Autoreitti

350 km Nõva
retkeilyalueelle ja lähiympäristöön

Tämä autoreitti tarjoaa sinulle mielenkiintoisen kiertueen Tallinnasta Nõvan retkeilyalueelle ja tutustumaan
seudun nähtävyyksiin sekä johtaa takaisin Tallinnaan. Matkan varrella löytyy maalauksellisia maisemia
ja muita nähtävyyksiä: Türisalun kalkkikivijyrkänne, Keila-Joan puisto ja Rummun louhos; Padisen luostari
ja Ristin kirkko; retkeilemisen ja piknikin pitämisen mahdollisuudet Nõvan retkeilyalueella; kylpyläkaupunki
Haapsalu ja Matsalun kansallispuisto. Vierailukohteiden lukumäärästä ja siellä vietetystä ajasta riippuen kestää matka noin 2–5 päivää tai jopa kauemmin, jos haluat tutustua alueeseen perusteellisemmin. Lue lisätietoa Länsi-Virosta www.westestonia.com/fi/.
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1. Tallinna.

Nõvan luontokeskus

2. Türisalun kalkkikivijyrkänne – Baltian

Ennen Nõvan retkeilyalueeseen tutustumista pistäydy
Nõvan luontokeskuksessa, josta saat alueen vierailukohteista ajantasaisinta tietoa. Lue luontokeskuksesta
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
nova-recreation-area/nova-visitor-centre.

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.

klintin osa, korkeus 31 metriä, lue lisää
www.visitestonia.com/fi/turisalun-jyrkanne-ja-nako
alapaikka ja www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/the-surroundings-of-tallinn-recreation-area/turisalu-cliff-parking-area.

3.		Keila-Joan puisto – englantilaistyylinen
maisemapuisto, jonka keskellä on Keila-joki ja 6,1
metriä korkea ja 70 metriä leveä vesiputous. Lue
lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/the-surroundings-of-tallinn-recreationarea/rmk-keila-joa-park.

4. Rummun louhos – kalkkikiven ja marmorin
louhinnan seurauksena muodostunut vaaleansininen laguuni ja sen vieressä oleva tuhkavuori, lue
lisää www.visitestonia.com/fi/rummun-louhos.

5.		Padisen luostari

– eudun ainoa kokonaisena säilynyt sisterssiläisten perustama luostari
1300-luvulta, lue lisää www.padise.ee/en/.

6.		Ristin kirik (Harju-Ristin kirkko) –
700 vuotta vanha kirkko massiivisilla muureilla.
Se kuului alun perin Padisen luostarille ja siinä on
nykyisten tietojen mukaan Viron vanhin kirkonkello.
Lue lisää www.visitharju.ee/fi/node/3034.

7.		Nõvan retkeilyalue on noin puolentoista
tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Alue tarjoaa mielenkiintoisia elämyksiä lintutarkkailijoille,
rantaloman ystäville sekä geologiasta ja dendrologiasta innostuneille retkeilijöille. Voit telttailla, istua
nuotion ääressä sekä nauttia auringonlaskusta ja
yötaivaasta ilman valosaastetta. Lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-
areas/nova-recreation-area.

Retkeilyreitistö
RMK:n retkeilyreittiverkosto koostuu kolmesta pitkästä
reittihaarasta, jotka kulkevat Viron rajalta toiselle rajalle.
Retkeilyreitistön haarat kattavat koko Viron ja kulkevat
monien eri kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden
halki. Voit kerralla vaeltaa koko reittihaaran pituuden
tai valita halutun lyhyemmän osuuden. Nõvan vierailu
keskuksen luota alkaa 820 kilometrin pituinen Peraküla-
Aegviidu-Ähijärven retkeilyreitin haara. Kysyi reiteistä
lisää Nõvan luontokeskuksesta ja lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/hiking-route.
Retkeilemään!
Alueen reittivalikoimassa on myös lyhyempiä taipaleita:
Marimetsan retkeilyreitti – 9 km ympyräreitti Marimetsan luonnonsuojelualueella. Lue lisää www.loodusega
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/nova-recreationarea/marimetsa-hiking-trail-10-dot-5-km;
Liivaseranna-Perakülan luontoreitti – 4,4 km ympyrä
reitin varrella voit nähdä sekä nuorempaa että iäkkääm
pää mäntymetsää, hiekkadyynejä, soisia alueita ja
metsäjärviä. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-togo/recreation-areas/nova-recreation-area/liivaserannaperakula-study-trail-4-dot-4-km;
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Jugapuulaanen luontoreitti – 3,5 km ympyräreitti,
suositellaan kulkea polkupyörällä, mutta se sopii myös
kävelyyn. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/nova-recreation-area/jugapuulaanestudy-trail-3-dot-5-km;
Liivanõmmen luontoreitti – 7,5 km reitti alkaa ja päättyy Allikajärven luona, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/liivanomme-study-trail-7-dot-5-km;
Metsätietoa luontoreitiltä! – 1,5 km ympyräreitti johtaa
metsätielle, jota reunustavat eri lajit luonnonvaraisia
puita ja pensaita, ja kulkee avohakkuualueen ja eri
metsätyyppien halki. Lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/forestry-study-trail-1-dot-5-km.

Allikajärven nuotiopaikka – yksityisessä paikassa kauniin Allikajärven rannalla, lue lisää www.loodusegakoos.
ee/where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/
allikajarve-campfire-site;
Lepaaugun nuotiopaikka – sijaitsee kalastajien lempipaikassa, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/nova-recreation-area/lepaaugu-campfire-site;
Uuejõen nuotiopaikka – merituulilta suojattu rauhallinen
paikka umpeen kasvavan Flyvaen järven ja Uuejõen
rannalla, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/nova-recreation-area/uuejoe-campfire-site;
Vihterpalun nuotiopaikka – nätti pieni nuotiopaikka
Vihterpalujoen länsirannalla, lue lisää www.loodusega
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-
area/vihterpalu-campfire-site.

Telttailu- ja nuotiopaikat

Taukopaikat

RMK:n retkeilyalueet odottavat retkeilijöitä telttailemaan
ja siellä on mahdollisuus sytyttää nuotio. Nõvan retkeily
alueelta löydät monia vaihtoehtoja:

Põõsaspean taukopaikka – eräs parhaimpia paikkoja
arktisten merilintujen muuton seuraamiseen, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-areas/
nova-recreation-area/poosaspea-recreation-site;

Perakülan telttailualue – tunnettu laulavan hiekan ja
puhtaan meriveden ansiosta, lue lisää www.loodusega
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-
area/perakula-campsite;
Veskijärven nuotiopaikka – Länsi-Viron Suursoon
maastonsuojelualueella, lue lisääe www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/
veskijarve-campfire-sit;
Tänavjärven nuotiopaikka – Länsi-Viron Suursoon
maastonsuojelualueella, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/
tanavjarve-campfire-site;
Keibun nuotiopaikka I – laulavan hiekan rannalla Keibun
lahden vieressä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/whereto-go/recreation-areas/nova-recreation-area/keibu-campfire-site;

Toatsejärven taukopaikka – maalauksellisen metsäjärven pohjoisrannalla. Järvi on lämpimän vetensä ansiosta
suosittu paikka varhaisten uintiharrastajien keskuudessa,
lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreationareas/nova-recreation-area/toatsejarve-recreation-site;
Salajõen taukopaikka – Salajõen maastonsuojelualueen
reunassa, lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/nova-recreation-area/salajoe-recreationsite;
Peetrin kiven taukopaikka – vuonna 1715, kun keisari
Pietari I palasi vierailulta Ungruun, törmäsivät hänen
hevosvaununsa isoon kiveen, lue lisää www.loodusega
koos.ee/where-to-go/recreation-areas/nova-recreationarea/peetri-stone-recreation-site;

Keibun nuotiopaikka II – laulavan hiekan rannalla Keibun
lahden vieressä, lue lisää www.loodusegakoos.ee/whereto-go/recreation-areas/nova-recreation-area/keibu-campfire-site-ii;
Uuejõe saunan nuotiopaikka – yksityisessä paikassa
Uuejõen rannalla, lue lisää www.loodusegakoos.ee/
where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/uuejoe-sauna-campfire-site;
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Retkeilyalueelta löydät myös jokamiehen oikeuden
perusteella käytettävän Õmman autiotuvan, joka sijaitsee villin luonnon keskellä ja tarjoaa elämystä todelliselle luonnonystävälle, lue lisää www.loodusegakoos.
ee/where-to-go/recreation-areas/nova-recreation-area/
omma-bog-forest-hut.

11.
		Marimetsan retkeilyreitti – 9 km edesta
kainen reitti antaa mainion mahdollisuuden tutustua
eri elinympäristöihin: reitin alkuosa kulkee metsä
linjaa pitkin, jatkaa niityllä, sen jälkeen kulkee
kuusimetsässä Marimetsan puron rannalla, johtaa
Kureseljan kummun yli rämeen reunaan. Sieltä
alkava lautapolku kulkee yli sarasuon, siirtymäsuon
ja rämeen hetteikköön saakka. Lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/recreation-
areas/nova-recreation-area/marimetsa-hiking-trail10-dot-5-km.

12.
		Valgejärven luontopolku esittelee
Valgejärven maastonsuojelualuetta ja sen ympärillä
olevia luonnonarvoja. Reitin pituus on 6,5 km.
Lue lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/
recreation-areas/the-surroundings-of-tallinn-recreation-area/valgejarve-nature-trail-6-dot-5-km.

8. Saaren luontopolku Silman
luonnonsuojelualueella – 1 km polku,
jota ympäröivät laajat kaislikot. Siellä kuulet
rastaskerttusen laulua, ruokosirkkalintujen katkeamatonta siritystä sekä kaulushaikaraa, jonka huuto
muistuttaa pulloon puhaltamista. Lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/naturereserves/silma-nature-reserv/saare-study-trail-2dot-3-km.

9. Haapsalu – kylpyläkaupunki Länsi-Virossa
meren rannalla, lue lisää www.visithaapsalu.com.

Matsalun kansallispuisto ja luonto-

10. keskus – eräs Euroopan tärkeimpiä vesilintujen

levähdyspaikkoja, kun ne ovat muuttoreitillä arktisten alueiden ja Länsi-Euroopan välillä, lue lisää
www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/
matsalu-national-park ja www.visitestonia.com/fi/
minne-menna/lansi-viro/matsalun-kansallispuisto.
Tarkempaa ja ajantasaisinta tietoa alueesta saat
Matsalun kansallispuiston luontokeskuksesta (Lue
lisää www.loodusegakoos.ee/where-to-go/national-parks/matsalu-national-park/visitor-centre-ofmatsalu-national-park).

RMK Nõva luontokeskus
+372 506 2004, info.nova@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
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