Tallinna ümbruse puhkeala

RMK puhkeala on puhkamiseks ja looduses
liikumiseks sobiv määratletud riigimetsa-ala,
mis on otstarbe järgi tsoonideks jagatud ja
millel on kasutuseks kohandatud
sihtotstarbelised rajatised.
TEABEPUNKT — riigimetsa puhkemajandusliku infrastruktuuri-, pärandkultuuri- ja loodusteabe levitamiseks
rajatud või kohandatud ja otstarbekohaselt varustatud ehitis või selle osa.

Tallinna
ümbruse
puhkeala

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.

Tallinna ümbruse puhkealal väärivad
esile tõstmist järgmised omadused:

• Suure linna lähiümbruse maastikul on inimestele olulised märksõnad arvatavasti tervisesport,
lõõgastumine ja taastumine. Tallinna ümbruse puhkealal ja selle lähimas ümbruses ongi rahvamassid
Eesti mõistes ju meeletud, paljud siinsetest elanikest tahavad metsajooksu teha, mägirattaga sõita,
suusatada, matkata, jalutada, piknikut pidada, kasvõi korragi telgis magada jne. Puhkeala õpperajad,
liikumisrajad, suusarajad, telkimisalad, infomaterjalid jne. ongi mõeldud loetletud tegevuste lihtsamaks,
mugavamaks ja turvalisemaks toimetamiseks.
• Ajalooline väärtus. Mitmed puhkeala objektid on väga huvitava ja kuulsusrikka minevikuga.
Keila-Joa park, selle tekkelugu mõisate ajal, kabel ja mõisarahva hauaplatsid kui märk võõramaalaste
tulekust, olekust ja minekust. Varbola linnus, kui märk muinaseestlaste vabaduseihast, Varbola linnusemaalinna rajamislugu ja legendid selle muinaseestlaste kantsi alistamatusest.
• Mereäärsed telkimisalad kui nõukogudeaegsed suletud piirivalve tsoonid, imekaunid kohad,
kuid ka nendest aegadest jäänud rajatised.
• Looduslikud väärtused. Ehkki piirkond on meie suurima linna Tallinna lähiümbrus, on siin ometi väga
palju ilusat ja huvitavat, mis vaatamist, tunnetamist ja nautimist väärt. Mereäärsed männimetsad, kaunid
loodusmaastikud, meri ja rannad, Keila-Joa park ja tema introdutseeritud liigirikkus, Tädu metsa puuliigid
ja kivide kukil kasvavad puud, Varbola kandi kenad tammed.

NR Objekt

NR Objekt

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
14
15
16
17

8

Meremõisa telkimisala
Keila-Joa pargi parkimisala
Keila-Joa pargi loodusrada
Vääna-Jõesuu telkimisala
Harku metsa loodusrada
Tädu loodusõpperada
Metsanurme-Üksnurme
ajaloo- ja loodusõpperada
Varbola linnus

Varbola linnuse telkimisala
Valgejärve loodusrada
Leetse telkimisala
Tallinna teabepunkt
Padise ATV-rada
Viimsi looduskeskus – teabepunkt
Pakri poolsaare matkarada
Türisalu panga parklad
Toompuiestee teabepunkt

Tallinna teabepunkti telefoninumbrid 676 7857 ja 502 0564
Viimsi teabepunkti telefonipunt 676 7842

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.
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.

