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Peipsi-Alutaguse piirkond – see on 
ühelt poolt Peipsi põhjaranniku kaunid 
liivarannad, teiselt poolt Alutaguse suured 
põlislaaned. Kõike seda ilu rikastab veel 
pikk ajaloo- ning kultuurilugu.

Peipsi järv on suuruselt neljas järv 
Euroopas (seda isegi Pihkva ja 
Lämmijärveta). Järve suurim pikkus on 
72km ja suurim laius 50km, suurim 
sügavus on ca 13m. Põhjakalda liivane ja 
kauni männimetsaga kaetud rannaala on 
ca 40 km pikkune ja seda loetakse Eesti 
pikimaks rannaks.

Alutaguse on igipõliselt tuntud oma 
laiuva hõreda asustusega, kus palju soid 
ja okasmetsi. Just Alutaguse metsadest 
algab Euraasia okasmetsade vöönd, mis 
ulatub välja kuni poole Siberini. Seetõttu 
nimetatakse siinset kanti ka Eestimaa 
Siberiks.

Alutaguse piirkond oli ka üks Eesti 
muinaskihelkondadest ja arvatakse, 
et siinne laantes asuv ala oli küllaltki 
sõltumatu.

Suur osa siinsest alast hõlmab Iisaku 
kihelkond. Suurtest metsa- ja sooaladest 
kõrgemal asunud Iisaku oosil on asustus 
olnud juba pikka aega. Iisaku ajalugu ja 
areng on välja pandud Iisaku Muuseumis.

Kõrgel maalilisel Kuremäel asuv 
Eestis ainuke tegutsev vene-õigeusu 
nunnaklooster on tuntud Eestist 
kaugemalgi ja on üks Ida-Virumaa 
turismimagneteid. 1891. aastal rajatud 
kloostris elab täna üle 100 nunna.

Kas teadsite, et ka Peipsi ääres asub 
tuletorn? Rannapungerjale 1937.a. rajatud 
tuletorn oli vahepeal suures hävinemisohus, 
kuid on nüüdseks korda tehtud. Siin 
korraldatakse suvel Tuletorni Kontserte, kus 
astuvad üles Eesti tuntud artistid.

Uus ja huvitav Avinurme Elulaadikeskus, 
väikesed muuseumid, mõisad, matkarajad – 
kõik need kenad kohad ootavad Sind. 
Tule puhka ja avasta enda jaoks Peipsi 
põhjakallas. Meie ootame Sind!

Piirkonnakaart lk 44-47 
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Alajõe vald asub Ida-Virumaa lõunaosas, 
ulatudes piki Peipsi põhjarannikut Uuskülast 
Narva jõe lähteni. Rööbiti rannikuga 
kulgevad metsaga kaetud luiteahelikud, 
neist põhja poole jääb soostunud 
tasandik. Väikeses Alajõe vallas asub 
Peipsi kaldal 7 küla.

Vallas tegeletakse põhiliselt turismi ja 
kalapüügiga. Valla tuntumad ettevõtted on 
OÜ Peipus, OÜ Peipsi Grupp (kalandus) 
ning OÜ Villa Marika ja AS N&V 
(Puhkekeskus Suvi). 

Vallakeskus, Alajõe küla, asub Alajõe 
suudmes Peipsi järve kaldal. Seda 
on esmakordselt mainitud 1583. a. 
(Allajocki). Umbes 140 elanikuga külas 
asub õigeusu Jumalaema Sündimise kirik 
(sisseõnnistatud 1889. a.). Tänapäeval 
vallas enam kooli ei ole – lapsed viiakse 
lasteaeda-kooli Iisakusse ja Lohusuusse. 
Alajõel on rahvamaja, raamatukogu ja 
perearstikeskus. 

Vasknarva küla asub Narva jõe lähte 
vasakul kaldal, jõe vastaskaldal Venemaal 
asub Skamja küla. Küla tekkis 14. sajandil 
Vana-Liivimaa kirdepiirile 1349. a. rajatud 
ordulinnuse juurde. Aastatel 1427– 1442 
ehitatud uus linnus sai Liivi ordu 
foogtkonna keskuseks, kuid purustati Liivi 
sõjas. Oma eestikeelse nime on Vasknarva 
saanud justnimelt ordulossi vaskkatuse 
järgi. Tänapäeval on linnusest alles vaid 
osa 3 meetri paksuseid müüre, peamiselt 
majalinnuse põhjaküljel.

1930. aastate alguses oli Vasknarvas 
1400 elanikku (praegusel ajal ca 70 
elanikku). 1941 põletati küla sõjakeeristes 
maha ning pärast sõda ehitati uuesti 
üles. Restaureeritud on Õigeusu Prohvet 
Eelija kirik, mis tegutseb praegu Pühtitsa 
kloostri alluvuses. Külas on piirivalvekordon 
ja paadisadam. Oma arhitektuurilt on 
Vasknarva tüüpiline peipsivenelaste 
tänavküla, kus ühekorruselised puithooned 
asetsevad külg-külje kõrval, viiluotsaga 
vastu tänavat.

Töö ja puhkus, jõgi, järv - 
Alajõel Sul puhkab närv.

ALAJÕE

Valla teised külad on: 
• Uusküla. Tuntud tänapäeval eelkõige 
Uusküla puhkebaasi järgi.
• Katase küla. Küla uhkus – kauni 
püramiidja kujuga Katase kadakas – asub 
otse maantee ääres. Puu tüve ümbermõõt 
0,5 meetri kõrguselt on 67 sentimeetrit ja 
kõrgus 9 meetrit.
• Smolnitsa küla. Arvatakse, et küla nimi 
on tulnud vaigust või tõrvast (vene keeles 
“smola”). Smolnitsa küla juures asuvate 
kaunite liivaluidete kaitseks on loodud 
maastikukaitseala.
• Remniku küla. 1990-ndate alguses 
oli siin piirivalve õppekeskus. Täna 
asub Remnikul Lastekaitse Liidu puhke- ja 
õppekeskus.
• Karjamaa küla. Küla nimi tuleneb siin 
asunud ulatuslikest karjamaadest.

ALAJÕE JÕGI

ALAJÕE ÕIGEUSU KIRIK

VASKNARVA LINNUS
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Hostel Villa Marika
OÜ Villa Marika
Alajõe küla 
Alajõe vald 41001, Ida-Virumaa
Tel: 339 3110, 501 2659
villamarika@hot.ee 
www.villamarika.ee

Hostel asub Peipsi järvest ca 100 
meetri kaugusel. Villa Marika on 
hea koht suvepäevade ning muude 
väliürituste korraldamiseks. Villa Marika 
on puhkekeskusena olnud kasutusel 
juba Nõukogude Liidu ajal. Siis said 
suured ettevõtted võimaluse ehitada 
puhkekeskuseid Peipsi põhjapiirkonda. 
Villa Marika oli endise Rudolf Pälsoni 
nimelise sovhoosi asutustevaheline suvila. 
Nõukogude Liidu lagunemise aegu jäi 
aga puhkemaja tühjaks ning peaaegu 
kogu maja sisustus tassiti laiali. Nüüd on 
peamajas12 mugavat tuba ning kõigis 
neis on ka televiisorid. Dušš ja WC-d on 
peamajas ühiskasutatavad. Suvemajutuse 
10 lisatoal on dušš ja WC iga kahe toa 
peale. Õues on kuus grillikoda, mis on 
kõik varustatud šašlõkivannidega. Autod on 
võimalik parkida peamaja esisele alale. 
Check-in 15:00. Check-out 12:00.

 64    30    20       
suvel talvel

Külalistemaja 
Holiday house 

Metsa 5, Karjamaa küla
Alajõe vald 41001, Ida- Virumaa
Tel. 339 3116, 525 2169
www.holidayhouse.ee

Maja asub kaunis männimetsas, ca 
100 m kaugusel Peipsi järve puhtast ja 
kaunite liivaluidetega rannast. Päeva 
saab sisustada matkates, kala püüdes või 
tegeldes muude harrastustega. Võimalik 
mängida piljardit. 

 60         

Puhkekeskus SUVI
Karjamaa küla
Alajõe vald 41004, Ida-Virumaa
Tel. 339 3119
Faks 339 3131
Tel. (24h) 5331 1117, 5342 4834
info@peipsi-suvi.ee
www.peipsi-suvi.ee

Majutus sisaldab ka hommikusööki, kõikides 
tubades on dušš, WC, TV, külmkapp. Kõik 
toad on mittesuitsetajatele. Puhkekeskuse 
territooriumil on autode parkimine motelli 
külalistele tasuta. Gruppidele on võimalus 
tellida grupimenüü. Suviste suurürituste 
toitlustamise korraldamiseks on restorani 
juures terrass, grillimiseks grillikoda. 
Võimalik on mängida minigolfi, lauatennist, 
võrkpalli, petanki, jalgpalli, laenutada 
jalgrattaid.

 80   80   80      

Puhkemaja Villa Cumulus
Villa Cumulus OÜ
Mäe, Alajõe küla
Alajõe vald 41001, Ida-Virumaa
Tel. 529 7984, 5333 0547
info@villacumulus.ee
www.villacumulus.ee

Puhkemaja asub järveäärsel kõrgel 
liivaluitel, millelt avaneb kaunis vaade 
järvele ning rannale. Puhkemaja ukseni 
autoga ei saa, liivaluitele jõudmiseks 
tuleb ronida üles 50-astmelisest trepist. 
Puhkemaja on sobilik puhkuseks, erinevateks 
koosviibimisteks, samuti seminaride ja 
koolituste korraldamiseks. Toad on 1-, 2- 
ja 4-kohalised. Lisaks magamistubadele 
on majas avar kaminaruum, mis on 
ühendatud 14-kohalise seminariruumiga. 
Ettetellimisel pakume ka toitlustusteenust. 
Lisateenusena on puhkemaja klientidel 
võimalus kasutada kümblustünni, mis 
mahutab korraga kuni 8 inimest.

 17   14          

Remniku Õppe- ja 
puhkekeskus
Remniku küla
Alajõe vald 41001, Ida-Virumaa
Tel: 339 3198, 528 9335, 522 1065
remniku@lastekaitseliit.ee
www.remniku.ee

Remniku õppe- ja puhkekeskuses on 
suurepärane koht lastele ja peredele 
suunatud programmide läbiviimiseks 
ning igakülgseks aktiivseks puhkuseks. 
Igal suvel on siin lastelaagrid. Võimalik 
on puhata sportides ja matkates, ujuda 
järves, mängida jalg-, korv-, sulg- ja 
võrkpalli. Üldmajutus on kahekorruselistes 
majades. Igas majas on kaheksa 6-8 
kohalist tuba, lisaks 2-3 kohalised toad. 
Majutusmajades on mõlemal korrusel 
tualett- ja pesemisruumid. Duššid on 
klientide kasutuses ööpäevaringselt. 
Samas on iga maja II korrusel avar ruum, 
mis sobib nii ürituste korraldamiseks kui 
ka lastele mängimiseks. Kutsume koole 
korraldama klassilõpuekskursioone Ida-
Virumaale ja valima peatuskohaks Peipsi 
järve põhjakaldal asuv Remniku õppe- ja 
puhkekeskust.

TURISMIINFO

Kauplus Nord
Kanarbiku 1, Alajõe
Tel. 339 3231

Alajõe kauplus
Alajõe 
Tel. 339 3133

Vasknarva kauplus
Vasknarva
Tel. 339 2656

Kauplused
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AVINURME

www.avinurme.ee
Elanikke ca 1500

Vallakeskus: Avinurme

Avinurme vald on Ida-Virumaa kõige 
edelapoolsem vald, piirnedes lõunas 
ja läänes Jõgevamaa Torma valla ning 
loodes Lääne-Virumaa Laekvere vallaga. 
Asustuse kujunemise ja arengu määrab 
suures osas paiknemine Alutaguse metsa- 
ja soomassiivide äärealal. 

Rahvapärimustes on Avinurme kohanimi 
seotud Kalevipojaga. Nii kurtnud 
Avinurme rahvas vanasti Kalevipojale, et 
neil kala pole saada. Kalevipoeg võtnud 
nende häda kuulda ning ajanud Peipsi 
järvest mööda Avijõge nii palju havisid 
üles, et nurmed neid suurvee aegu täis 
saanud. Sellest ajast kutsutaksegi paika 
Avinurmeks.

Loodus on tinginud selle, et põllumaad 
ja asustus on koondunud kõrgematele 
moreeni-kühmudele - soosaartele. Avinurme 
ümbruses on seetõttu rohkesti saarelõpulisi 
kohanimesid (Kaevussaare, Sälliksaare, 
Änniksaare, Tammessaare, Rehessaare jt). 

Avinurme paiga majanduselu on läbi 
ajaloo olnud tugevalt seotud puutööga, 
omades enam käsitöönduslikku iseloomu. 
Kuna paremad põllumaad asuvad 
peamiselt Ulvi piirkonnas, siis pole 
põllumajandus olnud piirkonnas kunagi 

valdav majandusharu. Tulenevalt metsade 
suurest osakaalust, suhtelisest eraldatusest 
ja kaugusest linnadest, on piirkonnas 
kujunenud välja oma iseloomulikud 
tegevusharud. 

Esimesed kirjalikud teated siinsest puutööst, 
kui üle Eesti tuntud Avinurme meeste 
oskusest, kirjutas teadaolevalt Laiuse 
pastor H. Jannau 1879. aastal. A. Moora 
märgib oma monograafias “Peipsimaa 
etnilisest ajaloost” siinkandi väga 
varast talude päriseksostu, mis eeldas 
lisaks põllutööle muud sissetulekuallikat. 
Puutöö, peamiselt puidust tarbeesemete 
valmistamine ja turustamine, on siinkandi 
põhiline tegevusala tänaseni. Tootmise 
käsitöönduslik iseloom võimaldas 
tööstusharu säilimise läbi nõukogude 
perioodi. Seetõttu ei kukkunud pärast 
riigitehaste kadumist täielikult kokku 

AVINURME KIRIK SONDA-MUSTVEE KITSARÖÖPMELINE RAUDTEE AVINURME KULTUURIKESKUS

Käsitöönduslik 
puidutöötlemine on 
olnud sajandeid 
valdav tootmisharu 
Avinurmes.

ka piirkonna majandus. Kodustest 
töökodadest arenesid välja perefirmad, 
mis on tänasel päeval peamised 
tööandjad piirkonnas.

Vanade aegade meenutuseks on 
Avinurmes alles 100 meetrit Sonda-
Mustvee kitsarööpmelisest raudteest, millel 
vedurgi peal.

Aivnurmes on alati aus peetud koos tegemist 
ja toimetamist. Seetõttu on olulisel kohal ka 
28. detsembril 1999. a. avatud Avinurme 
kultuurikeskus. Saal mahutab 250 inimest 
ning sisaldab mitmesugust tehnikat 
etenduste ja kontsertide korraldamiseks. 
Väiksemate koosviibimiste jaoks sobib aga 
60-kohaline kohvikusaal. Samas majas 
asub ka ujula (ettetellimisel tel. 503 2912), 
milles lisaks 20 inimest mahutavale 
basseinile on ka mitmeid saunu.

Võidu 9, Avinurme
Avinurme vald, 42101 Ida-Virumaa
Tel. 339 7431; 529 8874
avinurme@avinurme.ee
www.avinurme.ee
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Avinurme Elulaadikeskus
Võidu tn 2
Avinurme 42101, Ida-Virumaa
Tel. 5565 3759
info@elulaadikeskus.ee
www.elulaadikeskus.ee

Avinurme elulaadi lahutamatuteks osadeks 
on oskus oma kätega luua ning elada 
kooskõlas loodusega. See väljendub 
kohalikus puutöös, toidus ja kogu 
loomingus. Kohavaimu hoidmiseks ning 
pärandkultuursete oskuste säilitamiseks 
ja edasiandmiseks loodi 2008. aastal 
Avinurme Elulaadikeskus. SA eesmärgiks 
on kohaliku elu edendamine, piirkonna 
elulaadi arendamine ja toetamine.

Lisaks uute oskuste ja teadmiste 
omandamisele saab Elulaadikeskuse 
mõnusates ruumides ka niisama jalgu 
puhata, kohvi, teed ja suupisteid nautida 
ning sõpradega juttu ajada!

Siin on:
• Näitused Avinurme kultuuriloost ja 
lugudest
• Piirkonna käsitöömeistrite ainulaadsed 
tooted
• Suvekohvikus 
omavalmistatud jäätis, maheleib, 
küpsetised ja käsitöötrühvlid
• Meisterdamised puutöötubades 
(laastukorvi punumine, puulusika 
valmistamine, laastule ja pilpale 
maalimine, puidule põletus, puidust 
meenete kaunistamine)
• Tegevused ilumeele rõõmustamiseks 
(ketrustööd, kangakudumine, pakutrükk, 
viltimine, pilpakardina valmistamine, 
tikkimine)
• Uluki- ja mahetoidu valmistamise kursused
• Gruppide toitlustamine (kuni 60 inimest)
• Seminarisaal koos kaasaegse 
esitlustehnikaga (kuni 60 inimest)
• Grupimenüüd
• Catering-i teenus
• Suveürituste korraldamine terrassil ja pargis
• Majutuse võimalus lähipiirkonnas
• Kanuutamine jõel
• Jaht kui elulaadi osa

Avinurme Puiduait 
Puiduait on turismikeskus, mis on koduks 
Avinurme puidukäsitööle. Siit leiab iga 
külastaja endale sobiva ja meelepärase 
marjakorvi, saunakibu, lõikelaua, tünni, püti 
või mida iganes hing ihaldab.

Puiduait on mitmekihiline:
• Soklikorrusel saab meisterdada puusepa 
töötoas, küpsetada sõpradega leiba ja 
tutvuda saunatoodetega.
• I korrusel asub suur müügisaal kus leiab 
huvitavaid ja kvaliteetseid käsitöötooteid. 
Samal korrusel töötab korvipunuja, 
kelle juhendamisel saab ka ise midagi 
puidust valmistada. Peamine ongi 
anda külastajale võimalus koju kaasa 
võtta ehe elamus puidust ja puutööst. 
Lastele on meisterdamiseks „puidust“ 
mängunurk. Hubane ja omanäoline kohvik 
pakub kohalikke küpsetisi ja põnevaid 
maitseelamusi. 
• II korrusel on avar seminariruum. Ruum 
võimaldab läbi viia töötube suurematele 
turismigruppidele, korraldada erinevaid 
koolitusi, üritusi.

Puiduaita haldav firma E.Strauss AS kasvas 
välja rahvakunstimeistrite koondisest UKU. 
Firma tuumiku moodustab perekond Strauss. 
Lisaks lööb nende toodete valmimisel kaasa 
veel ligi 30 meistrit.

Puiduaidas avatud kohvik E–R kella 10–17. 
Muul ajal kokkuleppel. Suvel on avatud 
ka suveterrass, millelt avaneb suurepärane 
vaade Avinurme keskusele. 

Pakutakse maitsvaid pirukaid, koduleiba, 
koduseid küpsetisi ja muud hääd paremat.
Toitlustus ettetellimisel.Naudi ja osta!

E. Strauss AS
Võidu 3
Avinurme 42101, Ida-Virumaa
Avatud E–P kella 10–19.
Muul ajal kokkuleppel 527 5762
info@strauss.ee
www.strauss.ee
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Avinurme tünnilaat
Laada idee autoriks on Avijõe Selts. 
Esimesed seitse laata toimusid nende 
eestvedamisel pütilaada nime all. 
Alates kaheksandast laadast vahetus 
korraldustoimkond ning ettevõtmine sai 
nimeks tünnilaat. Laat toimub igal aastal 
23. juunil Avinurme staadionil ning 
tünnilaval, ühendades käsitöölaata ja 
mõnusat kultuuriprogrammi.

Avinurme tünnilava on teostuselt 
inspiratsiooni saanud Avinurme 
puunõudest: külgedeks tünnilauad, 
tantsuplatsiks ovaalne pesupali, kaaneks 
sari või tünnikaas. Tünnilaval saab 
korraldada kontserte, vabaõhuetendusi ja 
tantsuõhtuid.

Tünnilaat 
enne 
ja nüüd



VADI SELTSIMAJA

TURISMIINFO

Bensiinijaam
ALOIL OÜ
Põllu tn 26 Avinurme 
Tel. 339 7446
Kalev Allikas
aloiltankla@hot.ee

Ehitusmaterjalide kauplus
ARPI KAUBANDUS OÜ  
Põllu 20 Avinurme 
Tel. 332 7578, 513 3925 
Arvi Pihlak
arpi.kaubandus@mail.ee

Mootorsõidukite hooldus ja remont
AVIKO AUTO OÜ
Tööstuse 6 Avinurme tel 
Tel. 339 7530, 339 7516
Hans Mõttus
aviko@hot.ee

Õli ja tehnika äri
FIE AIN LAURINGSON  
Ulvi küla
Tel. 332 8421, 503 6759

Kasutatud riiete müük
FIE HELI HABAKUK
Võidu tn 8 Avinurme
Tel. 504 9315

Kasutatud kauba müük
FIE ROBERT LILLE
Ööbiku 1a Avinurme
Tel. 339 7425

Juuksur
FIE RIINA PAKKAS
Võidu tn 8 Avinurme
Tel. 514 6669, 339 7450

Massaaž
FIE SIGNE OTT
Võidu tn 8 Avinurme
Tel. 5560 6115

Avinurme kauplus
Aldar Trading OÜ  
Rakvere tn 1 Avinurme
Tel. 339 7434, 332 7142, 666 7352
avinurme@aldar.ee  
Lahtioleku ajad:
01.sept.–14.mai. 
E–L 9.00–21.00 P 9.00–20.00 
15.mai-31.aug. 
E–L 9.00–22.00 P 9.00–20.00

Maali kauplus  
RRLektus AS
Pärniku 11 Avinurme
Tel. 332 7550
maali.pood@meie.org
lahtioleku aeg:
E–P 08.30–18.00

Perepood Ulvi külas
RRLektus AS          
Tel. 332 8446
lahtioleku aeg:
E–R 09.00-18.00 
L,P 10.00-16.00
Ulvi perepood osutab postiteenuseid 
Eesti Posti ja RRLektus AS vahel sõlmitud 
koostöölepingu alusel.Kontoris võetakse 
vastu ja väljastatakse kirisaadetisi ning 
postipakke. Saata saab rahakaarte, 
tasuda makse, vastu võetakse 
perioodika tellimusi, müüakse postmarke, 
postkaarte, ümbrikke ja pakkematerjale. 
Postiteenuseid osutatakse kaupluses 
E–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00.

Lilled ja kingitused
Kauplus Karikakar 
TINGER OÜ     
Ööbiku 4 Avinurme
Tel. 515 2032
Tiina Tuur

Peo- ja peielauad
Ettetellimisel
Avinurme sotsiaal- ja turvakeskus
Võidu 9, Avinurme
Tel. 339 7482
avisotsmty@hot.ee

Avinurme postkontor 
AS EESTI POST 
Võidu 21, Avinurme
Tel. 339 7423
Lahtioleku ajad:
E 11.30–18.00
T–R 8.30–15.00
L,P suletud

Avinurme hostel
OÜ Teenus
Võidu 8 Avinurme
42101 Ida-Virumaa
Tel. 518 3123
teenus@email.ee
www.avinurmehostel.ee

Hosteli ruumid on kodused ja hubased. 
Meie maja sobib hästi kuni 12 inimese 
majutamiseks. Võimalus rentida 
nõupidamisteruumi (koos tehnikaga) 
ning peosaali kuni 20 inimesele. Majas 
wifi leviala. Sobiv koht seltskondlike 
ürituste korraldamiseks, seminaride ja 
koolituste läbiviimiseks, puhkuseks perele 
või peatumiseks rändurile. Lastele on 
mänguväljak. Õues on võimalik grillida. 
Aktiivseks puhkuseks on pakkuda 
käimiskeppe, tõukerattaid, tõukekelke. 
Mängida saab sulgpalli, korvpalli, sõita 
saab kanuuga.

 12    20            
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Kauplejad ja teenindajad

AVIN
URM

E TÜNNILAAT

Vadi seltsimaja 
ja puhkeala
Vadi küla
Avinurme vald 42116, Ida-Virumaa
Tel. 5841 7131
metsakaja@hot.ee 

Vadi küla asub Avinurme vallas kauni 
Avijõe kallastel. 1997.a. taastati 
järjepidevuse alusel 1903.a. asutatud 
muusika-lauluselts „Metsakaja“. Seltsis on 
41 liiget ja seltsi juhib 5 liikmeline juhatus.

Seltsi ja kogu küla initsiatiivil ning 
kaasalöömisel on viimase 10 aasta jooksul 
täielikult renoveeritud Vadi endine koolimaja 
seltsimajaks, rajatud Vadi puhkeala (5,6 ha), 
mängu- ja spordiväljakud, kiige- ja lõkkeplats, 
ujumiskoht, telkimisala koos toidutarega, 
vabaõhuürituste korraldamiseks kõlakoda.

Pakume koosolekute, koolituste, juubelite, 
sünnipäevade ja muude ürituste 
läbiviimiseks ruume ja kogu puhkeala. 
Võimalus tellida pidu- ja peielaudasid – 
saal mahutab 70 inimest. Saab proovida 
oma oskusi jõel parve ja sõudetünnidega. 
Kokkuleppel ka giiditeenus ja soovi korral 
saab õppida vanu seltskonnatantse. 
Vaatamisväärsus on 1888.a. ehitatud ja 
praeguseks renoveeritud endine koolimaja, 
kus asub ka kirjanik Heino Kiige tuba.
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VADI P
UHKE

AL
A

ette-
tellimisel

mängu- ja 
spordiväljakud

Aasa puhkemaja
FIE ANTS RUMMEL 
Aasa 6 Avinurme
Tel. 503 2912
ants.rummel@mail.ee

6 lk 46
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IISAKU VALD
www.iisaku.ee

Elanikke ca 1300

IISAKU

Iisaku vald koosneb Iisaku alevikust ja 17 
külast, millest suurimad on Vaikla, Tärivere, 
Jõuga, Kauksi, Kuru. Looduskaunis vald on 
pinnavormilt tasane, seda iseloomustab 
metsade ja soode rikkus. Kolmest küljest 
piiravad valda looduslikud objektid: 
Muraka ja Agusalu sookaitsealad, lõunast 
Peipsi järv. Tasast pinnavormi ilmestavad 
Varesmetsa ja Võhma mõhnastikud ning 
mandriluited. Edelast kirdesse läbib siinset 
suurt metsaderohket ala Iisaku – Illuka 
oos. Ooside ahelik algab Iisaku oosiga, 
Tärivere mäega (Alutaguse kõrgeim 
looduslik punkt kõrgusega 94 m üle 
merepinna) ning jätkub paralleelse reana 
üle Jõuga oosi (Eesti kõrgeim, suhtelise 
kõrgusega 40 m). Ooside vahelistes 
nõgudes paiknevad Jõuga järved: neli 
maalilist metsajärve, neist suvituskohana 
tuntud Pesujärv.

Iisaku nime on esmakordselt kirjalikes 
allikates märgitud 1426.a. Siinkandis 
on vanim küla Tärivere – esmamainimine 
1330.a.

Muistend pajatab, et pärast laastavat 
sõda olnud Iisaku ümbrus inimtühi. 
Pääsenud ainult üks mees, kes end kogu 
sõja aja tühjas kaevus varjanud. Ta 
leidnud valge hobuse ja sõitnud sellega 
endale naist otsima. Sirtsu soost leidnud 
ta vanatüdruku, kes tema naiseks saanud. 
Mehe nimi olnud Iisak ning tema järgi 
hakatud ka kohta Iisakuks nimetama. 
Ümberkaudne rahvas aga olnud nende 
järeltulijad.

Kuni 1654. a kuulus piirkond Jõhvi 
kihelkonda, seejärel oli kuni 1744. a 
ja alates 1867. a taas omaette Iisaku 
kihelkond, hõlmates ka enamikku praegustest 
Tudulinna, Alajõe ja Illuka valdadest.

Alates aastast 2005 toimub juuni alguses 
Iisaku Külalaat. Seda ettevõtmist veab 
Iisaku Muuseumi Sõprade Selts. Lisaks 
laadategevusele astuvad üles kohalikud 
isetegevuslased.

Iisaku kogudus on asutatud 1640. 
aastal. 1744–1864 kuuluti Jõhvi alla. 
1864. aastal suudeti taas oma kogudus 
luua. Sellest ajast on Iisaku kogudus 
järjepidevalt tegutsenud. Esimene Iisaku 
kirik oli puidust ja tornita. Kivikirik õnnistati 
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IISAKU MUUSEUM

Iisaku Muuseum
Muuseum sai alguse 1974. aastal kui 
Daniel Vardja seadis Iisaku keskkooli sisse 
muuseumitoa. Peagi kogunes eksponaate 
aga juba nii palju, et see jäi väikeseks 
ning 1983. aastal asuti Koduloomuuseumi 
nime all eraldi majja. 1997. aastal sai 
sellest Iisaku vallamuuseum. Nüüdseks on 
laienetud veel ka endisesse koolimajja.
Muuseumi ekspositsiooni kaudu saab 
tuttavaks nii kiviaja kui ka Peipsi ranna-
äärsete rahvaste eluoluga. Lisaks 
püsiekspositsioonile toimub palju näituseid 
ning üritusi loengutest õpitubadeni.

Tartu mnt. 58, Iisaku
Iisaku vald 41101, Ida-Virumaa
Tel. 339 3036, 5344 8738
info@iisakumuuseum.ee
www.iisakumuuseum.ee

1846. aastal. see aga põles maha ning 
praegune kirik valmis 1894. aastal. 
Kalmistul on neli hästi säilinud rõngasristi 
(17.saj keskelt).

Iisaku vanem kultuurilugu on seotud R.Th. 
Hanseniga, kes siin 43 aastat ühtejärge 
õpilasi õpetas ja seltsielu juhtis. Tema 
asutatud meeskoor võttis osa 1869.
aastal esimesest Eesti Üldlaulupeost Tartus. 
Hanseni loodud on laul “Ema süda“, mida 
tuntakse nii Eestis kui ka välismaal.

Iisaku valla aladel on alati palju 
toonekurgesid olnud. Nende 
meelispaigaks on Apteegi mägi (17.–18.
sajandi külakalmistu). Siin asub ka 
Alutaguse vanim püsiasustusega valge 
toonekure pesa. 

Iisaku vaatetorn Tärivere mäel on Ida-
Virumaa looduslikult kõrgeimas punktis 
(94 m merepinnast). Siit avaneb vaade 
Kuremäe kloostrile, põlevkivikaevandustele, 
tuhamägedele, rabadele ja Peipsi järvele.

IISAKU VANAL POSTKAARDILIISAKU KIRIK IISAKU KALMISTU

Ilusate vaadete vald.

14 • IISAKU IISAKU • 15



Kauksi Telklaager
Kauksi küla
Iisaku vald 41008, Ida-Virumaa
Tel. 339 3840 (hooajaline), 503 5221 
Faks 33 93 577 
info@telklaager.ee
www.telklaager.ee
Avatud: juuni – august

Kauksi Telklaager asub 70 meetri kaugusel 
Peipsi järvest. Pakume majutust nii matkajale 
kui ka autoturistile (autode parkimine telgi 
kõrval). Koht on sobilik ka suuremate 
koosviibimiste (nt. suvepäevad) läbiviimiseks. 
Olemas elektri ja telefoni kasutamise võimalus, 
joogivesi, dušš, käimlad, lõkkekohad, 
lastele mänguväljakud. Võimalik laenutada 
telke, voodivarustust, vesijalgratast. Avatud 
on kohvik, ettetellimisel disko- ja elevamuusika 
õhtu võimalused.2013a suvest valmivad 
veel kaks 2-4 kohalist kämpingmaja. 

             

Kuru Puhkemajad 
Kuru Puhkemajad OÜ
Kuru küla
Iisaku vald 41001, Ida-Virumaa
Tel. 529 5088 
kuru.puhkemajad@mail.ee 
www.kurupuhkemajad.ee

Puhkemajad on rajatud 2006.aastal. 
Võimalik pidada sünnipäevi, firmaüritusi või 
lihtsalt perega mõnusalt aega veeta. Suvisel 
perioodil saab veeta aega Peipsi rannas, 
lasta vibu, mängida võrk- ja korvpalli, 
lauatennist, koroonat ning ettetellimisel teha 
sõitu mootorpaadiga. Talv on parim aeg 
harrastada Peipsil kalapüüki jääaugust ning 
suusatamist suusaradadel ning käia ära 
meie puuküttega saunas, mis on külalistele 
avatud aastaringselt. Lisaks majutusele on 
meie külalistel võimalus kasutada kööki 
(ettetellimisel toitlustame ise), autode 
parklat ja telkida. Et olemine mugavam 
oleks, oleme välja ehitanud grillimiskohad 
välilaudadega. 

            
sportimisvõimalused
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Kauksi Puhkeküla
Kauksi küla
Iisaku vald 41008, Ida-Virumaa
Tel. 5664 0649
Faks: 339 3835
kauksirand@kauksirand.ee
www.kauksirand.ee 
Avatud: juuni – august

Kauksi Puhkeküla asub Jõhvi-Tartu mnt.-st 
1 km kaugusel Peipsi järve põhjakaldal 
Kauksis. Jõhvist 45 km ja Tartust 90 km. 
Puhkajate majutamiseks on 2- ja 3- 
kohalised kämpingud, voodipesu olemas. 
Dušš ja WC on eraldi majas. Külastajatele 
on avatud söögisaal, baar ja müügipunkt. 
Lisaks rannas päevitamisele ja ujumisele 
on võimalik tegeleda spordiga. Mängida 
saab võrkpalli ja laenutada sõudepaate. 
Koht on sobiv asutuste suvepäevade 
pidamiseks ja peredele puhkuse veetmiseks.

 140                  
Mängud (petank, indiaka, võrkpall)
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Kauksi Puhkemaja
Kauksi küla
Iisaku vald 41001, Ida-Virumaa
Tel. 521 9326
kauksi.puhkemaja@mail.ee
www.kauksipuhkemaja.ee
GPS kordinaadid:
27°14’35’’ E, 59°0’27’’ N

Puhkemajad on sobivaks puhkuseveetmise 
paigaks inimesele, kes eelistab vaikust, 
rahu ja privaatsust. Palkmajades on lisaks 
voodikohtadele ka WC + dušš ning 
kööginurk. Võimalus pidada koolitusi, 
pidusid ja muid koosviibimisi. Lastele 
soodustused. Suur puhkemaja: 6 kohta + 4 
lisakohta, saun. Väike puhkemaja: 2 kohta 
+ 2 lisakohta. Päsari maja: 3-4 kohalised 
toad maja teisel korrusel (14 kohta), 6 
lisakohta. Lisavõimalused ja teenused: 
suitsusaun, püstkoda, lõkkeplats, väligrill, 
võrkpalliplats, tiik. Ümbruses on marja- ja 
seenemetsad, talvel suusarajad ja kalapüük 
Peipsil. Võimalus tellida giidi. Jalgrattarent 
(sh kiivrid, lastetoolid). Talvel räätsade ja 
matkakelkude rent. Toitlustamine: pakume 
ettetellimisel kodust ja aastaaegadele 
vastavat toitu. Toitlustame ettetellimisel 
kuni 60 inimest, suveperioodil ka rohkem. 
Asukoht: Jõhvi poolt tulles Kauksi küla viida 
lähedal ületab teed kõrgepingeliin, sealt 
pöörata vasakule.

 14               
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“Meie Iisaku pood”
(Toidukaubad, 
esmatarbe tööstuskaubad) 
Tartu mnt 46, Iisaku alevik
Avatud: E–L 9.00–20.30
P: 9.00–19.30
Tel. 332 5263, 
faks 332 5263
iisakupood@meie.org

Dello Pagariäri Pood
Tamme tn 1, Iisaku alevik
Avatud:
E  7.00–18.00, 
T–L  7.00–21.00, 
P  7.30–18.00
Tel. 337 4641, 517 5989
pagariari@hot.ee

Dello Pagariäri Kohvik
Tamme tn 1, Iisaku alevik
Avatud: E–R 7.30–16.00
Tel. 517 5989, 337 4641
pagariari@hot.ee
www.hot.ee/pagariari
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Vaikla Puhkekeskus
OÜ Mäenurga Talu
Vaikla küla
Iisaku vald 41114, Ida-Virumaa
Tel. 332 7314, 5804 9366
vaikla@vaikla.ee
www.vaikla.ee

Hotell pakub majutust kuni 14 inimesele. 
Võimalik võtta lisaks välivoodeid. Restoran 
töötab aastaringselt (80 istekohta). 
Sobib konverentsi- ja loenguruumiks. 
Kalatoidud kohapeal, teised toidud 
ettetellimisel. Kahekorruselises saunamajas 
on: vene saun, köök, dušš, tualett, 10 
magamiskohta. Õues tünnisaun, lehtla ja 
järv. Haagissuvilatele ca 50 parkimiskohta 
ja territooriumil umbes 1000 telkimiskohta. 
Lisaks sellele, et saate meie juures 
ratsutada, võite kaasa võtta ka oma 
hobuse. Meie tallis on 80 kohta. Hobuste 
omanikule majutus tasuta. Puhkekeskuse 
baar avatud iga päev kell 11:00–22:00.

 14    80            

    

Tagametsa Puhkemaja 
Pootsiku küla
Iisaku vald 41109, Ida-Virumaa
Tel. 5666 7527, 339 3902
tagametsa@hot.ee
www.hot.ee/t/tagametsa

Asume 8 km kaugusel Peipsi järvest 
ja Alajõe suvituskohast. Koht sobib nii 
grilli- kui saunapidudeks, kokkutulekuteks 
kui ka lihtsalt puhkuseks metsavaikuses. 
Majutust pakume suures toas meie maja 
ärklikorrusel. Ärklikorrusel on on kolm 
kaheinimese kolm üheinimese voodit ning 
lahtikäiv diivan kahele ning üks lisakoht 
madratsil. Alumise korruse kaminatoas on 
lahtikäiv diivan kahele. Majas on saun. 
Lisaks on meil ka suitsusaun, mille eesruum 
mahutab 10 inimest, sinna saab majutada 
veel kaks inimest. Suitsusauna on võimalik 
tellida ka eraldi. Suvel on võimalik 
maja juures telkimine. Toitlustamine on 
ettetellimisel, aga köögis on olemas kõik 
vajalik ise toidu valmistamiseks.

 22                40
Kauplus Jaaniku
Kuru küla, Iisaku vald
Avatud:
mai, september, oktoober: 
E–P 9.00–18.00
juuni-august: 
E–P 9.00–22.00
Tel. 551 6617
distling@mail.ru

Grossi Toidukaubad
Tartu mnt. 55, Iisaku alevik
Avatud: E-P
Tel. 3374000, 3343100
iisaku@ogelektra.ee
www.ogelektra.ee

Baar-Club Prowints
Äri tn 2, Iisaku alevik
Catering ja toitlustamine
suvel avatud, 
talvel ettetellimisel
Tel. 339 3387
info@prowints.ee
www.prowints.ee

Iisaku postkontor
Tartu mnt 34, Iisaku
E,T,N,R 8.30-15.30
K 11.00-18.00

ette-
tellimisel
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ILLUKA VALD
www.illuka.ee

Elanikke ca 1170

ILLUKA

Illuka vald on pindalalt Ida-Virumaa suurim 
ja vallas asub 19 küla. 

Illukat tuntakse kindlasti eelkõige Kuremäe 
nunnakloostri järgi. Illuka mõis on üks 
nendest Eesti mõisatest, kus asub kool.
Ja muidugi on Illukal palju-palju puutumatu 
loodust: Poruni jõe ürgorg, Puhatu ja 
Agusalu linnu- ja loodusalad ning Eesti 
suurim järvestik – Kurtna järvestik.

Illuka mõis tekkis 1657. aastal. 
Praegune mõisahoone valmis aastaks 
1888. Hoonestuse rajasid mõisahärrad 
Dieckhofid. 1912. a. müüdi mõis parun 
Notbeckile ja viimane elas siin 1921. 
aastani, kuni läks ära Saksamaale. 
Samast aastast avati mõisa ruumides 
Illuka kool. 1992. aastal alustati hoone 

restaureerimisega – taastatud on dekoor. 
Maja kaunistab kolme korrust ühendav 
puitnikerdustega trepp. 

Suvisel perioodil on 9.00-20.00 mõis ka 
turistidele avatud. Ettetellimisel pakume 
turismigruppidele toitlustamist. Uueks 
hooneks mõisapargi maa-alal on spordi- ja 
majutuskompleks. Kooli spordikompleksis 
on ideaalsed võimalused treeninglaagrite 
läbiviimiseks. Külastajate käsutuses on 
konverentsiruumid.Võimalus välja üürida 
mõisasaal üritusteks kuni 50 inimesele.

Info: 
Tel. 520 2014
tairi@illuka.ee

Kuremägi ja klooster
Legendi järgi rajas Kuremäe mäe meie 
muinasvägilane Kalevipoeg, kes peale 
väsitavat Venemaa-retke otsustanud 
siinkandis veidi puhata. Nii võtnudki 
ta praeguse Konsu järve kohast endale 
mõned labidatäied mulda peaaluseks. 
Juba iidsetel aegadel asus sellel mäel 
eestlaste hiiepaik ja mäe all ohvriallikas.

Kuremäe tamm
Kuremäe kloostri esise parkimisplatsi 
servas seisab kaitsealune tammepuu - tüve 
ümbermõõt rinnakõrguselt 4 m 17 cm, puu 
kõrgus 17 m. Koor on tüvelt suurelt jaolt 
hävinud, võra täielikult kuivanud, ladvaoksi 
toestavad trossid. Kuremäele saabuvad 
palverändurid usuvad, et tamme koorel 
on ravitoime. Pika aja jooksul on nad puu 
kooretükikesi kaasa võtnud. See on üks 
põhjusi, miks tammel nii vähe koort alles 
on jäänud. Õigeusklikud palverändurid 
sooritavad Kuremäe tamme juures kindla 
riituse: käivad päripäeva ümber puu ja 
löövad risti ette.

Pühtitsa Jumalaema 
Uinumise Nunnaklooster

Õigeusklike räägitud legendi järgi näinud 
kohalikud talupojad 16. sajandil siinsel 
mäel imepärast ilmutust ja leidnud hiljem 
iidse tamme jalamilt ülipüha õigeusu 
ikooni. Sündmust kujutav maal on näha 
Kuremäe kloostri värava juures. Sellest 
ajast hakati mäge kutsuma ka teise 
nimega, ‘Pühtitsa’ ehk pühitsetud koht. 
Imeväärse sündmuse mälestuseks rajati 
mäele väike kabel.
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Kloostrit asuti Kuremäele rajama 1885.a. 
ja valmis see 1891.aastal. Ehitati 
peakirik, kalmistukirik, kuberneri jaoks 
majakirik ja teisi vajalikke hooneid. 
Klooster oli Mekaks vene-õigeusklikele 
Venemaalt.

Klooster tegutseb tänaseni ja on 
isemajandav. Tänapäeval elab Pühtitsa 
kloostris üle pooleteistsaja nunna.
Kõrge kivimüüriga ümbritsetud territooriumil 
on vaatamist väärivad Jumalaema 
Uinumise peakirik, ristimiskirik, muuseum 
ning omapärased heinakuhja kujulised 
puuriidad, väravatornid ja kõrged müürid. 
Kindlasti tasub käia loodenõlva all oleval 
pühal allikal ja suplusmajas suplemas.
Kuremäe klooster on Ida-Virumaa 
suurimaks turismimagnetiks. 

www.orthodox.ee
Tel. 337 0715
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Eestis ainuke tegutsev 
Vene-õigeusu 
nunnaklooster asub 
maalilisel Kuremäe 
künkal.



Poruni jõgi ja ürgorg
Gorodenka külast veidi põhja pool, 
Poruni (Boroni, Borovnja) jõe ääres asuv 
ürgmetsakvartal ja jõe kaldapaljandid 
muudeti looduskaitsealaks juba 1967. 
aastal. Jõe ürgoru kaldad on kohati 
ligi 10 m kõrgused ning siin-seal 
paljanduvad Narva lademe dolomiidid 
jt. aluspõhjakihid. Enne suubumist Narva 
jõkke uputavad ülespaisutatud Narva 
veehoidla veed aga kogu ürgoru. 
Ürgmetsa ilmestavad 1,5 m kõrgused 
laanesõnajalad ning paks samblakiht 
puudel.

Agusalu soostik paikneb Eesti suurima 
Puhatu soostiku (570 km2) lõunaosas. Soo 
tekkis Ürg-Peipsi järve luidetevaheliste 
järvealade ning osaliselt ka mineraalmaa 
soostumisel. Siinset soomaastikku 
ilmestavad soosaared ja seljandikud. 
Soostiku lääneosas on need kitsad 
palu- ja nõmmemännikutega kaetud 
liivaseljandikud. Idaossa jäävad suuremad 
soosaared, millest üks (Tuusna) oli veel 
1960. aastal asustatud.

KURTNA NIINJÄRVKURTNA MATKARADA KONSU JÄRV

Kurtna järvestik
Kurtna järvestik on Eesti üks 
unikaalsemaid järvede alasid, kuhu kuulub 
42 järve. Ligikaudu 30 km2 suurusel alal
asuvate järvede suurus on 0,2 kuni 
136 ha. Järvestiku järved on tekkinud 
mandrijää taganemisel kruusa ja liivaga 
kattunud ja mahajäänud hiidjääpankade 
sulamisel sulamisasemetesse ehk 
söllidesse. Maha jäänud kruus ja liiv 
on tekitanud omakorda mõhnastiku 
ja oosid. Järvede ja seda ümbritseva 
nõmmemetsa kaitseks on loodud Kurtna 
maastikukaitseala (1987). Mõningates 
järvedes kasvab haruldasi taimi, nagu 
vesilobeelia ja järv-lahnarohi. Kahjuks on 
järvede veetasemele halvasti mõjunud 
põlevkivikaevandused, Oru turbaraba 
ning teiste rabade kuivendamine. Järvede 
veetaseme langus on erinev, keskmiselt 
ca 4m; kõige suurem on see olnud 
Liivjärves – 7,2 m. Rohke pinna- ja 
põhjavee tarbimine on kaasa toonud 
järvede toitelisuse tõusu e. eutrofeerumise. 
Kurtna järvedest üks ilusamaid ja 
armastatumaid järvi on Nõmmejärv, kuhu 
on rajatud parkimis- ja
telkimiskohad. RMK on rajanud siia 2
matkarada (vt lk 42-43).  

Kuremäe Pood OÜ
Kuremäe
Tel. 339 2125

Kauplused

Kurtna pood
Kurtna
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ORTOFOTO MAA-AMET

1.Kastjärv (Kurtna Kastjärv)  
2.Rääkjärv  
3.Liivjärv (Kurtna Liivjärv)  
4.Kulpjärv  
5.Lusikajärv  
6.Laukasoo Suurlaugas  
7.Vasavere Mustjärv  
8.Pannjärv  
9.Konnajärv  
10.Kihljärv  
11.Mätasjärv  
12.Ratasjärv (Kurtna Ratasjärv)  
13.Piirakajärv  
14.Vasavere veehoidla[viide?]  
15.Nootjärv  
16.Allikjärv  
17.Virtsiku järv  
18.Aknajärv  
19.Suurjärv (Kurtna järv)  
20.Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv)  
21.Kuradijärv  
22.Martiska järv  
23.Must-Jaala järv  
24.Jaala järv  
25.Valgejärv  
26.Kirjakjärv  
27.Väike Laugasjärv[viide?]  
28.Väike-Niinsaare järv  
29.Niinsaare järv  
30.Mustjärv  
31.Haugjärv  
32.Punane järv  
33.Särgjärv  
34.Ahvenjärv  
35.Peen-Kirjakjärv  
36.Nõmme järv  
37.Räätsma järv  
38.Sisalikujärv  
39.Saarejärv  
40.Suur Linajärv  
41.Kurtna Väike Linajärv (Potrijärv)  
42.Konsu järv (järve lõunasoppi
    nim Peenjärv)
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TURISMIINFO

Niinsaare Puhkekeskus
Konsu küla
Illuka vald 41201, Ida-Virumaa
Tel. 5804 1631, 525 7516
niinsaare@iv.ee 
www.iv.ee/niinsaare
www.niinsaare.ee

Kokkutulekute, suvepäevade ja teiste 
tähtpäevade läbiviimiseks. Puhkekeskuses 
on kahekohalised kämpingumajad 
(10 tk) ja peamaja. Saunas on 
kaminaruum, mis mahutab kuni 15 inimest. 
Kaminaruumi on võimalik kasutada ka 
seminariruumina (kuni 50 inimest) või 
tantsusaalina (kuni 70 inimest). Spordi- ja 
meelelahutusprogrammid: kanuumatkad, 
kirve viskamine, vibu laskmine, ammu 
laskmine, geopeitus, paintball.

 66   200     70    
  Sportimise võimalused. 

Kuremäe kohvik ja hostel
Kuremäe küla
Illuka vald 41201, Ida-Virumaa
Tel. 339 2130, 525 0896
kuremae@copsmax.ee
www.copsmax.ee 

MTÜ Motoklubi 
Freedom Feelers
Illuka maastikurada on treeninguteks 
avatud laupäeviti ja pühapäeviti 
10.00-16.00
Tel. 5565 0567, 511 7543
www.mcff.ee

Permisküla puhkeküla 
Permisküla
Illuka vald 41013, Ida-Virumaa
Tel. 527 1901, 5190 1616
info@permiskula.ee
www.permiskula.ee 

Magamiskohad nii majas (13 kohta) kui 
kämpingumajades (5 kahekohalist maja). 
Baaris on alati müügil värsked suupisted 
ja õlu.

 23            
Kaminasaal. Sportimise võimalused 
(võrkpalliväljak). 

Pannjärve kohvik
Vasavere küla
Illuka vald 41215, Ida-Virumaa
Tel. 5349 3663 
kohvik@alutaguse.com

Pannjärve kohvikut on võimalik 
reserveerida erinevateks üritusteks (pulmad, 
sünnipäevad jne).

Alutaguse seikluspark
SA Pannjärve Tervisespordikeskus
Illuka küla
Illuka vald 41204, Ida-Virumaa
Tel. 5357 5405
seikluspakrk@alutaguse.com
www.alutaguse.com
Avatud: 
K–R 14.00–19.00
L–P 11.00–19.00

Seikluspargis saab seigelda 5 erineval 
seiklusrajal. Seiklusradadel on ühtekokku 
35 täpsust ja tähelepanelikkust nõudvat 
sportlikku ülesannet. Lisaks ootab kõik 
külastajaid Eesti pikimad õhusõidud üle 
järve 220m ja 400m. Väikelaste päralt 
on 22 erinevast elemendist koosnev laste 
seiklusrada, kus lapsed on turvaliselt 
kinnitatud terve raja läbimise ajal, 
karabiinide ümbertõstmist ei toimu ja 
lapsed saavad iseseisvalt ronimisest rõõmu 
tunda. Seikluspargi külalised saavad 
proovile panna tasakaalutunnetuse, 
osavuse ja julguse. Erilist julgust nõuab 
suur Tarzani hüpe, mida sooritatakse 
9 m kõrguselt. Hüpe garanteerib 
adrenaliiniotsijale 2 meetrit vabalangemist. 
Tegemist on ainulaadse atraktsiooniga 
Eestis. Julgust saab proovile panna 
jalgaratta sõidul, mis asetseb 6m kõrgusel 
maapinnast. Seikluspargis on aastaringselt 
avatud tuubilaenutus ja tuubirajad. Suvine 
tuubitamine on Eestis võimalik vaid siin – 
Alutaguse Seikluspargis!

ette-
tellimisel

15 lk 45

14 lk 45

18 lk 45 19 lk 45

Pannjärve 
Tervisespordikeskus
Pannjärve Tervisespordikeskuse künkliku 
maastikuga männimetsas on hea võimalus 
tegeleda jooksmise, jalgrattasõidu, kepikõnni
 ja suusatamisega. Tähistatud on 2km, 
3km, 5km ja 7,5km rajad. Orienteerujate 
jaoks on koostatud lähiümbruse baaskaart.
 Pimedal ajal on kuni 21.00-ni valgustatud 
2km, 3km ring ning rollerirada. Heade 
lumeolude korral saab maratoniks harjutada 
20-kilomeetrisel ja 40-kilomeetrisel rajal. 
Hooajal töötab suusalaenutus, laenutada 
saab ka käimiskeppe. Lisaks treeningutele 
on see hea paik võistluste korraldamiseks.
Kompleksi kuuluvad peale peahoone veel 
kohvikuhoone ja saunamaja. Kokku on 
võimalik kahekohalistes tubades korraga 
majutada 36 inimest. Võimalus rentida eraldi 
kaminasaali 30-le inimesele seminaride 
pidamiseks või koos saunadega õdusateks 
koosviibimisteks. Suuremate seminaride 
korraldamiseks on tehnikaga varustatud 
seminariruum 70-le inimesele. Külastajate 
päralt on klassikaline soome saun, 
aroomidega aurusaun ning masseerivate 
jugadega jahutav bassein. Saunade 
kasutamiseks tuleb rentida terve esimene 
korrus eelnevalt kokku leppides. 

Tel. 5305 7776
puhkekeskus@alutaguse.com
www.alutaguse.com

 36    70        
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LOHUSUU VALD
www.lohusuuvv.ee
Elanikke ca 900

LOHUSUU

Väike Lohusuu vald (102 km2) paikneb 
Peipsi järve looderannikul, maakonna 
edelanurgas. Valdav osa elanikest elab 
rannakülades. Tartu-Narva maantee 
kulgeb siin mööda rannaäärt, kus on 
kaunis vaade Peipsile. 

Lohusuu alevis, mis on vallakeskuseks, 
elab ca 400 inimest. Lohusuud jagatakse 
lausa kolmeks osaks: 
• Avinurme tee ääres ja jõe idakaldal 
• Ülejõe (eestlaste asuala)
• Veneküla (nagu nimigi ütleb venelaste 
asuala) järve ja Tartu-Narva maantee 
vahel.Siin on nii uue- kui vanausulised 
venelased juba sajandeid kalapüügiga 
tegelenud. 1601. a nimetati siinset 
kaluriküla Lochoseks. 

Lohusuu kõrge torniga luteri kirik valmis 
1882.a. Hea oreli ja akustikaga 
hoones toimuvad ka kontserdid. Kiriku 
kõrval, kauni kasesalu serval on kiige 
ja laululavaga peoplats, vastas aga 
uus ja vana koolimaja ning hoolitsetud 
kooliaed. Haridust hakati Lohusuus 
andma juba 1697.a, 30 aastat varem 
oli valminud puust Torma abikirik. Vana 
kooli seinal on mälestustahvel siin 1763. 
aastal köstri pojana sündinud esimesele 
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eestlasest rahvavalgustajale, keele- ja 
kirjamehele Otto Wilhelm Masingule, 
kes juba 1821-1825.a andis välja 
„Maarahva Nädalalehte”, praeguse 
Maalehe eelkäijat. Muu hulgas on 
Masing ka “õ” tähe eesti kirjakeelde 
tooja. 2003. aastal valminud muuseumis 
on väljapanek Masingust, kultuuri- ning 
kalandustoad, korraldatakse ka näitusi ja 
ajalooliste esemete väljapanekuid. Siin 
paiknevad huvikeskus ning raamatukogu. 
Veidi edasi, Jõe tänava nurgal, meenutab 
mälestussammas Vabadussõja Lohusuu 
lahingut, jõe pool on kivi 1941. aastal 
hukatud antikommunistidele. Peipsi pool, 
kahe tee vahel, laiub põline kalmistu ja 
heas korras torniga kabel, mis töötab 
kirikuna.

Kauksi poolt Lohusuusse tulles näete 
kõigepealt Veneküla vene kalmistut, kus 
samuti on kabel. Enne silda alla pöörav 
tee möödub värvikast, hästi hooldatud 
Jumalailmumise õigeusukirikust (1898) 
ja jõuate jõesuus asuva Peipsi suurima 
kalasadamani, kus asub valla tähtsaim 
firma Peipsi Trade.  

Ninasil on valge Katariina-aegne 
sammastega postijaam, kus on peatunud 
palju Euroopa ja Venemaa valitsejaid 
ja vaimuinimesi: (Katariina II (1764), 
Robert Schumann, Elias Lönnrot, Ferenc 
Liszt, Honore de Balsac, tsaar Aleksander 
III jt). Märtsis 1881.a. sai tulevane 
tsaar Aleksander III just Ninasil olles 
teate tsaar Aleksander II’le korraldatud 
atentaadist ja võttis just selles Peipsi-
äärses külas riigivõimu üle. Ninasi vana 
hobupostijaama kohta pärinevad andmed 
aastast 1722 ja teatakse, et vana hoone 
asus teest järve pool. Ninasi postijaam 
tegutses ligemale 157 aastat, kuni suleti 
1897.aastal. Postijaama ümbruse park 
istutati keisrinna Katariina II auks. Pargis 
paiknes tiik ja alleed viisid järve poole. 
Rohkem infot: www.hot.ee/ninasi

Lohusuu Rannakultuuri Seltsi poolt 
korraldatakse juba mitmeid aastaid 
Lohusuu kalalaata, esimest korda 
2003.a. Kalalaat on kujunenud 
traditsiooniliseks kalatoidu, kodumaise 
käsitöö, õlle ja muusikapeoks Peipsi järve 
ääres.

Lohusuu Rannakultuuri Selts
Avinurme tee 63, 42001, Lohusuu vald 
Tel: +372 5346 5861  
lohusuuselts@lohusuuselts.ee 
www.lohusuuselts.ee

KOOLLUTERI KIRIK

LOHUSUU VENE KIRIK

Foto Priit Ilves

Foto Priit 
Ilves



Raadna Puhkekeskus
Raadna küla
Lohusuu vald 42004, Ida-Virumaa
Tel. 506 3534, 534 3706, 336 1026

Lisaks majutusele pakume võimalust 
kasutada sauna. Toitlustamine ettetellimisel.

      

Külalistemaja Peipsi 
Lained
Kalmaküla küla  
Lohusuu vald, 42001, Ida-Virumaa
Tel. 339 3723, 5569 0131
info@peipsi-lained.ee
www.peipsi-lained.ee 

Külalistemajal Peipsi Lained on baar ja 
toitlustamine. Majutus on kahes majas:  
14 kohta WC ja dušsiga  
16 kohta ühise WC ja dušsiga  
Tubadesse on võimalik panna lisavoodeid.  
Ettetellimisel kuni 60 inimesele pidulike 
sündmuste: (peod, sünnipäevad, pulmad, 
peied) korraldamise võimalus. 

 30+                

Kopraonu Külalistemaja
Raadna küla
Lohusuu vald 42004, Ida-Virumaa
Tel. 5346 6583, 339 3660
info@kopraonu.ee
raadnakopraonu@hot.ee
www.kopraonu.ee

Kopraonu Külalistemaja alustas oma 
tegevust 2003 aastal. Sellest ajast 
alates on põhiliseks sihtrühmaks olnud 
erinevad ettevõtted ja asutused, kellele 
korraldatakse suve- ja talvepäevi. 
Oodatud on ka tavakülastajad, kes 
otsivad vaikset kohta ööbimiseks.  
Külalistemajas on 15 tuba, millest 8 on 
kõigi mugavustega. Ülejäänud tubades 
peatujad saavad kasutada üldkasutatavaid 
WC-id ja dušširuume. Enamikku tubadesse 
võimalik panna ka lisavoodi.  
Ööbijatele pakume hommikusööki. 
Suurematele seltskondadele on võimalik 
ette tellida ka lõuna- ja õhtusööke. Köögi 
kasutamise võimalus klientidele puudub. 
 
Meil on nii leili- kui ka tünnisaun. Eriti 
tünnisaun on osutunud väga populaarseks 
suvepäevaliste hulgas. 

 42+         
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TURISMIINFO

Torioja puhkekeskus
Tartu mnt 2, Lohusuu 
Lohusuu vald 42001, Ida-Virumaa 
Tel: 566 71403; 339 3687 
egusseva@hot.ee  

Majutus kämpingmajades (6 tk). Tee ääres 
asub kiosk kergemaks eineks (pizza, 
hamburger, suitsukala, joogid). Võimalus 
korraldada üritusi (olemas lava, pingid, 
tantsuplats). 

 18               

Tiirikoja puhkekeskus
Vilusi küla
Lohusuu vald 42007, Ida-Virumaa
Tel. 504 2180, 524 2180
info@tiirikoja.ee
www.tiirikoja.ee

Puhkemaja pakub majutust, toitlustust, 
seminariruume, sauna ja hulgaliselt 
vabaaja veetmise võimalusi. Siin on sobiv 
koht nii ööbimiseks, pikemaks puhkuseks 
kui ka kokkutulekuks või seminari 
pidamiseks. Majutust pakume nelja 
kahekohalisse tuppa. Pakume võimalust 
tulla oma telgi või haagissuvilaga. 
Seminariruum mahutab kuni 25 inimest. 
Siin saab mängida võrkpalli, korvpalli, 
minijalgpalli, minitennist või kroketit. 
Olemas on lõkkeplats ja suur kiik. Võimalik 
on laenutada purjekat, purjelauakomplekti, 
mootorratast või jalgrattast. Pakume abi 
reisimarsruutide koostamisel. Võimalik on 
tellida päevaseid reisimarsruute.

 18+                25   

     sportimisvõimalused

Lohusuu kauplus
Aldar Trading OÜ
Avinurme tee 2, Lohusuu
Tel 666 7350

ette-
tellimisel

ette-
tellimisel
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MÄETAGUSE VALD
www.maetagusevv.ee

Elanikke ca 1730

MÄETAGUSE

Mäetaguse vallale nime andnud jõukas 
küla asus siin juba muinasajal. 1220.a 
varakevadel jõudsid siia ristiusku levitavad 
preestrid, kes ühtlasi kirjutasid üles 
külad, mida nad olid ristinud. 1241.a 
kanti 11 adramaa suurune läänistamata 
Meintacus koos veel seitsme siinse 
külaga Taani hindamiseraamatusse. 16. 
sajandi esimesel poolel rajas Peter von 
Tiesenhausen vallseljakust lõuna poole 
jääva Kõrvetaguse küla asemele mõisa. 
Peagi nimetati see Mäetaguse mõisaks. 
1739. aastal omandas selle Otto Fabian 
von Rosen. Mäetaguse naabermõisas 
Kiiklas asutas Otto Fabiani sugulane 
Friedrich von Rosen koduteatri, milles 
mängiti August von Kotzebue näidendeid. 
Mäetaguse valla kolmanda keskuse, 
Pagari mõisa omandas 18. sajandil Otto 
Magnus von Stackelberg, kellele kuulusid 
Mäetaguse vallas veel Atsalama ja Väike-
Pungerja mõis. 

Siinsete mõisate majanduslikule edule 
aitas kaasa valda läbinud Peterburi-Riia 
postimaantee, mida mööda on sõitnud 
nii kroonitud kui kroonimata pead. 
Kuulsamatest tuleks nimetada Karl XII, 
Peeter I, Katariina II, vabahärra von 
Münchhausenit, Aleksander Suvorovit, 
Honore de Balzaci jpt. 

Mäetaguse on tuntud ka „pruuni kulla“ – 
põlevkivi poolest, kuna suur osa Eesti 
põlevkivi maa-alustest kaevandustest 
asuvad Mäetaguse valla territooriumil.  

Vallas on säilinud kolme piirkondliku 
keskuse (Mäetaguse, Pagari, Kiikla) 
traditsioon. Igas keskuses on oma kauplus, 
rahvamaja ja raamatukogu. Mäetaguse 
alevikus töötab kahe õppekeelega 
põhikool, asub lasteaed ning Alutaguse 
hoolekeskus. Valla 20 külas ja ühes 
alevikus elab 1728 inimest.  
Alates 1996.a. toimub igal aastal 
traditsiooniline Mäetaguse mõisapäev.

Mäetaguse mõis ja park 
Mäetaguse iidse pargi südames asub 
Mäetaguse mõis. Mõisaansamblist on 
säilinud 10 hoonet: tall-tõllakuur, ait, viina-
ait, kasvuhoone, ait-kelder, viinavabrik, 
meierei, 2 loomalauta, valitseja-maja. 
Praegune härrastemaja ehitati Eugenius 
Octave von Roseni valitsemisajal 
1796.a. 1890.a. teostati peahoones 
ulatuslik remont, sellest ajast pärineb 
1998.a. restaureeritud härrastemaja 
planeering. Klassitsistlik härrastemaja on 
väga esinduslik, paistes silma rikkalikult 
kaunistatud interjööriga. Erilist tähelepanu 
väärivad kahe sajandi vanused 
tammepuust uksed, puutrepp ja secco- 
tehnikas laemaal. 

Härrastemaja I korrusel asub Mäetaguse 
vallavalitsus, II korrusel paiknevad 
rohkete seina- ja laekaunistustega 
kamina-, näituse-, banketi-, konverentsi- 
ja kontserdisaalid ning väljaüüritav 
mõisakorter. 

Mõisas viiakse läbi ekskursioone.  
Etteteatamine ja informatsioon telefonidel 
336 6910 või 520 5921 

Pagari mõis ja park
Pagari mõis (saksa k Paggar) on rajatud 
17. sajandil. Alates 1748. aastast kuulus 
von Stackelbergide suguvõsale, kelle 
valduses oli mõisasüda kuni baltisakslaste 
ümberasumiseni ehk Umsiedlungini 1939. 
aastal.

1924.a-st paiknes siin ka Pagari kool 
kuni uue koolimaja valmimiseni 1930.a, 
mis tegutses veel 12 aastat tagasi Pagari 
algkoolina. Praegu on siin sees Pagari 
teabetuba ja raamatukogu.

Looduskaitse all olevas Pagari pargis 
kasvavad lisaks kodumaistele puudele 
ka grupp euroopa lehiseid, mõned 
pähklipuud ja punased vahtrad. Pargi 
keskel on ringtee, kuhu suunduvad kaks 
pargialleed.
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Kalina karstiala
Karstialal pindalaga ca 1 ha on eriti 
tähelepanuväärne Kalina kurisu, mis on 
60 m pikk, 20 m lai ja 2,7 m sügav. 
Sellesse suubub Kalina soost algav oja 
(kraav). Peale kurisu esineb karstialal veel 
vannisarnane 25 m pikk ja 1,5 m sügav 
karstilehter ning mitu väikest langatuslohku. 
Erakordselt veerikkal kevadel on ka need 
üleujutatud. Umbes 50 a. eest olevat 
Kalina kurisus näha olnud umbes poole 
meetri laiune koopaava. 

Kalina karstialast 0,5 km põhjas on 
looduskaitsealune Kalina ohvritamm 
ümbermõõduga 3,98 m, loodes – Kalina 
linnamägi.

TÕLLAKUURI RESTORANMÄETAGUSE MÕISA PEAHOONE

Mäetaguse kauplus
OÜ Tisler
Mäetaguse
Tel. 336 9194

Mäetaguse kauplus
Kirde Haldus Grupp OÜ
Mäetaguse

Kiikla kauplus
OÜ Tisler
Kiikla
Tel. 339 6543

Pagari kauplus
OÜ Tisler
Pagari
Tel. 339 7730

Mäetaguse postkontor
Mäetaguse
E–K,R 8.30–13.00
N 8.30–16.00
L,P suletud
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Mäetaguse mõisa 
hotell & SPA
Mehntack OÜ 
Mäetaguse
Mäetaguse vald 41301, Ida-Virumaa
Tel. 3331150, 5303 5436 
info@moisahotell.ee 
www.moisahotell.ee 

Mõisa restaureeritud tall-tõllakuuris 
asub hotell. 2004. aastal avatud hotelli 
“Meintack” nime ristiemaks on Mäetagusel 
elav luuletaja Virve Osila. Hotelli nimi 
“Meintack” on tuletatud 1240.a paiku 
Taani hindamisraamat mainitud praeguse 
Mäetaguse asukoha nimetusest Meintacus.  

Hotellis on 23 tuba, millest üks on 
sviit. Majutuskohti on 48, lisaks on 
avaramatesse tubadesse võimalik 
paigutada lisavoodeid. Kõikides tubades 
on dušš, tualett, TV ja telefon. Kogu majas 
levib traadita internet WiFi. Hotelli juures 
asub tasuta parkla.

Restoran mahutab 70 inimest ja 
sobib hästi ka pidude, bankettide ja 
vastuvõttude korraldamiseks. Pakutakse 
toitlustust nii a’la carte menüü alusel 
kui ka erimenüüde alusel gruppidele ja 
peoüritustele. Palju võimalusi erinevates 
ruumides mitmesuguste ürituste pidamiseks. 
Näiteks veskiruum on hea paik väiksemate 
tähtpäevade pidamiseks ja sõpradega 
koosolemiseks. Veskiruumi kõrval on hubane 
seminari ruum ning saun mullivanniga. 

Taastatud talveaias on avatud supelmaja 
koos troopilise talveaiaga. Hoones asuvad 
kahe rajaga 25 m bassein, mullivann ning 
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TURISMIINFO

Atsalama puhketalu
Atsalama Puhketalu OÜ 
Atsalama küla 15,  
Mäetaguse vald 41309, Ida-Virumaa
Tel. 551 3628 
atsalama@gmail.com 
www.atsalama.ee
Avatud aastaringselt 

Puhketalu asub Mäetaguse vallas 
Atsalama külas 15 km kaugusel Jõhvist 
Tartu suunas. Talu asub metsa ääres. 
Siin on ka väike järveke, kus kalapüügi 
harrastajad saavad kala püüda. Aktiivse 
spordi pooldajad saavad nautida 
võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli. Soovi 
korral on võimalus tellida ratsutamistunde. 
Talvel on võimalus rentida uiske.

            sportimisvõimalus

Motosellid OÜ
Kontakt Marek Peet 
Tel. 511 2813
marek@motosellid.ee
www.motosellid.ee 

Meeldiv ja närvikõdi pakkuv elamus 
Ida-Virumaa ainulaadses looduses. 
Matkarajad läbivad erinevaid 
maastikke (metsad, sood, turbarabad, 
kaevandusalad, mäed jne.), olles kohati 
raskelt läbitavad isegi ATV jaoks. ATV 
matku saab harrastada igal aastaajal 
ja iga ilmaga. Matka alguses toimub 
instrueerimine ja õppesõit harjutusrajal. Kui 
instruktor on veendunud, et kõik matkajad 
tulevad piisavalt hästi sõiduga toime, 
suundutakse matkarajale. Raja raskusastme 
valib matkajuht vastavalt osalejate 
tasemele ja soovidele. 2011.a kevadest 
alustasid Motosellid lisaks ATV-matkadele 
ka kaatri matkadega! 

Tagavälja talu
Atsalama küla 41309, Ida-Virumaa
Tel. 5810 6817 
info@tagavalja.eu 
www.tagavalja.eu

Tagavälja Talu on iidne talukoht, kus saab 
tutvuda meie esivanemate pärandiga, 
nautida ilusat loodust, teha talutöid 
ning maitsta koduküpsetatud rukkileiba. 
Korraldame soovijatele huvitavaid 
rahvakultuuri tutvustavaid üritusi nagu 
näiteks vastlad, munapühad, suvisted, 
jõulud ja palju muud. Talus on võimalik 
vaadata ka koduloomi. Hetkel on talus: 
lehmad, veised, vasikad, hobune, 
lambad, sead, kanad, koerad ja kassid. 
Loomadele saab teha pai ja kindlasti saab 
proovida ka hobusega sõitu. Tähistame 
rahvakalendritähtpäevi ja korraldame 
vastavaid grupiüritusi lasteaia- ja 
koolilastele. Samuti korraldame vahvaid 
perepäevi Tagaväljal. Külastusaeg tuleb 
eelnevalt kokku leppida, soovitavalt 7 
päeva varem.

laste- ja massažibasseinid ning saunad. 
Keldrikorrusel on kolmerealine 10 m 
lasketiir õhkrelvadest laskmiseks. Talveaia 
kõrval asub SPA-kabinet. 

Jäägrimuuseum asub endises 
aednikumajas, mille keldris elab tuntud 
karu Jaak, kes minister Jaak Aaviksoo autot 
peatada püüdis. Teise korruse jahisaalis 
saab imetleda jahimeeste trofeesid ning 
läbi viia erinevaid üritusi.

 48+    70         
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TUDULINNA VALD
www.tudulinnavv.ee

Elanikke ca 500

TUDULINNA

Tudulinna vald loodi aastal 1866. 
Esimesed teated Tudulinna kohta 
pärinevad aga aastast 1583 (Tutinlinna). 
Oma mõis tekkis siia 19. saj alguses, kui 
Tudulinna (Tuddolin) mõis eraldus Rakvere 
mõisast. 1845. aastal avati külakool.

1930-ndatel aastatel oli siin vilgas 
seltsielu: anti välja kohalikku ajalehte 
“Tudulinna Hääl”, tegutsesid mitmed 
seltsid. Rohkesti tegeleti metsade müügiga: 
puit parvetati mööda Rannapungerja 
jõge Peipsi järveni ja sealt edasi turule 
(Peamiselt Tartusse). 

Nõukogude ajal asus siin Tudulinna 
sovhoos. 1947. aastal ehitati Roostoja 
jõele löökehitusena väike hüdroelektrijaam. 
See läks käiku 1950. aastal ning töötas 9 
aastat. 1998. aastal vana tamm toestati 
ja sellele rajati uus elektrijaam.

1766. aastal ehitati siia puitkirik, mida 
1863-ndal aastal uuendati ja suurendati. 
Tudulinna Rahukoguduse kirik ehitati 
1938-39 arh. E. Sachariase projekti järgi 
vana puukiriku (1766) kõrvale. Välisilme 
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kujundab maakivist seinte kontrast valgeks 
värvitud tellistorni, kvaadernurkade ja 
ümarkaarsete aknapiiretega. Käesoleva 
sajandi 30. aastatel tekkis kiriku 
koguduses niinimetatud „usutüli“, mis sai 
alguse kirikuõpetaja Voldemar Kuljuse 
jumalateenistuste liiga ilmalikust käsitlusest. 
„Usutüli“ lõppes sellega, et tõsiusklikud 
koguduse liikmed ehitasid vana kiriku 
kõrvale uue kiriku, kellatorniga ida poole. 
See oli kuni 1990. aastani Eesti uusim 
luteri kirik (valmis 1939. a.). Nõukogude 
režiimi tulles lõhuti vana kiriku torn maha, 
tehti kirikuinventarist tühjaks ning ehitati 
hiljem ümber sovhoosi viljaveskiks. 
Praeguseks on vana kirik võetud 
muinsuskaitse alla.

Oonurme küla on ürikutes esmakordselt 
mainitud 1501. aastal (Hogenurm). See 
oli mitme kilomeetri pikkune küla, kus 
kahel pool teed, põldude ja metsade piiril 
paiknesid suured rehielamud. Enamus 
selliseid rehielamuid, tunnusmärgid 
kunagistest suurtaludest, on tänaseks küll 
hävinenud. Oonurmes asus 1960. aastani 
samanimelise külanõukogu keskus.

Oonurme on kujunenud ajalooliselt teiseks 
keskuseks valla piirides, kus 1920. aastast 
tegutsesid haridusselts, põllumeeste selts, 
piimaühing, laulu- ja muusikakoorid, 
näitering, oli ka kool jne. Praegu on 
Oonurme üks aktiivsemaid külasid: siin 
tegutseb näiteks Ants Üleoja loodud laulukoor 
ja korraldatakse populaarseid laulupäevi.
Kontakt: marennel@hot.ee.

Peressaare küla olevat rahvajutu järgi 
asutanud kolm väejooksikust venda 
Põhjasõja ajal. Pärast Sonda - Mustvee 
raudtee valmimist hakati Eesti Vabariigi 
valitsuse rahadega siia rajama Peressaare 
uudismaa-asundust. Riigi rahadega rajati 
sadakond 12–25 ha suurust talu. Riigi 
poolt hariti igale talule üles kuni 2 ha 
suurune põllutükk ning ehitati 1-toaline 
elumaja koos lauda ja viljakuuriga.  
Vangide abiga ehitati ühendusteed ning 
rajati kuivenduskraavid. Need teed on 
oma ea kohta veel silmatorkavalt heas 
korras. Tänapäevaks on paljud talud 
kas tühjaks tehtud või on elanikud ise 
väljasurevast külast lahkunud.

Üle Rannapungerja jõe valmis 2012 aasta 
sügisel Järuska sild, mis on Eesti esimene 
katusega sils.

Rannapungerja tuletorn (ehitatud 
1937) on Ida-Virumaa ainus töötav 
tuletorn. Tuletorni vundamendile rajatud 
puitlaudisega kaetud vaateplatvormilt 
avanevad kaunid vaated Peipsi järve 
veepeeglile ja rannamaastikule. Omal 
ajal ehitati see ilmselt Peipsi kalameestele 
mõeldes ja eks ta ole ka praegu just 
kalameeste jaoks väga oluline, tuletorni 
plinkimine on aidanud nii mõnelgi pimeda 
peale jäänud kala- või paadimehel koju 
jõuda. Aastaid oli tuletorn väga halvas 
seisukorras ja teda ärhvardas lagunemine. 
Nüüd on torn korda tehtud, luited 
kindlustatud. 

Alates 2010 aastast toimub juunis Tuletorni 
Kontsert, kus astuvad üles mitmed tuntud 
artistid üle Eesti. Tuletorni Kontsertide 
eestvedajaks on kohalike juurtega tuntud 
näitleja Guido Kangur oma perega.

TUDULINNA KIRIK HÜDROELEKTRIJAAM TUDULINNA KULTUURIMAJAEESTI ESIMENE KATUSEGA SILD. VALMIMAS.

RANNAPUNGERJA JÕE SADAM



Lemmaku Puhkemaja
Lemmaku küla
Tudulinna vald 42205, Ida-Virumaa
Tel. 510 3272 
signe@lemmaku.ee 
www.lemmaku.ee

 7 + 3 lisakohta         
paat, kanuud, jalgrattad 

Matsu Talu
Sahargu küla
Tudulinna vald 42202, Ida-Virumaa
Tel. 502 5113
evaarmaa@hot.ee 
www.matsutalu.eu

Talu külalistemaja on ehitatud endisesse 
hobusetalli. Vanad maakivist seinad on 
säilitatud esimesel korrusel, kus asuvad 
baar ja söögisaal. Külalistemaja teisel 
korrusel on 6 kahekohalist tuba, millest 
viis on kahe voodiga ning üks on 
peretuba. Dušširuum ja WC-d asuvad 
koridoris. Eraldi on kahekorruselised 
korter-tüüpi majutused (boksid), mis on 
eelkõige mõeldud peremajutuseks – 
igas kuni viis magamiskohta, võimalik 
paigutada lisavoodeid. Esimesel 
korrusel on dušš, kööginurk, kamin ja 
televiisor, teisel korrusel magamiskohad. 
Hinna sees hommikusöök külalistemaja 
söögisaalis. Telkimisvõimalus oma 
telgiga on külalistemaja taga asuval 
muruplatsil, toidutegemisvõimalus sealsel 
lõkkeplatsil. Pesemisvõimalus maja 
dušširuumis ja saunas. Väljas kuivkäimla. 
Võimalik kasutada suitsu- ja soome 
sauna. Kaasaegne püstkoda võimaldab 
korraldada grill- ja pannkoogiõhtuid. 
Aega saab veeta mängides tennist, 
korv- ja võrkpalli, ratsutada ja osaleda 
kanuumatkadel. Korraldatakse jahiretki 
Ida-Virumaa metsadesse ja loodusmatku 
Muraka rabasse. 

 12 (külalistemaja) ja 20+ (boksid)

               
sportimisvõimalus
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Oonurme Külamaja
1926.a. ehitatud koolimaja on ümber 
ehitatud külamajaks, kus asuvad 
raamatukogu, loodustuba (Muraka raba 
ja kohaliku looduse väljapanek), hubased 
ruumid kontsertide, pidude, seminaride jm 
koosviibimiste korraldamiseks. Hoone 
õuele on rajatud turbapeenar ja 
istumiskoht. Külamaja vastas asuv avar 
peoplats sobib suuremate vabaõhuürituste, 
laagrite ja kokkutulekute korraldamiseks, 
samuti telkimiseks. Rajatud on puhkekohad 
ja matkarajad Muraka rabasse.

Ruumide rentimine: 
• Saal (35-40 kohta) seminarideks, 
õppepäevadeks, perekondlike sündmuste 
tähistamiseks  
• Loodustuba (10-15 kohta) 
loodushariduslike õppepäevade ja 
loodusõpetuse tundide korraldamiseks;  
• Köögi kasutamise võimalus, vajadusel 
toitlustuse korraldamine 
• Külaplatsi rentimine kokkutulekute, 
suvepäevade jm vabaõhuürituste 
korraldamiseks, sobib ka telkimiseks 
• Loodusmatkade korraldamine ja õues-
õppeprogrammide läbiviimine 
• Oonurme segakoori kontsert (dirigendid 
Ants Üleoja ja Keio Soomelt) 
Kontakt: 5347 9570, 
kaili.maasikmae@gmail.com  

TURISMIINFO

Tudulinna kauplus
Aldar Trading OÜ
Tudulinna
Tel. 666 7351
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Matkarajad, lõkkekohad, telkimisalad 
ning metsaonnid – kõik need on Eestimaa 
loodusesse rajatud selleks, et sul siin 
ikka mõnus liikuda oleks. Tule puhkama, 
sportima, seeni-marju korjama või niisama 
metsavaikust nautima. Loodusest hooliv 
inimene on alati oodatud!

Riigimetsa Majandamise Keskuse ehk 
(RMK) Peipsi põhjaranniku puhkeala 
hõlmab piirkonda Tammispääst 
Vasknarvani. Siin asuvad Järvevälja 
ja Smolnitsa luited ning Peipsiäärne 
laulev liiv, mis viitab järvevee puhtusele. 
Maastik vaheldub pikkade luiteahelike 
ja nende vahele jäävate soode ja 
rabadega. Puhkeala jõgederohkus soosib 
veematkade ja erineva raskusastmega 
retkede korraldamist. 

Kauksi looduskeskus ja 
teabepunkt
Kauksi küla
Iisaku vald 41008, Ida-Virumaa
Tel. 339 3833, 5335 9286
kauksi.looduskeskus@rmk.ee
Avatud: 
15.mai – 15. sept E–P 10.00 – 18.00
16. sept – 14.mai K–R 11.00 – 16.00

Tegemist on Peipsi põhjaranniku puhkeala 
keskusega. Looduskeskus tutvustab 
külastajatele kohaliku looduse eripära, 
eelkõige Peipsi järvega seonduvat. Majas 
asuvad teabepunkt ja kontor, õppeklass 
ja ekspositsioonisaal. Kõrvalhoones asub 
väliklass, kus erinevaid väljapanekuid 
tutvustatakse ning vihmase ilma puhul 
programme läbi viiakse. 

Looduskeskus pakub:
• tasuta kampaaniaprogrammid 
 üldhariduskoolidele ja lasteaedadele 
 talvel, kevadel ja sügisel
• tasulised loodusõppeprogrammid, ka 
 venekeelsed
• teabematerjalid ja info Peipsi põhjaranniku 
 ning teiste RMK puhkealade kohta
• võimalik tutvuda keskuse teabekoguga, 
 vaadata looduseteemalisi näitusi ja filme
• olemas ekspositsioonisaal, mis tutvustab 
 Ida-Virumaa erinevaid loodusressursse
• metsa- ja loodusteemalised üritused
• looduskeskuse ruumide rent 
 loodusteemaliste ürituste tarbeks.

Matka- ja õpperajad
Kotka matkarada (8km) 
Iisaku vald
Parkimine: Matkaraja alguses parkla 10-
15 autole
Varustus: Matkarajal on 3 lõkkekohta, 
3 kuivkäimlat, katusealune, püstkoda, 
metsaonn, vaatetorn kõrgendikul. Rada on 
tähistatud puudel valge-sinise märgistusega 
ja piktogrammidega punakaspruunidel 
postidel.
Rada algab Iisakust ning kulgeb laudteega 
mööda Õpetaja sood, sealt edasi kulgeb 
rada mööda kõrgeid liivaseljandikke ja 
lõppeb laudteega Rüütli rabas (Muraka 
looduskaitseala) Alliku küla ääres. 8 km 
pikkusest rajast võib läbida ka lühemat 
lõiku Rüütli rabas (1,5 km).
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.303374 y:59.101899
L-EST 97 x:689217 y:6556126

Luite matkarada (4,4km) 
Kauksi küla, Iisaku vald
Parkimine: Kauksi looduskeskuse juures
Rada on tähistatud ristkülikukujuliste 
värvidega puudel (kollane) ja kollaste 
RMK lintidega puude ümber. Rada saab 
alguse RMK Kauksi looduskeskuse juurest 
ja kulgeb mööda Peipsi järve rannikut 
Rannapungerja jõe suudmeni. Rada on 
läbitav ka 4,4-kilomeetrise ringina, kui 
rada alustada Kauksi telkimisalalt.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.226644 y:58.992054
L-EST 97 x:685414 y:6543691

Kauksi oja õppematkarada (3,6 km) 
Kauksi küla, Iisaku vald
Parkimine: Kauksi looduskeksuse juures
Varustus: rajal on 2 silda ja 7 infotahvlit
Rada lookleb ümber ürgse Kauksi oja 
sängi.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.226661 y:58.992146
L-EST 97 x:685414 y:6543701

Selisoo matkarada (4,8 km) 
Väike-Pungerja küla, Mäetaguse vald
Parkimine: parkla kuni 6 autot
Varustus: raja kaart, 2 lõkkekohta, 
kuivkäimla, vaatetorn.
Rada tutvustab erinevaid sootüüpe 
(siirdesoo, lageraba, puistraba), rikkalikku 
taimestikku ja rohkelt erineva suurusega 
älveid ja laukaid, mis paiknevad rühmiti, 
moodustades maalilisi älvestikke ja 
laugastikke.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.244229 y:59.176223
L-EST 97 x:685432 y:6564231

Kurtna matkarada (4,5-5,5 km) 
Illuka vald
Parkimine: ca 5 autot, Martsika järve ääres
Varustus: radadel on kokku 12 huvipunkti, 
4 lõkkekohta, kaart, 2 kuivkäimlat, osaline 
laudtee.
Võimalik läbida 4,5km ja 5,5km ring.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.538680 y:59.247545
L-EST 97 x:701828 y:6573015

Poruni matkarada (5 km) 
Gorodenka küla, Illuka vald
Parkimine: ca 10 autot
Varustus: Tõkkepuu, 3 lõkkekoht, 2 
infostend, 12 infotahvil (rajal), kuivkäimla. 
Raja kulgemist tähistavad viidad, osaliselt 
laudtee ja sinised värvitud ristkülikud 
puudel.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.798 y:59.1704
L-EST 97 x:6565230.1 y:717077.4

Muraka matkarada (3 km) 
Oonurme, Tudulinna vald
Parkimine: matkaraja alguses 
parkimistasku
Varustus: infostend, prügikast
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:26.989967 y:59.132633
L-EST 97 x:6558689 y:671111.9

Metsaonnid
Metsaonn on looduses liikuja tarbeks 
rajatud või kohandatud lukustamata 
uksega hoone. Metsaonn ei pruugi 
tagada kasutajale omaette olekut 
ning seetõttu puudub metsaonnil ka 
kasutusmaks. Metsaonnides olemasolevaid 
asju tuleks kasutada säästlikult. Arvestada 
tuleks ka teiste võimalike metsaonni 
kasutajatega ning kõike sõbralikult 
jagada. Lahkudes tuleks endast maha jätta 
korralik ja koristatud maja.

Seljandiku metsaonn
Alliku küla, Iisaku vald
Siin saab imetleda liivaseljandikku, 
matkata soos ning nautida kauneid 
vaateid kõrgendikult.
Parkimine: ~5 sõiduautot onnist 450 m 
kaugusel 
Varustus: Metsaonnis sees lõkkealus, 
laud-pingid, väljas lõkkekoht, kuivkäimla, 
infotahvel. 
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.262245 y:59.081907
L-EST 97 x:686972 y:6553787

Muraka metsaonn
Oonurme, Tudulinna vald
Onn asub põneva rabamänniku serval ja 
siit möödub matkarada. 
Parkimine: matkaraja alguses parkimistasku 
Varustus: Onn on suurusega 2x4m, keskel 
grill

1 lk 46

2 lk 47

3 lk 47

4 lk 44

5 lk19 ja 46

6 lk19 ja 46

7 lk 44

8 lk 45

9 lk 45

10 lk 44



40 • PEIPSI PÕHJARANNIKU PUHKEALA PEIPSI PÕHJARANNIKU PUHKEALA • 41

Lõkkekohad
Jõuga (järvede) lõkkekoht
Jõuga küla,Illuka vald
Vaatamisväärsused: Jõuga kääpad 
(matmispaik), 2 liivase kaldaga järve 
(Pesujärv, Liivjärv), järvede ümber väike 
jalutusrada.
Parkimine: 15 autot
Varustus: 6 lõkkekohta, kuivkäimla, kaev, 
ujumissild
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.387724 y:59.153719
L-EST 97 x:693753 y:6562132

Võhma (soojärve) lõkkekoht
Sälliku küla, Iisaku vald
Parkimine: 8 autot
Varustus: lõkkekoht, katusealune, 
kuivkäimla, ujumissild, puukuur
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.290649 y:59.034649
L-EST 97 x:688856 y:6548609

Rüütli lõkkekoht
Alliku küla, Iisaku vald
Parkimine: 10 autot
Varustus: 2 lõkkekohta, 1 kuivkäimla, 
katusealune, püstkoda, infostend, 
vaatetorn kõrgendikul
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.254092 y:59.059907
L-EST 97 x:686623 y:6551316

Kõrtsi kraavi lõkkekoht
Alliku küla, Iisaku vald
Siin on võimalik vaadata kopra 
elutegevuse jälgi.
Parkimine: ca 2 autot
Varustus: Pink-laud, kuivkäimla, sild üle 
oja, lõkkeplats, infotahvel
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.245264 y:59.067628
L-EST 97 x:686076 y:6552151

Iisaku mäe lõkkekoht
Iisaku alev, Iisaku vald
Lõkkekoht asub Iisaku mäe vaatetorni 
vahetus läheduses.
Parkimine: Iisaku vaatetorni parkla 
mahutavusega ca 10 autot
Varustus: katusega pinklaua komplekt, 
lõkkekoht, kuivkäimla, infotahvel
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.307054 y:59.107676
L-EST 97 x:689396 y:6556780

Agusalu lõkkekoht
Imatu küla, Iisaku vald
Parkimine: ca 6 autot
Varustus: Infostend, 4 pinki, lõkkekoht, 
kuivkäimla, puukuur

Selisoo lõkkekoht
Väike-Pungerja küla, Mäetaguse vald
Parkimine: 6 autot
Varustus: 2 lõkkekohta, katusealune, 
paviljon, kuivkäimla, raja kaart
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.296272 y:59.171162
L-EST 97 x:688432 y:6563813

Puhatu lõkkekohad
Gorodenka küla, Illuka vald
Vaatamisväärsused: Poruni jõgi ja ürgmets, 
Narva jõgi
Parkimine: Poruni matkaraja parkla 
mahutavusega ca 10 autot
Varustus: 3 lõkkekohta, 6 pinki, kuivkäimla

Rääkjärve lõkkekoht
Illuka vald
Vaatamisväärsused: Rääkjärv, Kurtna järvistu
Parkimine: ca 5 autot
Varustus: 4 pinki, lõkkealus

Martsika lõkkekoht
Illuka vald
Vaatamisväärsused: Martsika järv, Kurtna 
järvistu
Parkimine: ca 5 autot
Varustus: 4 pink-laua komplekti, 
4 lõkkealust, kuivkäimla, infostend

Liivjärve lõkkekoht 
Illuka vald
Vaatamisväärsused: Liivjärv, Kurtna järvistu
Parkimine: ~13 autot
Varustus: 6 pinki, 2 lõkkealust

Telkimisalad
RMK telkimisalad on rajatud eeskätt 
matkajate ja looduses liikujate tarbeks. 
Reeglina asuvad nad üldkasutatavatest 
teedest kaugel ja inimasustusest eemal. 
Telkimisalad on märgistatud, vajadusel 
tsoonideks jaotatud ning sihtotstarbeliste 
rajatistega varustatud. Telkimisalasid tuleks 
kasutada säästlikult ja alalhoidlikult.

Raadna telkimisala
Raadna küla, Lohusuu vald
Telkimisala asub Peipsi kalda kaunite 
liivaluidete läheduses. 
Parkimine: parkimistaskud hajutatult ca 60 
autole   
Varustus: 18 lõkkekohta (puud puuduvad, 
võimalik osta Iisaku Olerexi tanklast 
21 km kauguselt), 18 katusealust, 5 
kuivkäimlat, 2 kaevu. Sobib kokkutulekute 
korraldamiseks. 
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.123375 y:58.968819
L-EST 97 x:679605 y:6540825

Uusküla telkimisala
Uusküla, Alajõe vald
Telkimisala asub Peipsi kalda kaunite 
liivaluidete läheduses.  
Parkimine: parkimine telkimiskohtade 
juures. 
Varustus: 23 lõkke- ja telkimiskohta (puud 
puuduvad, võimalik osta Iisaku Olerexi 
tanklast 15 km kauguselt), 2 kuivkäimlat, 2 
kaevu, 15 pink-laua komplekti. 
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.123375 y:58.968819
L-EST 97 x:679605 y:6540825

Karjamaa telkimisala
Karjamaa küla, Alajõe vald
Telkimisala asub Peipsi kalda kaunite 
liivaluidete läheduses. 
Parkimine: parkimine lõkkekohtade juures 
Varustus: 8 lõkkekohta (puud olemas), 
1 kuivkäimla, kaev, 7 katusealust. Sobib 
kokkutulekute korraldamiseks, mahutab 
150 inimest.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.493193 y:59.010434
L-EST 97 x:700611 y:6546503

Kauksi telkimisala
Kauksi küla, Iisaku vald
Telkimisala asub Peipsi kalda kaunite 
liivaluidete läheduses. Siin on ka ranniku 
suurim liivaluide.
Parkimine: Sissesõidul telkimisalale 
tee laiend mis mahutab ca 40 autot, 
parkla mahutab 30-40 autot, lisaks 
parkimistaskud lõkkekohtade juures kokku 
40-50 autole
Varustus: 50 lõkkekohta (puud müügil 
hooajaliselt telkimisalale sissesõidul 
infomajas), 20 katusealust, 4 kuivkäimlat, 
3 kaevu, vaateplatvorm, 3 infostendi.
Telkimine on tasuta, mootorsõidukiga 
ühekordne sissesõidu pilet telkimisalale on 
3,20 €.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.202200 y:58.986147
L-EST 97 x:684042 y:6542966

Kauksi rannametsa telkimisala
Kauksi küla, Iisaku vald
Parkimine: 150 autot, 5 bussi
Varustus: lava, lipumast, võrkpalliväljak, 
WC, 1 pink-laud katusega, 
telkimisvõimalus
Telkimisala on mõeldud suurürituste 
korraldamiseks. Ala kasutamine ainult 
eelneval kokkuleppel.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.223767 y:58.989207
L-EST 97 x:685264 y:6543366

Konsu (järve) telkimisala
Konsu küla,Illuka vald
Parkimine: lõkkekoha juures
Varustus: Suur lõkkeplats, pingid, 
kuivkäimla. Sobib kokkutulekute 
korraldamiseks, mahutab 300 inimest. Üle 
50 osalejaga ürituse korraldamiseks on 
vajalik sõlmida suurürituse korraldamise 
leping.
Koordinaadid:
Long-Lat WGS 84 x:27.584942 y:59.231429
L-EST 97 x:704560 y:6571363
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Peipsi järv
Peipsi järv on tuntud ka nimedega Suurjärv 
ja Külmjärv. Järve pindala on 2611 
km2, suurim pikkus 72 ja laius 50km. 
Suurim sügavus üle 13 m. Järve kõrgus 
merepinnast on 30m, mineraalsus 0 ‰.

Peipsi on Euroopas suuruselt neljas järv, 
ja seda isegi ilma Pihkva ja Lämmijärveta. 
Peipsist suuremad on Laadoga, Äänisjärv 
ja Vänern. 

Peipsi järv kogub oma vee väga 
ulatuslikult alalt, enam kui 47 800 km2 
(suurem kui Eesti pindala) territooriumilt. 
Peipsisse voolab umbes 200 jõge ja oja, 
suurim neist Emajõgi. Välja voolab aga 
ainult üks – Narva jõgi. Peipsi järve vesi 
vahetub umbes iga kahe aasta tagant.
Peipsi põhjarannik on liivane, kena 
loodusega ilus ning kõrgelt hinnatud 
puhkeala, kus vanadel rannaluidetel 
kasvab männimets ja järve ääres on 
maaliline liivarand, mille pikkus on umbes 
40 km. 

Peipsi on tekkinud mandrijää poolt 
tekitatud madalasse lohku. Järve põhja- 
ja lõunakallas on väga eriilmelised - 
põhjakaldal on liivane rand ning luited, 
lõunakallas on aga kinnikasvanud ning 
soostunud. Selle põhjuseks on maakerge, 
mis põhjakaldal on kiirem kui lõunakaldal. 
Selle tulemusena valgub Peipsi järve vesi 
aeglaselt lõunasse ning ujutab üle uusi 
lõunapoolseid alasid.
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Peipsis elab 37 liiki kalu – 
iseloomulikumad on rääbis, ahven, peipsi 
tint, lõhe ja haug. Elutsevad ka luts, koger, 
koha, latikas, nurg, roosärg, särg ja 
peipsi siig. Kahepaikseid on 9 liiki.Peipsit 
kasutab igal aastal peatuspaigana üle 
miljoni rändlinnu. 

Peipsi järve taimestik on erakordselt 
liigirikas – selles leidub 66 liiki taimi. Siia 
võib lisada veel ligi 20 liiki üleujutatavatel 
aladel kasvavaid kalda- ja sootaimi. 
Teiste taimede seas kasvab Peipsis ka 
hulk haruldasi veetaimi, nagu näiteks 
väike konnarohi, väike penikeel, vesi-
naaskelleht, mõru vesipipar, punakas 
penikeel, ahtalehine penikeel, muda-
lahnarohi, ujuv-jõgitakjas jt. Väga liigirikas 
on peipsi vetikatefloora, mida on leitud 
üle 800 liigi. Üsna rikkalik on ka järve 
põhjaloomastik.

Eesti ajaloos ja kultuuriloos on Peipsi 
etendanud väga tähtsat osa. Järv on 
andnud rahvale toidust, olnud ühendustee 
ning kujunenud idapiiriks. Korduvalt on 
siin olnud rindejoon ja ägedate lahingute 
tallermaa, alates kuulsa Jäälahinguga 
1242. a. ja lõpetades heitlustega II 
maailmasõjas 1944. a. Peipsi on kaua 
aega olnud soome-ugri rahvaste asustusala 
sees, mistõttu slaavi hõimud on hakanud 
veekogu nimetama “tśuudide” järgi 
(Чудское озеро). Peipsi läänekalda ulatuslik 
vene rahvusest asustus kujunes põhiliselt 
alles 18. sajandi lõpul ja 19. sajandil.
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Remniku Õppe- ja puhkekeskus (lk 6)
Külalistemaja Holiday house (lk 6)
Puhkekeskus SUVI (lk 6)
Hostel Villa Marika (lk 7)
Puhkemaja Villa Cumulus (lk 7)
Vadi seltsimaja ja puhkeala (lk 12)
Avinurme hostel (lk 13)
Kauksi puhkemaja (lk 16 ja 19)
Kauksi puhkeküla (lk 16 ja 19)
Kauksi telklaager (lk 17 ja 19)
Kuru puhkemajad (lk 17 ja 19)
Tagametsa puhkemaja (lk 18)
Vaikla puhkekeskus (lk 18)
Niinsaare puhkekeskus (lk 24)
Kuremäe kohvik ja hostel (lk 24)
Permisküla puhkeküla (lk 24)
Pannjärve Tervisespordikeskus (lk 25)
Pannjärve kohvik (lk 25)
Alutaguse seikluspark (lk 25)
Raadna puhkekeskus (lk 28)
Kopraonu külalistemaja (lk 28)
Külalistemaja Peipsi Lained (lk 29)
Tiirikoja puhkekeskus (lk 29)
Torioja puhkekeskus (lk 29)
Mäetaguse mõisa hotell & SPA (lk 32)
Atsalama puhketalu (lk 33)
Tagavälja talu (lk 33)
Lemmaku puhkemaja (lk 36)
Matsu talu (lk 36)
Oonurme külamaja (lk 36)

RMK objektid
RMK Kauksi looduskeskus ja teabepunkt (lk 38)
Seljandiku metsaonn (lk 38)
Muraka metsaonn (lk 38)
Kotka matkarada (lk 39)
Luite matkarada (lk 39)
Kauksi oja õppe-matkarada (lk 39)
Selisoo matkarada (lk 39)
Kurtna matkarada (lk 39)
Poruni matkarada (lk 39)
Muraka matkarada (lk 39)
Jõuga (järvede) lõkkekoht (lk 40)
Võhma (soojärve) lõkkekoht (lk 40)
Rüütli lõkkekoht (lk 40)
Kõrtsi kraavi lõkkekoht (lk 40)
Iisaku mäe lõkkekoht (lk 40)
Agusalu lõkkekoht (lk 40)
Selisoo lõkkekoht (lk 40)
Puhatu lõkkekohad (lk 40)
Rääkjärve lõkkekoht (lk 40)
Martsika lõkkekoht (lk 40)
Liivjärve lõkkekoht (lk 40)
Raadna telkimisala (lk 41)
Uusküla telkimisala (lk 41)
Karjamaa telkimisala (lk 41)
Kauksi telkimisala (lk 41)
Kauksi rannametsa telkimisala (lk 41)
Konsu (järve) telkimisala (lk 41)
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Tutvustuse kuulamiseks vali lühinumber 17120 ja huviväär-
suse neljakohaline number ehk objekti kood.
Näiteks: valides 17120 0671, kuuled juttu Iisaku kirikust.
T-numbri kohta saad infot, helistades numbrile 171200000.
Teenuse hind 0.45 €.       
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ATM

Infopunkt; vallavalitsus; sadam

Tankla; parkla; sularahaautomaat

Restoran; muu söögikoht;  postkontor

Veekeskus, ujula; ujumiskoht; paadi- või kanuulaenutus

Murdmaasuusarajad; ratsutamine; kalapüük

Mobiilimast; tuugen; navigatsiooni märk

Mõis; linnuse varemed;
muu tähelepanuväärne hoone

Ilus vaade; vaatetorn; tuulik

Luteri-; õigeusu-; muu kirik

Kabel; kalmistu; kultuurilooline; muu ajalooline paik

Kultusekivi; rändrahn; arheoloogiline paik

Park või hiis; üksik huviväärne puu; 
taluloomaaed; lõbustus- või huvipark

Allikas; pinnavormid;
muu looduslik huviväärsus

Muuseum või väljapanek; matkarada; 
RMK looduskeskus-infopunkt

Leppemärk, mis on
tegelikust asukohast nihutatud

46 • • 47

44 45

46 47

KARKSI-
NUIA

LIHULA

ABJA-
PALUOJA

ANTSLA

PÜSSI

MUSTVEE

VÕHMA

SUURE-
JAANI

MÕISAKÜLA

KALLASTE

OTEPÄÄ

KEILA

KIVIÕLI

TAPA

PÕLVA

PALDISKI

TÜRI

JÕGEVA

ELVA

RAPLA

PÕLTSAMAA

SAUE

KUNDA

KÄRDLA

SINDI

NARVA-
JÕESUULOKSA

KEHRA

TÕRVA

RÄPINA

KILINGI-
NÕMME

TAMSALU

VILJANDI

SILLAMÄE

RAKVERE

VÕRU

MAARDU

KURESSAARE

VALGA

JÕHVI

HAAPSALU
PAIDE

TARTU

NARVA

PÄRNU

KOHTLA-
JÄRVETALLINN

Jüri

Kuusalu
Kiiu Haljala

Kadrina

IisakuVäike-
Maarja

Laiuse

Nõo
Võnnu

Värska

Misso

Tabivere

Lelle

Risti

Käina

OrissaareLeisi

Salme

Aste

Kärla

Paralepa

Taebla
Palivere

Turba

Riisipere

Vasalemma

Klooga

Keila-Joa Harku
Tabasalu

Saku

Kiisa

Kiili

Lagedi
Loo

Viimsi

Haabneeme

Kostivere

Raasiku
Aruküla

Prillimäe

Alu

Kuusiku Keava
Kehtna

Valtu

Käru
Särevere Oisu

Väätsa

Juuru

Kaiu

Eidapere

Audru
Sauga

Are

Paikuse

Võiste

Häädemeeste

Tihemetsa
Halliste

Õisu

Kõpu

Ramsi

Viiratsi

Helme

Hummuli

Tsirguliina
Sõmerpalu

Õru
Sangaste

Puka

Rannu

Rõngu

Kureküla Tõravere

Puhja Ulila
Ilmatsalu

Tõrvandi

Kolga-Jaani
Olustvere

Adavere

Kamari
Puurmani

Siimusti
Kuremaa

Aravete

Käravete Ambla

Lehtse

Sääse

Kiltsi

Hulja

Lepna

Sõmeru

Vinni
Pajusti

Roela
Tudu

Avinurme

Mäetaguse

Aseri

Sonda

Toila Voka

Lohusuu

Torma

Alatskivi

Kolkja

Varnja

Kõrveküla

Luunja

Roiu
Ahja

Vastse-
Kuuste

Kambja
Mooste

Veriora

Kose

Varstu

Valjala

Virtsu

Hageri

Peetri

Võõpsu

Lähte

Palamuse

Kihelkonna

Vastseliina

Tori

Sinimäe

Assaku

Kose Ravila

Kose-
Uuemõisa

Kanepi

Rakke

VäimelaParksepa

Tõstamaa

Kõrgessaare

Laagri

Ülenurme
Mehikoorma

Viru-
Jaagupi

Rõuge

Roosna-
Alliku

Tudulinna

Vaida

Mustla

Võsu

Kolga

Hagudi

Koeru

Vana-Antsla

Kohila

Järvakandi

Tootsi

Lavassaare

Vändra

Aegviidu

Pärnu-
Jaagupi

Märjamaa

Järva-
Jaani

P ä r n u
l a h t

Kura kurk

P
i h

k
v

a
 

j
ä

r
v

V Ä I N A M
E

R
I

20km

Saaremaa

Hiiumaa

Pärnumaa

RaplamaaLäänemaa

Harjumaa

Järvamaa

Virumaa

V
E

N
E

M
A

A

Lääne-
Ida-

Virumaa

Jõgevamaa

Viljandimaa

Tartumaa

Põlvamaa

Võrumaa

Valgamaa



Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda
Esimesena Ida-Virumaal – 14.06.2006, 
jõudsid Leader tüüpi kohaliku tegevusgrupi 
asutamiseni lõunaregiooni omavalitsused 
koos äri- ja mittetulundusühingutega. 
Erinevatest nimekombinatsioonidest 
jäi lõpuks sõelale Peipsi-Alutaguse 
Koostöökoda – PAK, mis määratleb ühest 
küljest meie territooriumi, teisest küljest 
põhilised huvi- ja tegevusvaldkonnad ning 
samas ka ühistegevuse meetodid. Alajõe, 
Avinurme, Lohusuu, Tudulinna, Iisaku, Illuka 
ja Mäetaguse vallad on koduks 2011 
aasta alguse seisuga ca 7000 inimesele 
ja piirkonna pindala on 1762 km2.  
Tegemist on ametlike statistiliste 
andmetega, mis tähendab, et tegelikult on 
piirkonnas elavaid või teenuseid tarbivaid 
kodanikke vähemalt hooajati tunduvalt 
rohkem. Tegevuspiirkond moodustab 52% 
Ida-Viru maakonna territooriumist aga 
ainult 4% elanikkonnast. 
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Kohalikku tegevusgruppi seob eelkõige 
geograafiline eripära, mida iseloomustab 
hajaasustus ning suurte linnatüüpi asulate 
puudumine. Meid seob paiknemine 
Ida-Virumaa lõunaosas, kus on võrreldes 
Ida-Virumaa põhjaosaga suuresti säilinud 
põline elanikkond. Meie tegevuspiirkond 
moodustab ühtse kultuuriruumi, mida 
iseloomustab pikaajaline tihe suhtlemine 
nii omavalitsuste kui kodanikeühenduste 
tasandil. 

Peipsi põhjakalda kuulsad liivarannad ei 
jäta kahtlust turismi ja puhkemajanduse 
potentsiaalis. Piirkonda läbib 
rahvusvahelise tähtsusega VIA Hanseatica 
maantee. Alutaguse laante puidutagavara 
väärtustatakse paljude puidutöökodade 
abil. Tootevalik on laastukorvist 
kümblustünnideni ja luuavartest mööblini. 
Põhjatud sood ja otsatud rabad, viljakad 
põllud ja sügavad metsad, võimsad 
kaevandused ja traditsioonilised 
põllumajandustalud – mitmekülgsemat 
piirkonda annab terves Euroopas otsida. 
Rohkem infot. www.pakmty.ee

Info
Jõhvi Turismiinfokeskus
Rakvere 13a, 41533 Jõhvi 

  +372 337 0568 
johvi@visitestonia.com

RMK Kauksi looduskeskus ja teabepunkt
Kauksi küla, Iisaku vald
Tel. 339 3833, 5335 9286
kauksi.looduskeskus@rmk.ee
Avatud:
15.mai –15. sept E-P 10.00–18.00
16. sept – 14.mai K-R 11.00–16.00

Hädaabinumbrid
Politsei 110
Kiirabi, päästeamet 112
Tehniline abi maanteedel 1888

Bussirent

OÜ Tõnu Tours
Uus 1 A, Iisaku

   5662 4522

FIE Reinhald Pihlak
Kärasi küla, Lohusuu vald

   514 7629

Adraku transport OÜ
Adraku küla, Avinurme vald

   514 8269

FIE Aarne Sarapuu
Tarakuse küla, Mäetaguse vald

 506 9344
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