
Aegviidu-Kõrvemaa recreation area

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

   TAMMSAARE - JÄRVA-MADISE LOODUSRADA
AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA

lehtpuude rühm; group of  deciduous trees

lehtpuuharvik; glade of  deciduous trees

vaatetorn; lookout tower

info; information

üksik lehtpuu; deciduous tree 

okaspuuharvik; glade of  coniferous trees

ebatasane maa; uneven ground
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loodusrada; hiking trail



Tammsaare – Järva-Madise loodusrada asub Kõrvemaa maastikukait-

sealal ja on viie kilomeetri pikkune. Üheteistkümne huvipunktiga rada 

algab A.H.Tammsaare majamuuseumi lähedusest põlluservast ja kulgeb 

läbi metsa ning üle soo ja raba Järva-Madise kiriku juurde. Enamus rajast 

kulgeb mööda laudteed ja raja keskel rabas on väike vaatetorn. 

Loodusrada kulgeb ligikaudselt mööda kunagist taliteed üle am-

mukaevatud kraavide madalsoos, üle metsakasvanud kunagise hei-

namaa Palgissaares ja üle Kodru raba. Teelisele on sihtmärgiks Jär-

va-Madise kiriku valev torn teiselpool raba. Sooserva sirgunud mets 

varjab vaate, nii et kirikutorn tuleb nähtavale alles siis, kui jõutak-

se lagerabale. Raba ise püsib aga aastakümneid ja –sadu peaaegu 

muutumatuna, sest seal valitseb looduse tasakaal.  

Loodusrada on huvipakkuv igal aastaajal, kuid köitvaim kahtlemata ke-

vadsuvisel õitseajal.     

Kodru raba ümbritsevad paljud salumetsa-ilmelised soosaared 

ning nendevahelised soosillad. Raba lõunaosasse jäävad Lõhmu väl-

jamägi ja Linnassaar ning Kaalepi Linnamägi. Raba lääneserval asu-

vad Kaubassaared ja põhjaserval Vibussaare, idaserval, paralleel-

selt Tammsaare väljamäega, Palgissaar. Muistsetel aegadel ajuti-

se pelgupaigana kasutatud soosaari katab hõre segamets.  
Aegviidu–Kõrvemaa on väga mitmekülgsete looduslike või-

maluste ja tingimustega puhkeala, mis laiub Peterburi maa-

nteest Tallinn–Tartu maanteeni. Puhkeala jääb mitme kaitse-

ala territooriumile ning siinsetes metsades leidub nii soid-raba-

sid, järvi, oose kui ka orge. Tegemist on suurepärase piirkonna-

ga matkamiseks ja niisama looduses viibimiseks igal aastaajal. 

Puhkeala keskus asub Aegviidus, puhkeala tutvustavad infoma-

terjalid on koondatud Aegviidu teabepunkti. Loodusteadlikkuse 

edendamisega (loodusharidust arendavate programmide etteval-

mistamine ja läbiviimine looduses, loodusretkede korraldamine 

lastele ja loodushuvilistele) tegeleb Aegviidu looduskeskus.  

Tammsaare - Järva-Madise loodusrada

RMK Aegviidu teabepunkt:
Jaama 7, 74501 Aegviidu, telefon: 604 7212, 

e-post: aegviidu.looduskeskus@rmk.ee

Säästlikkuse sõnum

•	 Kavanda matk hoolega
•	 Arvesta igaüheõigusega
•	 Liigu jälgi jätmata
•	 Korista prügi

•	 Pese kuival maal
•	 Tee tuld, kus tohib
•	 Hoia koer rihmas
•	 Vaata, kuhu pargid
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