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Loodushoiuobjekte ühendavad loodusrajad —  
looduses liikumise hõlbustamiseks, looduskasu-
tuse suunamiseks, loodusteadlikkuse edenda- 
miseks rajatud ja vastavalt varustatud rajad.

TEABEPUNKT — riigimetsa puhke- 
majandusliku infrastruktuuri-, pärand- 
kultuuri- ja loodusteabe levitamiseks 
rajatud või kohandatud ja otstarbe- 
kohaselt 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 kasutus-
maks 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 konstruktsioo-
niga, 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 sihtrüh-
madele (programmid, üritused, teavita-
mistöö).	Looduskeskuses	on	teabepunkt,	
ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruu-
mid	töötajatele.	Loodusmaja,	kus	samuti	
toimub loodusharidustegevus, on avatud 
vaid programmide-ürituste toimumise 
ajal. Rohkem teavet leiad aadressilt 
www.loodusegakoos.ee.

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

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	lõkke- 

kohta 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.

VEEKOGU ÄÄRES
•	 pese	nõusid	ja	ennast	vaid	kuival	 

maal veepiirist eemal;
•	 rahulda	oma	loomulikke	vajadusi	 

ikka selleks ettenähtud kohas.

KAASASOLEVAD LOOMAD
•	 valva	oma	lemmikute	järele,	 

nende tegude eest vastutad Sina;
•	 looduses	olgu	koer	rihma	otsas	ja	suukorviga.

MOOTORSÕIDUKITEGA
•	 liikle	teedel	ja	peatu	parklas;
•	 austa	jalakäijaid	ja	jalgrattureid.

Nõva puhkeala

1  Veskijärve lõkkekoht
2  Tänavjärve lõkkekoht
3  Keibu lõkkekohad
4  Uuejõe lõkkekoht
5  Uuejõe sauna lõkkekoht
6  Allikajärve lõkkekoht
7  Peraküla telkimisala
8  Liivase ranna-Peraküla õpperada (4,4 km)
9  Nõva looduskeskus/teabepunkt

10  Uuejõe parkla
11 Metskonna parkla
12  Põõsaspea puhkekoht
13  Toatsejärve puhkekoht
14  Roosta parkla
15  Liivanõmme õpperada (7,7 km)
16  Jugapulaane õpperada (3,5 km)
17  Lepaaugu lõkkekoht
18  Lepaugu parkimistasku

NR OBJEKT NR OBJEKT

Nõva teabepunkti infotelefonid 676 7180 ja 508 1180

•	 Puutumatus ja ehitiste puudumine. Nõva rannikuala on pikim „laulva” liivaga rand Eestis,  
 mis on säilinud ehitisteta.

•		Eriline geoloogia ja topograafia. Luited, mis on erinevatekkelised: rannikuluited, mis on tekkinud  
 mere taganemisel liiva väljaheite ja maapinna tõusu tulemusena, tuiskliiva toimel tekkinud luited  
 ja Litoriinamere rannavallid. Hulgaliselt Neugrundi meteoriidikraatrist pärit uuskivimeid —  
 neugrund-bretšasid.

•		Looduslik seisund. Alal on osaliselt säilinud veel looduslikus seisundis metsad, järved, ojad.

•	 Esindatud liigid ja kasvukohatüübid. Väikesel alal on esindatud erinevad metsakasvukohatüübid,  
 huvitavad on paralleelselt rannaga kulgevad metsastunud rannikuluited. Nende vahel on suhteliselt  
 kõrge põhjaveeseis, mis on põhjustanud laiguti levivate rabastuvate madalsoode tekkimise. Liigirikastes  
 madalsoodes kasvab lääne-mõõkrohi, pilliroog ja porss; madalsoolaikude ehteks on kaitsealused  
 kahkjaspunase sõrmkäpa, sooneiuvaiba ja pääsusilma kooslused. Järvi kaunistab valge vesiroos.

•		Kultuuriajalooline väärtus. Nõva puhkeala piirkonnas on metsanduslikke pärandkultuuri objekte —  
	 tsaariaegne	metsakaitseala,	tõrvaahjud,	miiliaiad,	Peraküla	meeste	saetööstus.

•		Maastikuline ja puhkemajanduslik väärtus. Peraküla rand on üks paremaid surfi randu Eestis,  
 rand kogub populaarsust ka sukeldujate seas. Piirkond pakub võimalust kalastajatele, marjulistele,  
 seenelistele, nii jalgsi kui ka jalgrattaga matkajatele.

NÕVA PUHKEALAL VÄÄRIVAD  
ESILE TÕSTMIST JÄRGMISED OMADUSED:


