
REEDE
10:00 – 10:20 Vatla baar – Vatla maalinn
Baari eest alustame sõitu paremale poole
kohalikule pinnatud külateele (1). 
Olles sõitnud vaid 0,55km jõuame kollast
värvi ja rohelise katusega maja juures teede
hargnemiseni, kus valime kolmest variandist
keskmise, otse mineva kruusatee(2).

Niimoodi jõuame 0,95km pärast välja
punastest tellistest maja hoovi, kust sõidame
samuti otse läbi(3).

Edasi sõidame kas 0,27km ja lõikame
vasakule rohusele teele või 0,37km ja
keerame seejärel järsult vasakule veidi
tagasitulevale pinnaseteele(4).

Jõuame niimoodi vanasse liivakarjääri, mille läbime 
seal olevat põhilist rada mööda. Karjääri lõpus läheb 
tee enne metsa järsult vasakule(5).

Peale karjääri sõidame 0,3km metsaalust
jõudmaks lagedale väljale, kus metsatee
ristub kruusateega. Ületame kruusatee otse
samuti veidi kruusasele teele(6). 

Sõidame selle tee lõpuni: mäest ülesse, pinnasetee 
lõppedes põllupealset rada mööda põllu vasakusse 
tagumisse nurka, kus paistab ringvalli osa 
infotahvliga.
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11:00 – 11:30 Vatla maalinn – Karuse kirik
Maalinna juurest sõidame sama teed mööda
tagasi esimese ristmikuni, kus seekord keerame
paremale(7).
0,66km pärast jõuame maanteele välja, kus
keerame paremale ja sõidame mööda maanteed
peaaegu lõpuni välja(8).

Peale suurt sinist 250m enne ristteed olevat 
VIRTSU ja RISTI poole juhatavat märki keerame 
0,1km pärast paremale KINKSI-KÕMSI teele(9).

Kinksi-Kõmsi teed saame sõita lõpuni välja,
sealjuures 0,8km pärast ületame kruusatee
ristmiku otse(10). Enne maanteele välja
suubumist jääb Karuse kirik paremat kätt. 

11:55 – 12:00 Karuse kirik – Kinksi külaplats 
Alustame sõitu tuldud teed mööda tagasi esimese 
ristmikuni, kus nüüd keerame vasakule(11).

0,15km pärast jääb vasakut kätt Kinksi külaplats
ujumistiigiga(12).
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12:25 – 12:45 Kinksi – Kõmsi 
Sõidame alustuseks 0,15km tuldud teed tagasi
selle ristmikuni, kus 2 korda juba oldud. Seekord
keerame vasakule, sõitmaks 0,8km eelnevalt
tuldud teed(13). Jõudes asfaltteega ristumiseni
sõidame seekord otse edasi(14).

Vaid 0,8km pärast jõuame selle matka esimese 
Risti-Virtsu maanteeületuseni. Ületame tee otse ja 
jätkame Kinksi-Kõmsi teed mööda liikumist(15).

0,5km pärast ületame asfalttee otse, liikumaks
edasi mööda vana maanteed(16).

2km pärast jõuame eelnevast ristmikust veidi 
suuremale, kus ees paremal üle ristmiku on Kõmsi 
õigeusu kiriku varemed(17). Keerame siin 
paremale ja 0,15km pärast järgmiselt platsilt 
veelkord paremale poe ja rahvamaja ette.

13:10 – 14:00 Kõmsi – Virtsu Unic Moto
muuseum

Sõitu alustame mööda tuldud teed tagasi
sõitmisega(18). Keda varemed huvitavad, võib
maakivist kiriku varemete juures käia enne
maantee ületust.

Kiriku juures olevalt ristteelt sõidame otse 
maanteeni ja ületame selle asfaltteele(19).
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Saame sõita vaid 0,3km kui jõuame tee
hargnemiseni(20). Vasak haru keerab hoovi sisse ja
parem suundub kortermaja poole, valime parema
haru. Jõudes 2 korrulise kortermaja ees oleva
peateeni, keerame paremale asfaltteele(21). 

Läbime veel 0,35km asfalt ja kruusateed 
jõudmaks järgmise peateeni(22), kus keerame 
vasakule ja saame juba 1,09km otse mööda 
asfaltteed sõita. 

Järjekordne keeramine tuleb vasakule Hanilaristi
bussipeatuse juurest, kus silt näitab Pivarootsi
peale(23). Kellel soovi Hanila kirik üle vaadata,
siis see asub sellest ristmikust otse edasi
sõites 0,2km kaugusel.

Edasi tuleb paremat kätt otsida 
RAUDTEETAMMI tee silti ja sellest mitte 
mööda sõita(24). Endise raudteetammiga 
ristumine on ühtlasi 2,2km peale Hanila risti. 

Keerame paremale.

Raudteetammi mööda sõidame Virtsuni välja.
2,05km pärast läheb tee asfaltteeks üle(25). Seda
mööda sõidame kuni oleme ületanud lahte ületava
tammiosa.
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Vahetult peale veeületust keerab asfaltteelt
paremale maha pinnasetee(26), mida mööda
liigume Virtsu keskuse poole edasi.
Peale 1,27km pinnase ja kruusatee läbimist jõuame
välja asfaltteele, kus keerame paremale(27). 

Vähem kui 0,1km pärast jõuame kahe 
järjestikuse asfaltteede ristmikuni, kus valime 
teise vasakule mineva tee(28). Paremat kätt 
võsas on siin mahajäetud sinise tendiga 
kaubaauto.

Unic-Moto muuseum on 0,75km kaugusel,
vahetult enne maanteele väljajõudmist vasakut kätt
olevas hoones. Muuseumi külastuse järgselt saab
ära käia üle tee olevas Virtsu linnuse varemetes,
selleks tuleb üle maantee minna(29), sõita mööda
alexela tanklast ning järgmise hoone eest keerab
tee paremale(30) jahisadama ja seejärel vasakule varemete poole(31). Varemete juures saab ka 
ujuda.
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14:55 – 15:05 Unic Moto muuseum – Anni
pubi
Muuseumi juurest maanteelt sõidame edasi
vasakule sadama poole(32).  Pubi asub vasakut
kätt, 0,15km enne sadama piletikontrolli
väravaid. Pubi õuel on väljas plakatitel
karikatuurid. 0,1km enne pubi jäi toidupood,
mida saab vajadusel enne ja peale sööki
külastada.

15:55 – 16:00 Anni pubi – Virtsu tuletorn
Tuletorni juures käimine on mööda Majaka tänavat, mis algab sadama piletikontrolli väravate 
lähedalt ja keerab vasakule poole(33). 0,1km pärast oleval esimesel hargnemisel jääme 
parempoolsele harule(34). 

Sedamööda saame sõita 0,48km, peale
mida oleme tee kolmeks hargnemise
kohapeal(35). Vasakpoolne eravalduse sildi
ja puutokiga suletud teeharu on see,
midamööda tuletorni juurde minna.
Sedamööda minnes hoiame vasakule, kuid
ei lähe ka päris kellegi hoovi. Niimoodi
jõuame 0,3km pärast tuletornini.

16:15 – 16:40 Virtsu tuletorn – Puhtulaid

Tuletorni juurest sõidame tagasi sama teed
mööda sadama juurde. Sadama juurest
keerame paremale(36) ja sõidame maanteed
mööda 0,55km kuni paremat kätt algava
tammi teeni, millele keerame(37). 
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Tammi teed sõidame 1,4km ristmikuni, kus
näitab pruun silt paremale Puhtulaid 1,5(38).
Keerame seal puhtulaiu poole.  0,5km pärast,
esimesel kurvil hargneb tee kaheks(39). Valime
parempoolse veidi laiema teeharu edasisõiduks.

 

Sõidame selle kruusatee lõpuni kus meid ootavad 
suletud autoväravad(40). Jalgvärav on aga avatud 
ning sealtkaudu saame sõita veel 1,2km edasi enne
kui hoonete ette jõuame.

17:10 – 17:50 Rattasõit Puhtulaid – Tooma II
tuulepark
Puhtulaiult sõidame sama teed mööda tagasi, tammi
teele aga ei pööra, vaid sõidame sellest otse üle(41). 

Seda kruusateed sõidame 0,9km jõudmaks juba
tuttava ristmikuni, kus paremat kätt võsas 
sinise tendiga kaubik(42). Seekord hoiame 
põhiteed ja ei keera vasakule ära. 

Niimoodi jõuame veel teise 0,9km asfalttee läbides
Risti -Virtsu maanteeni, kus keerame paremale(43).

Siinkohal on otsustuskoht, kas minna pikemale 
maastikurajale või sõita mööda asfalti. Kui 
soovida maastiku, siis tuleb 0,42km pärast 
maanteelt maha keerata, see on peale 
kaitsereelingute lõppu(44,45).
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Maastikurajale keeramine:

Maastikurada hargneb kohe alguses kaheks, mere ja maismaapoolseks. Neist teine on kindlalt 
läbitav kuid esimene osaliselt läbi sõitmata ja sisaldab ojast läbisõitu. Rada võib sõita GPS’i järgi 
või suhteliselt otse mööda rada. Kui majad eespool paistma hakkavad, siis algul tuleks jõuda 
vasakpoolsema majani ning veidi enne niidetud ala algust võtta suund parempoolse majade grupi 
juurde. Nende majade keskel oleva elektriliini alt on lubatud tee peale välja sõita. Edasi sõites 
jõuame kolmel korral välja suuremale teele ning iga kord tuleb teha parempööre. Esimene pööre on 
0,07km pärast, teine 1,84km ja kolmas 2,15km(46) pärast. Niimoodi sõites jõuame välja 
asfaltteele(47), kus tuleb keerata vasakule ning sõita vasakut kätt teise tuulegeneraatorini.

Tavagrupil tuleb sõita maanteed mööda 2,84km, kus peale SILLUKSE bussipeatust keerab 
vasakule Karjääri tee(48).

Karjääri teed mööda sõidame 0,35km, misjärel
enne karjääri väravateni jõudmist keerame vasakule
väiksemale asfaltteele(49).

Edasi sõidame asfaldilt maha keeramata(50) 
1,54km jõudmaks  vasakult teise 
tuulegeneraatorini.
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18:20 – 18:50  Tooma II tuulepark –
Kukerand
Tuugeni juurest jätkame teed mööda asfaltteed
samas suunas. Asfalt läheb peagi üle kruusaks
ning pika sirge tee lõpus (mille kõrval oli
kunagi lennuväli) hargneb tee kaheks(51).
Valime parempoolse haru, kuhu näitab väike
sinine matkatee märk. Järgmine kruusateelt
mahakeeramine on 1,77km pärast ning
lihtsasti möödasõidetav(52). Enne seda
vasakut kätt on väike lohk maas, kust keegi
liiva võtnud ning mahakeerava tee ees valge
Tõnni eramaa silt.

Järgnev 2,15km pikkune lõik tuleb läbida põhimõttel 
püsime suurimal teel, hoovi sisse ei roni.  Õige randa 
ärakeeramine(53) oleks kohas, kus paremat kätt lõppeb
valge maas lebava nööriga piiratud loomaaedik ära. 
Antud kohast on lihtne mööda sõita. Seega kui jõuame 
TEISELE parkimiseks mõeldud kruusaplatsile, oleme 
kukerannast 0,04km mööda sõitnud. Parkimisplatsi 
väraval on valge silt(54) koha talu maade kohta.

19:05 – 19:15  Kukerand – Ranna Rantšo
Rannast liigume samas suunas edasi väravate
ja parkimisplatsi poole. Parkimisplatsil on
nurga taga peidus kuivkäimla. Edasi läheme
ainsat parkimisplatsilt väljuvat teed mööda
otse(55). Sõidame tuuleveski juurest mööda
ja jõuame ristmikuni(56), kust otse ei saa,
keerame vasakule ning kohe paremat kätt
heinapalliest valli taga on Ranna Rantšo(57).
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19:55 – 20:20  Ranna Rantšo – Salumäe Loovkoda
Rantšo eest jätkame teed samas
suunas, jõudes niimoodi 1,76km
pärast peateeni, kus keerame
vasakule(58). Peateed mööda tuleb
sõita 4,25km Loovkojani(59).
Vahetult enne loovkoda on vasakul
pool teeääres RMK puhkekoht ja
peale seda üksik kivi, mille ees
punase-valgetriibuline liiklusmärk.
Peale seda järgmine sissekeeramine
vasakule on Loovkoja oma.
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