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Tämä autoreitti tarjoaa sinulle kiehtovan kiertueen Tartosta Kiidjärve-Koorasten retkeilyalueelle ja  
tutustumaan seudun nähtävyyksiin sekä johtaa takaisin Tarttoon. Matkan varrelle jäävät monet museot,  
retkeilemisen ja piknikin pitämisen paikat Kiidjärve-Koorasten retkeilyalueella, ihmeelliset näkymät Ahjajoelle 
ja Taevaskojalle, lähialueen kaupungit ja Tarton observatorion vierailukeskus. Vierailukohteiden lukumäärästä 
ja siellä vietetystä ajasta riippuen kestää matka noin 1-5 päivää tai jopa kauemmin, jos haluat tutustua 
alueeseen perusteellisemmin. 
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Kiidjärve-KoorAsten 
retkeilyalueelle ja lähiympäristöön
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Kiidjärven luonToKesKus 

Kiidjärve-Koorasten retkeilyalueen keskus on Ahjajoen 
varrella oleva Kiidjärven luontokeskus. Suosittelemme 
pistäytymään siellä ennen, kun siirryt tutustumaan ret-
keilyalueeseen, koska sieltä saat kohteista ajantasaisinta 
tietoa. Lue luontokeskuksesta lisää www.loodusega-
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooras-
te-recreation-area/kiidjarve-visitor-centre. 

1. Tartto. Voit tutustua yliopistokaupunkiin heti 
matkan alussa tai palatessasi kiertueelta – reitti 
johtaa sinut takaisin Tarttoon. Lue Tartosta lisää 
www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro/
tartto.

2. viron maatalousmuseo – sijaitsee his-
toriallisessa Ülenurmen kartanossa. Näyttelyiden, 
jännittävien ohjelmien, mielenkiintoisten aktivi-
teettien ja kivojen tapahtumien avulla saat tietää, 
kuinka saatiin ruoka pöydälle, vaatteet päälle ja 
maataloustyöt tehtyä sekä entisaikoina että nyky-
päivänä. Lue lisää www.maaelu-muuseumid.ee/en/
estonian-agricultural-museum/.

3. viron ilmailumuseon kokoelmassa on 32 
lentokonetta ja purjelentokonetta sekä 6 helikopte-
ria, jotka edustavat eurooppalaista ja Yhdysvaltojen 
ilmailuteknologiaa, mutta myös ilmatorjuntatykkejä 
ja esimerkkejä Neuvostoliiton aikana Virossa sijain-
neista maa-ilma-ohjuksista. Lue lisää  
www.lennundusmuuseum.ee/en/.

4. Karilatsin ulkoilmamuseo antaa yleis-
katsauksen vanhan Võrumaan elämästä noin sata 
vuotta sitten. Museossa koet hetkiä entisaikojen 
kouluelämästä ja maatilatöistä ja opit tuntemaan 
jokapäiväisiä yksinkertaisia työkaluja. Lue lisää 
www.visitestonia.com/fi/karilatsin-ulkoilmamuseo. 

5. Kiidjärve-Koorasten retkeilyalue  
 Aluetta luonnehtivat laajat aktiivisen lomailun mah-

dollisuudet ja upea luonto, esimerkiksi kimalteleva 
Ahjajoki, jonka varrella vangitsevat katsetta jyrkät 
hiekkakiviseinämät, ja lisäksi voi tavata koskikaraa 
ja kuningaskalastajaa. Seudulla on sieni- ja marja-
rikkaita mäntymetsiä, joista löytyy metsän asuk-
kaita kekomuurahaisesta hirveen saakka, samoin 
on rämealueita, runsaasti järviä ja näyttäviä 
muinaislaaksoja. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-rec-
reation-area.

reTKeilyreiTisTö

RMK:n retkeilyreittiverkosto koostuu kolmesta pitkästä 
reittihaarasta, jotka kulkevat Viron rajalta toiselle rajalle. 
Verkoston haarat kattavat koko Viron ja kulkevat monien 
eri kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden halki. 
Voit kerralla vaeltaa koko reittihaaran pituuden tai valita 
toivomuksesi mukaan lyhyemmän osuuden. 

Yksi reitistön haaroista – Peraküla-Aegviidu-Ähijärve – 
kulkee myös Kiidjärve-Koorasten retkeilyalueen halki. 
Kysy lisää Kiidjärve luontokeskuksesta ja lue reitistä 
lisää www.loodusega koos.ee/where-to-go/hiking-route. 

reTKeilemään!

Alueen retkivalikoimassa on myös lyhyempiä taipaleita: 

Taevaskojan retkeilyreitti, 3 km – tarjoaa upeita näky-
miä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/tae-
vaskodade-hiking-trail-3-km;

Taevaskoja-otteni-Taevaskojan retkeilyreitti, 3,8 km – 
reitti ohjaa Sinut Ahjajoen jyrkille rannoille, lue lisää 
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskoja-otteni- 
taevaskoja-hiking-trail-3-8-km;

https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/kiidjarve-visitor-centre
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/kiidjarve-visitor-centre
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/kiidjarve-visitor-centre
https://www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro/tartto
https://www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro/tartto
https://maaelumuuseumid.ee/en/estonian-agricultural-museum/
https://maaelumuuseumid.ee/en/estonian-agricultural-museum/
https://www.lennundusmuuseum.ee/en/
https://www.visitestonia.com/fi/karilatsin-ulkoilmamuseo
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/hiking-route
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskodade-hiking-trail-3-km
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskodade-hiking-trail-3-km
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskodade-hiking-trail-3-km
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskoja-otteni-taevaskoja-hiking-trail-3-8-km
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskoja-otteni-taevaskoja-hiking-trail-3-8-km
https://www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/taevaskoja-otteni-taevaskoja-hiking-trail-3-8-km


 3

Kiidjärven kekomuurahaisreitti, 1 km – tunne itseäsi 
jättiläiseksi pienen pienien muurahaisten maailmassa, 
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recrea-
tion-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/kiidjarve-
wood-ants-trail-1-km;

soontagan retkeilyreitti, 2,9 km – johtaa sinut Etelä- 
Virolle tyypillisen sekametsäiseen maastoon Pienen 
Emajoen vieressä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recrea-
tion-area/soontaga-hiking-trail-3-dot-9-km;

Tilleorun retkeilyreitti, 4,5 km – kulkee joen rannalla 
tulva-alueella ja metsien halki Merioonen lähteen saak-
ka. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recrea-
tion-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/ 
tilleoru-hiking-trail-5-km. 

TelTTailupaiKaT

RMK:n retkeilyalueilta löytyy monia telttailu- ja tulen-
tekopaikkoja. Kiidjärve-Koorasten retkeilyalueelta löydät 
niistä seuraavat:

palojärven telttailupaikka – kauniissa mäntymetsässä 
lämminvetisen Palojärven rannalla, lue lisää  
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
kiidjarve-kooraste-recreation-area/palojarve-campsite;

erastveren puiston telttailupaikka – tienviereinen 
pysähdyspaikka järven rannalla, voit käydä järvessä 
uimassa ja kävellä puistossa. Lue lisää www.loodusega-
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooras-
te-recreation-area/erastvere-park-campsite;

soontagan telttailupaikka – Soontagan luonnonsuojelu-
alueella. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/soon-
taga-campsite. 

varausTuvaT

Ne ovat yksinkertaisia rakennuksia, joissa on useimmi-
ten yksi huone, sparttalainen sisustus ja niiden ovet ovat 
lukittu. Varaustupa pitää varata ennakkoon ja maksaa 
„avainraha“. Kiidjärve-Koorasten retkeilyalueelta löytyvät 
seuraavat tuvat:

Koorasten varaustupa – sopiva majoituspaikka Poku-
maan teemapuistossa kävijöille, marjastajille ja sienes-
täjille sekä hiljaisuudesta nauttiville luonnonystäville. 
Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recrea-
tion-areas/kiidjarve-kooraste-recreation-area/kooraste- 
rental-hut;

ottenin varaustupa – vierailijaa odotetaan kävelemään 
Piritan luostarin keskiaikaisesta elämästä kertovan ja 
suuren suosion saaneen Viimeinen reliikki-elokuvan  
kuvauspaikoissa. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/kiidjarve-kooraste-recrea-
tion-area/otteni-rental-hut;

soontagan varaustupa – sopii ihmiselle, joka tykkää  
hiljaisuudesta, haluaa rauhoittua kirjan parissa sekä illalla  
nauttia saunalöylystä ja viileästä järvenvedestä. Lue lisää 
www.loodusega koos.ee/where-to-go/recreation-areas/
kiidjarve-kooraste-recreation-area/soontaga- 
rental-hut.
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rmK Kiidjärve luontokeskus 
+372 676 7122, info.kiidjarve@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee

6. põlva – lue kaupunkiloman mahdollisuuksista 
lisää www.visitpolva.ee/index.php?lang=en.

7. viron maantiemuseo entisessä Varbusen 
hevospostiaseman paikassa. Museon tarkoituksena 
on kerätä, säilyttää, tutkia ja esitellä Viron tieperin-
teen, tienrakennuksen ja liikenteen historiaa. Lähes 
kymmenen hehtaarin käsittävän nähtävyy den 
kokoelmissa on yli 43 000 museoesineen, muun 
muassa Itä-Euroopan suurin tiehöylien kokoelma. 
Lue lisää www.maanteemuuseum.ee/en. 

8. Viron talvipääkaupunki otepää, lue lisää  
www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro/
otepaa.

 

9. elva – historiallinen kylpylä- ja kesänvietto-
kaupunki mäntymetsän suojassa.  
Lue lisää www.visitelva.com/?lang=en.

 Tarton observatorion vierailukeskus  
– tarjoaa mahdollisuuden laajentaa näköpiiriä 
avaruustieteen ja -teknologian alalla.  
Observatorion vierailu pitää varata etukäteen.  
Lue lisää www.kylastuskeskus.to.ee/eng.

10.
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