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Mustvee

Mustvee on kirikute linn. Üks linna vaatamisväärsustest on 
1877. aastal valminud keeruka saatusega Mustvee Kolmainsuse 
Ainuusu kirik 1 . Hoones tegutses kogudus kuni 1957. aastani, 
mil hoone võeti kasutusele jahu- ja mööblilaona. 1980. aastal anti 
pühakoda babtistikoguduse käsutusse,  
2004. aastal avati siin kirik. Tänu heale akustikale toimuvad 
tänapäeval Kolmainsuse Ainuusu kirikus klassikalise muusika 
kontserdid. 

Piki 7 km pikkust tänavküla 2  sõidetakse edasi Kallaste poole.

Kallaste paljand, vanausuliste kalmistu

Kallaste linnas asub Eesti kõige pikem Devoni liivakivi paljand 3 . 
Alustades linna lõunaservast ja liikudes kuni keskväljakuni avaneb 
uudistajale kokku 11 paljandit. Paljandi pikkus on umbes 930 
meetrit, maksimaalseks kõrguseks 8 meetrit. Vesi on liivakivisse 
uuristanud hulgaliselt koopaid. Neist suuremate kõrgus on rohkem 
kui 1,5 meetrit ja sügavus ulatub 6 meetrini. Kõige lõunapoolsem 
ja kõrgem paljandiosa on alates 1959. aastast looduskaitse all. 
Linnaserval asub omanäoline vanausuliste kalmistu 4 .
  

1  Mustvee Kolmainsuse Ainuusu kirik
2  Sibulateele iseloomulik tänavküla
3  Devoni liivakivi paljand Kallastel
4  Kallaste linna serval asub omanäoline 

vanausuliste kalmistu

KASuliKuD viiteD:
Alatskivi looduskeskus: 
https://www.facebook.com/Alatskivi-
looduskeskus-342611786261270/
Sibulatee: http://www.sibulatee.ee/
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Sibulatee – üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri
Tallinn Mustvee Kallaste paljand, vanausuliste kalmistu  Alatskivi loss ja mõisapark 
Kolkja vanausuliste muuseum Varnja vanausuliste kirik Tallinn
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vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19nUI1iV3JxgHlXnCvX2nREyb
bXI&ll=58.633428190597854%2C27.144663299999934&z=13
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5  vaade Peipsile Kallastelt
6  Alatskivi looduskeskus 
7  Kolkja külas asuvas 

muuseumis saab näha 
vanausuliste elamu 
traditsioonilist sisustust 
8  varnja küla vanausuliste 

palvemaja
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Sibulatee – üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri
Tallinn Mustvee Kallaste paljand, vanausuliste kalmistu  Alatskivi loss ja mõisapark 
Kolkja vanausuliste muuseum Varnja vanausuliste kirik Tallinn

  

Alatskivi loss ja mõisapark

Väärikas Alatskivi mõis esindab endist baltisaksa kultuuri. Tänaseks on hoone 
kenasti restaureeritud ja avatud külastajatele. Lossi erinevate ekspositsioonide 
kaudu näeb siin nii mõisahärraste kui -teenijate elu. Samas on Eduard Tubina 
muuseum ja kohalike meistrite käsitöökojad. Väljapanekuga tutvumiseks 
kulub vähemalt poolteist tundi. Mõisa südames asuvad vanad maakivi hooned, 
millest ühes töötab Alatskivi Looduskeskus 6 .

Kolkja vanausuliste muuseum

Vene vanausulised – staroverõ – järgivad oma usulisi tavasid muutumatult juba 
üle 1000 aasta. Praegu on Eestis kümmekond vanausuliste kogudust umbes  
15 000 liikmega.

Kolkja külas asuvas muuseumis 7  saab näha vanausuliste traditsioonilisi 
riideid, tarbeesemeid, käsitööd, tööriistu, fotosid, raamatuid ja palju muud. 

Varnja vanausuliste palvemaja

Varnja külast, otse Peipsi kaldalt leiab kauni kivist palvemaja 8 . Enamus 
palvela rohketest ikoonidest pärineb XX sajandi algusest. Kirik on külalistele 
avatud vaid ettetellimisel, aega tuleks varuda ligikaudu tunni. NB! Naistel on 
kombekas palvelasse minna kaetud peaga, palvelas palutakse mitte pildistada 
ega filmida. 
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Eesti Rahva Muuseum

2016. aasta suursündmusena avatud Eesti Rahva Muuseumi 1  peaks külastama iga 
eestimaalane. Muuseumis on kaks püsinäitust. Üldnäitus annab ülevaate eestlaste elust 
läbi aegade. Näitus „Uurali kaja“ näitab soomeugrilaste ja samojeedide traditsioonilist 
argikultuuri. Kindlasti on mõtet tellida giidiga ekskursioon ja pärast seda võtta pool tundi, 
et muuseumi väärtusi omal käel uudistada. Lisaks näitusele saab tellida muuseumitunde 
ning osa võtta töötubadest. 

Taevaskoja 

Taevaskoja matkarada 2  asub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal 3 ,  mille kauneima osa 
moodustavad siinsed liivakivikaljud ning ürgne jõgi. Rada algab Saesaare parklast ja kulgeb 
ringselt Ahja jõe mõlemal kaldal. Tee viib mööda Saesaare tammist, Väike-Taevaskoja 
paljandist, Neitsikoopast ja Suur- Taevaskoja liivakivipaljandist, mis tõuseb jõepinnalt 22,5 
meetrini. Rada on hästi märgistatud ja varustatud teabetahvlitega eesti, vene ja inglise keeles. 

Räpna Sillapää loss ja dendraarium

19. sajandi keskel rajatud lossihoone 4  on silmapaistva arhitektuuriansamblina riikliku 
kaitse all. Hoone esimesel korrusel asub Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, rahvakool, 
muusikakool ja mõned teised austused.  Lossi ümbritseb liigirikas dendropark 4  puude ja 
põõsastega rohkem kui 600 liigist.

Värska Seto Talumuuseum

Talumuuseumis 5  näeb traditsioonilist seto talu nii seest kui hoovist, näha saab 
vanaaegseid tööriistu ja käsitööd. Tsäimaja 6  pakub setupärast toitu, kuid ka lihtsalt kooki 
ja kohvi mõnusaks puhkuseks.

1   eesti Rahva Muuseumi peaks 
külastama iga eestimaalane
2   Ahja jõe ürgoru 

maastikukaitseala 
3   taevaskoja matkarada
4   Sillapää lossi ümbritseb 

liigirikas park 
5   värska talumuuseumis näeb 

traditsioonilist seto talu nii seest 
kui väljast
6   värska tsäimaja pakub 

setupärast toitu

1

Lõuna-Eesti
Tallinn Tartu, Eesti Rahva Muuseum Taevaskoja Räpina, Sillapää loss ja dendraarium 
Värska Seto talumuuseum Kolossova, Vana Jüri seebikoda Obinitsa Tallinn
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KASuliKuD viiteD:
eesti Rahva Muuseum:
http://www.erm.ee/
Setomaa infoveeb:  
https://www.visitsetomaa.ee/
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vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cxmUUH
KUkjHEE21GHjO2aFrg6G8&ll=58.10571237239526%2C27
.228826199999958&z=10
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Kolossova, Vana Jüri seebikoda

2010. aastal alustas Vahtraoru talus tööd Vana Jüri Seebikoda 7 . Siin pakutakse ökoloogiliselt 
puhtaid käsitööseepe, kaasa saab osta ligi 40 erinevat seepi. 

Tsässonad (tśasson) on Setomaa väiksed, riste kandvad  pühakojad 8 . Tavaliselt on need 
ehitatud sama küla elanike poolt. Hoone sees on ikoonid ehk pühased, mille ümber on 
pandud pühaserätid. Tsässonaga seotud pühakupäevadel peetakse siin  jumalateenistusi.

Obinitsa on üks Lõuna-Eesti 23 vaatamisväärsusest, mis on tähistatud ajakirja 
National Geographic kollase aknaga 9  ja mille külastamist soovitatakse kultuuri- ja 
ajaloohuvilistele.

Seto Lauluimä mälestusmärk 10  avati kuulsatele Setomaa lauluemade, eeskätt Hilana 
Taarka, Miko Ode ja Irö Matrina mälestuseks 1986. aasta Leelopäevade ajal. Samas 
Lauluimä kuju juures on mälestuskivi teistelegi kohalikele laulikutele. 

Seto ateljee galerii, Obinitsa

Galerii „Haĺ as Kunn” 11  on avatud 1930. aastatel seto kaupmehe Ivan Kalju pere poolt 
ehitatud majas. Siin on välja pandud püsinäitus seto vanemast ja kaasaegsest kunstist ning 
rahvakunstist. Samas asub ajalooliste seto ehete valmistamise ateljee, tegutseb paku- ja 
siiditrükikoda ning valmivad Seto mustritega tapeedid ja tekstiilid. Galerii kõrval asub 
Obinitsa Kunstizaal.

Seto süük ja juuk Taarka Tarõs

Taarka tares 12  saab proovida setu sööki ja jooki. Elamustoitlustust pakutakse veel mitmel 
pool Setumaal. 

Lõuna-Eesti
Tallinn Tartu, Eesti Rahva Muuseum Taevaskoja Räpina, Sillapää loss ja dendraarium 
Värska Seto talumuuseum Kolossova, Vana Jüri seebikoda Obinitsa Tallinn
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KASuliKuD viiteD:
eesti Rahva Muuseum:
http://www.erm.ee/
Setomaa infoveeb:  
https://www.visitsetomaa.ee/

7   vana Jüri seebikoda
8   Setomaa väikseid, riste 

kandvaid  pühakodasid 
nimetatakse tsässonateks 
9   Kollane aken näitab, et ajakiri 

National Geographic soovitab 
ajaloo- ja kultuurihuvilistel seda 
asupaika külastada
10   lauluimä mälestusmärk 
Obinitsas
11   Seto ateljee-galerii, Obinitsas
12   Seto söök ja jook taarka tarõs
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Padise klooster ja linnamägi

Padise kloostri  1  rajasid 14. sajandil tsistertslaste ordu mungad. Ehitus kestis kokku rohkem kui  
200 aastat. Sõdade tagajärjel sai klooster kannatada ning seisis varemetes kuni 20. sajandi alguseni.  
1930. aastatel alustati restaureerimistöödega, mis kestavad tasapisi tänaseni. 
Kunagise kloostri müüride vahel saab ringi vaadata ja ette kujutada kunagise mungakloostri elu-
olu. Mööda treppi saab tõusta torni, kust avanev vaade on ronimisvaeva igati väärt.  
Kloostri kirikusaal on tänu heale akustikale ja erilisele aurale kujunenud hinnatud kontserdipai-
gaks, samuti toimuvad siin ajalooteemalised etendused ja huvipäevad.
Padise keskusest algab kena matkarada 2  Padise linnusesse ehk Vanalinnamäele. See 
on  jõekääru kõrgele neemikule rajatud 7.–8. sajandist pärit linnusekoht. Linnus oli piira-
tud muldvallide ja palktaraga. Uurijad oletavad, et linnus ehitati kunagise kaubasadama 
kaitseks teede sõlmpunkti ja kaubavahetuseks soodsasse paika. Teisalt on Padise linnuse 
rajamist seostatud kihelkondade väljakujunemisprotsessiga, sest kihelkonna üheks tähtsa-
maks ülesandeks oli kaitsta oma elanikke.

Harju Madise kirik

Pakri lahe ääres rannaastangul, umbes 500 meetri kaugusel merest asub 15.–18. sajandil ehi-
tatud Harju-Madise Mattiase kirik 3 . Legendi järgi ehitati kirik kapten Mattiase algatusel 
tänuks merehädast pääsemise eest. Teise seletusena on kirik pühitsetud apostel Mattiasele.
Kiriku peauks on suunatud merele ja 1784. aastal valminud kantsli kõlaräästa tipus asub 
nikerdatud päikeseketas, mida rahvas on pidanud ka laeva tüürirattaks. Kiriku kellatornist 
Pakri lahele plinkiv majakatuli on olnud meresõitjatele meremärgiks  läbi aegade. 
Kirikuaia kõrval asub mälestuskivi Harju-Madise pastori pojale Bengt Gottfried  
Forse liusele 4 . Noorelt lahkunud mees (hukkus tormisel merel) oli Eesti rahva-
kooli algataja ja maarahva hariduse edendaja, kes koostas ja andis välja aabitsa. 

1  Padise klooster
2  Padise keskusest viib kena 

matkarada vanalinnamäele
3  Pakri lahe ääres rannaastangul 
seisab Harju-Madise Mattiase kirik
4  Mälestuskivi Bengt Gottfried 

Forseliusele 
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Lääne-Harjumaa
Tallinn Padise Harju Madise kirik Paldiski  
Leetse mõis Keila-Joa Tallinn

3

vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1B1ux
s8BysECsL62GDho4hJwUWL4&ll=59.30931935719843%2
C24.158012650000046&z=11

KASuliKuD viiteD:
Padise klooster: https://et.wikipedia.org/wiki/Padise_klooster
Keila-Joa pargi loodusrada: http://www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/tallinna-umbruse-puhkeala/1360
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Paldiski, Pakri neem

Paldiski asutamisajaks loetakse aastat 1718, mil Vene tsaar Peeter I alustas siin sadama ja merekindluse ehitust.  
Praeguse nime Paldiski sai linn 1933. aastal. Aastatel 1944–1994 oli Paldiski suletud sõjaväelinn. Praegu tegutseb 
Paldiskis kaks sadamat, mis on aastaringselt jäävabad ja tegelevad eelkõige kauba käitlemisega. Lõunasadam teenin-
dab ka praami liine Soome ja Rootsi suunal. Eesti tuntud kultuuritegelastest on Paldiskiga seotud skulptor Amandus 
Adamson, kelle tegevust tutvustab siinne ateljeemuuseum. Paldiski üks vaatamisväärsusi on pankrannik 5 .  
Suur sugune klindi astang ja sellelt avanevad vaated on loodushuviliste üks olulisemaid sihtkohti. 
Paldiskist saab matkata Leetse mõisa varemeteni, sinna tuleb buss ette saata. Matka pikkus on umbes 7 kilomeetrit. 
Leetse (saksa k Leetz) mõis rajati Pakri poolsaare kõrgele idarannikule 17. sajandil. Alates 1800. aastast kuulus mõis 
enam kui seitse aastakümmet von Rammide aadliperekonnale. 1872. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni oli mõis 
von Ungern-Sternbergide omanduses. Teise maailmasõja järgselt oli mõisasüda nagu kogu Pakri poolsaargi Nõukogude 
sõjaväe valduses. Mõisa ümbrus võsastus ning enamik kõrvalhooneid hävisid. Muudest rajatistest on säilinud segment-
kaarne väravaehitis ning valitsejamaja. Kaasajal on mõisasüda eraomanduses, valitsejamaja on restaureeritud. 

Keila Joa park

Keila-Joal peab nägema nii renoveeritud lossi kui seda ümbritsevat parki. Lääne-Harju väljasõidu raames tuleb valida neist üks, kuna 
üksnes giidi juhatusel lossiga tutvumiseks tuleks kavandada paar tundi.  Mõisa arengul on tähtis osa Alexander von Benckendorff´il, 
kellele kuulus mõis alates 1827. aastast. Varsti kerkis jõe kaldale loss, mis avati uhke peoga 1833. aastal.  Ühes häärberi ehitusega hak-
kas Benckendorff kavandama suurejoonelist maastikuparki. 2010. aastal leidis vahepeal ajaloosündmuste käigus rääma jäänud loss 
endale uued omanikud. Nende tegevusel äratati unikaalne maamõis uuele elule. Lossi ümbritseb park, mille keskseks elemendiks on 
6,1 m kõrgune kosk. Joaastangus paljanduvad kivimid alates Kesk-Ordoviitsiumi Kunda lademe lubjakividest kuni alaosa glaukoniit-
liivakivini. Kosest allavoolu jäävad kõrged kaldad ja metsaga kaetud oruterrassid. 
Pargis on kaks matkarada. 3 km pikkune (RMK) Keila-Joa pargi loodusrada 6  kulgeb läbi pargi piki Keila jõe kallast. Raja 
 alguses on infotahvel kaardi ja üldinfoga, raja vaatluspunktides tutvustatakse loodusobjekte ja pargi ajalugu. Parki läbib ka teine, 
valge-sini-valgega tähistatud rahvusvaheline Pakri – Tallinna rannikurada E-9. Kindlasti jääb silma ka Keila-Joa hüdroelektrijaam. 
Elektri jaam  andis valgust nii lossile, suvilatele ja ümberkaudsetele taludele. Sel kujul töötas jaam 1999. aastani, mil ta amortiseeru-
mise tõttu suleti. 2005. aastal taastati Eesti Energia algatusel ja toel hüdroelektrijaama 20. saj algusest pärinev välisilme. 

Lääne-Harjumaa
Tallinn Padise Harju Madise kirik Paldiski  
Leetse mõis Keila-Joa Tallinn

5   vaade Pakri pangalt
6   Keila-Joa pargi loodusrada
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Aegviidu – Kõrvemaa puhkeala
Tallinn Aegviidu Nelijärve Tallinn 

RMK Aegviidu külastuskeskus

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala laiub Peterburi maanteest Tallinn-Tartu maanteeni ja jääb mitme 
kaitseala territooriumile. Maastikule on iseloomulikud mandrijää sulamisest tekkinud oosid, rabad, 
järved ja suured metsad. 

Aegviidu asulas, lausa raudtee ääres asub RMK Aegviidu külastuskeskus  1 . Seega jõuab siia nii rongi, 
auto, ratta, või tellitud bussiga.  Külastuskeskusest saab teavet piirkonna puhkevõimaluste ning RMK 
matkateede kohta. Huvilised saavad uudistada näitusi, vaadata loodusfilme või jalutada otse keskuse 
taga metsas Sõõriksoo rajal.

Külastuskeskusest saab tellida loodusõppe programme.

Mööda oosistikku saab jalutada Aegviidust Nelijärvele ja sealt edasi Jänedale. 

Kohanimi Nelijärve olevat tekkinud sellest, et oosiaheliku harjalt sai näha korraga nelja järve: 
Urbukse, Sisaliku, Purgatsi ja Ahvenajärve. Nelijärve järvestik  koosneb kokku seitsmest järvest.

Tänu kaunile loodusele järvede ümbruses hakati 1930. aastate lõpus Nelijärvele ehitama turistide 
kodu. Pärast sõda avati samas turismibaas. Purgatsi järve  2  kaldal asuv puhkekeskus  3  töötab 
tänagi ning ka suuremal matkaseltskonnal (klassil) on võimalik sealt  lõunat süüa. 

1  Aegviidu külastuskeskuses 
saab külastada näitusi, tellida 
õppeprogramme jpm.
2  Purgatsi järv on üks 

seitsmest Nelijärve järvest
3  Purgatsi järve kaldal asub 

puhkekeskus
4  Kõrvemaa maastikule on 

iseloomulikud suured metsadvaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lRwj2jD8v8Jz4-YuLtW
2YeeozSU&ll=59.26620599999998%2C25.650345900000048&z=15
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KASuliKuD viiteD:
Aegviidu külastuskeskus: https://www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1570
Nelijärve Puhkekeskus: http://www.nelijarve.ee/kontakt/
vaatamisvaarsused/
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Sagadi mõis

Sagadi mõisakompleks 1  on üheks Lahemaa vaatamisvääruseks. Sagadi 
mõisnike kunagisele rikkusele pani osaliselt aluse mets. Ka praegu hoolitseb 
mõisa eest Riigimetsa Majandamise Keskus. Praeguseks on Sagadist 
kujunenud tuntud loodusharidus-, kultuuri- ja turismikeskus. 
Olles RMK haldusalas pööratakse siin suurt tähelepanu loodusharidusele ja eriti 
metsanduse tutvustamisele. 
Mõisa ajalugu ulatub tagasi rohkem kui 500 aastat. Kompleksi muudab haruldaseks 
tema terviklikkus: suur kõrvalhoonete arv korrastatud teede, alleede, pargi ja 
tiikidega. Mõisakompleksi keskmes asub härrastemaja, mis on sisustatud 19. sajandi 
mõisastiilis mööbliga  2 . Endised mõisahooned on kasutusele võetud, siin tegutsevad 
metsamuuseum  3  ja mõis-muuseum, looduskool  4 , hotell, restoran. Ühes Sagadi 
mõisahoones töötab Eesti esimene looduskool, mis pakub koolitusi ja õppeprogramme.

 
RMK Oandu külastuskeskus

Liikudes Sagadi mõisast 3 km  Altja poole jõuab Oandu külastuskeskusse  5 . Oandul 
tutvustatakse Lahemaa loodust, looduses liikumise võimalusi ning metsa kasvatamist 
ja kasutamist läbi aegade. Saab vaadata filme ja slaidiprogramme loodusest ning vana-
aja metsatööst, osaleda loodusõppeprogrammidel ja sündmustel. 1860. aastal ehitatud 
ajaloolises metskonnahoones on interaktiivne ekspositsioon “Metskonna lugu”, mis 
jutustab metskonna tööst läbi aegade. 
Oandu õuest algab seitse õppe- ja matkarada. Külastuskeskuse juurde kuuluvad 
kõrvalhooned, kus on üles pandud matkaradu tutvustavad näitused.   

1  Mõisakompleksi keskmes 
asub härrastemaja
2  Härrastemaja on sisustatud 

19. sajandi stiilis mööbliga
3  Sagadi metsamuuseum
4  Sagadi looduskool 

korraldab koolitusi ja 
õppeprogramme nii vanadele 
kui noortele

Sagadi-Oandu
Tallinn Sagadi mõis  
Oandu looduskeskus Tallinn
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vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10ve-l8JUIYw-Er7Y
f7HcZid1dKQ&ll=59.53770440000001%2C26.08360649999986&z=10

KASuliKuD viiteD:
Sagadi Mõis: http://www.sagadi.ee
Oandu külastuskeskus: https://loodusegakoos.
ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-
rahvuspark/oandu-kulastuskeskus

5  Oandu külastuskeskuse juurde 
kuuluvas kõrvalhoones on üles pandud 
matkaradu tutvustavad näitused

esilehele

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus
http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10ve-l8JUIYw-Er7Yf7HcZid1dKQ&ll=59.53770440000001%2C26.08360649999986&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10ve-l8JUIYw-Er7Yf7HcZid1dKQ&ll=59.53770440000001%2C26.08360649999986&z=10
http://www.sagadi.ee
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus


Alutaguse – Eesti uusim rahvuspark

2018. aastal rajatud Alutaguse rahvuspark on loodud siinsete soo-, metsa- ja 
rannikumaastike ning pärandkultuuri kaitseks ja tutvustamiseks.

Piirkond on Eesti suurim okasmetsade ja soode ala, siia jäävad Eesti pikim 
liivarand ja unikaalne Smolnitsa luitestik Peipsi põhjarannikul, Eesti suuri-
ma vooluhulgaga Narva jõgi koos vanajõgede ning luhtadega Struugal, Eesti 
suurima järvede tihedusega Kurtna järvistu  1 , Eesti ainsad mandriluited 
ehk kriivad Agusalus, Põhja-Euroopa üks suurimaid soostikke Puhatu ning 
meie üks esinduslikumaid laialehiseid loodusmetsi Porunis  2 .

Alutaguse rahvuspark pindalaga 43 568 hektarit moodustati 11 kaitseala  baasil. 

Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus ning seikluspark

Alutaguse matkaklubi  3  pakub koolidele laia valikut tegevustest alates tõsisest õppe-
kava järgivast programmist kuni põneva meelelahutuseni  4 . Üks õppekäikudest vaatleb 
Ida-Virumaa võlu ja valu: siinne loodus väärib imetlemist ja kaitset samal ajal kui  kogu 
Eestit teeniv majandustegevus nõuab oma. Kus on tasakaal? Ida-Virumaa on õige koht, 
mida koos õpilastega külastada ning mõtiskleda looduse ja majanduse suhete üle  5 . 

Keskuses on soodne majutuskompleks ja söögimaja. Kui on võimalust, saab siin öö veeta 
ja  Ida-Virumaad avastada veel mitmel päeval. 1  Kurtna järvistu on eesti 

suurima järvede tihedusega ala
2  Poruni laialehine loodusmets 

Alutaguse rahvuspargis.
3  Alutaguse matkaklubi pakub 

koolidele õppeprogramme
4  Alutaguse seikluspark
5  ida viru tööstusmaastik
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vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WPXLoX6Mmwz5RqGe
2IcrPxFJLBV_jiM_&ll=59.14057673385368%2C27.21107219999999&z=11

KASuliKuD viiteD:
Alutaguse Rahvuspark: https://kaitsealad.ee/est/alutaguse-rahvuspark
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/pohja-eesti/alutaguse-rahvuspark
ida-virumaa: https://reisile.postimees.ee/130042/ida-virumaa-kumme-ponevamat-
vaatamisvaarsust
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Foto: Riina KotteR 

Ida-Virumaa
Tallinn Kurtna järvistu Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus 
 Iisaku Kihelkonna muuseum Avinurme Tallinn
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6  iisaku muuseum
7  Avinurme puiduait
8  Avinurme muuseumrong

Ida-Virumaa
Tallinn Kurtna järvistu Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus 
 Iisaku Kihelkonna muuseum Avinurme Tallinn

2

7

8

KASuliKuD viiteD:
Alutaguse Rahvuspark: https://kaitsealad.ee/est/alutaguse-rahvuspark
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/pohja-eesti/alutaguse-rahvuspark
ida-virumaa: https://reisile.postimees.ee/130042/ida-virumaa-kumme-ponevamat-
vaatamisvaarsust
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Iisaku Kihelkonna Muuseum

Iisaku muuseum  6  oma mitmekesisuses pakub teelisele  tõelise üllatuse. Siin 
saab teavet vadjalastest, poluvernikute tulemisest ning olemisest. Väljapanek 
tutvustab kohalikku ajalugu: ajalooline kooliklass koos ülevaatega aabitsatest 
läbi aegade, mitu tuba talutööriistadega jpm. Kihelkonna muuseum pakub 
õppeprogramme ja töötubasid, sh tutvustatakse taimedega värvimise 
põhitõdesid. 

Puutööpealinn Avinurme 

Avinurme Puiduaidas  7  näeb kõike, mida saab teha puust – pastakahvast 
kuni tualettruumi puidust kraanikausini välja!  Siit saab rentida koolitus-
ruume ja tellida 8 erinevat töötuba, et õppida laastukorvi punumist, väikeste 
laastuehete valmistamist, leivapõrsa küpsetamist, kalosside maalimist jpm. 

Maailma lühim raudtee 

1926–1972. aastal Avinurmet läbinud kitsarööpmelisest Sonda-Mustvee 
raudteest  8  on tänaseks saanud turismiatraktsioon. Kunagisest taristust on 
taastatud 178,5-meetrine lõik, raudteesild ja rong. Huvilised saavad nostal-
giasõitu teha maist oktoobrini. 

Foto: avinuRme.ee
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vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WPXLoX6Mmwz5RqGe
2IcrPxFJLBV_jiM_&ll=59.14057673385368%2C27.21107219999999&z=11
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Naissaar pakub huvitavaid matkaradu loodusesõbrale ja seiklejale

Naissaar on valdavalt kaetud okasmetsaga. Saare ida- ja lõunarannikul on puhta 
liiva ning looduslike rannaroosidega kaetud rannad 1 , metsa varjus leiab kivikül-
ve ja rändrahne  2 . Saarel asub mitu sood, mis kõik on arvatud  ürglooduse objek-
tideks. 1995. aastal loodi siin Naissaare maastikukaitseala. 

Naissaare pikkus on 11, laius 4 kilomeetrit, saarel on kolm 10–13 km pikkust tä-
histatud matkarada: loodusrada, kultuurirada ja militaarrada, Kohalikust turis-
mifirmast võib tellida giidiga jalgsi- või rattamatka looduses, aga ka ekskursiooni 
nõukogudeaegses kastiautos.

Saare põnevat militaarajalugu kohtab pea igal sammul

Oma asukoha tõttu on Naissaarel läbi aegade olnud oluline kaitsefunktsioon. Pee-
ter Esimese ajal ehitati  suurtükipatarei, et sulgeda Soome lahelt ligipääs Tallinnale. 
Saare lõunaosast leiab mahajäetud nõukogudeaegse miinitehase, samuti on päran-
diks kitsarööpmeline raudtee  3  ajast, kui saar oli Nõukogude sõjaväe valduses. 
Täna viib rohtunud raudtee matkaja tutvuma saare looduse ja militaarpärandiga. 

Naissaar
Tallinna Lennusadam Naissaar Tallinna Lennusadam

3

2

vaata asukohta kaardilt: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16tHJDCXaX1SwHUfcLeA
KpYfSLq0kgZG6&ll=59.5717278%2C24.523342200000002&z=13

KASuliKuD viiteD:
Naissaare infoleht: 
http://www.naissaar.eu
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Foto: Heli illipe SootaK

1  Naissaare liivarand
2  Põlendiku kivi
3  Kitsarööpmeline raudtee
4  inimese laotud kiviriidad   

      Naissaare metsas
5  Suured liivakünkad
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