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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 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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Nõva puhkeala (sh. Osmussaar ja Silma looduskaitseala) 

Loodushoiuobjektid                                                 

(prioriteetsuse 

alusel reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

matkateel 
Prioriteetsuse hinnangu selgitus 

Peraküla-Ähijärve 

matkatee  km 1 1 

1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega matkavõimalus. 2. 

Tutvustab loodus- ja pärandkultuuri väärtusi. 3. Matkavõimalus 

läbi Eesti. 4. Ühendab RMK külastuskorralduslikke objekte. 5. 

Kõrge rekreatiivne väärtus.  

Vihterpalu 

lõkkekoht 2 1 

1. Üle eestilise tähtsusega RMK matkatee Peraküla-Aegviidu 

haru peatuskoht. 

Peraküla 

telkimisala 1 1 

1. Rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus rannapuhkuse alana; 

Tallinna lähedus ja mustkattega riigitee; jääb RMK matkatee ja 

valla vastutusalasse jääva Coastal Baltic matkaraja äärde; 

perepuhkajate meelisööbimispaik (väärtus rahulik 

looduspuhkus); 2. looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine 

ja säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - kasutatakse 

loodusõppe ja hariduslike sündmuste läbi viimiseks;  

pärandkultuuriline tähtsus - militaarrajatised, paigalood; 4. 

ainus rand Eestis, kus püütakse kaldalt lesta; 5. rand sobib 

surfamiseks 

Liivaneranna-

Peraküla 

õpperada 2 1 

1. Seob Peraküla piirkonna loodushoiuobjekte; 2. 

looduskaitseliste ja pärandkultuuri väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine 

Toatse järve 

puhkekoht 3 0 

1. Piirkondliku tähtsusega puhkekoht. 2. Liivase ranna- Peraküla 

õpperaja punkt, looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine. 3. Loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine. 4. Asukoht sooja veega 

metsajärve kaldal.   

Allikajärve 

lõkkekoht 2 1 

1.Oluline ühenduspunkt erinevate objektide vahel 

(Liivanõmme õpperada, jääb Peraküla telkimisalale viiva tee 

äärde, lähedalt möödub RMK matkatee); 2. looduskaitseliste 

väärtuste eksponeerimine ja säilitamine; 3. pärandkultuuriline 

tähtsus (munakivitee, paigalood jne); 4. asukoht järve kaldal 

(suplusvõimalus, kalapüük jne); 5. loodushariduslik tähtsus - 

loodusõppe ja hariduslike sündmuste läbiviimine 

Liivanõmme 

õpperada 2 0 

1. Seob Peraküla piirkonna loodushoiuobjekte; 2. 

looduskaitseliste ja pärandkultuuri väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja 

hariduslike sündmuste läbiviimine 

Põõsaspea 

puhkekoht 1 0 

1. Rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus arktiliste veelindude 

rändevaatlus paigana; üks parimaid linnuvaatluskohti 

Läänemere ääres; 2. looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine; 3. loodushariduslik tähtsus - 

kasutatakse loodusõppe ja hariduslike sündmuste läbiviimiseks; 

4. jääb valla vastutusalasse jääva Coastal Baltic matkaraja 

äärde 

Lepaaugu 

lõkkekoht 1 1 

1. Pikaajalise traditsiooniga piirkondliku (Tallinna lähiümbrus) 

tähtsusega puhkuse- ja kalastuskoht; 2. looduskaitseliste 

väärtuste eksponeerimine ja säilitamine; 3 ööbimisvõimalus 

matkateel liikujatele 

Lepajõe 

parkimistasku 3 1 

1. Piirkondliku (Tallinn, Harjumaa, kohalikud) tähtsusega randa 

ligipääsu võimaldamine. 2. Looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine. 3.  
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Keibu lõkkekohad 2 1 

1. Piirkondliku (Tallinna lähiümbrus, kohalikud elanikud) 

tähtsusega rannapuhkuse ala; 2. looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine; 3. jääb RMK matkatee ja valla 

vastutusalasse jääva Coastal Baltic matkaraja äärde; 4. metsa 

kõrvalakasutus - seenelised, marjulised 

Veskijärve 

lõkkekoht 2 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Tallinn, Paldiski, Raplamaa) 

pikaajalise traditsiooniga kalastus- ja metsa kõrvalkasutuse 

koht; 2. looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine; 

3. loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja hariduslike 

sündmuste läbiviimine; 4. järve kaldal, eraldatum, vaiksem 

(võrreldes Peraküla piirkonnaga) 

Veski karjääri 

puhkekoht 4 0 

1. kohaliku tähtsusega luidete vaheline ala; 2. loodusväärtuste 

tutvustamine ja säilitamine (kõre ja kivisisalik); 3. 

loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja hariduslike sündmuste 

läbiviimine (kunagise metsapõlenguala arengu jälgimine, 

luited, "Tuli metsas" programmid) 

Uuejõe lõkkekoht 2 0 

1. Piirkondliku tähtsusega, pikaajalise traditsiooniga puhkekoht 

ja metsa kõrvalkasutuse koht. 2. Looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine.  3.  Uuejõe vaatetorn võimaldab 

jälgida roostiku linnustikku. 

Uuejõe sauna 

lõkkekoht 2 0 

1. Piirkondliku ja kohaliku tähtsusega lõkkekoht. 2. Vaikne ja 

veidi eraldatud asukoht jõekäärus. 3. Looduskaitseliste ja 

pärandkultuuriliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine.  

Uuejõe parkla 3 0 

1. Piirkondliku ja kohaliku tähtsusega parkla, kust võimalik 

minna randa. Peraküla rannaga võrreldes rahulikum. 2. Rand 

laugem, sobilikum lastega peredele. 3. Oluline metsa 

kõrvalkasutuseks (seenelised, marjulised). 

Marjataskud 3 0 

1. Oluline metsa kõrvalkasutuseks (aitavad seenelistel 

marjulistel metsas orienteeruda; parkida oma autot; puhata); 

2. väga pikaajalise traditsiooniga kasutuses (kasutusel aastast 

1985); 3.  loodushariduslik tähtsus - loodusõppe ja hariduslike 

sündmuste läbiviimine  

Tänavjärve 

lõkkekoht 2 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Tallinn, Paldiski) pikaajalise 

traditsiooniga kalastus- ja metsa kõrvalkasutuse kohad; 2. 

looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine; 3. järve 

kaldal, eraldatum,  vaiksem (võrreldes Peraküla piirkonnaga) 

Metskonna parkla 3 0 

1. Kohaliku tähtsusega rannapuhkuse ala; 2. loodusväärtuste 

tutvustamine ja säilitamine; 3. soojema veega, laugema 

kaldaga -  sobivam rand lastega peredele; loodushariduslik 

tähtsus - loodusõppe ja hariduslike sündmuste läbiviimine;  

Saare õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 2 0 

1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatluskoht. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Asukoht eramaal. 

Saunja õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 3 0 

1. Üle eestilise tähtsusega õpperada. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. Silma õpikoja 

baasrada loodushariduse edendamiseks. 4. Linnuvaatluspaik. 

5.Asukoht eramaal 

Tahu õpperada 

(Silma 

looduskaitseala) 3 0 

1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatluskoht. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Lindude rände seirevaatluste koht. 4.  Asukoht eramaal. 

Kirimäe vaatetorn 

(Silma 

looduskaitseala) 3 0 

1. Üle eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega linnuvaatluskoht. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Asukoht eramaal. 

Kividemaa 

rattarada 3 0 

1. Kohaliku ja piirkondliku tähtsusega rattarada. 2. Matka- ja 

tervisespordihuvilistele 

Salajõe puhkekoht 3 0 1.Kohaliku ja piirkondliku tähtsusega objekt 2. Hea ligipääs 

Võnnussaare 

vaatetorn (Silma 4 0 

1. Kohaliku tähtsusega vaatetorn. 2. Ligipääs raskendatud. 3. 

Kavandatud tulevikus likvideerida 
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looduskaitseala) 

Roosta parkla 5 0 

RMK külastustaristu puudub, teenindab avalikus kasutuses 

teeosana avalikku randa (leping KOV-ga tee kasutuseks) 

Jugapuulaane 

õpperada 5 0 

1.Kohaliku tähtsusega objekt. 2.kulgeb 4 eramaa 

metsateedel, ümbritseb majandusmets ja erametsade raied 

Õmma raba onn 5 0 

1. Kohaliku tähtsusega objekt. 2. Ligipääs raskendatud. 3. 

Kavandatud likvideerida 

 Osmussaar       

Osmussaare 

matkarada 2 0 

1. Üle eestilise, rahvusvahelise ja piirkondliku tähtsusega rada. 

2. Looduskaitseliste, pärandkultuuriliste ja militaarpärandi 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. Loodusretkede 

läbiviimine.  

Lõunasadama 

lõkkekoht 2 0 

1. Piirkondliku ja rahvusvahelise tähtsusega  lõkkekoht. 2. 

Saarel randujatel võimalik ülesõitu oodata, tormi või valju tuule 

korral või puhkuse eesmärgil ööbima jääda. 3. 

Looduskaitseliste ja pärandkultuuri väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine 

Kaksikute lõkkekoht 2 0 

1. Piirkondliku tähtsusega lõkkekoht. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste säilitamine  

Tiidu lõkkekoht 3 0 

1. Piirkondliku tähtsusega lõkkekoht. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste säilitamine  

Kabeli puhkekoht 3 0 

1. Piirkondliku ja rahvusvahelise (rootslased) tähtsusega 

puhkekoht. 2. Pärandkultuuri tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine.  
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Matsalu rahvuspark 

Loodushoiuobjektid                                                 

(prioriteetsuse 

alusel reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

üle-

eestilisel 

RMK 

matkateel 

Prioriteetsuse hinnangu alus 

Penijõe-Aegviidu-

Kauksi matkatee 1 1 

1. Rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine. 3. Pärandkultuuri väärtuste 

tutvustamine.  

Penijõe lõkkekoht 2 1 

1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Ainuke avalik lõkkekoht Matsalu RP-s. 3. Matkatee Penijõe-

Aegviidu-Kauksi haru algus- või lõpp-punkti ööbimiskoht. 4. 

Loodushariduslike programmide läbiviimine (osalejatega lõkke 

tegemine, pikniku ja puhkekoht) 

Rumba lõkkekoht 2 1 

1. Piirkondliku tähtsusega objekt (matkateel matkajate 

ööbimiskoht) 

Hirvepargi 

lõkkekoht 2 1 

1. Piirkondliku tähtsusega objekt (matkatee Penijõe-Aegviidu-

Kauksi haru). 2. Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja 

säilitamine (kaitsealune Vana- Vigala Hirvepark). 3. 

Pärandkultuuriline väärtus 

Keemu puhkekoht 

ja vaatetorn  1 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Asukoht ühe olulisema Matsalu lahe väikesadama ääres, mis 

tagab ligipääsu lahele ja väinamerele, oluline kutselistele ja 

harrastuskaluritele, oluline päästeteenistusele veeohutuse 

seisukohalt, Matsalu lahe s ja Väinamere saarte seire 

teostamine. 4. Loodushariduslike programmide ja sündmuste 

läbiviimine. 5. Pärandkultuuriline tähtsus - Matsalu ja Keemu 

küla rahva jaanitulekoht ja külavain. Külakogukonna 

sündmused. 

Suitsu puhkekoht ja 

vaatetorn 2 0 

1.Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuriline tähtsus - tutvustab lootsikuehituse kultuuri, 

vanad kalurionnid. 4. Oluline harrastuskaluritele, paadi vette 

laskmise koht jõgedel liikumiseks. 5. Ettevõtjate poolt 

korraldatavate paadiretkede väljumiskoht. 6. Rahvuspargi 

kõige kõrgem vaatetorn 

Suitsu matkarada 3 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuriline väärtus - tutvustab puisniite, heinaküün 

Suitsu metsaonn 3 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Pärandkultuuriline tähtsus - taastatud heinaküün, puisniitude 

tutvustamine. 3. Loodushariduslike õppeprogrammide ja 

sündmuste läbi viimine. 

Kloostri vaatetorn 2 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Oluline vaatetorn luhaelustiku jälgimiseks (põdrad, luhalinnud 

jne), fotograafidele. 4. Oluline koht harrastuskaluritele: paadi 

vette laskmise koht jõgedel liikumiseks; kalapüük kaldalt 
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Penijõe matkarada 

ja vaatetorn 2 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine (roostik, 

ranna ja luhaniidud, loopealne ja puisniit). 3. Suurepärane 

koht vaatetornist roostiku elustikuga tutvumiseks, torni juures 

rookatusega puhkekohad). 4. Loodushariduslik tähtsus - 

omapead matkajad (KeA nutirada, infotahvlid), 

loodusõppeprogrammide ja sündmuste läbiviimine, 

rahvuspargi külastuskeskuse "kodurada". 5. Pärandkultuuriline 

tähtsus - kohapärimus, suuline pärand, pool-looduslikud 

kooslused, ajaloopärand 

Marimetsa 

matkarada ja 

vaatetorn  

(Marimetsa LKA) 2 0 

1. Üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste väärtuste 

tutvustamine ja säilitamine. 3. Lääne-Eesti pikim matkarada. 4. 

Pärandkultuuriline tähtsus - kohapärimus, suuline pärand, raba 

ja inimene. 5. Metsa kõrvalkasutus (marjad, seened) 

Rannajõe 

vaatetorn 2 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Oluline vaatetorn luhaelustiku jälgimiseks (põdrad, luhalinnud 

jne), fotograafidele.  

Salevere 

matkarada 2 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuriline tähtsus: kohapärimus, suuline pärimus, 

ajaloomälestis (kalmed, kaitserajatise vall, põllukivihunnikud), 

kohaliku kogukonna jaanitulekoht. 4. Loodushariduslike 

programmide ja sündmuste läbiviimine. 5. Asub enamuses 

eramaadel 

Tuhu matkarada ja 

vaatetorn (Tuhu 

LKA) 2 0 

1. Üle- eestilise tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste 

väärtuste tutvustamine ja säilitamine. 3. Suurepärane asukoht 

raba elustikuga tutvumiseks (riigitee läheb läbi suure 

rabamassiivi, objekt on maantee ääres). 4. Loodushariduslike 

õppeprogrammide ja sündmuste läbiviimine. 5. Vaatetorn 

"Trepp" omaette vaatamisväärsus. 6. Vaatetornist 

rabalinnustiku seire 

Eerik Kumari 

mälestuskivi 3 0 

1. Üle-eestilise tähtsusega objekt. 2. Kultuuripärandiline väärtus 

(Matsalu kaitsealale aluse panijale, professor Eerik Kumarile 

pühendatud mälestusmärk kaitsealusel Kirbla pangal).  

Karusselja 

puhkekoht 3 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste tutvustamine ja säilitamine 

(kaitsealune üksikobjekt Karusselja pärn). 3. Pärandkultuuriline 

tähtsus (kohapärimus ja suuline pärand) 

Nurga puhkekoht 4 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Pärandkultuuriline tähtsus - heinaküün, puisniitude 

tutvustamine 

Penijõe 

välibaas/Jõgede 

puhkekoht 3 0 

1. Piirkondliku tähtsusega (Matsalu rahvuspark) objekt. 2. 

Looduskaitseliste väärtuste (roostiku elustik) tutvustamine ja 

säilitamine. 3. Pärandkultuuriline tähtsus. 4. Peatuspaik 

veematkajatele, loodusvaatlejatele, harrastuskaluritele 
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Vormsi maastikukaitseala 

Loodushoiuobjektid                                                 

(prioriteetsuse 

alusel reastatud) 

Prioriteetsuse 

hinnang 

Paikneb 

üle-

eestilisel 

RMK 

matkateel 

Prioriteetsuse hinnangu alus 

Rumpo matkarada 

ja vaateplatvormid 2 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  2. 

Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuri väärtuste tutvustamine. 4. Sotsiaalne ja 

kogukondlik väärtus (toetab kohalike turismiettevõtjate 

tegevust - ntx. loodusgiidid) 

Huitbergi 

matkarada 2 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  2. 

Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuri väärtuste tutvustamine. 4. Sotsiaalne ja 

kogukondlik väärtus (toetab kohalike turismiettevõtjate 

tegevust - ntx. loodusgiidid). 5. Munitsipaalmaa (valla poolt  

detailplaneering) 

Parunikivi 

puhkekoht 3 0 

1. Rahvusvahelise ja üle-eestilise tähtsusega objekt 

(rannarootslased ja saareline eripära - huvilised üle Eesti).  2. 

Looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja säilitamine. 3. 

Pärandkultuuri väärtuste tutvustamine. 4. Sotsiaalne ja 

kogukondlik väärtus (toetab kohalike turismiettevõtjate 

tegevust - ntx. loodusgiidid) 

Norrby puhkekoht 4 0 

1. Piirkondliku tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine (PLK). 3. Ligipääsu tagamine 

merele harrastus- ja kutselistele kaluritele 

Diby puhkekoht  4 0 

1. Piirkondliku tähtsusega objekt. 2. Looduskaitseliste väärtuste 

eksponeerimine ja säilitamine (PLK). 3. Ligipääsu tagamine 

merele harrastus- ja kutselistele kaluritele 

 


