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Teejuhis on metsa matkarada 
jagatud 8 osaks:

1   RIIA JA RIIA PIIRKOND 

2   GAUJA RAHVUSPARK 

3   PÕHJA-GAUJA METSAALA  

4   VECLAICENE METSAALA 

5   HAANJA KÕRGUSTIK 

6   SETOMAA 

7   PEIPSI JÄRVE RANNIK  

8   PÕHJA-EESTI RANNIK .

Iga osa on trükises tähistatud eri 
värviga. 

Metsa matkaraja ~1060 km on 
jagatud 50 ühepäevaseks lõiguks. 
Iga lõik on võimalik läbida ühe 
päevaga, kuid pikemate lõikude 
puhul on ära toodud soovitused, 
kuidas soovi korral lõik kaheks 
päevateekonnaks jagada. 

IGA LÕIGU KIRJELDUS SISALDAB: 

KAART 

Metsa matkaraja marsruut   

Lõigu algus- ja lõpp-punkt   

Kõige põnevamad kohad on
märgitud kui “Vaatamisväärsused”  1  

Piirkonnas pakutavad teenused 

    (bussipeatused), 

      ja    .

PRAKTILINE INFO SISALDAB: 

 Pikkus kilomeetrites

     Kestus: lõigu läbimiseks kuluv 
umbkaudne aeg

      Alguspunkt: mugav koht 
matkapäeva alustamiseks

       Lõpp-punkt: mugav koht 
matkapäeva lõpetamiseks; 
liikuda võib ka vastupidises 
suunas

  Marsruut: suurimad asulad

  Teekate

 Raskusaste:
     kerge
   keskmine
  raske

     Takistused: peamised 
looduslikud ja inimtekkelised 
takistused ja soovitused nende 
vältimiseks

     Võimalikud ohud: ole eriti 
ettevaatlik!

     Pea meeles!
 Oluline meeles pidada

 Valikud: alternatiivsed teed ja 
rajad, mida valida halva ilma 
korral või mõnes muus olukorras

     1   Vaatamisväärsused: kõige 
põnevamate paikade 
lühikirjeldused koos GPS 
koordinaatidega

TEENUSED:

Info    ja koordinaadid

           .

KUIDAS TEEJUHTI  KASUTADA

Info teenuste ja infrastruktuuri kohta leiad 
käesoleva teejuhi lõigukirjeldustest ja veebist 
baltictrails.eu 

  Majutuskohtade arv on eri lõikudes väga 
erinev. Info majutusasutuste kohta leiad käes-
oleva teejuhi lõigukirjeldustest. Toodud on ma-
jutuse nimi, koordinaadid ja    . Majutus tasub 
eelnevalt broneerida, eriti kõrghooajal. Talvel 
võivad aga osad kohad hoopis suletud olla.

Toitlustuskohtade arv on eri lõikudes 
väga erinev. Mõnes lõigus pole ühtegi 

söögikohta. Pea meeles, et mõned ettevõtted 
on avatud vaid suvel või kindlatel aegadel, see-
ga tuleks ette helistada. 

 Metsa matkaraja ääres või vahetuses lä-
heduses on üle 100 avalikult ligipääseta-

va, hästi välja arendatud ja tasuta puhkekoha. 
Puhkekohtades on varjualused, lauad, pingid, 
prügikastid ning lõkke- või grillimisvõimalus ja 
käimlad. Puhkekohad on ka paljude telkimis-
platside ja majutuskohtade juures, kuid nen-
de kasutamise osas võiks omanikelt eelnevalt 
luba küsida. Sümbol  märgib telkimisplatse. 
Sümbol    näitab, et puhkekohas on lubatud 
lõket teha ja grillida. 

 Poed on ainult tihedamalt asustatud piir-
kondades. Pane tähele, et mõnel metsa 

matkaraja lõigul pole terve päevateekonna või 
isegi mitme ulatuses ühtegi poodi. See teave 
on lõigukirjelduses kirjas. 

 Ühistransport (eelkõige buss, mõnes ko-
has ka rong) on matkaraja lähedal üld-

juhul olemas, kuid sõidugraafikud tuleb kind-
lasti eelnevalt üle vaadata. 
Lätis: www.1188.lv/satiksme,
Eestis: www.peatus.ee, www.tpilet.ee.
Riias ja Tallinnas võib kasutada linna ühis-
transporti. 
Eesti saartele saab paatide või väikelaevade-
ga: Prangli (www.tuuleliinid.ee),
Naissaar (www.monica.ee),
Pedassaar (mart.praks@gmail.com,
+372 5040792).

Lõigukirjeldustes ja kaartidel on märgitud ka:
pangaautomaadid    ,
apteegid  ja
lähimad turismiinfopunktid . 
Hädaabitelefon:    112!

TEENUSED JA INFRASTRUKTUUR



I  3  I

 Metsa matkarada koosneb 50 erinevast lõi-
gust, mis on käesolevas teejuhis kirjeldatud.

 Iga # lõik on vaadeldav eraldi, iseseisva 
teekonnana. Teejuhis on iga lõigu soovi-
tuslikud algus- ja lõpp-punktid märgitud 
sümbolitega  . Lõike kombineerides 
saad liita mitu lõiku üheks marsruudiks.

 Sõltuvalt oma huvidest ja võimalustest võid 
mõned lõigud liikuda ühistranspordiga. Võid 
ka majutuskohtade omanikega iseenda ja 
oma pagasi transpordi osas kokku leppida.

 Iga # lõigu trükitavad kirjeldused ja alla 
laetavad GPX-failid on saadavad veebis bal-
tictrail.eu.

 Metsa matkarada tähistavad puudel ja muu-
del objektidel olevad suunatähised   . 
Asustatud kohtades asuvad tähised kleep-
sudena   liiklusmärkidel ja teistel ob-
jektidel. Seal, kus metsa matkarada kattub 
mõne RMK rajaga   , on metsa matka-
raja tähistamiseks kasutatud teistsugust 
värvi. Tähistuse muutusest informeerivad 
matkajat spetsiaalsed infotahvlid. 

 Olulised vaatamisväärsused metsa matka-
raja ääres on tähistatud infotahvlitega.

 Metsastes piirkondades kulgeb matkarada 
piki väikseid metsa- või külateid, kui vähegi 
võimalik. Selleks, et rada toimiks ühtse, 
katkestamatu marsruudina, kulgeb see 

mõnes kohas asfalttee servas. Peipsi järve 
põhjakaldal ja Soome lahe kaldal kulgeb 
rada kohati kruusasel, kivisel, liivasel või 
võsastunud rannaribal. Linnades ja asulates 
kulgeb metsa matkarada kõnniteedel või 
tänava ääres. 

 Teejuhile lisatud kaardid aitavad sul metsa 
matkarajal orienteeruda. Võid ka kohalike 
käest juhiseid paluda.

KUIDAS MA LIIGUN MÖÖDA 
METSA MATKARADA, 
KUI JÄTAN OMA AUTO 
ALGUSPUNKTI?

 Kui võimalik, kasuta ühistransporti, et auto 
juurde tagasi saada ning suundu sealt ma-
jutuskohta või mõnda teise sihtkohta.

 Võid majutuskoha omanikuga transpordi-
teenuse kokku leppida: pererahvas võib su 
sõidutada su autoni või vajadusel sulle järgi 
tulla.

 Koos matkates võib jätta ühe auto lõigu 
lõpp-punkti ning teise alguspunkti. Nii saad 
kasutada lõpp-punktis olevat autot, et min-
na järgi alguspunktis olevale autole.

KUIDAS METSA MATKARAJAL MATKATA

 Osa metsa matkarajast kulgeb Vidzeme, 
Alūksne ja Haanja kõrgustikel, osa aga ma-
dalikel. Matkaraja madalaimad lõigud on 
merepinna kõrgusel, kõrgeim punkt asub 
Suure Munamäe jalamil (u 256 m ü.m.p.). 
Kõrguselt teine punkt on Drusku linnamägi 
(246 m ü.m.p.). Suur Munamägi on Balti 
riikide kõrgeim punkt.  

 Reljeef on eriti järsk Gauja jõe ürgorus ja 
selle lisajõgede orgudes, samuti Põhja-
Eesti klindi piirkonnas, kus järsk ja kivine 
paljandisein ulatub 56 m kõrgusele. Metsa 
matkarada lookleb Gauja jõe orus — Balti-
maade suurimas ja sügavaimas ürgorus — 
viie päevateekonna ulatuses. Ka Põhja-Eesti 
klindil, Toila ja Kunda vahel kulgeb rada viie 
päeva jooksul. 

 Metsa matkaraja äärde jäävad järgmised 
looduslikud vaatamisväärsused: Ehalki-
vi  — Baltimaade suurim rändrahn (930 m3), 
Valaste juga — Baltimaade kõrgeim juga (26 
m), Jägala juga — üks kõige võimsamaid 
jugasid Baltimaades. Gauja ja Piusa jõe 
orgudes kõrguvad majesteetlikud liivaki-
vipaljandid, milles on nii looduslikke kui 
ka inimtekkelisi koopaid. Piusa koopad on 
Baltimaade suurim inimtekkeline maa-alu-
ne koobastik. Soome lahe rannikul paljan-
duvad miljonite aastate vanused fossiilid.

 Metsa matkarada kulgeb läbi mitmete suur-
te metsamassiivide nii Eestis kui ka Lätis 
ning matkajad saavad tutvuda enamike Balti 
riikides esindanud metsatüüpide ja elu-
paigatüüpidega. Tee äärde jäävad arvukad 
jämedad puud eri liikidest ning mitmed 
puud, mis on seotud ajalooliste sündmuste 
või legendidega.

 Matkarada sobib hästi linnu- ja loomavaat-
luseks. Siin liigub Euroopa suurim imetaja – 
põder. Kui liigud vaikselt, võid kohata mets-
kitsi, hirvi, rebaseid, jäneseid, nugiseid, 
saarmaid, oravaid ja siile. Teel võid märgata 
hundi ja ilvese jalajälgi. Üsna tavalised on 
koprad, kes veekogude kallastel puid lan-
getavad ja oma kuhilpesi ehitavad.

 Linnuvaatlejad võivad märgata (või kuulda) 
valge- ja must-toonekurge, väike-konnakot-
kast, rukkirääku, värbkakku, lehelinde, eri 
liiki kakulisi ja rähne, sh Euroopa suurimat 
— musträhni ning jäälindu. 

 Metsa matkarada kulgeb läbi kolme rah-
vuspargi. Gauja rahvuspark on vanim Lätis 
ning Lahemaa rahvuspark vanim Eestis. 
Alutaguse rahvuspark on Baltimaade 15-st 
rahvuspargist noorim (2018). Metsa mat-
karajale või selle äärde jääb kokku u 40 
kaitseala. 

 Enam kui nädala jagu kulgeb metsa mat-
karada Peipsi järve rannikul. Koos Pihkva 
järvega on see Euroopa suuruselt neljas 
järv. Siin on kohalikud ammustest aegadest 
saati sibulaid kasvatanud. Hilissuvel ja va-
rasügisel müüakse kauneid sibulavanikuid 
teede ääres. Peipsi põhjarannikul on kuju-
nenud kuni 13 m kõrgused liivaluited. 

 Rajalt veidi kõrvale jäävad mitmed Põhja-
Eesti väikesaared, nt Pedassaar, Prangli, 
Aegna ja Naissaar, mis sobivad lühemateks 
matkadeks, õppimaks tundma saarte loo-
dust ja kohalikku kultuuri.

 Looduskatastroofid on Baltimaades ebata-
valised. Sügiseti ja talviti võib olla tugevaid 
torme. Rannikul pole tõusu ega mõõna, mis 
võiks rannas liikumist segada. Tugevate 
tuulte ja tormidega veetase siiski tõuseb. 

 Suvel võib merevee temperatuur soojeneda 
18 °C-ni või enamgi. Siseveekogudes on vesi 
tavaliselt soojem. Nii suvel, kevadel kui ka 
sügisel võib olla pikemaid sajuperioode, mil 
ilm läheb jahedaks, seega vaata enne teele 
asumist ilmateadet. 

 Eestlased ja lätlased armastavad käia met-
sas marjul ja seenel. Korjatakse ka erine-
vaid taimi taimeteede jaoks. 

METSA MATKARAJA LOODUS







RIIA JA RIIA PIIRKONNA
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD
• Riia vanalinn – UNESCO maailmapärand
• Vabadussammas ja Läti Rahvusooper
• Riia Keskturg – ajaloolised õhusõidukite ehk tsepeliinide angaarid
• Vērmane aia kultuuri- ja looduspärand
• Tērbata juugendstiilis majad
• Läti Etnograafiline Vabaõhumuuseum
• Baltezersi järve pumbajaam – tööstuspärand
• Anna Ludiņa Kunstnike aed
• Inčukalnsi jahiloss
• Inčukalnsi Kuradikoobas
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GAUJA RAHVUSPARGI
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD
• Koiva jõe ürgorg – Baltimaade sügavaim 

jõeorg
• Sigulda – üks populaarsemaid turismi-

sihtkohti Lätis
• Sigulda bobi- ja kelgurada
• Sigulda rippraudtee 43 m kõrgusel Koiva 

kohal
• Sigulda, Krimulda, Turaida ja Cēsise 

(Võnnu) keskaegsed lossid
• Gutmani koobas – Baltimaade suurim 

grott

• Līgatne loodusrajad – võimalus vaadelda 
Baltimaadele iseloomulikke looma-

    ja linnuliike
• Līgatne paberitehase asula – tööstuspä-

rand
• Nõukogudeaegne salapunker Skaļupes
• Cēsise keskaegne vanalinn
• Velnala, Kūku, Zvārte, Ērglu ja Sie-

tiņiezise paljandid – kõige muljetavalda-
vamad liivakivipaljandid Lätis

• Valmiera – Gauja rahvuspargi põhjavärav
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PÕHJA-KOIVA METSAALA
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD

• Koiva järskudel kallastel asuv Tunnete Seikluspark – kõrgel puude vahel 
kulgev rada ja Valmiera keskuses asuv paljajalu käimise rada

• Strenči külje all asuv sild üle Koiva jõe
• Strenči – traditsiooniline parvepoiste linn
• Seda – sotsialismiaegses ehitusstiilis valminud linn ja Stalini-aegne 

klassitsistlik arhitektuur
• Cirgaļi sisemaaluited ja vaatetorn
• Zvārtava loss – neogooti stiilis loss, ehitatud aastal 1881
• Trapene lehiseallee
• Kalamecu-Markuzu orud – maalilised orud koskede ja väikeste koobastega
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VECLAICENE METSAALA
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD

• Alūksne kõrgustiku maastik küngaste ja järvedega
• Ape ajalooline keskus – dolomiithooned ja munakiviteed
• Korneti-Peļļi ürgorg – Läti üks muljetavaldavamaid liustiku sulamisel tekkinud 

maastikke
• Drusku linnamägi ja Dzērve mäe vaatetorn
• Nõiakaljud Vaidava jõe kaldal
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HAANJA KÕRGUSTIKU
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD

• Haanja looduspark – vahelduvad vaated ja kaunis loodus
• Suure Munamäe vaatetorn
• Baltimaade kõige kõrgemas kohas asuv kohvik
• Traditsiooniline suitsusaun – UNESCO vaimne kultuuripärand
• Nopri talu – kohalik piimatoodete tootja
• Vana-Vastseliina piiskopilinnuse varemed ja palverännumaja
• National Geographicu kollased aknad Haanjas ja Vana-Vastseliinas

I  44  I

















I  52  II  52  I

SETOMAA
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD

• Unikaalne kultuur: traditsioonid, arhitektuur, käsitöö, keel, köök
• Seto leelo – setode traditsiooniline mitmehäälne laul, UNESCO vaimne kultuuripärand
• Rikkalikud seene- ja marjakohad
• Piusa jõe ürgorg, koopad ja nahkhiired
• Härma müürid – Eesti kõrgeimad devoni liivakivi paljandid
• Mustoja maastikukaitseala
• Seto muuseumid
• Värska mineraalvesi ja ravimuda
• National Geographicu kollased aknad Obinitsas ja Podmotsas
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PEIPSIMAA
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD

• Peipsi – Euroopa suuruselt neljas järv
• Kavastu praam – ainus inimjõul seilav 

praam Baltimaades
• Emajõe märgala oma laudteedega
• Varnja, Kolkja, Kallaste, 

Mustvee  – vanausuliste külad, kus 
traditsiooniliselt kasvatatakse sibulaid

• Peipsi järve kalastustraditsioonid ja 
kalarestoranid

• Alatskivi loss
• Kallaste liivakivipaljandid
• Peipsi tuletornid
• Avinurme käsitöökeskus
• Peipsi põhjaranniku liivarannad
• Alutaguse rahvuspark – Eesti üks 

metsasemaid ja soisemaid alasid
• Kuremäe klooster – kuulus 

palverännakute sihtkoht
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EESTI PÕHJARANNIKU
VAATAMISVÄÄRSED KOHAD

• Põhja-Eesti paekallas – kõige muljet-
avaldavam kivimite paljand Baltimaa-
des

• Kosed ja Põhja-Euroopa suuremad 
rändrahnud

• Tööstuspärand Kundas
• Lahemaa – Baltimaade vanim rahvus-

park
• Altja – traditsiooniline kaluriküla

• Käsmu – kuulus kaptenite küla
• Purekkari neem – Eesti maismaa 

põhjapoolseim punkt
• Militaarpärand – piirivalverajatised
• Pirita – Tallinna populaarseim kuurort 

ja olümpiakeskus
• Tallinna vanalinn – UNESCO pärand
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