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PRÜGI
• järgi üldist üleskutset: “mille jaksad metsa tuua, selle
jaksad koju viia”
• eelista korduvkasutusega nõusid

LÕKKE TEGEMISEL
• kasuta ainult ettevalmistatud lõkkekohta tuletegemist
lubaval ajal, vastavat teavet saad teavet RMK teabepunktist
• lõkke tegemisel eelista kaetud lõkkekohta
• kasuta valmispandud lõkkepuid või mahalangenud oksi
• kasuta lõkkepuid säästlikult, et neid jaguks ka järgmisele tulijale
• Jälgi lõkke tegemise juhiseid!
• metsapõlengust teata telefonile 112

Eesti habras loodus on meie rahvuslik ühisvara, millest
on õigus osa saada igaühel. Kõiki õigusi ja kohustusi,
mis seovad inimest loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks. Tegu on tõekspidamistega,
mis tuginevad nii seadustele kui tavadele ja mida on
austanud juba meie esivanemad.
Looduse säästmiseks ning enda ja teiste hea äraolemise nimel käitu mõistlikult:

Hea külastaja!

METSAONN – lihtsa konstruktsiooniga, reeglina
ühe ruumi ja spartaliku sisustusega lukustamata
uksega hoone või rajatis. Metsaonn ei taga kasutajale soovitud ajal “omaette olekut” ja metsaonnil
kasutusmaks puudub. Metsaonni kasutamisel tuleb järgida “igaüheõigusest” tulenevaid põhimõtteid:
• ööbi järjest ühel ööl

TELKIMISKOHT/-ALA – märgistatud ja vajadusel tsoonideks jaotatud telkimiseks ning ürituste
korraldamiseks kohandatud ala. Kui soovid RMK
telkimisala kasutada ürituse korraldamiseks, tutvu
meie kodulehel www.rmk.ee olevate ürituse korraldamise reeglitega.

LÕKKEKOHT –
lõkke tegemiseks ette
valmistatud ja vastavalt
varustatud loodushoiu
objekt;
NB!
eelista kaetud
lõkkekohta

PUHKEKOHT – lihtne, pingiga (ja lauaga) varustatud loodushoiu objekt;

TEABEPUNKT – riigimetsa rajatud puhkemajandusliku infrastruktuuri-, pärandkultuuri- ja
loodusteabe levitamiseks rajatud/kohandatud ning
otstarbekohaselt varustatud ehitis või selle osa;

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala, mis on otstarbe
järgi tsoneeritud ja kasutuseks kohandatud sihtotstarbeliste rajatistega.

METS ON SÕBER, HOIA TEDA!

Mõnusat metsapuhkust ning ehedaid looduselamusi
soovib RMK!

MOOTORSÕIDUKITEGA
• liikle teedel ja peatu parklas
• tunnusta jalakäijaid ja jalgrattureid

KAASASOLEVAD LOOMAD
• valva oma lemmikute järele, nende tegude eest vastutad Sina
• looduses hoia koer rihmas

VEEKOGU ÄÄRES
• pese nõusid ja ennast vaid kuival maal ja veepiirist
eemal
• loomulike vajaduste rahuldamiseks on käimla

TELKIMISEL
• kasuta telkimiseks vaid selleks ette valmistatud kohta
• telkides püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata
• Jälgi telkimise tähiseid!

• Jälgi jäätmekorralduse juhiseid!

Enamasti ühendavad loodushoiu objekte loodusrajad – matkamise/looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasutuse suunamiseks ja loodusteadlikkuse edendamiseks rajatud ja vastavalt
varustatud rajad.

LOODUSKESKUS JA LOODUSMAJA – looduskeskus on aastaringselt avatud RMK puhkeala
keskus, kus toimub loodusharidustegevus kõikidele
sihtrühmadele - programmid, üritused, teavitamistöö. Looduskeskuses on teabepunkt, ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruumid töötajatele.
Loodusmaja, kus samuti toimub loodusharidustegevus erinevatele sihtrühmadele, on avatud vaid
programmide-ürituste toimumise ajal. Rohkem
teavet leiad aadressilt www.rmk.ee

METSAMAJA – lihtsa konstruktsiooniga, reeglina
ühe ruumi ja spartaliku sisustusega lukustatud
uksega hoone või rajatis. Metsamaja tagab kasutajale soovitud “omaette oleku” ja kasutusmaks ehk
“võtmetasu” tulenebki tagatud “omaette olekust”.
Metsamaja kasutaja peab teadma järgmist:
• tutvu RMK metsamajade broneerimistingimustega meie kodulehel www.rmk.ee
• maja saad kasutada järjest ühe või kaks ööpäeva
• küttepuid kasuta säästlikult
• lahkudes jäta maha korras varustus ja puhas maja
• toimeta võti eelnevalt kokkulepitud kohta.

• nii järgmisele tulijale kui juurdetulijale tee ruumi
• järgmisele tulijale jäta tulealustuseks kuivi puid
• ämber jäta lahkudes maha tühja ja puhtana
• küttepuid kasuta säästlikult
• lahkudes jäta maha korras varustus ja
puhas maja

ÕIS TLIKKU INIMEST

Pedassaare l õkkekoht telkimiseta
Viru raba loodusrada 3,5 km
Kalmeoja lõkkekoht telkimisega
Majakivi-Pikan õmme loodusrada 7 km
Nõmmeveski lõkkekoht telkimisega
RMK Sagadi metsakeskus
Kõrve rada. 79 km pikkune matkarada läbi Lahemaa ja
Kõrvemaa Oandult Aegviitu.
Kõrve rada 79 km, I lõik: V õsu-Oandu matkarada 10 km
Kõrve rada 79 km, II lõik: V õsu-Nõmmeveski matkarada 17 km
Kõrve rada 79 km, III lõik: Nõmmeveski-Liiapeksi matkarada 16 km
Kaberneeme parkla
Kaberneeme lõkkekohad telkimiseta
Viitna parkla
Viitna õpperada 4 km / 7km
Vainopea parkla

Lahemaa loodusega saab kõige paremini tutvuda loodusradadel.

SIHTKAITSEV ÖÖND (18% territooriumist) , kus ei toimu majan dustegevust, kuid võib liikuda ning korjata marju ja seeni.
NB! U LKKARI , Ä LVI JA K ASISPEA SIH TKAITSEVÖÖNDITES EI
TOHI INIM ENE VIIBID A LINDUDE PE SITSUSPER IOODIL 1.04.
- 15.07.
piiranguvöönd, rahvuspargi ülejäänud ala, kus on lubatud loo duskaitse-nõuetega kooskõlas olev tegevus. Piirangud sätestab
rahvuspargi kaitse-eeskiri.

INIMENE VAJAB LOODUST, LOODUS M

RMK Lahemaa teabepunkt +372 32 95 555
RMK Oandu looduskeskus /teabepunkt +372 67 67 010
Oandu telkimisala
Koprarada 1 km
Mustoja lõkkekoht telkimisega
Oandu loodusmetsarada 4,7 km
Altja õpperada 3 km
Ojaäärse loodusmaja
Ojaäärse metsarada 3,5 km
Võsu telkimisala
Käsmu väike ring 4,2 km
Käsmu matka- ja jalgrattarajad 14 km
Purekkari telkimisala
Juminda telkimisala
Tsitre telkimisala
Pedassaare metsamaja
Pedassaare loodusrada 4 km

Kaitseala kaitsekorda reguleerib Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri.
Rahvuspark jaguneb kolme tüüpi vöönditeks:
LOODUSRESERVAAT (0,1 % territooriumist, Esku ja Rem nispea), kus inimeste viibimine pole lubatud. Reservaadid on
tähistatud.

Lahemaa on Eesti vanim ja suurim rahvuspark, asutatud 1971.
aastal Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi säili tamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Kaitseala hõlmab 72 500
ha, sellest 47 410 ha maismaad ja 25 090 ha merd.

Soomaa
Rahvuspark

Karula
Rahvuspark

Alam-Pedja
kaitseala

Endla
kaitseala

Haanja
kaitseala

Emajõe-Suursoo
kaitseala

Pärnumaa
puhkeala
Sakala
puhkeala

AegviiduKõrvemaa
puhkeala

KiidjärveKooraste
puhkeala

TartuJõgeva
puhkeala

Haanja-Karula
puhkeala

Põhja-Eesti
puhkeala

Räpina-Värska
puhkeala

Peipsi põhjaranniku
puhkeala

Põhja-Eesti puhkeala

When you notice an action, which might damage the
environment or seems to you unlawful, call the Environ mental Inspectorate on the short number 1313.
In case of marine emergency call the Joint Rescue
Coordination Centre +372 619 1224.

WHEN MOVING IN NATURE, IT IS NOT ALLOWED:
• to damage the protected natural objects or protected species
• to damage the habitats and nests of wild animals and birds,
pick their eggs, take them home or damage them in any
other way
• to break the peace of local inhabitants

ORGANISING EVENTS
• the events in nature, for more than 50 participants, are only
allowed upon the written approval of the manager of the
protected area
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OB J E K T
Oandu looduskeskus/teabepunkt
Oandu telkimis ala
Mustoja lõkkekoht telkimisega
K oprarada
Võsu-Oandu matkarada
Võs u telkimis ala
Võsu-Nõmmeveski matkarada
Ojaäärs e puhkemaja
Ojaäärs e mets arada
Nõmmeveski lõkkekoht telkimisega
Nõmmeveski-Liiapeksi matkarada
Kalmeoja lõkkekoht telkimisega
Purekkari telkimisala

R E GI O L K
30 D2
3 0 D2
31 E2
3 0 D2
30 D2
3 0 C2
30 C2
3 0 C2
3 0 C2
30 B2
30 B2
30 B3
30 D2

NR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

R E GI O L K
3 0 D2
2 9 F2
29 E2
29 E2
29 E2
2 9 D2
29 D2
30 D2
30 D2
3 0 A3
29 F2
3 0 D3
3 1 E2
Oandu teabepunkt tel 676 7010

OB J E K T
J uminda telkimis ala
Ts itre telkimis ala
Pedassaare metsamaja
Pedassaare loodusrada
Pedassaare lõkkekoht telkimiseta
K aberneeme parkla
Kaberneeme lõkkekohad telkimiseta
RMK Sagadi metsakeskus
Oandu loodusmetsarada
Viru raba loodus rada
Majakivi-Pikanõmme loodusrada
Viitna matkarada
Vainopea parkla

mekesistada õppe- ja loodusradade ning loodushariduslike ettevõtmiste temaatikat ning väärtustada seoväärivad esile tõstmist järgmised omadused:
seid meie esivanemate elu ja tegevusega.
• Suur riigimetsa osakaal ja selle massiivina paiknemine,
• Looduslik seisund. Kõrvemaad on Eestis üks väheseid
mis võimaldab rakendada igaüheõigust, rajada õppe- ja
ökoloogiliselt terviklikke ja põhilises osas asulateta säimatkaradu ning teisi objekte ilma erinevatest omandilinud metsade ja soode alasid.
vormidest ja omanike soovist tulenevate takistusteta, • Esindatud liigid ja loodustüübid on väga mitmekesised,
samas säilitades ala loodusväärtusi.
võimaldades ülevaadet peaaegu kõigist Eesti metsa- ja
• Eriline geoloogia ja topograafia pakub läbilõiget peaaesookooslustest. Leidub palju kaitsealuseid taime-, seegu kõigist Eestis levinud pinnavormidest ja maastikune-, sambliku-, sambla- ja loomaliike.
tüüpidest.
• Maastikuline ja puhkemajanduslik väärtus. Puhkeala
• Kultuuriline ja ajalooline väärtus tugineb pikale ja kireasub pikkade puhkemajanduslike traditsioonidega alal.
vale asustusajaloole ning metsanduslikele traditsiooniNii Lahemaa piirkonna kui ka Kõrvemaa metsad omadele puhkeala põhjaosas, rohkele koduloolisele päranvad kaugesse minevikku ulatuvat puhkemajanduslikku
dile ja seostele rahvakirjanik Tammsaare loominguga
tausta. Kõrvemaa piirkonna suhteline puutumatus ja
Kõrvemaal. Mõlemas piirkonnas on maastikul säilinud
eraldatus loob võimalusi harrastada pikemaid ja rasrohkesti pärandkultuuri objekte, mis võimaldavad mitkusastmelt nõudlikumaid seljakotimatku.

PÕHJA-EESTI PUHKEALAL

Saaremaa
puhkeala

Hiiumaa
puhkeala

Tallinna ümbruse
Nõva
puhkeala
puhkeala

CAMPING AND MAKING CAMPFIRES
• use only the camping and campfire sites prepared and designated for the specific purpose
• it is allowed to make a campfire only during the season when

LITTER AND GARBAGE
• it is prohibited to drop and leave garbage in nature
• when departing, don’t leave anything behind, take everything
with you that you had brought along

MOTOR AND OFF-ROAD VEHICLES
• are forbidden outside the public roads (incl. ATVs and snow mobiles)
• forest rides, surface roads and footpaths are only meant for
moving on foot, skis or bicycles

ANIMALS WITH YOU
• take care of your pets as you are responsible for what they do
• keep your dog on a leash in nature

FISHING
• everyone is allowed to enjoy angling with one simple hand
line, free of charge and without formalising the fishing
licence
• limitations concerning the fishing season, fishing places and
fish species must be taken into account

IN LAHEMAA NATIONAL PARK
• it is allowed to stay, pick berries and mushrooms within the
entire territory of the park, except for in strict nature reserves
• it is forbidden for people to stay in Ulkkari, Älvi and Kasispea
special management zones from April 1 to July 15

ON PRIVATE LAND
• it is allowed to move from sunrise to sunset, provided no
harm is done to the landowner or other possessors of land
• if private land is fenced or designated with a sign prohibiting
movement, it is necessary to acquire permission from the
landowner to pass through the private land

it is permitted, relevant information can be obtained by calling 32 95 555 – R MK Lahemaa Visitor Centre information,
and 6767010 – R MK Oandu information desk.
• in case of a forest fire call 112

LIMITED MANAGEMENT ZONE : activities which meet the
restriction requirements of the restriction rules are allowed.
There is a variety of nature and hiking trails in Lahemaa.

NB! T HE ZONES AT U LKKARI , Ä LVI AND K ASISPEA ARE
CLOSED FOR VISITORS DURING THE BREEDING SEASON
OF BIRDS , FROM APRIL 1 ST TO J ULY 15 TH.

berries and mushrooms is permitted, but any other economic
activity is forbidden.

Matsalu
Rahvuspark

In Estonia Everyman’s right is applied while in nature, and also
the duties and obligations stipulated by law and good practice.
During your stay in Lahemaa National Park, we kindly ask you
to observe the following rules:

Dear visitor!

Lahemaa is the oldest and largest national park in Estonia
representing the nature and cultural heritage, typical of North
Estonia. Established in 1971, covering an area of 72,500 ha.
It encompasses 47,410 ha of land and 25,090 ha of sea.
Conservation work is based on the restriction rules of Lahemaa
National Park.
The three management zones in the park are:
NATURE RESERVE (0.1 % of the territory). E SKU RE SERVE
and RE MNIS PEA RE SERVE are closed to the public.
SPECIAL MANAGEMENT ZONE (18 % of the territory). Picking

Vilsandi
Rahvuspark

Osmussaare
kaitseala
Vormsi
kaitseala

Lahemaa rahvuspark
Naissaare
kaitseala
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