
LAUPÄEV
10:00 – 10:30 Salumäe
Loovkoda – Metsküla 
Alustame sõitu loovkoja eest
asfaldilt vasakule poole 0,84km
sõitmisega. Niimoodi jõuame
väikese languse all ristmikuni,
kus märgid näitavad vasakule
SAASTNA 5(60). Keerame
vasakule Saastna peale. 

Seda kruusateed saame sõita 4,14km 
jõudmaks peateeni, kus vasakule näitab 
SAASTNA 1 ja paremale TUUDI 13(61). 
Siinkohal sõidame paremale Tuudi poole 
2,07km, peale mida läheb kruusatee 
asfaltteeks üle.

Veel 0,16km asfaltteed ja peale seda
jääb vasakule poole teed
parkimiseks laiem koht koos
infotahvliga ning selle taga asubki
külaplats(62).

11:00 – 11:35 Metsküla – Tuudi pood
Metskülast Tuudisse jõudmiseks jätkame sõitu külaplatsi juurest samas suunas ning läbime 10,8km 
mööda asfaltteed. Enne Tuudi poodi ületame Risti-Virtsu maantee!

11:50 – 12:35 Tuudi pood – Suitsu vaatetorn
Tuudi poe juurest vaadatuna hakkame sõitma 
paremale maanteega paraleelsele teele(63). Seda 
vana maantee lõiku sõidame 1,56km ja siis keerame 
vasakule päris maantee poole. See on ühtlasi teine 
võimalus vasakule keeramiseks (mitte arvestades 
bussipeatusesse minevat jalakäijate teed).
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Ületame Risti-Virtsu maantee päeva jooksul juba teistkorda kruusateele. Kruusateed mööda 
sõidame otse 3,03km jõudmaks kruusateede ristmikuni(65),kus paremale näitab TALLINN-
VIRTSU maanteele ja vasakule KIRIKUKÜLA peale. Vahetult enne ristmikku on jõeületus mööda 
punaste reelingutega silda(64).   Keerame vasakule ja sõidame 0,6km kruusateed, jõudmaks 
järgmisele ristmikule(66). 

Sellel ristmikul jääb vasakule poole teed tellistest mahajäetud laudahoone ja paremat kätt on 
kiviplaat katusega samuti pooleldi mahajäetud küün. Otse oleval elektripostil on tühi teenime silt. 
Keerame siin paremale suuremale teeharule.

1,93km pärast jõuame välja asfalteele(67) suurte heinapallihunnikute lähedal, kus teeviit näitab 
vasakule meie järgmise sihtkoha Suitsu silla poole. Sõidame algul 1,45km mööda asfaltteed ja 
lõpuks 1,05km kruusateed jõudmaks sillani. Enne silda vasakut kätt on plats vetteminemise silla ja 
tualetiga. Üle silla on vaatetorn, kus varem kohalejõudnud võiksid soovi korral esmajärjekorras ära 
käia.
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13:20 – 13:45 Suitsu vaatetorn – Birgiti trahter
Sõidame tuldud teed mööda tagasi, kuid heinapallide juures ei keera kruusateele, vaid jätkame sõitu 
otse mööda asfaltteed. Kokku sõidame 6,86km jõudes välja peateele(68). Ristmikul näitab silt  
kirikuküla poole suunda, kust tulime. Keerame siinkohal paremale ja saame sõita veel 1km 
jõudmaks Risti-Virtsu maanteeni(69). Maanteel keerame vasakule ja sõidame 0,35km vasakut kätt 
jääva tahtrini.

14:30 – 14:40 Rattasõit Birgiti trahter – Lihula mõis

Trahtri eest sõidame tuldud teed tagasi
0,35km ristmikule, kust seekord keerame
vasakule. Sõidame 0,9km jõudes
mäkketõusu lõpus omanäolise
arhitektuuriga vallamaja ette(70).
Vallamaja eest keerame vasakule, kus
tellingutes mõisahoone paistab(71).

Mõisa taga on linnuse varemed, tualett ja plats.

15:15 – 15:25 Lihula Mõis – Narma

Mõisa juurest hakkame algul sama teed pidi
tagasi sõitma(72), kuid ei keera paremale
mäest alla, vaid sõidame otse mööda
ajaloolist peatänavat edasi. Mõisa eest
lugemist alustades, tuleb sõitu 1,5km enne,
kui keerame vasakule Soo tänavale(73). 
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Enne Soo tänavat keerab paremale poole Karja tänav, 
mille ees on valge rattaremonditöökoja silt. Soo tänavat mööda sõidame lõppu  tööstushooneteni 
välja(74).

16:25 – 17:35 Narma – Tuudi raba vaatetorn
Narma juurest hakkame liikuma sinna suunda, kus maja ees lipud lehvivad, valget värvi majast 
vasakult või paremalt mööda(75) ja asfalti mööda 1km vändata kuni peateeni välja. Ületame Lihula-
Pärnu maantee otse(76)ja jätkame sõitu 3,8km mööda endist raudteetammi, mis nüüdseks kitsas 
kruusatee. 

Vasakule keerame ära esimeselt kruusateede
ristmikult(77), kus on võimalik keerata nii
vasakule kui paremale. Eelnevalt on 2
ristumist, kus on võimalik keerata, kas
vasakule või paremale aga mitte mõlemat
korraga.
Järgnevalt sõidame peateelt mahakeeramata
9,9km jõudmaks Tuudi raba
vaatetornini(79). 

Teele jääb seejuures üks 
eksimisvõimalusega kurv(78), kus meile 
vajalik peatee keerab paremale ja 
vasakule maha keerava pea samalaia 
kruusatee ees on 7t massipiirangu märk.
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Oleme kohale jõudnud, kui vasakule
näitab silt Tuhu raba matkarajale.

17:55 – 18:15 Rattasõit Tuudi raba – Paadrema kirik
Liigume sama teed mööda
edasi, jõudes niimoodi
1,12km pärast maanteeni,
mille ületame otse värskelt
taastatud kruusateele(80).
Sõidame otse 3,56km kuni
vasakut kätt jääb tellingutes
Paadrema kirik, mille juures
teeme peatuse(81).

18:30 – 18:50 Paadrema kirik – Mõtsu kauplus
Kiriku juurest jätkame teed samas suunas. Kõigil ristumistel 
kõrvalteedega hoiame otsemat suunda. Sõidame algul 2,7km 
kruusateed ja siis veel 1,9km asfaltteed läbi kahe asula. 

Mõtsu bussipeatuses näitab kaupluse
silt paremale esimese hoone juurde(82).
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19:00 – 20:10 Mõtsu kauplus – Paadipesa
Kaupluse juurest jätkame teed mööda asfaltteed samas suunas(83), kuid juba 0,08km pärast 
keerame paremale kruusateele peale asula lõpu märki(84). 

Sõidame 1,18km kuni jõuame tee
hargnemiseni(85), mille keskel on
teenimetus Kidise-Kanamardi tee.
Valime vasaku haru, midamööda
sõidame 3km, peale mida võib
tekkida küsimus ristmiku juures,
kus parem haru keerab suuremate
põllumajandushooneteni. Jätkame
seal sõitu otsesuunas.

Kanamardi tee ristmikust 6,6km kaugusel
jõuame mittemidagi ütleva ristmikuni,
kust otse enam ei saa(86). Ristmikul on
vasakul, paremal ja otse
kuusenoorendikud. Keerame siin ristmikul
paremale.

Sõidame edasi 1,86km ja jõuame teistkorda 
ristmikuni, kust otse edasi ei saa(87). Paremat kätt
jääb juba tuttav Kidise-
Kanamardi teesilt. Keerame
siin vasakule.
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Peale 1,8km sõitu jõuame järjekordselt ristmikuni, kust otse edasi ei saa(88). Siinkohal on vasakul 
pool teed kollase SÕERU sildiga elektripost. Keerame siin paremale TÕHELA sildi poole.

Viimased 3,36km mööda suuremat teed,
ja saame keerata paremale, kuhu näitab 
vasakut kätt olev silt paadipesa poole 
või paremat kätt olev silt tõhela järve 
puhkekoha poole(89). Sõidame 
viimased 0,4km järveni.
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