REEDE 24. Juuli
7:00 – 7:25 Kogunemine TTÜ peamaja ees parklas. Toimub rataste laadimine veoautole.
Pakiauto võtab vastu vedamist vajavaid pakke.
7:25 – 7:30 Bussi peale minek.
7:30 – 9:15 Bussisõit TTÜ eest Lääne-Virumaale matka alguspunkti Lasila kooli juures.
9:15 – 9:40 Rataste veoautolt maha laadimine, pakiauto võtab vastu vedamist vajavaid pakke.
Toimub matkaks valmistumine.
9:40 – 10:15 Lasila mõisa ja kooli tutvustab direktor Katrin Murakas.
10:15 – 11:00 Rattasõit Lasila – Porkuni (10,6km, millest 3km asfalttee, 2,3km kruusatee ja 5,33km
kruusast metsateed).
Kooli parklast sõidame välja
piki pargi serva minevat teed
kuni pargi lõpuni. Ristmikult
keerame paremale asfaltteele.

ja sõidame seda mööda veidi alla
2 km, kuni paremat kätt paistab
karjäär. Selle sissesõitu tähistab
betoonist kaevuraketisest ja
kaevukaanest moodustatud
teeviit. Keerame seal järgmiselt
teelt vasakule kruusateele.
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Kruusa mööda sõidame
0,85km kuni maja tuleb
vastu. Maja väravate eest
pöörame paremale
metsateele.

Kruusast metsateed
sõidame 2,1km, misjärel
keerame vasakule.
Ärakeeramise koht on
teelõigul, mis on eelnevalt
700m olnud joonsirge.
Ühtlasi on see neljas
vasakule keeramise
võimalus, mitte arvestades
eelnevat kinnikasvanud
metsasihti.

Läbides 3,19km jõuame
veidi lagedama ristmikuni,
kus suurem tee jätkab
paremale ja veidi väiksem
tupiku märgiga tee tuleb
vasakult sisse. Ristmikul
kasvab üksik noor
vahtrapuu. Liigume veel
edasi mööda suuremat teed.
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Vaid 0,17km edasi sõites
jõuame ristmikuni, kust
keerame paremale.

Olles sõitnud 1,2km jõuame
asfaltkattega ristmikuni, mille
ületame otse asfaltteele.

0,2km edasi on 30 ala
alguse märk, mille
juurest hoiame
paremale.
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Järgmiselt 5 haruliselt
ristmikult keerame
vasakule.

Sõidame 0,42km mööda asfalti edasi
ja keerame väikese künka otsast
paremale kruusateele, mis peatselt
jõuab järve äärde. Keeramise koha
juures on vasakut kätt teed päevi
näinud ujumiskoha märk.

11:00 – 11:30 Ujumispaus Porkuni järve ääres.
11:30 – 12:30 Rattasõit Porkuni- Päästekooli harjutusväljak (14,6km, millest 3,6km asfaltteed,
5,5km kruusateed ja 5,5km kruusast metsateed).
Ujumast tulles sõidame sama
teed tagasi asfaltteele ja sealt
omakorda 0,42km kuni 5 harulise
ristmikuni.
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5 haruliselt ristmikult keerame vasakule mäest alla. Ja 0,15km pärast alt järve äärest otse ülesse.

Ülesse jõudes sõidame punase mõisahoone ja valge vana koolihoone vahelt läbi, valge maja lõpust
keerame paremale ja sõidame otse laugest mäest alla.
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Mäest alla ristmikule jõudes keerame vasakule ja 10m edasi sõites veelkord vasakule lahkumaks
Porkunist.

Edasi sõidame mööda
asfaltteed 1,35km
kuni kruusmanni
bussipeatuseni. Peale
peatust keerame
paremale asfaltteele.

Väntame 1,37km asfaltteed, jõudmaks suurema asfalttee ületuseni. Ületame selle otse farmi suunas.
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Farmi sisse ei sõida, vaid
põikame paremalt mööda.

Farmist möödudes sõidame nüüd juba kruusaks muutunud teed mööda 2,3km otse. Ära tuleb
keerata eritunnusteta ristmikul, mis on kolmas vasakule keeramise koht peale farmi lõppu. Esimene
vasakpöördekoht on tallu minev pinnasetee ja teine üle põllu minev kruusatee. Meie kolmas
pöördevõimalus on täiesti metsa vahel.

Sõidame 1,5km mööda
metsateed ja jõuame Y
kujulisele ristmikule, kust
edasi läheme paremat haru
mööda.
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Läbides 4,05km jõuame metsateelt välja T kujulisele ristmikule. Vasakul ees on põld ja kolmjalgne
elektripost, mille juurest keerame vasakule. Sõidame 0,42km põldude vahel esimese ristmikuni,
kust keerame paremale.

KIVI

Veel 0,8km põlldude vahelist teed ja jõuame Y kujulise ristmikuni, kus paremat kätt paistab
lagunava tuulekastiga talumaja. Keerame seal talumaja poole paremale. Kontrolliks on talu kõrval
liiklusmärk 30 ja 8t massipiirang.

Edasi sõidame 0,82km otsesihis mööda kruusa. Vasakpöörde koha tunneb ära, kui paremat kätt on
metallväravad ja läbi puude paistab puidust poolläbipaistev puukuuri sein.

8

Sõidame veel 0,55km kruusa
mööda esimese
vasakpöördekohani,
sealjuures ületasime jõe. Otse
sõites hakkaks asfalttee, meil
tuleb aga pöörata vasakule
keelumärgi alt sisse ja sõita
0,5km harjutusväljakuni.

12:30 – 13:30 Päästekooli tutvustab Vadim Ivanov.
13:30 – 13:40 Rattasõit Päästekooli harjutusväljak – Vao (1,4km kruusateed).
Harjutusväljakult sõidame välja
tuldud teed mööda. Jõudes
ristmikuni, keerame algul paremale
ja juba 0,1km pärast vasakule.

Sõites 0,66km jõuame asfaltkattega
ristmikuni, mille ületame otse kruusateele
(30 ala ja võrdsete ristmike märgi alt
läbi).
Vaid 0,1km pärast jõuame tornlinnuseni.

13:40 – 14:05 Vao tornlinnuse külastus. Linnuse ajalugu tutvustab Liis Mätas. Pileti lunastab igaüks
ise, pannes 1. korrusel olevasse karpi 1 euro.
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14:05 – 14:15 Rattasõit Vao – Kiltsi (3km, millest 2,9km asfaltteed ja 0,1km kruusa).
Linnuse juurest jätkame sõitu
samas suunas mööda
asfaltteed.

Järgmiselt 0,09km kaugusel
olevalt ristmikult keerame
kuuseheki eest vasakule.

Sõidame 0,4km otse
jõudes ristmikuni, kus
otse ees kasvab kask.
Sealt keerame paremale.
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0,47km pärast jõuame kergliiklusteega maanteeni, mille ületame otse.

1,8km pärast eelnevat ristmikku lõppeb asfalt otsa ning ühtlasi on mõis paremat kätt.

14:15 – 15:45 Kiltsi mõisa külastus (sisaldub osavõtutasus) ja lõunasöök (Mulgipuder, toorsalat,
leib, morss; sisaldub osavõtutasus). Mõisast räägib kooli vilistlane Moona Mürk.

15:45 – 16:30 Rattasõit Kiltsi – Kamariku karjäär (9,4km, millest 3km asfalttee, 3,8km kruusatee ja
2,5km metsa/põlluteid ja radu). Tugevatel võimalik minna 4,2km pikemale ringile (4,2km
kruusateid ja 0,5km põlluteed/rada enam ja 0,5km asfaltteed vähem kui tavagrupil).

Nii põhigrupp kui tugevad alustavad sõitu mõisa eest bussipeatuse juurest mööda sama teed. Nüüd
küll juba kruusateel.
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0,2km pärast jõuame esimese käänakuni. Põhigrupp järgib kruusatee suunda ja läheb vasakule,
tugevad aga keeravad paremale ja liiguvad edasi mööda pargi serva.

Tugevad

Tavagrupp

Siit edasi on põhigrupi raja kirjeldus, tugevate osa on 5 lk edasi.
Tavagrupi tee rohelisest puitmajast mööda

Vaid 0,25km pärast teeb tee hargnemise, otse läheb liikumiskeelu märgiga eratee ja paremale meile
vajalik põhitee haru.
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Seda kruusateed saame sõita 3,23km, misjärel jõuame Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maanteeni.
Maanteel keerame paremale ja sõidame sedamööda vaid 0,48km esimese parempöördekohani, kus
pruun silt näitab Punamäe peale.

Punamäe juurde saamiseks tuleb 0,04km peale maanteelt mahakeeramist vasakule metsateele
pöörata.

Siit alates on põhi ja
tugevate grupi rada
sama
Matkarada mööda
sõidame otse kuni
puhkeplatsini, kus olemas
DC ja suur püstkoda.

Platsi otsast infotahvli
juurest läheb rada vasakule
edasi. Kes soovib selle
kohapeal ronida jalgsi
trepist üles pealinnuse
platoo peale, kus näha vaid
kunagised valliosad. Meie
tee läheb trepi alt vasakule
mööda matkarada edasi.
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Mäest alla sõites jõuame sillani, mille
ületame.

Peale silda hoiame paremale
kaanjärve poole viivale rajale, mis
alguses üpriski rohtukasvanud.

Seda rada sõites ületame pisikese laudtee ja 0,3km pärast jõuame kohani kus hakkab pikem laudtee.
Selle kohapeal on maantee rajast 10m kaugusel. Otsime sobiva augu ja ronime maanteele välja.
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Maanteel liigume edasi paremale 2,53km. Asfaldilt keerame vasakule kohas, mida tähistab vaid
paremal raiesmikul olev üksik kask. See on ühtlasi esimene vasakule keeramise koht peale 39.
kilomeetriposti.

Läbides 0,7km põlluteed ja jõuame metsatukani, enne mida keerame paremale heinamaale, kus
vaevumärgatavad 2 rattapaari jälge. Seda põlluteed on 0,3km, peale mida jõuame karjääri äärde.
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Tugevate lisahaagi kirjeldus:
Piki pargi äärt minnes
ületame betoonsilla ning
peale seda tuleb juba
purdeületus. Purde
juurest läheb rada otse
samas suunas raudteeni.
Teiselt poolt raudteed
on kruusatee, mille
vasakut poolt mööda
liigume edasi.

Peale kolmandat paremat kätt
jäävat majapidamist keerame
vasakule kruusateele. See on
1,1km peale raudteed.

Edasi järgime peateed ja
sõidame seda mööda 4,6km kuni
paremat kätt jääva punase
plakist bussipeatuseni. Selle
juurest keerame vasakule.
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Järgmise sirge lõigu lõpus on vana vesiveski hoone, mille juurest keerame vasakule.

Edasi minnes tuleb ületada raudtee ja sõita peaaegu kuni maanteeni välja. Vaid 40m varem tuleb
pöörata paremale metsateele, kus matkaraja infotahvel. Edasine rada on põhigrupiga sama lk 13
keskelt.
16:30 – 17:00 Ujumispaus Kamariku karjääri ääres.
17:00 – 17:15 Rattasõit Kamariku – Rakke (4,3km, millest 0,8km asfalttee ja 3,5km kruusatee).
Karjäärijärve äärest
lahkume mööda
kruusateed.
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Sõidame 1,25km
jõudes niimoodi
maanteeni, kus vasakut
kätt kibuvitsapõõsad.
Seal keerame vasakule.

Asfalti saame nautida
0,8km, misjärel tuleb
keerata paremale karjääri
teele. See on asfaltteel
teine paremale
keeramise võimalus just
enne mõlemal pool teed
olevaid
möödasõidukeelu märke.
Seda poolkruus poolbetoon teed mööda
sõidame Rakkesse välja. Esimesena jääb Rakkes vasakut kätt suur punane korsten, mille jalamil on
vanade ringahjude varemed. Praegune lubjatehas, mida külastame, jääb meie tuldud tee otsa.
17:15 – 18:15 Rakke lubjatehast tutvustab Maikel Jätsa.
18:15 – 18:35 Rakke poepaus.
Pood on üle raudtee esimene maja vasakut kätt. 0,4km esimesest poest edasi on veel teine pood
(tugevad võiks järjekorra tekkimisel kasutada teist poodi).

Poed

Lubjatehas
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18:35 – 19:35 Rattasõit Rakke – Emumägi (16,3km, millest 11,5km asfaltteed ja 4,8km kruusateed).
Tugevatel võimalik minna 1,4km pikemat teed mööda (4 km kruusateid enam ja 2,3km asfaltteed
ning 0,1km põlluteed vähem kui tavagrupil).
Tugevatel on võimalik omal käel üles otsida Rakkes, Linnamäe teel asuv vaatetorn (BL:
58.978234, 26.259652 BL: 58°58′41.643″, 26°15′34.747″).

Kui alustada sõitmist esimese poe juurest, tuleb uuesti raudtee ületada ja sõita mööda peateed
1,16km jõudmaks asulast välja maanteega ristumisele. Selle ristmiku ületame otse.

Asfaltteelt paremale kruusateele keerame peale 3,16km asfalttee läbimist kohas, kus üle raiesmiku
paistavad kaks kollast halli katusega maja.
Järgneva kruusatee äärde jääb puitpinkidega lõkkekoht. Sellest kohast 200m edasi on kiireks
supluseks kõlbulik järv. NB! Kõnni vaid vetteminekusilla keskel.

Peale asfaldilt mahakeeramist on kruusateed 1,87km, misjärel jõuame asfaltkattega hargnemisele,
kus tugevate grupp keerab paremale ja tavagrupp vasakule.
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Tavagrupp

Tugevad

Siit edasi tavagrupi rajakirjeldus
Olles vasakule keeranud tuleb kohe paremale põlluteele keerata, saamaks lühimat teed mööda
asfaltteele, kus maanteel paremale keerame.

Maanteed mööda sõidame 5,17km Salla bussipeatuseni, kus keerame paremale asfaltteele.
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Kohe paistvate tellistest kortermajade juurest läheme paremalt mööda kruusateele.

Järgmisel kurvil olevate prügikastide juures hoiame paremale.

Prügikastidest 0,3km edasi tuleb tõus,
mille peal hargnemine. Valime vasaku
suurema haru.
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Edasi tuleb sõita 2,5km kruusa,
betoon ja asfaltteed jõudmaks
maanteeni. 0,1km enne
maanteed on mõtekas lõigata
otse maanteele. Kes maha
magab jõuab maanteele
omamoodi ridamaja juures ja sai
0,3km rohkem sõidetud.
Maanteel tuleb sõita vasakule
mäe poole

1,1km pärast asfalttee kõrgeimasse
punkti jõudes tuleb paremale Emumäe
poole keerata.

Parklast otse minnes jõuab vaatetornini.
Vasakule minnes päikesetõusumaja
juurde.

Tugevate grupi Tammiku-Emumäe rajakirjeldus
Tugevate grupp keerab peale esimest pööramist veel 50m edasi sõites uuesti paremale ja sõidab
seda teed mööda kollase majani.

22

Kollase maja eest tuleb keerata vasakule ja leida ülesse raja algus. Paarkümmend meetrit peale
metsa sisse minekut jääb peaaegu raja kõrvale paremat kätt Tammiku allikas.

0,15km läbides jõuab metsatee kruusateele välja, kust keerame paremale.

Olles läbinud 1,67km kruusateed
jõuame välja veidi suurema
kruusateeni kohas kus otse ees on
majata mantelkorsten. Mõisamaa
küla ajaloost rääkiv infotahvel on
paremat kätt.
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Seda kruusateed sõidame vaid
0,48km - metsatukani jõudes
keerame varsti paremale kohas,
kus kollane silt näitab Richard
Tombergi (esimese EV aegne
kindral) sünnikoha poole.

Järgmisel lõigul on 0,6km ja seejärel 3km pärast kaks veidi suuremat teedega ühinemist, kus
hoiame paremale peatee suunda.

Viimasest ühinemisest veidi alla 1km edasi jõuab tee maanteele välja. Maanteel tuleb keerata
vasakule ja vändata 3,8km kuni pruuni sildini, mis tõusu tipus ja näitab paremale Emumäe poole.
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19:35 – 20:00 Emumäe külastus. Kes soovib torni ronida, soetab 1 eurose pileti ise.
20:00 – 20:30 Rattasõit Emumägi – Kõrvelaane turismitalu (8,9km, sellest 4,9km asfaltteed ja 4km
kruusateed).

Emumäe juurest sõidame samale asfaltteele tagasi, kust tulime ning jätkame sõitu paremale mäest
alla.

Asfalti mööda sõidame kuni tee lõpuni, kus silt ja meie tee läheb vasakule SIMUNA 11 poole.

Peale simuna peale keeramist läbime päeva viimased 0,46km asfalti ja keerame enne esimesi
hooneid paremale kruusateele.
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Kruusateelt tuleb maha keerata 1,8km pärast kohas, kus teeristis põllul on suur 2m kõrgune kivi.
See on 2. paremale keeramise võimalus sellel lõigul. Peale paremale keeramist sõidame 1.6km otse
tee lõppu, kus on laagripaik.

20:30 – 21:00 Telklaagri ülesseadmine Kõrvelaane turismitalus.

Telkla siin või
vabalt valitud
kohas
SAUN
Dušš
TOAD
STAAP

SAUN

LÕKE

KÄMPAD
Looduslik äratus kell 4-5
hommikul kostub siit.
20:00 – 23:00 Grillimine ja õhtusöök (grillitud sealiha, kanaliha, toorvorstid, leib, tomat, kurk,
kastmed; sisaldub osavõtutasus). Saun ja ujumisvõimalus tiigis.
21:00 – 22:00 Külaline
23:00 – … Lõkkeõhtu koos pillimänguga. Lae alla MATKA LAULIK ja siis näed ka hämaras
lõkkeääres kaasa laulda ;)
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