Autoreitti

360 km AEGVIIDU-KÕRVEMAA
retkeilyalueelle ja lähiympäristöön

Tämä autoreitti tarjoaa sinulle mielenkiintoisen kiertueen Tallinnasta Aegviidu-Kõrvemaan retkeilyalueelle
ja tutustumaan seudun nähtävyyksiin sekä johtaa takaisin Tallinnaan. Matkallasi voit käyttää Aegviidu-
Kõrvemaan retkeilyalueen erinomaisia retkeilemisen ja piknikin pitämisen mahdollisuuksia, samoin voit nähdä seudulla olevia kirkkoja ja kartanoita, tutustua Endlan luonnonsuojelualueeseen, kiivetä Emumäen tornin
huippuun, ihailla harvinaisen läpinäkyvällä vedellä Äntun järviä, vierailla Rakveren kaupungissa ja palata
takaisin Tallinnaan maalauksellisen Lahemaan kansallispuiston kautta. Vierailukohteiden lukumäärästä ja
siellä vietetystä ajasta riippuen kestää matka noin 2-5 päivää tai jopa kauemmin, jos haluat tutustua alueeseen perusteellisemmin. Lue lisätietoa Pohjois-Virosta www.visitestonia.com/fi/minne-menna/pohjois-viro.
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1. Tallinna. Voit tutustua Viron pääkaupunkiin heti
matkan alussa tai palatessasi kiertueelta – reitti
johtaa sinut takaisin Tallinnaan. Lue Tallinnasta
lisää www.visitestonia.com/fi/minne-menna/tallinna.

2. Aegviidu-Kõrvemaan retkeilyalue
sijaitsee Tallinnasta noin tunnin ajomatkan päässä
ja tarjoaa erinomaisia luonnossa viipymisen mah
dollisuuksia jokaisena vuodenaikana – voit retkeillä,
telttailla ihanien vesistöjen vieressä, pyöräillä tai
nauttia kävelemisestä. Alueella on sekä lyhyempiä että pitempiä retkeilyreittejä, nuotiopaikkoja
piknikiä varten, pieniä järviä, marja- ja sienirikkaita metsiä ja telttailupaikkoja. Lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreationareas/aegviidu-korvemaa-recreation-area.

RETKEILYREITISTÖ
RMK:n retkeilyreittiverkosto koostuu kolmesta pitkästä
reittihaarasta, jotka kulkevat Viron rajalta toiselle rajalle
ja joiden risteyspaikka on Aegviidu-Kõrvemaan retkeily
alueella sijaitseva Nikerjärven telttailupaikka. Retkeily
reitistön haarat kattavat koko Viron ja kulkevat monien
eri kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden halki.
Voit kerralla vaeltaa koko reittihaaran pituuden tai valita
toivomuksesi mukaan lyhyemmän osuuden. AegviiduKõrvemaan retkeilyalueella on mahdollista valita monien
reittivaihtoehtojen välillä, niiden pituus vaihtelee 27
kilometristä jopa 107 kilometriin. Kysy reiteistä lisää
Aegviidun luontokeskuksesta ja lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/hiking-route.
RETKEILEMÄÄN!
Alueen reittivalikoimassa on myös lyhyempiä taipaleita:
Sõõriksoon luontopolku, 1,5 km – alkaa Aegviidun
luontokeskuksen luota, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/sooriksoo-nature-trail-1-dot-5-km;
Paukjärven luontopolku, 5 km – kulkee pitkin Pauk
järven vieressä olevia harjuja ja niiden välisiä laaksoja,
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/paukjarve-
nature-trail-5-km;

RMK:N AEGVIIDUN LUONTOKESKUS
Ennen Aegviidu-Kõrvemaan retkeilyalueelle siirtymistä
tutustu Aegviidun luontokeskukseen saadaksesi alueen
vierailukohteista ajantasaisinta tietoa. Lue luontokeskuksesta www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/aegviidu-visitor-centre.

Jussin luontopolku, 8 km – johtaa ylös ja alas pitkin
Jussin järvien lähellä olevia harjuja ja johtaa vaeltajan
myös Jussin nummelle, lue lisää www.loodusegakoos.
ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-
recreation-area/jussi-nature-trail-8-km;
Uuejärven luontopolku, 6 km – esittelee erilaisia metsä
tyyppejä, maastonmuotoja sekä Neuvostoliiton armeijan
jättämiä jälkiä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/uuejarv-nature-trail-6-km;
Kakerdajan luontopolku, 7 km – kulkee Kakerdajan
rämeen ja erilaisten metsätyyppien halki ja järvien
rannoilla, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/
kakerdaja-nature-trail-7-km.
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NUOTIOPAIKAT
Nuotion sytyttämistä varten ovat sopivat paikat
valmiina ja vastaavasti merkitty. Useimmissa niistä on
myös telttailumahdollisuus. Aegviidu-Kõrvemaan retke
ilyalueelta löydät seuraavat nuotiopaikat:
Kranin nuotiopaikka – Liivojan puron varrella oleva
laavulla suojattu hiljainen nuotiopaikka, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/krani-campfiresite-with-camping-area;
Kurisoon nuotiopaikka – Araveten lähellä suuren kuusimetsän sylissä oleva vähäkäyttöinen nuotiopaikka, lue
lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/kurisoo-campfire-site;
Kullin nuotiopaikka – Pohjois-Kõrvemaalla Kullijärven
läheisyydessä sijaitseva viihtyisä nuotiopaikka, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/kulli-campfire-sitewith-camping-area;
Orun nuotiopaikka – Pohjois-Kõrvemaalla Soodlajõen
vieressä, historiallisen Orun metsänvartijan tilan välittömässä läheisyydessä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/oru-campfire-site;
Nokun nuotiopaikka – erään Viron kauneimman ja tunnetuimman rämeen eli Kakerdajan rämeen reunustassa,
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/
noku-campfire-site;
Mägeden nuotiopaikat – entiseen hiekkalouhokseen
muodostuneen järven rannalla. Yhteensä on siellä 3
erillään olevaa tulentekopaikkaa, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/magede-campfire-site;
Kalajärven nuotiopaikka – syvällä mäntymetsässä
Kakerdajan luontopolun varrella, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/kalajarve-campfire-site;
Matsimäen nuotiopaikka – entiseen louhokseen muodostuneen vesistön lähellä korkealla rinteellä, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/matsimae-quarrycampfire-site;
Paunkülan nuotiopaikka – Paunkülan kumpareiden
retkeilyreittien risteyksessä Suur-Kaksjärven rannalla,
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/paunkula-campfire-site;

Napun nuotiopaikka – pieni vaatimaton nuotiopaikka
Jägalajoen varrella, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/napu-campfire-site;
Ravan nuotiopaikka – Ravan patojärven rannalla, tammilehdon reunassa, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/rava-campfire-site;
Tammen nuotiopaikka – entisen Tammen metsävartijan
tilan luona, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-togo/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/
tamme-campfire-site;
Tõõrakõrven nuotiopaikka – retkeilyreitin nuotiopaikka
hakkuualueen reunassa, lue lisää www.loodusegakoos.
ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-
recreation-area/toorakorve-campfire-site;
Voosen nuotiopaikka – harvaliikenteisen metsätien
varrella kauniin mäntymetsän suojassa, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/voose-campfire-site.
TELTTAILUPAIKAT
RMK:n telttailualueilta löytyy monia käyttövalmiita
telttailu- ja tulentekopaikkoja. Aegviidu-Kõrvemaan
retkeilyalueelta löydät seuraavat:
Nikerjärven telttailupaikka – Aegviidun kupeessa Nikerjärven läheisyydessä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/nikerjarve-campsite;
Järvi Pikkjärven telttailupaikka – Järvi Pikkjärven
koillisnurkan lähellä metsässä, kuusien alla, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
aegviidu-korvemaa-recreation-area/jarvi-pikkjarve-campsite;
Järvi Pärnjärven leirintäalue – melko laaja leirintäalue,
joka sopii myös erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja
siihen pääsee helposti autolla, lue lisää www.loodusega
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/jarvi-parnjarve-campsite;
Paukjärven leirintäalue – tilava leirintäalue useammalla
tulentekopaikalla, sijaitsee maalauksellisen Paukjärven
rannalla, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/
paukjarve-campsite;
Jussin telttailupaikka – Jussi Väinjärven rannalla,
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/jussi-
campsite;
Venemäen leirintäalue – Pohjois-Kõrvemaalla sijaitseva
leirintäalue, joka sopii suurempien tapahtumien järjestämiseen, lue lisää www.loodusegkoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/
venemae-campsite.
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Matkalla Aegviidusta Järva-Madisen suuntaan jää tien varrelle kaksi kunnan omistuksessa olevaa kartanoa:
Jänedan kartano, jossa järjestävät palveluita paikalliset yrittäjät, ja Albun kartano, jossa toimii peruskoulu.

3. Järva-Madisen Pyhän Matteuksen
kirkko ja Tammsaare-Järva-Madisen
luontopolku. Seudun pienimmän kirkon katsomisen lisäksi (lue lisää www.visitestonia.com/fi/
jarva-madisen-pyhan-matteuksen-kirkko) voit tehdä
4 kilometrin retken (ja takaisin myös 4 km)
Tammsaare-Järva-Madisen luontopolkua pitkin
(lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/aegviidu-korvemaa-recreation-area/
tammsaare-jarva-madise-nature-trail). Reitti alkaa
kirkon vieressä olevalta pysäköintipaikalta ja kulkee
enimmäkseen pitkin lautatietä Kodrun rämeen yli
ja päättyy Tammsaaren museon luona Vargamäellä
(lue lisää www.vargamae.ee/en/.
Aegviidu-Kõrvemaan retkeilyalueen mahdollisuuksien
nauttimisen jälkeen suosittelemme tutustua myös Endlan luonnonsuojelualueeseen, joka on noin 40 minuutin
automatkan päässä. Sinne ajaessasi kuljet Järva-Jaanin
halki, lue lisää www.tripadvisor.com/Tourism-g3468344Jarva_Jaani_Jarva_County-Vacations.html.

5. Emumägi hill and observation tower –
Pohjois-Viron korkein huippu. Lue lisää
www.visitestonia.com/fi/emumagi-ja-nakotorni.

6. Äntun järvet ovat ainutlaatuisia erityisesti
sinertävän vihreän värin ja veden läpinäkyvyyden
ansiosta, lue lisää www.visitestonia.com/fi/antun-jarvien-virkistysalueet.

7. Neerutin maastonsuojelualue ja
luontopolku – lähde omin silmin katsomaan,
miltä näyttävät Neerutin seudun maisemat, sen
harjut ja kumpareet, jotka ovat tarinan mukaan
virolaisen kansalliseepoksen sankarin Kalevipoegin
muotoilemat. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/north-estonia-recreation-area/neeruti-nature-trail-1-5-km-and-3-5-km.

4. Endlan luonnonsuojelualue esittelee
kosteikkojen monimuotoisuutta, Endlan suoalueita ja lähteitä. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/nature-reserves/endla-nature-reserv.

8. Rakvere

– seudun suurin kaupunki, lue lisää
www.visitestonia.com/fi/minne-menna/pohjois-viro/
rakvere.
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9. Lahemaan kansallispuisto

– Viron
vanhin kansallispuisto, joka perustettiin PohjoisVirolle ominaisen luonnon ja kulttuuriperinnön
(mukaan lukien ekosysteemit, biologinen monimuotoisuus, maisemat, kansallinen kulttuuri ja
säästävä luonnonkäyttö) säilyttämiseen, tutkimiseen ja esittelemiseen. Täällä suojellaan metsä-,
suo- ja rantaekosysteemejä, samoin puoliluonnollisia yhteisöitä (alvareita), geologisia muistomerkkejä
(Baltian klintti, siirtolohkareet, kivikylvöt) sekä
historiallisia ja arkkitehtonisia muistomerkkejä.
Kansallispuisto kuuluu eurooppalaiseen Natura
2000 verkostoon Lahemaan lintu- ja luontoalueena. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
national-parks/lahemaa-national-park

Oandun luontokeskuksen vuonna 1860 rakennetussa
historiallisessa metsänhoitoalueen keskuksessa, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/lahemaa-national-park/oandu-visitor-centre;

Lahemaan kansallispuiston vierailukeskuksen Palmsen
kartanon entisessä talli-vaunuvajarakennuksessa,
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/lahemaa-national-park/visitor-centre-of-lahemaa-national-park;
Virun rämeen 3,5 km luontopolun, joka esittelee Virolle
hyvin tyypillistä rämemaisemaa ja -kasvistoa. Lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/
lahemaa-national-park/viru-bog-study-trail-3-dot-5-km.
Lahemaan kansallispuistosta löydät vielä:
Sagadin kartanossa olevan RMK:n Sagadin metsäkeskuksen ja Sagadin ravintolan, jonka ruokalistan suunnittelussa on saatu inspiraatiota metsästä, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/
lahemaa-national-park/sagadi-manor;

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