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EESTI TEE (CAMINO de Santiago): Toomkirik - Pärnu Jakobi kirik - Ikla/Heinaste
PÄEV 4: RAPLA -MÄRJAMAA

Päev 4 algab Rapla majutusest (Luteri kirik või Vabakogudus) või Krantsi Kõrtsi majutusest, kus saab juua hommikukohvi. Kuusiku asulas on mõis ja tammiga veehoidla. Edasi jätkatakse mööda väikseid teid ja raudteetammi.

Märjamaa teega ristudes pööratakse peagi ajaloolisse Jalase külla, mille territooriumil on rikkalikult loodus ja kultuurimälestisi. Lõunapaus-piknik. Märjamaale jõutakse mööda RMK Penijõe teed.

Märjamaa pakub kõiki võimalusi: mitmesuguseid majutusi, poode, toidukohti, on mitu apteeki ja pank.

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

Päev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Juhised/ Teekonna kirjeldus Märkused
START  Rapla kirik Kalda 1, Rapla
FINIŠ  Märjamaa kirik 31.0 LÕUNAPAUS: Osta lõuna Raplast kaasa, et süüa Jalase külaplatsil

4 Rapla Vabakogudus 1.0
MAJUTUS: Koidu 10, ööbimine annetuse eest, dušš, köök; 5693 5153; 
rapla@kogudused.ee

Liigu mööda Tallinna maanteed rahvamajani, selle tagant keera 
vasakule Pargi tänavale, jätka otse (teepikkus ca 1 km) 

4 Krantsi kõrts 3.1 Kõrts 11-21; Majutuse broneerimine +372 4894944

Liigu mööda Tallinna mnt. 600 m Märjamaa suunas, mine paremale 
Sulupere tänavale, jätka 600 m, keera vasakule pinnasteele (visuaalselt 
peale lauluväljakut), jätka 400 m kuni jõeni, ületa jõgi, jätka 200 m 
maanteeni, keera vasakule, jätka 500 m mööda maantee serva, enne 
ringristmikku keera paremale Sõõrumäe-Alu teele (kruus), jätka 200 m, 
enne eramaju keera vasakule ja ületa heinamaa, nüüd kõrts paistab 
(vasakpoolne maja).

4 Kuusiku mõis 4.0

Kuusiku  mõis on piirdeaiata, avatud korrastatud pargiga. Kuusikul on 
enne mõisa paremat kätt päevakeskus (lapsed, noored, vanad) 
tel.:486 9161

Jätka maanteel (paremale), ca 400 m pärast algab uusarendus, kus on 
maanteega paralleelne tee, jätka Iira peatuseni ja pisut veel (2.8 km) 
ning keera vasakule (Kuusiku mõisa viit), jätka 1 km,  peale Iira peatust 
mine vasakule jalgteele Kuusiku mõisa suunas.

4 Kuusiku Altveski Loovuspark 1.2
Eraomanduses loovuskeskus, tel.: 510 7709; Vesiveski koos tammiga, 
silda on lubatud kasutada, sulge väravad.

Mõisa tagant viib paremale jõeäärne korrastatud allee, jätka 1 km, teele 
jääb korrastatud ala pinkide ja varjualusega, lõpus tee kitsam, kulgeb 
mööda jõe kallast.

4 Kuusiku Altveski Loovuspark ALTERNATIIV rattaga: kruusatee
Ületa mõisa taga sild, keera lauda tagant paremale ja jätka kuni 
eramajad lõpevad

4 Raudteetammilt maanteele 2.9 Ristumine maanteega

Altveski juurest üle veehoidla paremale Altveski teele, umbes 1.3 km 
pärast vasakule vanale raudteetammile (vahepeal ületad karjamaa, 
sulge enda järgi väravad) , mööda raudteetammi lõpuni, s.o. Ca 1.6 km 
maanteeni (peale jõge)

4 Keeramine  Jalase külasse 0.5 Keeramine maanteelt paremale Jalase küla suunas

4
Jalase külaplats ja küla 
Seltsimaja 3.8

Küla 13. sajandist. Külaplatsil on muinaskaev (Suurekivi allikas), mälestise 
tahvel ja kiviring. Raplamaa ilusaim küla, 2 allikat, kohe järgmine maja samal 
teepoolel on küla Seltsimaja

Maanteel jätkad otse (õrnalt vasakule) 500 m, viida juurest paremale 
Jalase küla teele, jätka külani (algul asfalt, siis kruus) ja edasi kuni näed 
külaplatsi vasakul. (Seltsimaja on 50 m edasi)

4 Laose laagriala majutus Eesti Gaidide liidu laagriala majaga, Mailiis Jõgis, 37253454332 enne Jalase küla kõrvalteel

4 Sihi kõrts, mälestuskivi 3.4 Istumiskoht tee ääres, kivi endisele kõrtsile
Jätka mööda Koikse-Jalase Riidaku teed (1.1 km loodusraja viidani), 
jätka otse; 1.1 km pärast algab kruusatee; jätka otse

4 Gildemanni kivitööstus Riidaku küla, dolomiidi töötlemine, hoovis skulptuurid 100-200 m Sihi kõrtsi kivi juurest paremale

4
Ühinemine Märjamaa 
maanteega 2.0 Keeramine paremale maanteele

Otse jätkates jõuad Riidaku külla, sealt on 700 m maanteeni. Enne 
maanteed 30 m mine paremale metsateele, lõpust vasakule maanteele.

4 Keeramine RMK jalgrattateele 3.2 umbes 1.5 km enne via Balticat, keera Susla teele
Jätka maanteel ligi 3 km, peale Ringuta silti keera vasakule vanale 
raudteetammile (Susla tee). Tee läheb diagonaalselt maanteega.

4 Via Baltica 3.7 Enne maanteed tahvlitega looduskaitseala (kevadised märgalad)
Jätka otse Susla teel:  1km (rohune tee), varsti algab kruusasem tee, 
nüüd oled RMK matkateel, jätka Via Balticani

4 Märjamaa laululava 1.2 Võimalus istuda.
Ületa maantee, keera kohe paremale (Susla teelt ära), jälgi RMK 
tähistust, jätka laululavani

4 Märjamaa kirik 1.0
Majutus: telefon: (+372) 511 8419; marjamaa @ eelk.ee; 
Kogudusemaja asub: Pärnu mnt 26; : +372 482 1855 Jätka otse (ca 100 m maanteeni), keera paremale (kirikuni ca 700 m).

4
4 Märjamaa Vabakogudus  Võimalik majutus: Pargi 19-101 (+372 482 2442) marjamaa@kogudused.ee; Indrek-Eliel Tambek
4 Kommertsmajutused: Märjamaa Hostel 34 EUR; Majesi Apartments 49 EUR
4 POED: Märjamaa Maxima AVATUD: 8-22, Lisaks Meie pood, Konsum,  Pubi Vana Bussikas, Ruut 66 pubi
4
4


