Pühapäev, 26. juuli 2020
9:00 – 11:00 Äratus, hommikusöök (puder moosiga ja võileivamaterjal, kohv, tee, mahl; sisaldub
osavõtutasus), laagri kokku pakkimine.
11:00 – 11:15 Rattasõit Käbala – Äntu (3,6km, sellest 2,8km asfaltteed ja 0,8km metsateed).
Varajastel tugevatel võimalik teha hommikune lisaring (+3,4km kruusateed) Järaniku järve
ujumiskohta. Tugevate start vastavalt vormile ja soovitud pausi pikkusele.

Hommikust sõitu alustame kämpingu eest vasakule Väike-Maarja poole.

Sõita tuleb 2,8km esimese kruusateele mahapööramiskohani. Sellele eelneval kurvil jääb vasakut
kätt kiviaed.

KIVIAED
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Meie marsruut läheb edasi asfaltteega paraleelset metsateed mööda. Varajastel tugevatel on
võimalik käia Järaniku järve (Äntu tehisjärve) ääres ujumas ning vaadata kuidas hüljesel
kalakasvatuses läheb.

TAVAGRUPP
TUGEVAD UJUMA

Sellest ristmikust 0,7km mööda põllu/metsateed sõites näitab silt vasakule allikate äärde.

Tugevad jõudes järve ääres oleva tellistest hooneni omavad 3 võimalust. Parempoolne tee läheb
kalakasvatuse juurde, vasakpoolne tee läheb teiselpool järve oleva liivase ujumiskohani ning otse
saab trepist ka vette kasta.
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11:15 – 11:25 Äntu allikas. Jalasirutuspaus allika juures. NB! kivi on lahti!
11:25 – 11:35 Rattasõit Äntu allikas – Äntu linnukasvatus (0,7km, millest 0,3km kruusateed ja
0,3km metsateed).
Sõidame metsateed mööda 0,25km kruusateele välja, kus keerame vasakule mõisa viinavabriku
poole ja 0,1km pärast esimesel võimalusel paremale. 0,2km edasi sõites jõuame linnukasvatuseni.

11:35 – 12:05 Äntu mahelinnukasvatuse tutvustus.
12:05 – 12:30 Rattasõit Äntu linnukasvatus – Äntu järved (3,8km, millest 2,1km kruusateed ja
1,7km metsateed ja rada).
Linnukasvatuse juurest sõidame tagasi esimese ristmikuni, kust keerame nüüd paremale, mitte ei
sõida tuldud teed tagasi.
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Kruusateed sõidame 1,74km ja teeme teisel võimalusel vasakpöörde väikesele metsateele. (Esimene
võimalus olnuks keelumärgiga kruusatee).

Metsateel tuleb 1,07km pärast pööre paremale ja siis veel 0,12km pärast vasakpööre. Vasakpööret
me ei tee, vaid läheme otse ülipisikest rada mööda metsapoole.
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Niimoodi jõuame järve äärde, kus keerame paremale ning pidevalt vasakule järve kalda lähedale
hoides sõidame järve teisel kaldal oleva vetteminekusilla juurde. Sealt maantee poole mineva tee
ääres on plats varjualusega kogunemiseks.

12:30 – 13:15 Ujumispaus Äntu sinijärve ääres, võimalus jalutada teiste Äntu järvedeni.
Juhul kui soovid maastikku veidi sõita, sul on GPS taustakaardiga ning seda kasutada oskad, siis
järgnev rada oli maastikurattaga suuresti sõidetav (hargnemistel suurim rada):
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13:15 – 13:35 Rattasõit Äntu järved – Ebavere spordibaas (5,3km, millest 5km asfaltteed ja 0,3km
kruusateed).
Platsilt liigume maantee poole. Kruusateelt võib minna nii vasakule kui paremale, jõudmaks
maanteele. Maanteel suundume paremale Väike-Maarja poole. Jõudes maantee ristmikule, kust
vasakule Kiltsi peale ära keerab, tuleks meil otse edasi Rakvere poole liikuda, kuid mööda
kergliiklusteed. Selleks tuleb keerata korraks Kiltsi poole ja siis kohe paremale kergliiklusteele.
Kergliiklusteed mööda sõidame 0,7km kuni vasakut kätt jääb pruuni värvi Ebavere spordikeskuse
hoone. Selle taga lauluväljakul teeme snäkipausi.

13:35 – 14:20 Snäkipaus Ebavere mäe jalamil. Saateauto pakub snäkke (sisaldub osavõtutasus).
Palun arvesta, et erinevalt kahest eelmisest päevast ei ole tegemist korraliku lõunasöögiga, seega
pühapäeval pead ilmselt veidi toitu ka poodidest-söögikohtadest ise juurde ostma!
14:20 – 14:25 Rattasõit Ebavere mägi – AS Vireen (0,9km asfaltteed).
Mäe juurest jätkame sõitu mööda kergliiklusteed järgmise ristmikuni, kust keerame vasakule ning
sõidame paremat kätt katuseta kaarhalli taha jääva Vireenini.
14:25 – 15:50 AS Vireen külastus.
15:50 – 16:00 Rattasõit AS Vireen – Väike-Maarja keskus (2,7km asfaltteed).
Sõidame tagasi maanteele, kust jätkame sõitu määda kergliiklusteed vasakule Väike-Maarja suunas.
Sõidame keskväljakuni, kus vasakut kätt ümmarguse graniitkuuli otsas on Lurichi kuju.
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16:00 – 16:30 Georg Lurichi kuju juures tervitab meid Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.
16:30 – 16:35 Rattasõit Väike-Maarja keskusest alevi teise otsa (0,8km asfaltteed).
Jätkame sõitu samas suunas, rohelise Georgi söögitoa maja kõrvalt mööda. Sõidame kuni kollase
aiatehnika majani, mille eest keerame vasakule.

Sõidame alevi lõpuni, kuni vasakut kätt jääb kujudega aed. Arvestame, et tegemist on maanteega ja
paneme rattad eelistatult põllu äärde, et maantee kõrval olev muru jääks vabaks meil rääkimise
platsiks.
16:35 – 16:50 Sirje Lippasaar räägib omavalmistatud kujudest.
16:50 – 17:45 Rattasõit Väike-Maarja – Porkuni (13,2km, millest 4,9km asfaltteed ja 8,3km
kruusateed).
Kujude juurest sõidame 0,12km tagasi ning teeme enne surnuaeda pöörde vasakule. Niimoodi
jõuame maanteele välja, kus keerame vasakule Rakvere poole. Esimesel võimalusel 0,28km pärast
keerame paremale kruusateele vasakul oleva üksiku puu juurest.
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Maanteest alates saame sõita 3,45km kruusa, misjärel oleme külas asfaltteel rohelise
metallprügikasti juures. Sealt keerame vasakule.

0,1km pärast oleme ristmikul, kust jätkame teed paremale keerates.

Asfaltteed sõidame 2,2km keerates esimesel võimalusel vasakule kruusateele. See on vasakul pool
oleva teise põllumasiivi lõpust. Selle kohal on ka puidust kollase triibuga teeviit.
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Edasi tuleb sõita otse kuni jõuame porkunis tuttava 5 harulise ristmikuni, sealjuures ületame
2,17km pärast maantee.

Porkunis sõidame juba reedel läbitud teed mööda mäest alla järveni ning uuesti üles mõisa ja
paekivist väravatornini.

17:45 – 18:15 Porkuni Paemuuseumi külastus. Sisaldub
osavõtutasus. Paluks panna 1. korruse laual oleval nimekirjas
linnuke oma nime taha.

18:15 – 18:45 Rattasõit Porkuni – Tamsalu (9km, millest 8,4km asfaltteed ja 0,6km metsarada).
Porkunist lahkume sama teed mööda, mis reedelgi (Valge suure koolihoone vasakult mäest alla).
Mäest alla asfalttee ristmikuni jõudes on omeist otse Porkuni bussipeatuse varjualune. Selle juurest
läheme metsarajale, mille läbime otsesuunas lõpuni. 10m enne maanteele välja jõudmist jääb
vasakut kätt porkuni paljand. Maanteelt sõidame vasakule Tamsalu poole.

PALJAND
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1,5km maanteed mööda sõites jääb vasakut kätt Vistla mälestuskivi. Sellest omakorda 1,7km pärast
jõuame peateeni, kus paremale näitab Tamsalu poole. Meie ületame selle ristmiku otse. 0,1km
pärast hargneb tee kaheks ja me läheme edasi mööda vasakut haru kuni lõpuni.

Lõpus keerab tee paremale ja me liigume piki vana linnuvabriku territooriumi kuni ristmikuni, kust
otse ei saa. Hetkel kui paremat kätt jäävad vanad sissepääsu väravad on vasakut kätt kolhoosi
peahoone ja metsaserval valged varemed.
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Kanalast möödudes jõuame ristmikuni, kus paremat kätt katlamaja. Seal keerame paremale ning
järgmisest ristmikust vasakule.

Sõidame 5 kordsetest paneelmajadest mööda kuni tee lõpuni, kust tehnika alajaama juurest keerame
paremale. Tehnika tänavat mööda sõidame punane/roosa tellishooneni, mille järel keerame
vasakule. Otse ees on üks kahest poest.

Sõidame raudteeni ja ületame
selle tunneli kaudu. Enne
raudteed vasakut kätt kahe maja
kaugusel on teine pood.
Teiselpool raudteed hoiame
veidi paremale ja ületame tee.
Kukeloss on valgete
paemüüridega vare kuhu viib
jalgrada.
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18:45 – 19:30 Tutvumine Tammsalu 100 tamme pargi ja Kukelossiga. Võimalik poes käia.
Kukelossist spordibaasi juurde on mõistlik minna ületades raudteeülekäik ja siis teisest tänavast
vasakule sõita.

19:30 – 19:55 Rataste laadimine veoautole Tamsalu spordikompleksi parklas.

19:55 – 20:00 Bussi peale minek.
20:00 – 22:00 Bussisõit matka lõpp-punktist Tamsalu spordihoone(Tehnika 2a) eest TTÜ ette
Tallinnas.
22:00 – 22:30 Rataste maha laadimine veoautolt, pakkide laiali jagamine saateautost.
Päeva läbisõit on 41 km, sellest 26km asfalttee, 11km kruusatee ja 4km metsatee.
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