilooline rada 1   

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline külastus. 2. 

tutvustab Käsmu poolsaare rikkalikku loodsust - 

mereranda, linnustikku, metsa, rändrahnud, 

kivikülvid, läbib ajaloolise küla 

Käsmu matkarada 2   

1. Lahemaa loodust tutvustav pikem, ümber 

poolsaare ranniku kulgev rada  

Käsmu jalgrattarada 2   

1. Käsmu poolsaare loodust tutvustav pikem 

rada; 2. tegevuste mitmekesistamine  

Viru raba õpperada 1 1 

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline külastus, 

Tallinna lähedus; 2. rabakooslusi tutvustav 

matkatee rada 

Kalmeoja lõkkekoht 2 1 

1. matkatee peatuskoht, 2. viru raba 

õpperajale lisaväärtust pakkuv peatuskoht 

Altja loodus-ja 

kultuurilooline õpperada 1   

1,  üle-eestiline ja rahvusvaheline külastus. 

Mereranda, metsa, Altja jõe orgu ja   küla 

tutvustav õpperada 

Nõmmeveski lõkkekoht 1 1 

1. matkatee peatuskoht,2. Nõmmeveski astang 

Valgejõel, jõe kõrged kaldad, kanjon ja 

laialehine pangamets, vana elektrijaama 

säilmed 3. kasutatakse loodushariduslike 

ürituste paigana 

Oandu loodusmetsarada 1   

1.  üle-eestiline ja rahvusvaheline külastus. 

Oandu külastuskeskuse ümbruse kodurada  2. 

rahvuspargi loodusväärtusi tutvustav – 

põlismetsailmeline mets, erinevad 

metsatüübid; 3. loodushariduslik tähtsus - 

külastuskeskuse programmide läbiviimiseks 

Oandu taimetargarada 1   

1. Oandu külastuskeskuse teemarada - taimi ja 

taimekooslusi ning kiile ja kahepaikseid 

tutvustav; 2. loodushariduslik tähtsus - 

kasutatakse külastuskeskuse programmide 

läbiviimisel  
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Oandu pärandkultuurirada 1   

1. Oandu külastuskeskuse teemarada – 

pärandkult.objektid, metsandusliku pärandi 

objektid; 2. loodushariduslik tähtsus - 

külastuskeskuse programmide läbiviimiseks  

Oandu telkimisala 2 1 

1. matkatee peatuskoht, 2. loodushariduslik 

tähtsus - kasutatakse loodushariduslike 

programmide läbiviimise peatuskohana (eriti 

Sagadi looduskooli programmid) 

Koprarada 1   

1. Altja jõe ürgorgu ja kopra tegevust tutvustav  

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

külastuskeskuse programmide läbiviimisel 

Majakivi-Pikanõmme 

loodusõpperada 1   

1. rahvuspargi loodusväärtusi tutvustav- Eesti 

suuruselt 3. rändrahn, Majakivi, vanad 

rannamoodustised, sootüüpide vaheldumine 

ja Juminda poolsaare metsad 

Purekkari telkimisala 2   

1. mandri-eesti põhjapoolsem tipp; 2. Purekkari 

neem, suured rändrahnud 3. linnuvaatluskoht 

Tsitre telkimisala 2   

1. üle-eestiline tähtsus - mererannas 

linnuvaatlustorniga ja vana pargiga 

populaarne loodusõppe ja telkimisala 

Tsitre puuderada 2   

1. pärandkultuuriline väärtus -  Muuksi 

linnamägi, Turjekeldri koobas ja juga, Eesti 

suurim kivikirstkalmete rühm varasest rauaajast 

(Hundikangrud); 2. lisaväärtus 

rannapuhkajatele 

Juminda telkimisala 2   

1. Majakivi-Pikanõmme loodusraja lisaväärtus, 

mereäärne rannakoht 

Ojaäärse metsarada 2   

1. loodushariduslik väärtus, programmide 

läbiviimise rada - metsamajanduslik ja 

pärandkultuuriline loodusrada; 2. Ojaäärse 

metsamaja tegevuste mitmekesistamine; 

Võsu telkimisala 2 1 

1.matkatee peatuskoht; 2. Lahemaa rp 

metsad, rand ja Võsu asula 

Mustoja parkla 3   1.Mererannaga tutvumiseks sobiv peatuspaik 

Mustoja lõkkekoht 3   

Merelähedane lõkkekoht telkimisvõimalusega, 

läheduses teised sarnased kohad puuduvad 

Ojakivi rada 3   1. Ojakivi  rändrahnu tutvustav rada  

Mohni loodusrada 3   1. Mohni väikesaare loodust tutvustav rada 

Koljaku puhkekoht 4   

1. Lahemaa rp tutvustuskoht, oluline info ja 

puhkekoha teedeäärne asupaik enne Võsu ja 

Oandu-Koljaku metsatee servas 

Esku puhkekoht 4   

1.teeäärne puhkekoht - Lahemaa rp metsad, 

seened-marjad 
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Põhja-Eesti puhkeala 

Külastusobjektid                                                 

(prioriteetsuse alusel 

reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

RMK matkatee Penijõe-

Aegviidu-Kauksi/Ohepalu-

Roela lõik 1 1 

1. üle-eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega 

matkatee, seob olemasolevaid 

külastusobjekte; 2. tutvustab Eestimaa loodust, 

läbib uusi ja avastamata maastikke 

Raketibaasi lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht 

Mardihansu lõkkekoht 2 1 

1. matkatee peatuskoht; 2. Porkuni mka 

tutvustav 

Ohepalu lõkkekoht 2 1 1. matkatee peatuskoht  

Kaberneeme lõkkekohad 1   

1. korraldatud parkimisvõimalus ja rannaala; 2. 

Lahemaa rp koormuse vähendamine, nn 

,,puhverobjekt" enne rahvusparki 

Kaberneeme parkla 2   

1. korraldatud parkimisvõimalus ja rannaala; 2. 

Lahemaa rp koormuse vähendamine, nn 

,,puhverobjekt" enne rahvusparki 3. lühiajalise 

külastuse pakkumine 

Neeruti loodusrada 1 1 

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline tähtsus,  

Neeruti mka väärtuste tutvustamine - rikkalik 

ajalugu, linnamägi  2. Lights On projektiga 

antud lisaväärtus, on kaasatud projektiga 

seotud objektide teavitamisvõrgustikku 

Eesjärve telkimisala 2 1 

1. lisaväärtus Neeruti loodusrajale 2. matkatee 

Neeruti osa olulisem peatuskoht 

Leivahjumäe lõkkekoht 2 1 

1. lisaväärtus Neeruti loodusrajale 2. matkatee 

peatuskoht 

Tissipuu lõkkekoht 3 1 

1. lisaväärtus Neeruti loodusrajale 2. matkatee 

väiksem peatuskoht 

Viitna loodusõpperada 2   

1. üle-eestiline külastus; 2.loodusväärtuste 

tutvustamine - eripärane maastikukooslus, 

jääaja moodustised, populaarne ujumiskoht, 

maalilised järved 3. loodushariduslik väärtus - 

programmide läbiviimise koht 

Viitna parkla 3   

1. Viitna loodusõpperaja külastajatele 

korraldatud parkimisvõimalus  

Roela lõkkekoht 2 1 

1. matkatee peatuskoht 2. Lisaväärtus Roela 

käbimaja-muuseumile 

Roela käbimaja-muuseum 2 1 

1. metsanduslik pärand - käbikuivatust 

tutvustav  2. loodushariduslik väärtus, 

kasutatakse programmide läbiviimisel 3. 

koostöö kohaliku külaseltsiga 

Pedassaare lõkkekoht 2   

1.  Kolga lahe maastikukaitseala väärtusi 

tutvustav; 2. Lisaväärtus Pedassaare 

metsamajale 

Pedassaare metsamaja 2   

1. eripärane ööbimisvõimalus väikesaarel 2. 

Kolga lahe maastikukaitseala väärtusi tutvustav 
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Pedassaare matkarada 3   

1.  Kolga lahe maastikukaitseala väärtusi 

tutvustav (infovoldikuna); 2. Lisaväärtus 

Pedassaare metsamajale 

Vainupea parkla 3   

1. korraldatud parkimisvõimalus ja randa pääs; 

2. Lahemaa rp koormuse vähendamine, nn 

,,puhverobjekt" 

Kõverjärve parkla 5   

1. piirkondliku tähtsusega parkimiskoht  

2. Ohepalu mka külastuse korraldamiseks 

vajalik, kui arendatakse Viitna-Ohepalu-Tapa 

matkamarsruuti   

 

 

 

 


