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Selle automarsruudiga pakume Sulle välja teekonna Tallinnast Aegviidu-Kõrvemaa puhkealale ja ümber-
kaudsetele vaatamisväärsustele ning tagasi Tallinnasse. Teekonnal on Sul võimalus kasutada suurepäraseid 
matkamise- ja piknikupidamise võimalusi Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal, imetleda piirkonna kirikuid ja mõi-
sasid, külastada Endla looduskaitseala, ronida Emumäe torni tippu, näha oma silmaga erakordselt läbipaist-
vaid Äntu järvi, külastada Rakvere linna ja sõita tagasi Tallinna poole läbi maalilise Lahemaa rahvuspargi. 
Olenevalt külastatavate objektide hulgast ning seal veedetavast ajast kulub sellele teekonnale orienteeruvalt 
2-5 päeva või isegi kauem, kui soovid piirkonda põhjalikumalt avastada. Loe lisainfot Põhja-Eesti kohta 
www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/pohja-eesti.

Automarsruut  
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RMK AEGVIIDU KÜLASTUSKESKUS 

Enne Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala avastamist külasta 
Aegviidu külastuskeskust saamaks alal asuvate külastus-
objektide kohta kõige ajakohasemat infot.  
Loe külastuskeskuse kohta lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1570.

1. Tallinn. Võid avastada pealinna kohe reisi algu-
ses või kõige lõpus – teekond toob Su Tallinnasse 
tagasi. Loe Tallinna kohta lisaks  
www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/tallinn.

2. Aegviidu-Kõrvemaa Puhkeala paikneb 
Tallinnast ligi tunnise sõidu kaugusel ja pakub 
suurepäraseid võimalusi looduses viibimiseks igal 
aastaajal – saab nii matkata, telkida ilusate vee-
silmade veeres, jalgrattaga sõita kui niisama jalu-
tada. Alal on nii lühemaid kui ka pikemaid matka-
radu, lõkkekohti pikniku pidamiseks, väikeseid 
järvi, marja- ja seenerikkaid metsi ja telkimisalasid. 
Loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/ 
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala.

MATKATEE

RMK matkateede võrgustik koosneb kolmest pikast 
matka tee harust, mis kulgevad riigipiirist riigipiirini  
ja mille ristumiskoht on Aegviidu-Kõrvemaa puhkealal 
paikneval Nikerjärve telkimisalal. Matkatee harud kulge-
vad läbi kogu Eesti, läbi erinevate rahvusparkide  
ja looduskaitsealade. Võid ühekorraga matkata läbi  
kogu haru või valida mõne lühema lõigu. Aegviidu- 
Kõrvemaa puhkealal on võimalik valida rohkete matka-
tee rajalõikude vahel, mille pikkus varieerub 27 kilo-
meetrist 107 kilomeetrini. Küsi matkatee kohta lisaks 
Aegviidu külastus keskusest ja loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee. 

MATKARAJAD 

Puhkeala pakub võimalusi ka lühemateks matkadeks: 

Sõõriksoo loodusrada 1,5 km algab Aegviidu külastus-
keskuse juurest, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhu-
minna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1545; 

Paukjärve loodusrada 5km kulgeb mööda Paukjärve 
äärseid oose ning ooside vahelisi orgusid, loe lisaks 
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1551;

Jussi loodusrada 8 km kulgeb üles-alla mööda Jussi 
järvede äärde jäävaid oose ning viib matkaja ka Jussi 
nõmmele, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1550; 

Uuejärve loodusrada 6 km – näha saab erinevaid 
metsa tüüpe, pinnavorme ning Nõukogude armeest jää-
nud jälgi, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/ 
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1549; 

Kakerdaja loodusrada 7 km läbi Kakerdaja raba, erine-
vate metsatüüpide ja järvekallaste, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1225.
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LÕKKEKOHAD

Lõkke tegemiseks ette valmistatud ja vastavalt tähista-
tud külastusobjektid, mitmel lõkkekohal on lubatud ka 
telkimine. Aegviidu-Kõrvemaa puhkealalt leiad:

Krani lõkkekoht - Liivoja kaldal asuv laavuga eraldatud 
ja vaikne lõkkekoht, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/ 
kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1547;

Kurisoo lõkkekoht Aravete külje all suure kuusemetsa 
rüpes olev vähese kasutusega lõkkekoht, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1548;

Kulli lõkkekoht Põhja-Kõrvemaal Kulli järve läheduses 
paiknev hubane lõkkekoht, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1558;

Oru lõkkekoht Põhja-Kõrvemaal Soodla jõe kaldal, 
ajaloolise Oru metsavahi koha vahetus läheduses, loe 
lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1559;

Noku lõkkekoht asub Eesti ühe kaunima ja tuntuma 
raba - Kakerdaja raba - ääres, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1563;

Mägede lõkkekohad asuvad endisesse liivakarjääri tek-
kinud järve ääres. Kokku on seal 3 privaatselt asetsevat 
lõkkeaset, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1564;

Kalajärve lõkkekoht asub sügaval männimetsas Kaker-
daja õpperaja ääres, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1565;

Matsimäe karjääri lõkkekoht asub vanasse karjääri  
tekkinud veekogu läheduses kõrgel kaldal, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1567;

Paunküla lõkkekoht asub Paunküla mägede matkara-
dade ristumise kohas Suur- Kaksjärve kaldal, loe lisaks 
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1568;

Napu lõkkekoht on väike askeetlik lõkkekoht Jägala jõe 
ääres, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/napu-lokkekoht;

Rava lõkkekoht Rava paisjärve kaldal, tammesalu ser-
vas, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puh-
kealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/rava-lokkekoht;

Tamme lõkkekoht endise Tamme metsavahi talukoha 
juures, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/tamme-lokke-
koht;

Tõõrakõrve lõkkekoht - matkatee peatuskoht raielangi 
servas, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/toorakorve-lokkekoht;

Voose lõkkekoht hõreda liiklusega metsatee ääres kauni 
männimetsa all, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/voose-lokkekoht.

TELKIMISALAD

RMK telkimisalad pakuvad ettevalmistatud võimalusi 
telkimiseks ja lõkke tegemiseks. Aegviidu-Kõrvemaa 
puhkealalt leiad:

Nikerjärve telkimisala Aegviidu külje all Nikerjärve 
lähedal, loe lisaks www.oodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1546;  

Järvi Pikkjärve telkimisala Järvi Pikkjärve kirdenurgas 
metsa sees kuuskede all, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1557; 

Järvi Pärnjärve telkimisala – küllaltki suur telkimisala, 
mis sobib ka üritusteks ning on autoga väga kergesti ligi-
pääsetav, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1556;

Paukjärve telkimisala - Mitmete lõkkekohtadega avar 
telkimisala maalilise Paukjärve kaldal, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1555; 

Jussi telkimisala Jussi Väinjärve kaldal, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1554; 

Venemäe telkimisala - Põhja-Kõrvemaal asuv telkimisa-
la, mis sobib suuremate ürituste korraldamiseks, loe 
lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
aegviidu-korvemaa-puhkeala/1553 
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Sõites Aegviidust Järva-Madise poole, jääb teele kaks kohaliku omavalitsuse omandis olevat mõisa -  Jäneda mõis, 
milles pakuvad teenuseid kohalikud ettevõtjad ja Albu mõis, milles töötab kohalik põhikool. 

3. Järva-Madise Püha Matteuse kirik 
ja Tammsaare-Järva-Madise loodus-
rada – piirkonna väikseimat kirikut külastades 
(loe lisaks www.puhkaeestis.ee/et/jarva-madise- 
puha-matteuse-kirik) avaneb Sul ühtlasi ka 
võimalus teha 4-kilomeetri pikkune matk (ja 4 km 
tagasi) Tammsaare-Järva-Madise loodusrajal (loe 
lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhke- 
alad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1224). Rada 
saab alguses kiriku kõrval olevast parklast. Rada 
kulgeb valdavalt mööda laudteed üle Kodru raba  
ja jõuab välja Tammsaare muuseumi juurde  
Vargamäel (loe lisaks www.vargamae.ee). 

4. Endla looduskaitseala tutvustab märgade 
elupaikade mitmekesisust, Endla soostikku ja alli-
kaid. Loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/ 
kaitsealad/endla-looduskaitseala

5. Emumägi – Põhja-Eesti kõrgeim tipp.  
Loe lisaks www.puhkaeestis.ee/et/emumae-vabaa-
ja-maastikupark. 

6. Äntu järved on unikaalsed eriliselt sinakas-
rohelise värvuse ja vee läbipaistvuse poolest,  
loe lisaks www.puhkaeestis.ee/et/antu-jarvede- 
puhkeala. 

7. Neeruti maastikukaitseala ja  
loodusrada – mine ja vaata oma silmaga, 
kuidas Kalevipoeg vormis ooside ja mõhnadega 
Neeruti ümbruskonna maastikku. Loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
pohja-eesti-puhkeala/neeruti-loodusrada-1-5-km-
ja-3-5-km. 

8. Rakvere – ümbruskonna suurim linn, loe lisaks 
www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/pohja- 
eesti/rakvere. 
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9. Lahemaa rahvuspark – Eesti vanim 
rahvus  park, mis on loodud Põhja-Eestile iseloomu-
liku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas öko-
süsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, 
rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse 
säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.  
Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, 
samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed),  
geoloogiamälestisi (balti klint, rändrahnud, kivi-
külvid) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. 
Rahvus park kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 
võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana.  
Loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/ 
rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark.

Lahemaa rahvuspargist leiad veel:

Sagadi mõisas asuva RMK Sagadi metsakeskuse ja  
metsast inspireeritud menüüga Sagadi restorani, loe 
lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/ 
lahemaa-rahvuspark/sagadi-mois; 

Oandu külastusekeskuse 1860. aastal ehitatud ajalooli-
ses metskonnahoones, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/ 
kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu- 
kulastuskeskus;   

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse Palmse mõisa 
endises tall-tõllakuuris, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/ 
kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/1734;  

Viru raba õpperaja 3,5 km, mis tutvustab Eestile tüüpi-
list kõrgsoo maastikku ja -taimestikku. Loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/ 
lahemaa-rahvuspark/1717.

RMK Aegviidu külastuskeskus 
+372 604 7212, info.aegviidu@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
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