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1 RMK matkatee
2 Kellisaare lõkkekoht 
3 Sakala tee matkarada
4 Saeveski metsaonn
5 Saarjõe õpperada
6 Kabelimäe lõkkekoht 
7 Metsavenna lõkkekoht 
8 Vanapagana õpperada
9 Vanapagana metsamaja
10 Tõrvaaugu puhkekoht
11 Maltssaare puhkekoht
12 Luite lõkkekoht 
13 Rääka puhkekoht
14 Labidakivi lõkkekoht 
15 Soomaa RP Hüpassaare lõkkekoht 
 ja õpperada
16 Lõhavere lõkkekohad 
18 Põhja- Sakala jalgratta marsruut 
19 Parika väikejärve õpperada

20  Parika järve vaatetorn
21 Lõuna-Sakala jalgratta marsruut 
22 Heimtali õpperada
23 Sinialliku matkarada ja lõkkekoht 
24 Loodi lehisepuistu matkarada
25 Loodi põrguoru matkarada  
 ja paisjärve lõkkekoht 
26 Õisu matkarada
27 Rutu lõkkekoht 
28 Ruhijärve lõkkekohad 
29 Lilli loodusmaja RMK teabepunkt
30 Lilli loodusmaja õpperada
31 Teringi õpperada ja lõkkekoht 
32 Taagepera lõkkekohad  
 ja matkarada
33 Tündre järve lõkkekoht 
34 Tündre suurekivi lõkkekoht 
35 Lasajärve lõkkekoht 
36 Koorküla Valgjärve lõkkekohad 

NR Objekt NR Objekt

Soomaa looduskeskuse teabepunkti infotelefonid 435 7164 ja 526 1924;
e-post soomaa.teabepunkt@rmk.ee

Lilli teabepunkti infotelefon 513 2994; e-post ly.laanemets@rmk.ee
(aadress: Lilli küla, karksi vald, Viljandimaa)

Puhkeala paikneb peamiselt mitmekesise loodusega Sakala kõrgustikul. Suurest inimtegevusest puutumata 
sood, rabad ning põlismetsad on ideaalseks paigaks, kus mõtiskleda oma juurtest, suhelda metshaldjatega, 
uurida metsaelanike tegutsemisjälgi ning otsida oma kohta looduse eluringis. Metsaradade ja lõkkekohtade 
võlu peitub lihtsuses, eraldatuses ja omaette olemises. 

Enamik puhkeala objekte paikneb kaitsealadel, mis tingivad looduse puutumatuse ning eemaloleku inten-
siivsest inimtegevusest. Suurematest kaitsealadest jääb puhkealale Saarjõe MK, Navesti MK, Parika LK,  
Loodi looduspark, Õisu MK, Rutu MK, Teringi MK ja Tündre LK.

Puhkeala objektide vahekaugus põhjast lõunasse on üle 100 km. Ala keskele jääb Viljandi linn, millest ülespoole 
jäävat piirkonda võib nimetada Põhja-Sakalaks ja Viljandist lõunasse jäävat ala Lõuna-Sakalaks. Mõlema 
piirkonna objekte ühendab ka samanimeline jalgrattamarsruut. Enamik puhkeala lõkke- ja telkimiskohti on 
väikesed ühe-kahe seltskonna kohad, kuid suuremale grupile sobivad peatumiseks Saeveski metsaonn, Lõhavere 
lõkkekohad, Sinialliku, Loodi ning Taagepera telkimisvõimalusega lõkkekohad. Ala pakub aktiivse puhkuse 
võimalusi nii jalgsi- kui  jalgrattamatkajale, veemõnude nautlejale ja kalamehele, seene- kui marjahuvilisele. 
Saeveski metsaonn ja Vanapagana metsamaja pakuvad majutust ka talvisele matkaseltskonnale.

Soomaa ja Lilli teabepunktidest on võimalik saada täpsemaid kaarte Sakala tee matkaraja, Saarjõe,  
Vanapagana, Teringi ning Lilli loodusmaja õpperadade kohta. Ülevaate puhkeala objektidest annavad ka  
Navesti ja Õisu maastikukaitseala ning Loodi looduspargi voldikud. 

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.

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, sellise puudu- 

misel 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.

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 kod-
ulehel 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 kok-

kulepitud 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.


