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EESTI JAAKOBITEE (CAMINO ESTONIA): Toomkirik - Pärnu Jakobi kirik - Ikla/Heinaste

PÄEV 2: SAKU - HAGERI

Päev 2 algab ehistusjärgus Saku Toomase kiriku eest, kulgeb mööda maanteeäärset kergliiklusteed ja keerab siis paremale väikesele maanteele. Üksnurme mõisa eest siirdume vasakule kohalikule matkarajale.

Kohalik matkarada ühineb peagi RMK teega Peräküla suunas. Teele jääb 2 lõkkekohta ja ujumiskoht. Tee jätkub suvilarajoonides: Kasemetsa, Kiisa, Roobuka, Aespa, kolmes viimases on kauplus.

Aespast liigume  mööda pisemat teed Sutlema mõisa, mille väravatorn on imeline ning park avar ja allikarohke, on piknikulaud katusega. Pöördume tagasi maanteele ja paari kilomeetri pärast jõuame Hagerisse.

Sinisega on märgitud öömajad ja teelt pisut kõrvale jäävad poed, vaatamisväärsused, alternatiivvariandid jne.

jrk.nrPäev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Juhised/ Teekonna kirjeldus info2

START Saku Toomase kirik Asub Laagri ja Tõdva tee ristmikul

FINIŠ Hageri Lambertuse kirik 23.2 Lõuna Kiisa või Roobuka poe juures; Ikaruse pood on koos kohvikuga

2 Üksnurme mõis 3.1

Mõis lagunenud,  lähedal seltsimaja: Rehe küün, matkaraja 

algus (Üksnurme-Metsanurme, ei ole RMK)

Saku kiriku juurest otse Tõdva suunas, peale Selverit paremale 

väikesele maanteele (Üksnurme tee), lõpus vasakule

2 Metsanurme lõkkekoht II RMK 2.9 RMK lõkkekoht kahe alaga, tagumisel alal ka ujumiskoht

Liigu alla keila jõeni (teele jääb mündileiukoht (rahapada)), 

ühinemine RMK Peraküla-Ähijärve teega.

2 RMK Metsanurme lõkkekoht I 0.8 Välja ehitamata lõkkekoht, infra puudulik liigu mööda RMK rada

2 Liha pood (Kiisa) 4.5

Tähistab teeristi, kust vasakule keerates saab toidupoodi ja 

raudteejaama. Camino ise jätkub otse

Jätka mööda RMK rada kuni Kasemetsa-Kiisa majadeni. 

Keeramine vasakule Tõdva Hageri teele. Kõnni, kuni jõuad 

keskusesse.

2 Kiisa AO

Toidupood: Kiisa AjaO 9-22, jääb teelt pisut kõrvale, teeb ca 

900 m aasa. Apteek poest üle tee. Kiisal on raudteejaam, siin 

on võimalik päevatee lõpetada ja Tallinna öömajale sõita, 

sõiduplaan on tihe.

Liha poe juurest vasakule 450 m. Raudteejaam on enne poodi 

vasakul.

2 Vembu-Tembumaa Camping

Majutus kõrval asulas Kurtnas, Camping ja caravan park, 20 

EUR, t. 53038037. Lähedal asub Mootorrattamuuseum.

2.1 km Liha poe juurest, vasakule ja otse. Tagasi rajale saab 

kaarega.

2 Roobuka (Meie Toidukaubad) 2.3

Tee ääres, avatud 10-21; Roobuka on nõuka stiilis 

suvilakooperatiivide rajoon

Liha poe juurest jätka otse, suvilarajoon, valdavalt kõnnitee 

olemas

2 Ikaruse kauplus Aespas 1.7

Paremal, tee ääres, Pood ja kohvik õuelaudadega 10-21 , 

kuivkäimla Jätka otse, suvilarajoon, valdavalt kõnnitee olemas

2 Sutlema mõis 5.7

Suur ja remontimata mõis kena pargi ja tiikidega; väravatorni 

kõrval pargis on katusega piknikulaud

Jätka otse, asula lõpeb, võid keerata paremale Aespa külateele, siis 600 

m pikem tee, aga maanteel ei pea käima. Mööda maanteed: Otse 

minnes on 3 km maanteel. Lõpus paremale ja veelkord paremale

2 Sutlema mõisa väravatorn 0.1 Infotahvlitega tähistatud konserveeritud torn Peale mõisa vasakule Väravatorni teele

2 Mahtra jahimaja

Majutus enne Sutlema mõisa, Piibelehe hobutaluga koos, tel  

515 1120, maanteest vasakul (väraval tel.56633596)

Mõisa juurest 1.5 km (Hageri maanteele, pisut tagasi ja paremal 

tee ääres)

2 Hageri pood Coop 2.0 COOP  E-R 9-19 L-P 9-17., 

Jätka otse , keera paremale maanteele, lõpp mööda maantee 

serva

2 Hageri Lambertuse kirik 0.1

Kiriku tee 1, Hageri: kantselei E,L,P 10 - 12, K 15 - 19 tel.483 

6121, õpetaja 56 453 660. Majutus eelneval kokkuleppel oma 

mati ja magamiskotiga pastoraadis. Otse, poe eest näha.

2 Hageri Mäeküla palvemaja See on võimalik öömaja koht, info kirikust Asub 1.3 km Varbola suunas

2 Hageri Rahvamaja /Noortekeskus

Ööbimine põrandal 5 EUR, tel 53584881, 

maria.saarna@kohila.edu.ee või Kristi Paurson 55 641532; 

kristi.paurson(at)kohila.edu.ee Samas majas raamatukogu tel 483 6111

2 Hageri muuseum

Hageri muuseum Kohila tee 5, tel 56483828 T-R 10-17, L 10-14 

virve.ounapuu(at)kohila.ee Muuseum T-R 11-17,tel.4897461

2 Kumla Nõmme majutus 6.7 km homse tee suunas, variant RMK rada AIRBNB lehel, ökomaja

Trükitud lehelt: caminoestonia.com


