
Lisa 11. Lõkke- ja telkimiskohad, nende õppeotstarbeline kasutamine 
 

Üldreeglid telkimisalade ja lõkkekohtade kasutamiseks 

Rohkem kui 50 inimesega ürituste korraldamine tuleb kooskõlastada RMK loodushoiu osakonnaga (külastuse 
korraldaja). 

Suurürituste korraldamist lõkke- ja telkimiskohtades ei propageerita. Lubatud on loodusharidusliku ja looduskaitselise 
suunitlusega suurüritused.  

Tsitre telkimisala  

Asukoht ja piirangud Asub piiranguvööndis, Kolga lahe ääres Tritres, endise Tsitre suvemõisa asukoha lähistel.  

Lubatud korraga kuni 100 telkijat või 50 telki. 

Temaatika Asub Tsitre klindisaare ja Muuksi klindineemiku läheduses endisaegse suvitusmõisa 
naabruses 

Infrastruktuur - 4 kaetud lõkkekohta katusealusega 

- 3 lõkkekohta laudpingiga 

- 1 suur varjualune (loodusõppeprogrammide läbiviimiseks) 

- 1 välikäimla (kahekohaline, invavõimalusega) 

- 1 välikäimla (ühekohaline) 

- 2 puukuuri 

- Infotahvlid 

- Vana mõisakaev (taastatud) 

- Parkla 

- Tsitre puuderada 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

Mõisapark 

Meri 

Klint 

Õppeprogrammid Tsitre puuderada, tutvustab vana mõisapargi puid 

RMK Oandu LKA õppeprogrammid igale vanuse rühmale  

Vajalikud tegevused Taristu rekonstrueeriti 2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise toel. 
Kavandatav rekonstrueerimine 2024. a. 

- Pidev hooldus 

- Koostada täiendavalt õppeprogrammid 



Juminda telkimisala  

Asukoht Asub piiranguvööndis, Juminda poolsaare tipus. 

Temaatika Juminda poolsaarel on 1941. a hukkunud laevade mälestusmärk. Omaette vaatamisväärsus on 
Juminda küla ise, samuti läheduses olev Majakivi-Pikanõmme õpperada ja kaunis vaatekoht 
Naskali lahe ääres. 

Trükised  

Infrastruktuur - 2 lõkkekohta, neis 1 kaetud 

- 1 varikatusega laud 

- 1 välikäimla (ühekohaline) 

- 1 puukuur 

- Parkla 

- Tarbevesi teeäärsest kaevust, joogivesi puudub 

- Teenindab Majakivi-Pikanõmme õpperada 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

Meri 

Pinnamoe kujunemine 

Ajalugu 

Õppeprogrammid Puuduvad 

Vajalikud tegevused Taristu rekonstrueeriti 2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise toel. 
Kavandatav rekonstrueerimine 2024. a. 

- Vajalik on koostada õppeprogrammid. 

Purekkari telkimisala  

Asukoht Asub piiranguvööndis, Pärispea poolsaare tipus, Purekkari neeme läheduses 

Temaatika Purekkari neem on Eesti mandriosa põhjapoolseim tipp. Pärispea poolsaarel on hulgaliselt 
suuri rändrahne (neemel 4,4 m kõrgune rändrahn), samuti häid linnuvaatluspaiku. 

Infrastruktuur - 7 lõkkekohta, neist 3 kaetud 

- 3 varikatusega lauda 

- Parkla 

- DC 

- Infotahvel 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

- Pinnamoe kujunemine erinevate tegurite (mandrijää, meri, tuul, inimene) koostoimel 

- Rannajoon, asend, äärmuspunktid (Purekkari) 



- Rannikuprotsessid 

- Mere ökosüsteemid 

- Läänemeri 

- Lindude ränded 

- Mere ja rannikuala kaitse vajadus 

Õppeprogrammid Kasutatakse linnuvaatluspaigana Mähu otsa Purekkari õpperajal ning tehakse merevee 
elustiku uuringuid rahvusvahelises Läänemere projektis (BSP-Baltic Sea Projekt), et täita 
BSP vee kvaliteedi programmi. 

Vajalikud tegevused Taristu rekonstrueeriti 2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise toel.  

Kavandatav rekonstrueerimine 2024. a. 

Olemasolev välikäimla rekonstrueeritakse 2015. aastal 

- Vajalik on lisada veel teisi õppeprogramme. 

Nõmmeveski lõkkekoht  

Asukoht Asub Nõmmeveskil, Valgejõe paremal kaldal 

Lubatud on kuni 20 telkijat või 10 telki 

Temaatika Looduslikult kõrge väärtusega kanjonorg ja üks suuremaid Lahemaa jõgesid 

Infrastruktuur - 2 kaetud lõkkekohta 

- 2 varikatusega lauda 

- 1 laavu 

- Joogivesi puudub, tarbevett saab jõest 

- DC 

- Oandu-Ikla matkateed teenindav lõkkekoht 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

- Jõe ökosüsteem, juga 

- Paisutamine, HEJ, selle mõju jõe ökosüsteemile 

- Jõgede kaitse vajadus 

- Geoloogia 

- Metsa ökosüsteem (pangamets) 

Õppeprogrammid Puuduvad 

Vajalikud tegevused Taristu rekonstrueeriti 2012. a Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise toel.  

Kavandatav rekonstrueerimine 2024. a. 



- Vajalik on koostada õppeprogrammid. 

Kalmeoja lõkkekoht  

Asukoht Asub Viru raba lähedal, Nõmmeveski-Liiapeksi matkarajal. 

Lubatud kuni 20 telkijat või 10 telki. 

Temaatika  

Infrastruktuur - 3 lõkkekohta 

- 1 varikatusega laud 

- 1 laavu 

- 1 puukuur 

- 1 parkla 

- Joogivesi puudub 

- DC 

- Teenindab Oandu-Ikla matkateed ja Viru raba õpperada 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

Metsad 

 

Õppeprogrammid Puuduvad 

Vajalikud tegevused Taristu rekonstrueeriti 2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise toel.  

Kavandatav rekonstrueerimine 2024. a. 

Võsu telkimisala   

Asukoht Asub piiranguvööndis, Võsu aleviku lõunaserval, Võsu jõe ääres. 

Lubatud kuni 20 telkijat või 10 telki. 

Temaatika Lõheliste jõgi 

Infrastruktuur - 2 kaetud lõkkekohta 

- 1 varikatusega laud 

- 1 laavu 

- DC 

Teenindab Oandu-Ilka matkateed ja Võsu-Oandu matkarada 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

Jõgi ja selle elustik 



Õppeprogrammid Puuduvad 

Vajalikud tegevused Taristu rekonstrueeriti 2012. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamise toel. 

Kavandatav rekonstrueerimine 2024. a. 

 Vajalik on koostada õppeprogrammid. 

Oandu telkimisala  

Asukoht Asub piiranguvööndis, Sagadi-Altja tee ääres, mudase põhjaga Oandu paisjärve ääres. 

Lubatud kuni 30 telkijat või 30 telki. 

Temaatika Jõgi ja selle elustik, paisjärv 

Infrastruktuur - 3 lõkkekohta, neist 1 kaetud 

- 1 laavu tüüpi katusealune, 2 varikatusega lauda 

- Joogivesi 300 m kaugusel Oandu looduskeskuse õuel 

- DC 

Teenindab: 

- Oandu looduskeskus 

- Oandu taimetarga rada 

- Oandu loodusmetsa õpperada 

- Koprarada 

Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

- Jõe ökosüsteem, paisutamise mõju ökosüsteemile 

 

Õppeprogrammid RMK Oandu looduskeskuse õppeprogrammid igale vanuse rühmale  

Vajalikud tegevused Rekonstrueeritakse käesoleva kaitsekorraldusperioodi jooksul 

Mustoja lõkkekoht  

Asukoht Asub piiranguvööndis, Mustoja-Vihula tee ääres, Mustoja jõe käärus. 

Lubatud on kuni 20 telkijat või 10 telki. 

Temaatika Jõgi ja selle elustik 

Infrastruktuur - 2 lõkkekohta, neist 1 kaetud 

- 1 varikatusega laud 

- 1 laavu 

- Joogivesi puudub, tarbevett saab jõest 



Õppeotstarbelise 
kasutamise 
võimalused 

Jõe ökosüsteem 

Metsad 

Meri 

Õppeprogrammid Puuduvad 

Vajalikud tegevused Rekonstrueeritakse käesoleva kaitsekorraldusperioodi jooksul 

Vajalik on koostada õppeprogrammid 

 

 


