
Rattaga Raplamaal - jalgrattamatkad 
 

2016 suvel toimunud rattamatkad: 
1. mai – Kaiu kutsub külla. 
13. mai  - Rapla -Kehtna – Koogimäe –Keava -  Põrsaku – Hertu –Rapla. Kokku u 30 km.   
17.-19. juuni - Ruhnu saar  
24. juuli - Ring ümber Haapsalu linna. 
4. september. Sõidame Rapla – Alu - Seli-Koigi - Hagudi – Rapla  

2015 suvel toimunud rattamatkad: 
15. mai ring ümber Rapla 
14. juuni  Padise-Paldiski-Keila-Joa- Türisalu  
10.-11.juuli  Võrtsjärve rattamatk Vaibla- Väike –Rakke – Vehendi (ööbimine)-  Pikasilla – Suislepa –Tarvastu – Mustla 
(kogupikkus u 100 km).  
14. august Rapla - Alu - Sikeldi - Raka – Rapla 

 

Rattaga Raplamaal huvitavad 2014 aasta rattasõidud 
 
Lõppeva aasta neljal rattamatkal osales  38 inimest ja nendest 15 inimest kõikidel matkadel.  Sõites maikuus Pahkla - 
Pirgu kandis oli uueks üllatuseks   Seli terviserada ja ka Alesti veehoidla juurde rajatav  spordi- ja puhkekeskus. Siin 
saab juba praegu  suvel skuutritega sõita , kala püüda, ujuda  ja saunamõnusid nautida.  Talveks valmivad  suusa- ja 
tuubirajad. Natuke kurb oli vaadata unustusse jäetud Angerja vasalllinnust ja Pahkla raketibaasi. Eestimaa Kivide 
kuningas küll veel olemas, aga  HTV-ga suured on rajad metsa ja kivi ümber sisse sõidetud. Ikka ei oska me oma 
loodust väärtustada. 
Juunis sõitsime paadiga Pranglile ja  tänu kohalikule giidile tegime  saarele ringi peale ning nägime ära kõik saare 
huviväärsused. Prangli Reisid OÜ pakkus  oma teenust juba alates Leppneeme sadamast ja hoolitses meie  eest kuni 
saarelt lahkumiseni.  
Juulikuu rattamatk oli hästi ajastatud, sest kui alustasime reede hommikul  Vasknarvast ja jõudes õhtuks  Mustveesse 
selgus, et järgmisel päeval tähistatakse Mustvee linna sünnipäeva. Laadale oli tulnud ka  Ilma Raplast ja tänu temale 
saime rikkaliku ning maistva hommikusöögi. Natuke laadal ringi uidates sõitsime edasi Kallaste poole mööda pikka 
Raja külateed ja kiikasime sisse  vanausuliste kirikutesse. Külastasime  ka imeilusat Alatskivi lossi ja  tagasi Peipsi 
äärde sõitsime mööda Sibulateed Varnja külasse – matka lõpp-punkti. Kokku sõitsid meist tublimad  kahe päevaga 160 
km. Meie matkajatel õnnestus ära käia ka ehtsas sibulakasvataja talus ja esimesed selle suve sibulad ka kaasa osta. 
Augustikuu Märjamaa matk algas Märjamaa kiriku juurest ja giidiks kohalik mees Andrus Ruhno. Märjamaa 
alevis  vaatasime üle  kõik uued ja huvitavad objektid ja edasi mööda vana Pärnu maanteed sõites jõudsime 
renoveeritud   Konovere sillani. Konovere linnus oli meie jaoks uus avastus, sest siiani on ta olnud looduse rüpes 
peidus ja nähtamatu, kuid nüüd tänu maaomanikule avatud. Stiilne Sulu külamaja oma  keraamikastuudio ja käsitöö 
toaga on piirkonnas väga populaarne. Haimre mõisapark oli viimane peatuspaik enne Märjamaad ning kokku sõitsime 
sellel õhtupoolikul 38 kilomeetrit. 
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Eestimaa Kivide Kuningas. 



 
Matka algus Märjamaa kiriku juurest 

 
Prangli saare gaasi leiukoht 

 
Tuuline Peipsi järv. 



 
 

 Toimunud Rattamatkad 2014 

 16. mai –   Alesti- Angerja-Pahkla- Alesti 
Rattaga sõidame Alesti – Angerja-Pahkla – Eestimaa Kivide Kuningas – Pahkla – Alesti  (u 20 km). 

 14. juuni – Prangli saarele 
Bussiga Leppneeme sadamasse ja sealt  Prangli saarele. 

Seltsing Rattaga korraldas kevadel rattamatkad, mis rongiga tulijatele mõeldes, algasid raudteejaamadest: 

 7. juuni rattamatk algab Rapla raudteejaamast 
Sõidetakse umbes 30 km marssruudil: Uusküla – Alu – Sikeldi – Kuusiku – Krantsi Kõrts (lõuna) – Rapla linn – 
raudteejaam. Giidiks on Maigi Novek 

 21. juuni rattamatk algab Kohila raudteejaamast  
Sõidetakse umbes 30 km marsruudil: Hageri ja selle vaatamisväärsused – Sutlema mõis (lõuna) – Lümandu –
Hageri – Aandu – Loone linnus – Tohisoo mõis – Kohila alev – raudteejaam. Giidiks on Virve Õunapuu 

 11.-12. juuli -  Peipsi äärde 
Matka kogupikkus u 120 km (ööbimise, transpordi ja toitlustusega) 

 15. august - ring ümber Märjamaa 
Matka pikkus u 30 km. 

 

 
Edukas rattasuvi 2013 
 
Kokku osales sellel aastal meie sõitudel 46 inimest ja neist 12 kõigil neljal matkal. Nagu tavaliselt oli hooaja avamatk 
lühem Rapla-Tamme-Lipa-Rapla ja sõitjaid oli 34. Lõpetasime matka Krantsi Kõrtsi ühiselt suppi süües.  
Juunikuus sõitsime jälle rongiga ja seekord Türile, et tutvuda meie naaberlinnaga. Giidiga ringsõit oli kohati üllatav, 
sest tavaliselt Türilt läbi sõites ei teagi  tema ajaloolist tausta. Matk Türilt Paidesse oli mõnus, sest tuul ja ohutu tee 
soosisid meid, kuid tagasisõit oli paras proovikivi. Kui enamik meist tuli Raplasse tagasi rongiga, siis tublimad aga 
rattaga. 
Juulikuu Lääne-Virumaa rattamatk (28 inimest) sai alguse Eismalt. Esimese päeva rattamatk oli 69 km pikk ja kulges 
Vainupea- Vihula – Sagadi – Võsu- Vergi – Mustoja – Vihula – Eisma . Teise päeva matk kulges mõõda kaunist 
põhjarannikut Kundani, kus tutvusime linna vaatamisväärsustega ja osalesime suurejoonelisel Kunda merepäeval. 
Meie matka toetas Kohaliku Omaalgatuse programm ja me oleme neile selle väga tänulikud.  
Augustis olime jällegi Raplamaal ja seekord Kaiu vallas. Rattamatk (27 inimest) viis meid keset raba  olevasse Viirika 
külla, millest on tänaseks säilinud ainult üks talu. Põnevust pakkus Liivi sõjaaegne roigastee, mille leidmine soisest 
pinnasest oli päris keeruline. Tee on veel looduses vaevumärgatav  ja arvata võib, et järgmised põlved ei tea sellest 
enam midagi. 
Kõik selle aasta sõidud olid pühendatud seltsingu Rattaga Raplamaal kümnendale aastapäevale. 
 

 



 

  

Aastal 2013 toimunud rattamatkad: 

 17. mai 2013 rattamatk kulges marsruudil Rapla-Kuusiku-Kabala-Lipa-Raikküla -Rapla  (35 km)* 
 15. juuni rattamatkalgas rongisõiduga Türile sealt rattaga Paidesse ja Türilt rongiga õhtul tagasi -  pikkus 32 

km. 
 12.-13. juuli bussiga Käsmu ja sealt ratastega mööda põhjarannikut Kundani - pikkus u 65 km.  
 16. august  Rapla - Kaiu (Kasvandu - Tolla - Viirika küla ja raba - Kaiu alevik - Kasvandu) - Rapla. 

Ajalehes Raplamaa Sõnumid ilmus 28.detsembril 2013 Katri Reinsalu artikkel "Rattaga Raplamaal – mõnus seltskond, 
kes naudib rattasõitu" 

Artikli sissejuhatus: http://www.sonumid.ee/index.php3?lookup=rubriik&teema=artikkel&ID=516036 

 

 Rattasuvi 2012 oli seltsingule Rattaga Raplamaal edukas 

Seltsingu Rattaga Raplamaal rattamatkade korraldamine valiti Aasta Tegu 2012 nominendiks.  
Lõppeva aasta huvitavamad rattamatkad olid Kihnu saarele ja Olustveresse.  Kokku osales matkadel 50 inimest sh 17 
inimest kõigil neljal matkal.  
 

  



 

 
 

 

  



 Rattaga Raplamaal rattamatkad 2012 aastal: 

 18. mail 2012  toimus rattamatk Kuusiku mõisa juurdest põllumajanduspargi kaudu Lipstu Nõmmele, 
jalutuskäik nõmmel ja Lehmlõuke pangal. Matkajuht oli tuntud loodusefotograaf Arne Kiin. 

 11. juuni 2012 Erika Salumäe 50. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud 50 km pikkune matkasõit 
marsruudil: Kehtna -Põlma-Koikse-Sõerumäe-Alu-Rapla. Matkajuht Ants Lindre. 

 16. juuni 2012 - Olustvere u 40 km 
 13. juuli 2012 - Kihnu saar ~30 km  
 17. august 2012 - matk marsruudil Rapla - Ülejõe küla - Aranküla - Maidla - Ingliste - Valtu küla. 

 

 
Rattaga Raplamaal rattamatkad 2011 aastal 

 24. septembril 2011 marsruudil: Rapla - Koikse - Jalase - Sõbessoo järv - Rapla 32 km, matkajuht Olev 
Kalmus. 

 9. septembril 2011 rattamatk toimus Rapla-Raikküla-Kuusiku-Krantsi Kõrts. Matka pikkus 22 km. 
 12. augustil 2011 toimus rattamatk Märjamaa valla rattaradadel u 30 km, matkajuht Villu Karu. 
 16. juulil 2011 toimus rattamatk Kõrvemaale. Matka pikkus 35 km 
 11. juunil 2011 toimus rattamatk Torisse 40 km.  Kõik  29 ratturit tänavad Edelaraudteed superteeninduse 

eest! 
 20. mail 2011 oli matk Rapla vallas 30 km marsruudil Rapla - Kuusiku - Palamulla - Kodila - Raka - Sikeldi - 

Rapla. 

 
 

 



 

 

2010 aasta rattasuvi 
 
2010 aasta rattasuvi lõppes augusti lõpus  Hageri kultuurilooliste paikadega tutvudes. Meie suvistel matkadel osales 
kokku 81 inimest, kellest 15 inimest kõigil neljal matkal. Meedejääv oli maikuu  rattasõit Raikküla valda, kus osalejaid 
oli 68. Juunikuu tuuline rattaretk Mulgimaale oli kõige raskem, aga pingutamist väärt. Juulis  nautisime   Hiiumaa 
loodust ja selle inimesi. Koos sõidetud kilomeetrid ja mõnusad inimesed rikastasid meie suveaega. 
 

 

 

2007. aastal avati Krantsi Kõrtsis Rapla jalgrattakeskus, koht, kus jalgrattur saab esmase info.  
Trükitud on kaardimapp 18 läbitud marsruudiga. Igal aastal lisandub 4-5 marsruuti, mille sobivus testitakse praktiliselt 
läbi sõites.  
14. aprillil 2008. a moodustati seltsing "Rattaga Raplamaal", mida juhib Helle Kruus. 

 



Eesti II rattakonverents "Rattarikas Eesti" toimus 28.-29. aprillil 2009 Raplas. 
Konverentsist täpsemalt loe: http://www.raplamaa.ee/index.php?newsID=1052 

 

 

 

 


