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TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA

METSANURME-ÜKSNURME AJALOO- JA LOODUSÕPPERADA

piknikukoht; picnic site

lõkkekoht; bonfire site

parkla; parking

telkimisala; camping area

põõsastik; shrubbery

põõsaharvik; glade of shrubs

lehtmets; deciduous forest

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

Recreation area surrounding Tallinn

info; information
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rohumaa; meadow
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vaatluspunkt; viewpoint
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okaspuuharvik;
glade of coniferous trees
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lage ala; open area
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Metsanurme-Üksnurme ajaloo- ja loodusõpperada

TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA

Metsanurme–Üksnurme ajaloo- ja loodusõpperada asub Harjumaal
Saku vallas. Rada algab Metsanurme külakeskusest. Raja pikkus on 8,5
km, see kulgeb vahelduvalt mööda teid, metsasihte, põlluääri ja jõekallast ning selle läbimiseks kulub 3–4 tundi. Rada on tähistatud valge värviga puudel ja suunaviitadega. Rajal on 11 infostendi ja 15 huvipunkti.
Raja keskel, Keila jõe kaldal, on õppeplats (varikatus, DC, lõkkekoht,
telkimisvõimalus). Rada on peamiselt ajalooteemaline – mõis, endised
asukohad, leiukohad, legendid – aga ka loodust ja looduses toimuvat
tutvustav. Rada on läbitav ka talvel suuskadega. Õpperaja magnetiks on ajaloohõnguline Metsanurme koduloomuuseum (huvipunkt nr.
15) ning maausuliste tammik (huvipunkt nr. 10).		

Huvipunktid
1.Mõisa park
2.Muinasasula asukoht
3.Muinaskalme
4.Mündileiukoht
5.Õppeplats
6.Hiie mänd ja suur kuusk
7.Endine veski ja veskitamm

8.Trelli koolmekoht ja kõrtsi asukoht
9.Endise Aasu kõrtsi asukoht
10. Maausuliste tammik
11. Talvetee lõik
12. Kivikirve leiukoht
13. Talvetee lõik
14. Rehemetsa kõrtsi asukoht
15. Muuseum

Säästlikkuse sõnum
•
•
•
•

Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi

•
•
•
•

Pese kuival maal
Tee tuld, kus tohib
Hoia koer rihmas
Vaata, kuhu pargid

RMK Viimsi teabepunkt:

Rohuneeme tee 29, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa
telefon: 676 7842; e-post: viimsi.looduskeskus@rmk.ee

RMK Tallinna teabepunkt:

Tallinna loomaaia läänevärav, Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn
telefon: 6767 857; 502 0564; e-post: tallinn.teabepunkt@rmk.ee

Metsanurme-Üksnurme
ajaloo- ja loodusõpperada

Tallinna ümbruse puhkeala asub Harjumaa põhjaosas Viimsi, Saku,
Harku ja Keila valla ning Paldiski linna territooriumil. Puhkeala paikneb paljude lahustükkidena ümber Tallinna linna ja piirneb põhja poolt
Soome lahega. Eraldi, Tallinnast kaugemal asetseva objektina kuulub
puhkeala koosseisu Varbola linnus Märjamaa vallas Raplamaal ning Valgejärve loodusrada Nissi vallas Harjumaal. Tallinna ümbruse puhkeala
peamiseks ilmestajaks on äärmiselt vaheldusrikas maastik liivastest
rannikumadalikest, kiduratest loopealsetest, omapärastest soo- ja metsamassiividest kõrge paekaldani. Soome lahe ja Põhja-Eesti paekalda
vahele jäävalt rannikumadalikult leiab huviline kaunid liivarannad ja
mereäärsed metsad. Põhja-Eesti lavamaa põhjapiiriks on suursugune
paekallas, mis paljandub kuni 30 m kõrguste pankadena Türisalus, Rannamõisas, Pakri poolsaarel ja mujal. Klindilt alla laskuvad jõed moodustavad mitmeid jugasid, millest Keila juga on üks veerohkemaid.

