
 

 

Lisa 2. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saaremaa puhkeala 

Külastusobjektid                                                 

(prioriteetsuse alusel 

reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel* 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Kaali puhkekoht 1  

1. rahvusvaheline  ja üle- eestiline tähtsus - 

väga hea ligipääsetavus, hästi vaadeldav 

meteoriidikraater, kasutatakse Saaremaad 

külastavate rahvusvaheliste ja kohalike 

gruppide tõmbenumbrina  

2. geoloogiliste-, muinsuskaitseliste, 

looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja 

säilitamine,  

3. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks,   

4. teaduslik väärtus- geoloogia, meteoriitika, 

arheoloogia. 

Keskranna puhkekoht 1  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja üle- 

eestiliselt tuntud  rannapuhkuse ala 

Taimeaia puhkekoht 1  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja üle- 

eestiliselt tuntud  rannapuhkuse ala 

Järve puhkekoht 1  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja üle- 

eestiliselt tuntud  rannapuhkuse ala 

Tuhkana telkimisala 1  1. üle- eestiline tähtsus -  rannapuhkuse ala 

Tuhkana puhkekoht 2  

1.Üle-eestiline tähtsus virgestusalana;  

2. puhkamisvõimalus Tuhkana telkimisala 

külastajale, seenelisele - marjulisele, 

peatuskoht enne liivaranda 

Loode tammiku 

õpperada 2  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja 

virgestusala 

Loodenina 

linnuvaatlustorn 2  

1. oluline linnuvaatluskoht 

Triigi telkimisala 1  1. üle-eestiline tähtsus - rannapuhkuse ala 

Ninanuki metsaonn 2  

1. piirkondlik tähtsus - ranna- ja 

metsapuhkuse lisaväärtus 

ööbimisvõimalusena 

Veere telkimisala 2  1. üle- eestiline tähtsus -  rannapuhkuse ala 

Veere vaateplatvorm 3  

1. hariduslikult oluline, vaadeldav 

püsitaimestikuta jääaegne rannamoodustis 

(Viidumäe astangu avatud variant)  

2. geoloogiliselt oluline 



 

 

Koigi matkarada 1  

1.piirkondlikult väga oluline soomassiivi 

tutvustav rada,    

2. looduskaitseline- ja loodushariduslik tähtsus 

- tutvustab erinevaid sootüüpe, taimestikku, 

ajalugu ja  looduskaitselisi väärtusi;  

3. oluline korilus- ja virgestusala 

Viieristi puhkekoht 3  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik, 

lisandväärtus Viieristi matkarajale 

Viieristi matkarada 3  

1. piirkondlikult oluline pärandkultuuri ja 

looduväärtusi tutvustav rada,  

2. lisandväärtus Viieristi astangu puhkekohale 

Sopi metsaonn 2  

1. pärandkultuuriline tähtsus - Saaremaa 

esimene teadaolev metsavahikoht   

2. metsapuhkuse lisaväärtus 

ööbimisvõimalusena 

Kalasma telkimisala 3  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja tuntud  

rannapuhkuse ala 

Abula telkimisala 3  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja tuntud  

rannapuhkuse ala 

Karjääri telkimisala 3  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja tuntud  

rannapuhkuse ala 

Abula matkarada 3  

1. loodushariduslik väärtus, lisandväärtus 

Kalasma-, Abula-, ja Karjääri telkimisaladele 

Soela telkimisala 2  1. üle- eestiline tähtsus - rannapuhkuse ala 

Meiuste telkimisala 2  1. üle- eestiline tähtsus -rannapuhkuse ala 

Mihkel Ranna 

dendraarium 2  

1. Üle eestiline-, pärandkultuuriline- ja 

teaduslik- ja loodushariduslik tähtsus- 

kasutatakse loodusõppeprogrammide 

läbiviimiseks;  

2. üks liigirikkamaid puittaimede kogusid 

paesel Saaremaal 

Kalja õpperada 3  

1. üle- eestiline tähtsus - väga hea 

ligipääsetavus, hästi vaadeldav karstiala   

2. geoloogiliste protsesside tutvustamine, 

eksponeerimine ja säilitamine,   

3. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Konati telkimisala 3  

1.  piirkondlikult oluline puhkepaik ja 

virgestusala 

Konati matkarada 4  

1. loodushariduslik väärtus, lisandväärtus 

Konati telkimisalale 



 

 

Suure Tõllu kerisekivi 

puhkekoht 4  

1. looduskaitse üksikobjekt,  

2. loodushariduslik ja pärandkultuuriline 

väärtus 

Laugu metsavahimaja 3  

1. üle-eestiline tähtsus - metsapuhkuse 

lisaväärtus ööbimisvõimalusena,   

2. pärandkultuuriline ja metsanduslik väärtus- 

metsanduse ajalugu ja erivanuselised 

puistud 

Raketi telkimisala 

(Dejevo puhkekoht) 4  

1. piirkondlikult oluline spordi- ja virgestusala; 

2. potentsiaalne ala ürituste läbiviimiseks 

Jahimehe puhkekoht 3  

1. hariduslik väärtus- oluline puhkekoht 

jahinduse eesmärgi, - eetika tutvustamisel,  

2. lisaväärtus jahtide korraldamisel 

Mändjala loodusmaja 3  

1. üle-eestiline tähtsus - ranna- ja 

metsapuhkuse lisaväärtus 

ööbimisvõimalusena,  

2. metsanduslik- ja looduskaitseline väärtus-

ekspositsioonid, puidunäidiste kogu,  seotud 

Järve maastikukaitseala  objektidega 

Laidevahe 

vaateplatvorm 4  

1.raskesti ligipääsetav potentsiaalselt 

atraktiivne linnuvaatlus ja kalastusala;  

2.  väärtuslik märgalade kompleks – 

Laidevahe lahe ja saarestiku, rohkete 

jäänukjärvede, ohustatud poollooduslike 

kooslustega 

* matkatee trass on planeerimisel, esialgne hinnang  

 

Vilsandi rahvuspark 

Külastusobjektid                                                 

(prioriteetsuse alusel 

reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel* 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Harilaiu puhkekoht 1  

1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus - 

paikneb  lindude Ida-Atlandi  rändeteel, hea 

ligipääsetavus      

2. atraktiivne ala nii aktiivse kui passiivse 

rannapuhkuse harrastajatele ja 

loodusväärtuste hindajatele                                                                              

3. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine 

ja säilitamine,                                                                          

4. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Harilaiu matkarada 2  

1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus -

kulgeb  lindude rändeteel, rannikul toimuvad 

jätkuvalt geoloogilised protsessid, hea 

ligipääsetavus, Kiipsaare (tuletorn) 

päevamärk,                                                                                       

2. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine 

ja säilitamine,   kirjuhahk , randogaputk, kõre 



 

 

jne                                                                      

3. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Harilaiu telkimisala 2  

1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus - 

paikneb  Harilaiu poolsaarel Laialepa lahe 

ääres .  Puude Harilaiu matkarajaga,                                                                                       

2. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine 

ja säilitamine                                                                     

3. loodushariduslik tähtsus - rannikul toimuvad 

geoloogilised protsessid, kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Vikati teabetuba  1  

1. mehitamata avalik teabetuba Vilsandi 

saarel, loodusväärtuste tutvustamine.   

2.Tähtis vahepeatus Käkisilma -Vilsandi 

matkaraja kasutajatele, kes paadist maha 

jäänud, ööbimisvõimalus ka merehädalistele.  

Vikati lõkkekoht 2  

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline tähtsus. 

Mehitamata avalik teabetuba Vilsandi saarel, 

loodusväärtuste tutvustamine.; 2.Tähtis 

vahepeatus Käkisilma -Vilsandi matkaraja 

kasutajatele, kes paadist maha jäänud, 

ööbimisvõimalus ka merehädalistele. 

Käkisilma telkimisala 3  

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline tähtsus. 

Oluline peatuskoht hiljapeale jäänud  

"mererada mööda" Vilsandile suundujale või 

sealt lahkujale.   

2.Potentsiaalne linnuvaatluskoht 

(linnuvaatlustorn) Ida -Atlandi rändeteel 

olevate rändeparvede, kui ka kohal 

pesitsejate jälgimiseks. 

Käkisilma-Vilsandi 

matkarada  3  

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline tähtsus. 

Ekstreemne, ülimalt rekreatiivne, suvisel 

perioodil kasutatav üle laidude ja läbi 

madala rannikumere kulgev rada. Ületab 

Vilsandi tuiksoone – Papissaare - Vilsandi 

laevaliini kanali.  

2. Puhkekoht on oluline peatuskoht Vilsandilt 

lahkujale või saabujale 

Väike-Vilsandi 

puhkekoht 3  

1. Üle eestiline tähtsus.  

2. peatuskoht jalgsi Vilsandi saarelt lahkujale 

/saabujale 

Kulpri telkimisala 2 

 

1. üle-eestiline ja rahvusvaheline tähtsus. 

Paikneb Vilsandi saare liivases rannalõukas,                                                                          

2. oluline kohaliku kogukonna jaanituleplats, 

jalgsi ja meritsi matkajate peatuskoht,                                                                                                                  

3. loodushariduslik väärtus -puude Vilsandi 

matkarajaga 



 

 

Vilsandi matkarada 1  

1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus - 

kulgeb Vilsandi saarel ja Vesiloo saarel                                                                                    

2. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine 

ja säilitamine                                                                     

3. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppeprogrammide läbiviimiseks 

Vilsandi vaatetorn 1  

1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus - 

paikneb Vilsandi matkarajal 

2. looduskaitseliste väärtuste vaatlemine  

3. loodushariduslik tähtsus - silmaringi 

avardamiseks 

Elda telkimisala 2  

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

kaitsealuseid liike ja kooslusi, geoloogiat. 

Kuuldekaugusel Innarahul (reservaat) asub 

hülgekaameraga varustatud hülgelesila     

2. lisaväärtus - telkimisvõimalus väga kaugel 

aktiivsest inimasustusest  

Rauna vaatetorn ja 

puhkekoht (Viidumäe 

looduskaitseala) 2  

1. looduskaitseline tähtsus- kaitsealuste 

linnuliikide seire läbiviimiseks,  

2. kõrgeim (85 m ümp) avalikkusele avatud 

vaatekoht Saaremaal. 

Viidumäe puhkekoht 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 2  

1. loodushariduslik ja looduskaitseline tähtsus, 

kasutatakse loodushariduslike programmide 

läbiviimisel    

2.oluline sõlmpunkt Allikasoo-, Viidumäe- ja 

Audaku õpperadade lähtel. 

Viidumäe õpperada 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 3  

1. looduskaitseline, -hariduslik, metsanduslik ja  

pärandkultuuriline tähtsus - tutvustab 1967 

aasta tormimurrualal kaitsealuseid liike, 

metsanduslikku pärandkultuuri, kasutatakse 

loodushariduslike programmide ja sündmuste 

läbiviimiseks 

Audaku matkarada 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 3  

1. looduskaitseline, -hariduslik,  

pärandkultuuriline tähtsus - Lääne-Saaremaa 

kõrgustikule iseloomulikud kooslused - eri 

metsatüübid, liigirikas madalsoo, taastatud 

puisniit, kaitsealused liigid,  kasutatakse 

loodushariduslike programmide ja sündmuste 

läbiviimiseks 

Allikasoo õpperada 

(Viidumäe 

looduskaitseala) 3  

1. looduskaitseline, -hariduslik, 

pärandkultuuriline tähtsus - kasutatakse 

loodushariduslike programmide ja sündmuste 

läbiviimiseks. Rada  kulgeb alla kuni 18m 

kõrgusest Antsülusjärve astangust, mille jalami 

mademele on peale jääaega tekkinud 

lubjarikkad allikasood. Endeem Saaremaa 

robirohi (Rhinanthus osiliensis). 

3. lisaväärtus -võimalus tutvuda Viidumäe 

looduskaitseala keskuses asuva 

püsiekspositsiooniga. 

* matkatee trass on planeerimisel, esialgne hinnang  



 

 

Hiiumaa puhkeala 

Külastusobjektid                                                 

(prioriteetsuse alusel 

reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel* 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Tõrvanina telkimisala 1  

1. üle-eestilise tähtsusega rannapuhkuse ja 

virgestusala.  

2.lisandväärtus Tõrvanina õpperada 

Kärdla matkarada 2  

1. piirkondlik tähtsus metsapuhkuse ja 

virgestusalana;  

2. looduskaitseline väärtus, tutvustatakse eri 

elupaiku ja sealset elustikku 

Tõrvanina õpperada 2  

1. piirkondlik tähtsus metsapuhkuse ja 

virgestusalana;  

2. looduskaitseline väärtus, tutvustatakse eri 

elupaiku ja sealset elustikku 

Autobaasi lõkkekoht 3  

1. piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise 

koht; 2. Kärdla-Tõrvanina matkaraja (Kärdla 

õpperaja) osa 

Kaleste telkimisala 1  

1. üle-eestilise tähtsusega rannapuhkuse ja 

virgestusala.  

2.lisandväärtus Kaleste õpperada 

Kaleste õpperada 2  

1. Lisaväärtus Kaleste telkimisalale;  

2. loodushariduslik tähtsus - rada tutvustab 

loodusväärtusi, metsastunud luiteid ja 

luidetevahelisi nõgusid ning metsaelustikku. 

Vanajõeoru 

õpperada 1 1 

1. õpperada: rahvusvahelise-, 

looduskaitselise- ja loodusharidusliku 

tähtsusega- tutvustab looduskaitselisi väärtusi, 

õppeprogrammide läbiviimise koht;  

2. lisandväärtus: maailmas ainuke Euroopa 

naaritsa taasasustatud asurkond,   

3. piirkondlikult oluline puhkepaik ja 

virgestusala;   

4. osa planeeritavast matkateest   

Vanajõeoru lõkkekoht 2  

1.  loodusharidusliku tähtsusega-toetab 

Vanajõeoru õpperaja eesmärki, 

õppeprogrammide läbiviimise koht;   

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ja 

virgestusala;  

 3. lisaväärtus Vanajõeoru õpperada;  

4. osa planeeritavast matkateest 

Sääretirbi telkimisala 1 

 

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. rahvusvaheliselt oluline puhkepaik , toetab 

kohalikke suviseid suursündmusi;  

3. ala külastust toetava turismiobjekti 

Sääretirbi raja arendamist raskendab omandi 

paljusus ja eesmärk karjatatava alana. 



 

 

Orjaku õpperada 1  

1. rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatlusala; 

2. invakasutatav puhkepaik ja virgestusala;   

3. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodushariduslike programmide läbiviimisel;  

4. looduskaitseline tähtsus - tutvustatakse 

ranniku-, poollooduslike kooslusi, lindude  

rännet, alale iseloomulikku taimestikku ja 

puid. 

Rebastemäe 

õpperada 1  

1. Üle eestilise tähtsusega   

2. Looduskaitselise-, loodusharidusliku 

tähtsusega: tutvustatakse jääajajärgseid 

rannavalle, loodusväärtusi, pärandkultuuri, 

viiakse läbi  loodusharidusprogramme.  

Ristna õpperada 2  

1. üle eestiline tähtsus, Ristna külastuskeskuse 

rada   

2. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodushariduslike programmide läbiviimisel;  

3. looduskaitseline tähtsus - tutvustatakse 

vana metsa arengut,  

4. lisaväärtus Ristna külastuskeskus 

Mägipä telkimisala  1  

1. üle eestilise ja piirkondliku tähtsusega 

rannapuhkuse ja virgestusala; 2. lisaväärtus 

Kalurikoja metsaonn, Neljateeristi õpperada, 

lautrikoht. 

Kalurikoja metsaonn 2  

1. üle eestilise ja piirkondliku tähtsusega 

objekt rannapuhkuse ja virgestusalal;  

2. lisaväärtus Mägipä telkimisala ja 

Neljateeristi õpperada 

Neljateeristi õpperada 3 

 

1. Üle eestilise tähtsusega   

2. Looduskaitselise-, loodusharidusliku 

tähtsusega: tutvustatakse jääajajärgsel 

rannaastangul avanevat allikasood, 

loodusväärtusi, pärandkultuuri, viiakse läbi  

loodusharidusprogramme;  

3. lisandväärtus Mägipä telkimisalale 

Palli telkimisala  1 1 

1. üle eestiline ja piirkondlik tähtsus 

rannapuhkuse ja virgestusalana;  

2. lisaväärtus ornitoloogidele;  

3. plaanitava matkatee osa 

Palli linnuvaatlustorn 2  

1. üle eestilise ja piirkondliku tähtsusega 

objekt rannapuhkuse ja virgestusalal;  

2. lisaväärtus Palli telkimisala, -õpperada;  

3. objekt plaanitaval matkateel 

Palli õpperada 2 1 

1. Lisaväärtus Palli telkimisalale;  

2. loodushariduslik tähtsus - rada tutvustab 

loodusväärtusi, vee ja metsaelustikku;  

3. plaanitava matkatee  osa 

Hirmuste telkimisala 2 

 

1. üle eestiline ja piirkondlik tähtsus 

rannapuhkuse ja virgestusalana;  

2. loodushariduslik lisaväärtus Hirmuste 

õpperada 



 

 

Hirmuste õpperada 2 

 

1. Lisaväärtus Hirmuste telkimisalale;  

2. loodushariduslik tähtsus - rada tutvustab 

loodusväärtusi, rannikutaimestikku ja 

metsaelustikku 

Sarve telkimisala 2 1 

1. rahvusvahelise tähtsusega: looduskaitseline 

tähtsus - tutvustab looduskaitselisi väärtusi 

loopealsel rannikul (ainulaadsed 

lookaasikud); 2.üle eestiline tähtsus, 

piirkondlikult oluline puhkepaik ja tuntud  

rannapuhkuse ala;  

3. oluline punkt meritsi matkajatele  

4. plaanitava matkatee osa 

Luidja telkimisala 2 1 

1. üle eestiline ja piirkondlik tähtsus 

rannapuhkuse ja virgestusalana;  

2. lisandväärtuseks metsanduslik 

pärandkultuur Luidja lepiku näol;  

3. plaanitava matkatee osa 

Säärenina lõkkekoht 2 1 

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi, loopealsel rannikul; 

2.üle eestiline tähtsus, piirkondlikult oluline 

puhkepaik ja tuntud  rannapuhkuse ala;  

3. oluline punkt veel matkajatele;  

4. plaanitava matkatee osa 

Leemeti metsamaja 2 

 

1. üle-eestiline tähtsus - metsapuhkuse 

lisaväärtus ööbimisvõimalusena, oluline 

virgestusala;  

2. pärandkultuuriline ja metsanduslik väärtus- 

vana metsavahikordon;  

3. lisandväärtused Leemeti metsaonn ja 

matka/suusarada 

Leemeti  metsaonn 2 1 

1. üle-eestiline tähtsus - matkatee peatuskoht; 

2. lisaväärtus Leemeti matka/suusarada 

Leemeti matkarada 3 

 

1. üle eestiline tähtsus- oluline virgestusala, üks 

Eesti terviseradadest, talvel suusad;  

2. plaanitava matkatee osa 

Kallaste panga 

puhkekoht 3 1 

1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab 

looduskaitselisi ja geoloogilisi väärtusi 

paeastangul;  

2. piirkondlikult oluline puhkepaik ;  

3. pärandkultuuriline väärtus;  

4. plaanitava matkatee osa 

Kõpu suurkivi 

puhkekoht 3  

1. looduskaitse üksikobjekt,  

2. loodushariduslik ja pärandkultuuriline 

väärtus 

Kapasto metsaonn 3  

1. pärandkultuuriline tähtsus -  metsavahikoht  

2. metsapuhkuse lisaväärtus 

ööbimisvõimalusena,  

3. plaanitava matkatee osa 

Ninaotsa telkimisala 3  

1. üle-eestilise tähtsusega rannapuhkuse ja 

virgestusala.  

2. lisaväärtusena võimalus kasutada ala 



 

 

sündmuste läbiviimisel 

Metsapere metsaonn 3  

1. piirkondliku tähtsusega,  

2.  pärandkultuuriline tähtsus    

3. metsapuhkuse lisaväärtus 

ööbimisvõimalusena 

Tihu õpperada 3  

1. looduskaitseline ja loodushariduslik tähtsus - 

tutvustab looduskaitselisi väärtusi;  

2.  oluline matkatee osa, lisaväärtus Tihu 

metsaonn 

Tihu metsaonn 3  

1. piirkondliku tähtsusega, lisaväärtus Tihu 

õpperajal;   

2. metsapuhkuse lisaväärtus 

ööbimisvõimalusena 

3.lisandväärtus Tihu õpperada 

Kõrgessaare 

orhideede õpperada 3  

1. looduskaitseline ja loodushariduslik tähtsus - 

tutvustab looduskaitselisi väärtusi;  

2. rahvusvaheliselt ja piirkondlikult oluline 

orhideede kasvuala 

Laasimetsa lõkkekoht 3 1 

1. Looduskaitseline tähtsus, tutvustab 

looduskaitselisi väärtusi;  

2. piirkondliku tähtsusega jahipikniku pidamise 

koht;  

3. planeeritava matkatee osa 

* matkatee trass on planeerimisel, esialgne hinnang  

 


