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

Pärnumaa puhkeala
Loodushoiuobjektid
(prioriteetsuse alusel
reastatud)
RMK matkatee OanduAegviidu-Ikla/Kopra
tare-Ikla

Rannametsa-Tolkuse
looduse õpperada

Prioriteetsuse
hinnang

1

Paikneb
matkateel

1

1

Prioriteetsuse hinnangu selgitus
1. üle-eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega
matkatee, seob olemasolevaid
loodushoiuobjekte; 2. tutvustab Eestimaa loodust
1. üle- eestiline ja rahvusvaheline tähtsus paikneb rahvusvahelise tähtsusega maantee
ääres, väga hea ligipääsetavus, kasutatakse
Eestit külastavate rahvusvaheliste jm
kõrgetasemeliste gruppide teenindamiseks; 2.
looduskaitseliste väärtuste eksponeerimine ja
säilitamine,3. loodushariduslik tähtsus kasutatakse loodusõppeprogrammide
läbiviimiseks

Tõotusemäe lõkkekoht

3

Krapi telkimisala

1

1

Kabli looduse õpperada

1

1

Priivitsa lõkkekoht

1

1

Lemme telkimisala

1

1

Rae järve telkimisala

1

1

Rae järve matkarada

2

1

1. pärandkultuuriliste ja looduskaitseliste väärtuste
säilitamine ja eksponeerimine; 2. üle-eestiline
tähtsus - objekti kasutatakse jooksuürituse
,,Luitejooks" raames, teiste erinevate ürituste ja
sündmuste korraldamisel
1. üle-eestiline külastus - pika traditsiooniga
perepuhkuse paik, külastajad Viljandi, Tartu,
Tallinn
1. Kabli külastuskeskuse ,,kodurada", matkatee
rada, invakasutatav 2. loodushariduslik tähtsus kasutatakse loodushariduslike programmide
läbiviimisel; 3. looduskaitseline tähtsus tutvustatakse rannikukooslusi, lindude rännet ja
selle uurimist, kiilide ja nahkhiirte uurimist
1. matkatee peatuskoht; 2. Kabli
külastuskeskusele ja Kabli looduse õpperajale
lisaväärtuse andmine - lõkke tegemine,
ööbimisvõimalus, laste mänguväljak
1. üle-eestiline tähtsus - pika traditsiooniga
puhkepaik, külastajad Viljandi, Tartu, Tallinn; 2.
suurürituste korraldamist võimaldav taristu ja
looduslikud tingimused
1. Paiknemine majandusmetsade keskel, 2.
alternatiivpuhkus rannapuhkuseks, suhteliselt
kõrge koormustaluvus, 3. loodushariduslik väärtus
- programmide ja ürituste koht
1. Lisaväärtus Rae järve telkimisalale, matkatee
osa; 2. loodushariduslik tähtsus - rada tutvustab
loodusväärtusi, vee ja metsaelustikku

Kilingi-Nõmme lõkkekoht

2

1

1. matkatee peatuskoht; 2. piirkondliku
tähtsusega pikniku pidamise koht

Kilingi-Nõmme
metsarada

2

1

Kilingi-Nõmme
metsamaja

2

1

Matsiranna telkimisala

2

1. metsamajanduslik ja loodushariduslik tähtsus tutvustab metsade majandamise erinevaid
teemasid, metsanduslikku pärandkultuuri,
kasutatakse loodushariduslike programmide ja
ürituste läbiviimiseks; 2.matkatee rada
1. üle-eestiline tähtsus - metsapuhkuse lisaväärtus
ööbimisvõimalusena; 2.kohaliku tähtsusega
puhkekoht
1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga
rannapuhkuse ala

1. Pärnu linna rekreatsiooniala - kasutatakse
jalutamiseks ja tervisespordi harrastamiseks; 2.
metsamajanduslik ja loodushariduslik tähtsus rada tutvustab metsade majandamist, jahindust
ja kasutatakse laste loodusharidusprogrammide
läbiviimise kohana

Tammiste metsarada

2

Kopra tare metsaonn

2

Nigula raba õpperada

2

Laiksaare loodusrada

2

1

Laiksaare metsaonn
Pikla ranniku
vaatlusplatvorm
Pikla tiikide
linnuvaatlustorn

2

1

1

1. üle-eestiline tähtsus - matkatee peatuskoht
1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi; 2. ajalooliselt oluline rada
- üks Eesti esimesi
1. loodushariduslik tähtsus - tutvustab lammimetsi,
laialehiseid puuliike, kasutatakse
loodusharidusprogrammide läbiviimiseks;
1. matkatee oluline ööbimiskoht; 2. lisaväärtus
Laiksaare loodusrajale

3

1. oluline linnuvaatluskoht

3

1. oluline linnuvaatluskoht
1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi; 2. piirkondlikult oluline
puhkepaik, allikas

Kolga looduse
õpperada

3

Ikla puhkekoht

3

1

1. matkatee algus/lõpp-punkt
1. üle-eestiline pärandkultuuriline tähtsus Soontagana maalinna eksponeerimine; 2.
loodushariduslik ja looduskaitseline tähtsus tutvustatakse Avaste sood, kaitsealuseid liike ja
kooslusi; 3. võimalus korraldada suurüritusi

Soontagana telkimisala

3

Uuluniidu metsaonn

3

Luiga metsaonn

4

Katku lõkkekoht

4

Kaubaru metsaonn

4

Nedrema puisniidu
lõkkekoht

4

Sandra matkarada ja
metsaonn

4

1. Matkateelistele alternatiivne ööbimisvõimalus
1. piirkondlik tähtsus - lisaväärtus
ööbimisvõimalusena
1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
looduskaitselisi väärtusi; 2. piirkondlikult oluline
puhkepaik
1. lisaväärtus Nigula raba õpperajale - lõkke
tegemise ja ööbimise võimalus; 2.
pärandkultuuriline tähtsus - tutvustatakse
traditsioonilist maaelu ja karjakasvatust
1. üle-eestiline ja rahvusvaheline tähtsus tutvustab poollooduslikke kooslusi, liigirikast
kaitsealuste liikide kasvukohta
1. looduskaitseline tähtsus - tutvustab
kaitsealuseid liike ja kooslusi; 2. ekstreemne
lisaväärtus - ööbimisvõimalus väga kaugel
inimasustusest

Mõtusemaja metsaonn

5

1. pärandkultuuriline tähtsus - mõisa jahionn

Arumetsa ja Aruoja
rändrahnud

5

Valgeranna puhkekoht

5

1. looduskaitse üksikobjektid
1. üle- eestiline tähtsus - pika traditsiooniga
rannapuhkuse ala

Soomaa rahvuspark
Loodushoiuobjektid
(prioriteetsuse alusel
reastatud)

Prioriteetsuse
hinnang

Paikneb
matkateel

RMK matkatee OanduAegviidu-Ikla/ Lelle Luite

1

Riisa õpperada

1

Hüpassaare õpperada

1

1

Hüpassaare lõkkekoht

2

1

Ingatsi õpperada

1

Koprarada

1

1

Kõrtsi-Tõramaa lõkkekoht

1

1

Tõramaa puisniidu
lõkkekoht

1

Meiekose tamme
metsaonn

2

Meiekose õpperada

2

Meiekose randumissild
Meiekose saarte
lõkkekoht

2

Öördi metsaonn

2

Öördi õpperada

2

2

1

Prioriteetsuse hinnangu selgitus
1. üle-eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega
matkatee, seob olemasolevaid
loodushoiuobjekte; 2. tutvustab Eestimaa loodust,
sh. Soomaa rahvuspargi loodus- ja
kultuuripärandit
1. rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus; 2.
rabakooslusi tutvustav rada; 3. loodushariduslik
tähtsus - kasutatakse programmide läbiviimise
kohana
1. pärandkultuuriline väärtus - helilooja M. Saare
majamuuseum, Suure-Jaani muusikafestivali
päikesetõusu kontserdid Hüpassaare rabasaarel;
2.loodushariduslik väärtus - programmide ja
ürituste koht; 3. Matkatee peatuskoht; 4.piirkondlik
tähtsus - koolide õuesõppe ja väljasõidu paik
1. lisaväärtuse andmine Hüpassaare õpperajale;
2. matkatee peatuskoht
1. rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus; 2.
rabakooslusi tutvustav rada; 3. loodushariduslik
tähtsus - kasutatakse programmide läbiviimise
kohana
1. rahvusvaheline ja üle-eestiline tähtsus mitmekesistab rahvuspargi keskuse tegevusi, nn
keskuse ,,kodurada"; 2.loodushariduslik väärtus tutvustab kopra elutegevust, kasutatakse
programmide läbiviimise paigana
1. rahvuspargi keskuse tegevuste
mitmekesistamine - oluline peatus- ja
ööbimiskoht, karavanide peatuskoht; 2.
loodushariduslik väärtus - oluline
loodusharidusprogrammide läbiviimise koht
1. pärandkultuuriline väärtus - Tõramaa jõe
suudmeala pärandmaastikud; 2. loodushariduslik
väärtus - programmide läbiviimise paik,
linnuvaatlus, loomavaatlus, luhakooslused; 3.
tegevuste mitmekesistamise väärtus - talviste
suurvete koht, uisu- ja kelgumatkad
1. tegevuste mitmekesistamise väärtus - hea
ligipääsetavusega, oluline lõkkekoht ja
ööbimispaik kanuumatkajatele ja teistele
rahvuspargi külastajatele
1. pärandkultuuriline väärtus - Tõramaa jõe
suudmeala pärandmaastikud; 2. loodushariduslik
väärtus - kasutatakse programmide läbiviimiseks;
3. looduskaitseline väärtus - keskkonnauuringute
ala (orhideed, liblikad)
1. tegevuste mitmekesistamine - kalastuskoht,
kanuumatkade lõpp-punkt
1. võimaluste mitmekesistamine peatumisvõimalus karavanidega liikujatele
1. lisaväärtuse andmine Öördi õpperajale; 2.
loodushariduslik väärtus - tutvustab kopra ja
metsise elutegevust
1. loodushariduslik väärtus - tutvustab kopra ja
metsise elutegevust

Läti lõkkekoht

2

1

Oksa ait metsaonn

2

1

Oksa küün metsaonn

2

1

Oksa lõkkekoht

3

1

Karuskose metsavahi
metsamaja

2

Ruunaraipe lõkkekoht

2

Pertlimetsa lõkkekoht

2

Muinasküla lõkkekoht

2

Lemmjõe keelemetsa
õpperada
Kuusekäära randumissild
Mulgi heinamaa
lõkkekoht

3
3
3

Kuuraniidu õpperada

3

Pärna metsaonn

3

Kirbu puhkekoht

3

Toonoja metsaonn
Lemmjõe metsaonn

4
5

1. matkatee peatuskoht; 2. loodushariduslik
väärtus - vaatetorn luhakoosluste vaatlemiseks 3.
kõrghooajaväline kasutus - uisu - ja kanuumatkad
suurvetel
1. matkatee oluline ööbimis- ja peatuskoht; 2.
pärandkultuuriline väärtus - pärandkooslused ja
kultuuripärandi objektid
1. matkatee oluline ööbimis- ja peatuskoht; 2.
pärandkultuuriline väärtus - pärandkooslused ja
kultuuripärandi objektid
1. matkatee peatuskoht; 2.tegevuste
mitmekesistamine - lõkke tegemine ja ööbimine;
3. pärandkultuuriline väärtus - lähedal asub
kõrtsiajast säilinud mantelkorsten
1. pärandkultuuriline väärtus - traditsioonilise talu
elustiili kultuuripärand, pärandkultuurmaastikud; 2.
võimaluste mitmekesistamine - ainuke metsamaja
tüüpi ööbimisvõimalus rahvuspargis; 3.
loodushariduslik väärtus - EKA baaslaagrite koht
1. võimaluste mitmekesistamine - marja- ja
seenemetsad; 2. looduskaitseline ja
loodushariduslik väärtus - luitemetsad
1. matkatee peatuskoht; 2. jahinduslik väärtus jahimeeste kogunemiskoht
1. võimaluste mitmekesistamine - kõige suurem
telkimiskoht Soomaal, noorkotkaste ürituste koht,
kalastamine
1. looduskaitseline ja loodushariduslik väärtus lemmjõe tamm, lammimetsi tutvustav rada
1. kanuumatkade alguspunkt
1. looduskaitseline ja loodushariduslik väärtus vanad metsakooslused
1. looduskaitseline ja loodushariduslik väärtus vanad metsakooslused
1. pärandkultuuriline väärtus - talukoht; 2.
liikumisvõimaluste mitmekesistamine - tuleviku
rada, mis ühendab olemasolevaid objekte
1. kanuumatkade peatuskoht; 2.Ingatsi õpperaja
lisaväärtus
1. pärandkultuuriline väärtus - talukoht metsikul
rabasaarel; 2. võimaluste mitmekesistamine ,,ekstreemkülastus" kaugel rabasaarel
1. pärandkultuuriline väärtus - talukoht

Sakala puhkeala
Loodushoiuobjektid
(prioriteetsuse alusel
reastatud)

Prioriteetsuse
hinnang

Paikneb
matkateel

RMK matkatee OanduAegviidu-Ikla / Lelle Luite

1

Lõhavere linnus

1

Lõhavere lõkkekohad

1

Mukri loodusrada

1

1

Mukri lõkkekoht

2

1

Saeveski metsaonn

1

1

Kellissaare lõkkekoht
Sinialliku
lõkkekoht/matkarada
Koorküla Valgjärve
lõkkekohad

2

1

Ruhijärve lõkkekohad

2

Parika väikejärve
õpperada

2

Sakala tee matkarada

2

1

Prioriteetsuse hinnangu selgitus
1. üle-eestilise ja rahvusvahelise tähtsusega
matkatee, seob olemasolevaid
loodushoiuobjekte; 2. tutvustab Eestimaa loodust
1. üle-eestiline tähtusus - muinsuskaitseline
väärtus
1. võimaluste mitmekesistamine - suurürituste,
etenduste, kontsertide korraldamise võimalus; 2.
kohalik tähtsusega väljasõitude, pikniku pidamise
koht;
1. looduskaitseline ja loodushariduslik väärtus rabakooslused, laugastikud, linnuvaatlus
vaatetornist; 2. matkateele jääv rada
1. matkatee peatuskoht; 2. võimaluste
mitmekesistamine - lisaväärtuse andmine Mukri
loodusrajale

1

1. matkatee ööbimiskoht; 2. pärandkultuuriline
väärtus - metsavahi maja Sakala teel
1. matkatee peatuskoht; 2. piirkondlik tähtsus ujumiskoht, orienteerumisürituste korraldamise
koht; 3. loodushariduslik väärtus - karjääri
taastamine
1. üle-eestiline väärtus - allikapaikade kaitse ja
eksponeerimine
1. piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise,
ujumise ja kalastamise koht
1. piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise,
ujumise ja kalastamise koht
1. loodushariduslik väärtus - kasutatakse
rabakooslusi tutvustavate
loodusharidusprogrammide läbiviimiseks
1. matkatee peatuskoht; 2. pärandkultuuriline
väärtus - C.R. Jakobsoni teekond Kurgjalt Viljandi
poole ajalehte ,,Sakala" toimetama

1

1. matkatee peatuskoht; 2. võimaluste
mitmekesistamine - koriluskoht, seened, marjad

2
2

Luite lõkkekoht

2

Loodi põrguoru
matkarada

2

Loodi paisjärve
lõkkekohad

2

Õisu matkarada

2

Kabelimäe lõkkekoht

2

1. piirkondlik väärtus - liivapaljandid
1. matkatee peatuskoht, alternatiiv Saeveski
metsaonni kasutusele

2

1. matkatee peatuskoht; 2. pärandkultuuriline
väärtus -Tillniidu metsavahitalu koht

Tillniidu lõkkekoht

1. piirkondlik väärtus - Loodi ürgorg
1.piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise,
ujumise ja kalastamise koht, viljandi lasteaedade
ja koolide väljasõidukoht
1

1

Teringi õpperada

3

Teringi lõkkekoht

3

Tündre järve lõkkekoht
Tündre suurekivi
lõkkekoht

3

Parika järve vaatetorn

3

Vanapagana
metsamaja

3

Vanapagana õpperada

4

Tõrvaaugu puhkekoht

4

Saarjõe õpperada

3

Metsavenna lõkkekoht

3

Loodi lehisepuistu
matkarada

3

Heimtali õpperada

4

Lasajärve lõkkekoht

4

Lilli loodusmaja
õpperada

4

Taagepera lõkkekoht

4

Taagepera matkarada

4

3

1. looduskaitseline ja loodushariduslik väärtus rabakooslused, laugastikud
1. võimaluste mitmekesistamine - lisaväärtus
Teringi õpperajale
1. piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise,
ujumise ja kalastamise koht
1. piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise,
ujumise ja kalastamise koht;
1. looduskaitseline ja loodushariduslik väärtus rabakoosluste tutvustamine, järvevaated,
linnuvaatlus
1. pärandkultuuriline väärtus - 1964. aastal
valminud filmi "Põrgupõhja uus vanapagan"
peategelase Jürka eluase; 2. võimaluste
mitmekesistamine - populaarne ööbimis- ja
seltskondlike sündmuste tähistamise koht
1. looduskaitseline, loodushariduslik ja
pärandkultuuriline väärtus - tutvustab
kaitsealuseid metsakooslusi, Tõrvaaugu küla; 2.
liikumisvõimaluste mitmekesistamine - lisaväärtuse
andmine Vanapagana metsamaja külastajale
1. pärandkultuuriline väärtus - tõrvapõletusahju
eksponeerimine
1. looduskaitseline- ja loodushariduslik väärtus tutvustab Saarjõe maastikukaitseala
looduskooslusi; 2. liikumisvõimaluste
mitmekesistamine - Saeveski metsaonni
külastajatele matkavõimalus, olemasolevate
pikniku- ja peatuskohtade ,,sidumine"
1. pärandkultuuriline väärtus - skautlust ja
metsavendlust tutvustav koht
1. loodushariduslik- ja pärandkultuuriline väärtus hiiglaslike euroopa lehiste kasvukoht, rajale jääb
Loodi mõisaomanike von Bock´ide
perekonnakalmistu
1. piirkondlik väärtus - täiendab Heimtali
mõisakompleksiga tutvumise võimalusi; 2.
loodushariduslik väärtus - rada tutvustab Eestis
kasvavaid kõvalehtpuid
1. piirkondliku tähtsusega pikniku pidamise,
ujumise ja kalastamise koht
1. loodushariduslik ja pärandkultuuriline väärtus kasutatakse lisaks ,,tavakasutajale" ka Lilli
loodusmaja loodusharidusprogrammide
läbiviimiseks
1. kohaliku tähtsusega pikniku ja külaürituste
läbiviimise koht
1. pärandkultuuriline väärtus - Taagepera loss
koos pargiga, Taagepera kirik ja kalmistu,
parunite perekalmistu, „Musukivi“, ohvrikivi,
maaalune kalmistu, Õhne jõgi.

Rutu lõkkekoht

4

Labidakivi lõkkekoht

4

1. üle-eestiline väärtus - pikniku pidamise võimalus
Sakala kõrgustiku kõrgeima tipu läheduses
1. piirkondlik väärtus - piirkonna elanike, koolide
ja lasteaedade väljasõidu ja pikniku pidamise
koht; 2. loodushariduslik väärtus - kaitsealune
Labidakivi ja luitemetsad

