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1 Riisa õpperada (4,8 km), vaatetorn,   
 invarada (1,22 km)
2 Ingatsi õpperada (4,3 km), vaatetorn
3 Meiekose õpperada (5,6 km)
4 Koprarada (1,8 km), invarada (0,67 km)
5 Lemmjõe õpperada (5,8 km),  
 telkimisega lõkkekoht
6 Kuuraniidu õpperada (1 km)
7 Hüpassaare õpperada (4,4 km)
8 Öördi järve õpperada (2,4 km)
11 Meiekose Saarte lõkkekoht telkimisega
12 Meiekose Tamme lõkkekoht telkimisega
13 Meiekose randumissild ja lõkkekoht
15 Karuskose metsavahi metsamaja ja saun
16 Üleoja lõkkekoht telkimisega
17 Muinasküla lõkkekoht telkimisega 

19 Kõrtsi-Tõramaa lõkkekoht telkimisega
19 Soomaa rahvuspargi keskus;  
 autokaravani elektrivõtukoht
21 Tõramaa puisniidu lõkkekoht,  
 vaatetorn
23 Läti lõkkekoht, vaatetorn
24 Kuusekäära randumissild
25 Mulgi heinamaa lõkkekoht telkimisega
27 Oksa lõkkekoht telkimisega
28 Oksa küün/metsaonn
31 Oksa kõrtsi mantelkorsten
32 Oksa ait/metsaonn, lõkkekoht telkimisega
33 Hüpassaare lõkkekoht telkimisega
34 Ruunaraipe luidete lõkkekoht telkimisega
35 Toonoja lõkkekoht telkimisega
36 Öördi järve lõkkekoht ja metsaonn

NR Objekt NR Objekt

Soomaa rahvuspark on loodud suurte rabade, lamminiitude, metsade ja kultuuripärandi kaitseks Vahe-Eesti 
edelaosas. 390 km² suurune Soomaa rahvuspark paikneb Pärnu ja Viljandi maakondade piiril ulatuslikul 
aktiivsest inimtegevusest puutumatul alal. Soomaa rahvuspargi vaatamisväärsuseks on suured ja inimtegevus-
est puutumatud rabamassiivid, looduslikus sängis jõed ja traditsioonilise maakasutuse käigus kujunenud lii-
girikkad jõeluhad ja puisniidud. Soomaa eripäraks on aastast aastasse korduv üleujutus, ehk „viies aastaaeg”, 
kui tulvavesi ujutab üle jõgedeäärsed luhad ja lammimetsad, ning veteväli ulatub 175 km2. 

Haruldastest ja kaitstavatest linnuliikidest elavad rahvuspargis rabapüü, kaljukotkas, must toonekurg, suur- 
ja väike konnakotkas, niidurüdi ja rohunepp. Soomaal ja selle vahetus ümbruses elab arvukas põdra ja 
metskitse asurkond. Siin tunneb ennast hästi metssiga. Sõraliste hea käekäik ja inimtegevuse piiratus mõjub 
soodsalt ka teistele liikidele. Nii on Soomaa pelgupaigaks ja päriskoduks meie suurkiskjatele ilvesele, hundile 
ja pruunkarule. 

Puhkeala objektid paiknevad kaitsealal, mis tingivad looduse puutumatuse ning eemaloleku intensiivsest 
inimtegevusest. Soomaa rahvuspargis on Tuhametsa loodusreservaat, 29 sihtkaitsevööndit, millest ajaline 
liikumispiirang kehtib Kikepera, Valgeraba ja Paelama sihtkaitsevööndis. Pea meeles, et rahvuspargis võib 
mootorsõidukiga liikuda ainult sõiduteedel. Jõgedel ja üleujutusalal on samuti igasuguse (vee)mootorsõidukiga 
liikumine keelatud. Veematkadel on kohustuslik kanda päästevesti. Suvisel Soomaal kimbutavad külalist 
sääsed, parmud ja kihulased. Kui oled allergiline, hangi enne külastust tõrjevahendid. Planeerides omal käel 
pikemat matka Soomaa rahvuspargis väljapool külastusobjekte, teavitage oma marsruudist Soomaa rahvus-
pargi teabepunkti.

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

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.

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.


