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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.

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.
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;
•		lõkkepuud	võta	saarele	kaasa	või	kasuta	 

selleks kuivanud mahalangenuid oksi; 
•		puude	ja	põõsaste	raiumine	ja	 

mahasaagimine on keelatud.
•	 metsapõlengust	teata	telefonile	112.

TELKIMISEL
•	 kasuta	vaid	selleks	ette	nähtud	kohta;
•	 püüa	tegutseda	loodusesse	jälgi	jätmata;
•	 joogivett	võta	lõunasadama	kaevust.

PRÜGI
•		kogu	prügi,	mille	saare	külastajad	saarel	 

olles tekitavad, peavad külastajad mandrile
 tagasi viima.
•		eelista	korduvkasutusega	nõusid.

VEEKOGU ÄÄRES
•	 pese	nõusid	ja	ennast	vaid	kuival	 

maal veepiirist eemal;
•	 pesemiseks	tuleb	minna	kaevudest	 

30 m kaugusele.
•	 rahulda	oma	loomulikke	vajadusi	 

ikka selleks ettenähtud kohas.

KAASASOLEVAD LOOMAD
•	 Loomade	ja	lindude	häirimise	ärahoidmiseks	 

ei ole soovitav tuua saarele koeri.

KARILOOMAD
•	 karjaaedade	läbimiseks	kasuta		selleks	 

ettevalmistatud ülekäike ja väravaid;
•	 sulge	värav	alati	hoolikalt;
•	 	ära	häiri	kariloomi.

Märgates tegevust, mis võib kahjustada kesk- 
konda või tundub seadusvastasena, helista  
Keskkonnainspektsiooni	lühinumbril	1313.

osmussaare 
maastiku- 
kaitseala

Nõva teabepunkti infotelefonid 676 7180 ja 508 1180

Osmussaar asub Lääne maakonna Noarootsi vallas ja on Loode-Eesti viimane maatükk vastu avamerd, 
saare	pindala	480	ha,	pikkus	4,6	ja	laius	1,3	kilomeetrit.

Osmussaare	maastikukaitseala	asutati	1996.	aastal,	kaitsmaks	haruldasi	ja	teadusliku	väärtusega	
geoloogilisi objekte, lindude pesitus- ja rändepaiku ning taimekooslusi. Kaitsealasse kuulub lahustükina   
Neugrundi madal. Kaitseala peamised maastikuväärtused on pankrannik, rannavallid, laguunijärved, 
neugrundi rändrahnud ja pärandkooslused. Tegemist on piirkonnaga, mis pakub loodus- ja ajaloohuvilistele 
huvi kevadest sügiseni.

Saar võlub puhkajaid  ainulaadse looduse ja võimalusega nautida vaikust ja rahu. Loodushuvilised saavad 
tutvuda taimeharulduste, linnuvaatlejad jälgida kevadel ja sügisel massilist arktiliste merelindude rännet, 
ajaloohuviline leida saarel jälgi viikingiajast militaarehitisteni. Osmussaarel ning seda ümbritsevas meres 
asub hulga pruunika värvusega rabedaid kivisid — bretšarahne —, mis on tekkinud 540 miljoni aasta eest 
kui merre langes suur meteoriit ja sulakivimass paiskus plahvatuse käigus kraatrist välja ja hangus. Hilise-
mate jääaegade käigus on bretšarahne jää poolt laiali kantud. Osmussaare kuulsamad on saare lääneran-
nikul asuv Skarvan ning läänekaldal asuvad Kaksikud. Sukeldujatele on huvipakkuvad saarest kirdes asuv 
Neugrundi meteoriidikraater ja ümber saare meres mitmed laevavrakid.

Osmussaart	läbiva	matkaraja	pikkus	on	9	km.	Rada	algab	lõunasadamast	ja	suundub	mööda	teed	 
põhja poole. Rajal on võimalik tutvuda Osmussaare omapärase looduse ja pärandkultuuri objektidega.  
1766.	aastal	ehitatud	kabelist,	Jesu	Kapellist,	on	säilinud	fassaad	koos	torniga.	1994.	aastal	pühitseti	
kabeli juures paiknev uus kellatorn, mille ehitasid endised osmussaarlased. Edas põhja poole minnes, 
jõuame Bieni külla, kus enne Nõukogude okupatsiooni oli seitse talu, milledest  tänaseks säilinud kaks 
hoonet. Praegu elab külas saarevaht ja paikneb radar. Läbinud küla, jõuame kilomeetri pärast baaside 
lepingu aegsete kaitseehitiste tsooni, kus on tulejuhtimistornid ja kaugelaskekahuri vared. Saare  
kirderannikul asuvad omapärased kivist moodustised, mida nende kuju tõttu on hakatud kutsuma  
„krokodillideks”.	Edasi	põhjarannikule	suundudes	jõuame	pangale,	mis	on	osa	ligi	1200	km	pikkusest	
Balti Klindist, mis ulatub Ölandi saarest kuni Laadoga järveni. Pankrannik on kõige kõrgem tuletorni 
lähedal	—	7	meetrit.	Tagasiteel	jääb	vasakule	vene	sõdurite	mälestusmärk.
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NR OBJEKT NR OBJEKT


