Lahemaa rahvuspark

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses
liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala,
mis on otstarbe järgi tsoonideks jagatud ja
millel on kasutuseks kohandatud
sihtotstarbelised rajatised.

Lahemaa
rahvuspark

TEABEPUNKT — riigimetsa puhkemajandusliku infrastruktuuri-, pärandkultuuri- ja loodusteabe levitamiseks
rajatud või kohandatud ja otstarbekohaselt varustatud ehitis või selle osa.
PUHKEKOHT — lihtne pingiga
(ja lauaga) varustatud loodushoiuobjekt;
LÕKKEKOHT — lõkke tegemiseks
ette valmistatud ja vastavalt varustatud
loodushoiuobjekt. NB! eelista kaetud
lõkkekohta.
TELKIMISKOHT/-ALA — märgistatud ja
vajadusel tsoonideks jaotatud telkimiseks
ning ürituste korraldamiseks kohandatud
ala. Kui soovid RMK telkimisala kasutada
ürituse korraldamiseks, tutvu meie kodulehel www.loodusegakoos.ee olevate
ürituse korraldamise reeglitega.
METSAONN — lihtsa konstruktsiooniga,
reeglina ühe ruumi ja spartaliku
sisustusega lukustamata hoone või
rajatis. Metsaonn ei taga kasutajale
soovitud ajal omaetteolekut ja kasutusmaks metsaonnil puudub. Metsaonni
kasutamisel tuleb järgida igaüheõigusest
tulenevaid põhimõtteid:
• ööbi järjest ühel ööl;
• tee ruumi nii järgmisele tulijale
kui ka juurdetulijale;
• jäta järgmisele tulijale tulealustuseks
kuivi puid;
• jäta ämber lahkudes maha
tühja ja puhtana;
• kasuta küttepuid säästlikult;
• jäta lahkudes maha korras varustus
ja puhas maja.
METSAMAJA — lihtsa konstruktsiooniga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku
sisustusega lukustatud hoone või rajatis.
Metsamajast leiab kasutaja soovitud
omaetteoleku, mille tagab kasutusmaks
ehk võtmetasu. Metsamaja kasutaja peab
teadma järgmist:
• tutvu RMK metsamajade
broneerimistingimustega meie
kodulehel www.loodusegakoos.ee;
• maja saad kasutada järjest
ühe või kaks ööpäeva;
• kasuta küttepuid säästlikult;
• jäta lahkudes maha korras varustus
ja puhas maja;
• lahkumisel toimeta võti eelnevalt kokkulepitud kohta.
LOODUSKESKUS JA LOODUSMAJA —
looduskeskus on aastaringselt avatud
RMK puhkealakeskus, kus toimub
loodusharidustegevus kõikidele sihtrühmadele (programmid, üritused, teavitamistöö). Looduskeskuses on teabepunkt,
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruumid töötajatele. Loodusmaja, kus samuti
toimub loodusharidustegevus, on avatud
vaid programmide-ürituste toimumise
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt
www.loodusegakoos.ee.
Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasutuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edendamiseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

Lahemaa on Eesti vanim ja suurim rahvuspark, asutatud 1971. aastal Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja
kultuuripärandi säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Kaitseala hõlmab 72 500 ha, sellest 47 410 ha
maismaad ja 25 090 ha merd. Kaitseala kaitsekorda reguleerib Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri. Rahvuspark
jaguneb kolme tüüpi vöönditeks:
• Loodusreservaat (0,1% territooriumist, Esku ja Remnispea), kus inimeste viibimine pole lubatud.
Reservaadid on tähistatud.
• Sihtkaitsevöönd (18% territooriumist), kus ei toimu majandustegevust, kuid võib liikuda ning korjata marju
ja seeni. NB! Ulkkari, Älvi ja Kasispea sihtkaitsevööndites ei tohi inimene viibida lindude pesitsusperioodil
1. aprillist kuni 15. juulini.
• Piiranguvöönd, rahvuspargi ülejäänud ala, kus on lubatud looduskaitse-nõuetega kooskõlas olev tegevus.
Piirangud sätestab rahvuspargi kaitse-eeskiri.
NR

Objekt

NR

Objekt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lahemaa teabepunkt
Oandu looduskeskus /teabepunkt
Oandu telkimisala
Koprarada (1 km)
Mustoja lõkkekoht (telkimisega)
Oandu loodusmetsarada (4,7 km)
Altja loodus- ja kultuurilooline rada (3 km)
Ojaäärse loodusmaja
Ojaäärse metsarada (3,5 km)
Võsu telkimisala
Käsmu loodus- ja
kultuurilooline rada (4,2 km)
Käsmu matka- (15 km)
ja jalgrattarada (11,6 km)
Purekkari telkimisala
Juminda telkimisala
Tsitre telkimisala
Pedassaare metsamaja
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Pedassaare matkarada (4 km)
Pedassaare lõkkekoht (telkimiseta)
Viru raba õpperada (3,5 km)
Kalmeoja lõkkekoht (telkimisega)
Majakivi-Pikanõmme loodusõpperada (7 km)
Nõmmeveski lõkkekoht (telkimisega)
Sagadi metsakeskus
RMK matkatee (Oandu-Ikla 370 km)
Oandu-Võsu lõik (10 km)
RMK matkatee (Oandu-Ikla 370 km) 		
Võsu-Nõmmeveski lõik (17 km)
RMK matkatee (Oandu-Ikla 370 km)
Nõmmeveski-Liiapeksi lõik (16 km)
Kaberneeme parkla
Kaberneeme lõkkekohad (telkimiseta)
Viitna parkla
Viitna loodusõpperada (2,5 km ja 7km)
Vainopea parkla
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Lahemaa teabepunkti infotelefon 329 5555
Oandu teabepunkti infotelefon 676 7010

Sinust, hea külastaja, oleneb, kas Sind
ümbritsev külastuseks ettevalmistatud loodus
säilib ahvatlevana ka järgmistele tulijatele.
Looduse säästmiseks ning enda ja teiste hea
äraolemise nimel käitu looduses mõistlikult.
Mets on sõber, hoia teda!
LÕKKE TEGEMISEL
• kasuta ainult ettevalmistatud lõkkekohta tuletegemist lubaval ajal;
• kasuta valmis pandud lõkkepuid
või mahalangenud oksi;
• kasuta küttepuid säästlikult,
et neid jaguks ka järgmisele tulijale.
PRÜGI
• põleta lõkkes ainult looduslikku päritolu
põlevad jäätmed, kõik teised jäätmed
võta endaga kaasa või pane prügikasti;
• eelista korduvkasutusega nõusid.
TELKIMISEL
• kasuta selleks ette nähtud kohta,
selle puudumisel eelista varem
telkimiseks kasutatud paika;
• püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
MOOTORSÕIDUKITEGA
• liikle teedel ja peatu parklas;
• austa jalakäijaid ja jalgrattureid.

VEEKOGU ÄÄRES
• pese nõusid ja ennast vaid kuival
maal veepiirist eemal;
• rahulda oma loomulikke vajadusi
ikka selleks ettenähtud kohas.
KALAPÜÜK
• Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata püüda kala ühe lihtkäsiõngega;
• arvestama peab lubatud püügiaegade, -kohtade
ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid;
• kalapüük on keelatud Vainupea jões ja Koolimäe
ojas terves ulatuses, Mustoja jões Vihula
tammist allavoolu, Altja jões Oandu tammist
allavoolu, Võsu jões Laviku tammist allavoolu,
Loo jões Loo tammist allavoolu, Kolga ja Pudisoo
jões Tallinn-Narva maantee sillast allavoolu,
Loobu jões Joaveski tammist suudmeni ning
Tallinn-Narva maantee ja Joaveski vahelises
sihtkaitsevööndisse kuuluvas jõelõigus.

KAASASOLEVAD LOOMAD
• valva oma lemmikute järele,
nende tegude eest vastutad Sina;
• looduses olgu koer rihma otsas ja suukorviga.
ÜRITUSTE KORRALDAMINE
• enam kui 50 inimesega ürituse korraldamine
looduses on lubatud ainult kaitseala valitseja
nõusolekul.

