
Aegviidu-Kõrvemaa recreation area

telkimisala; camping area

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

LIIAPEKSI-AEGVIIDU MATKARADA
AEGVIIDU-KÕRVEMAA PUHKEALA

ebatasane maa; uneven ground

Liiapeksi–Aegviidu matkarada asub Põhja-Kõrvemaa 

looduskaitsealal ja on 36 km pikkune. Punase raja-

märgistusega (punased värvitäpid või punased lindid 

puudel) tähistatud matkarada algab Kuusalu vallas 

Liiapeksil Peterburi maantee ääres ja lõpeb Aegviidu 

alevi külje all. Rajalt hargneb kaks kollasega tähistatud 

silmusekujulist loodusrada – Paukjärve ja Jussi loodus-

rada. Matkarda on osa 79 km pikkusest Kõrve rajast. 

Rada kulgeb mööda Põhja-Kõrvemaa kõrgete ooside ja 

mõhnastike rikast maastikku läbides kolm järvederüh-

ma – Järvi, Paukjärve ja Jussi järvestikud ning laukaroh-

ke Kõnnu Suursoo. Kuigi matkarada saab läbida ka ühe 

päevaga, on siiski sobilik meeldejäävaks loodusvaatlu-

seks varuda aega kaks matkapäeva. Selleks otstarbeks 

on rajatud mitmed looduskaunid telkimisalad. 

Liiapeksi-Aegviidu matkarada

Säästlikkuse sõnum

•	  Kavanda matk hoolega
•	 Arvesta igaüheõigusega
•	 Liigu jälgi jätmata
•	 Korista prügi
•	 Pese kuival maal
•	 Tee tuld, kus tohib
•	 Hoia koer rihmas
•	 Vaata, kuhu pargid

Matkaraja huviväärsused

•	 Järvi järved
•	 Kõnnu Suursoo
•	 Paukjärv
•	 Paukjärve oos
•	 Jussi järved
•	 Jussi nõmm
•	 Soodla jõgi
•	 Mustjärv
•	 Venemägi
•	 Riisakõrve raba
•	 Pikknõmm
•	 Harkasaar, -järv ja -raba
•	 Änni järv
•	 Linajärve mägi
•	 Linajärv
•	 Pukimägi
•	 Mustjõgi

Aegviidu–Kõrvemaa on väga mitmekülgsete loodus-

like võimaluste ja tingimustega puhkeala, mis laiub Pe-

terburi maanteest Tallinn–Tartu maanteeni. Puhkeala 

jääb mitme kaitseala territooriumile ning siinsetes 

metsades leidub nii soid-rabasid, järvi, oose kui ka 

orge. Tegemist on suurepärase piirkonnaga matkami-

seks ja niisama looduses viibimiseks igal aastaajal. 

Puhkeala keskus asub Aegviidus, puhkeala tutvusta-

vad infomaterjalid on koondatud Aegviidu teabepunk-

ti. Loodusteadlikkuse edendamisega (loodusharidust 

arendavate programmide ettevalmistamine ja läbiviimi-

ne looduses, loodusretkede korraldamine lastele ja loo-

dushuvilistele) tegeleb Aegviidu looduskeskus.  

Liiapeksi-
Aegviidu
matkarada

RMK Aegviidu teabepunkt:

Jaama 7, 74501 Aegviidu, telefon: 604 7212, 

e-post: aegviidu.looduskeskus@rmk.ee
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