
Recreation area surrounding Tallinn

telkimisala; camping area

parkla; parking

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

VALGEJÄRVE LOODUSRADA
TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA
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puhkekoht; rest area

lõkkekoht; bonfire site

vaatetorn; Lookout tower



Valgejärve matkarada asub Harjumaal Nissi valla lääneosas Valgejärve 

looduskaitsealal. Matkarada algab ja lõpeb Järveotsa järve juures RMK 

lõkkekohaga puhke(telkimis)kohas, raja pikkuseks on 6,5 km ja selle lä-

bimiseks kulub umbes 2 tundi. Raja-äärsetelt infotahvlitelt leiab huviline 

teavet Valgejärve kujunemise ning eri metsatüüpide kohta (nõmmemet-

sad, palumetsad, laanemetsad, soovikumetsad, rabastuvad metsad ja 

soometsad). 

Eesti oludes ainulaadse järve – Valgejärveni viib Järveotsa järve äärest 

2 km pikkune tähistatud metsatee. Valgejärve kaldal asub väike varju-

alune, kus on võimalik jalga puhata ning tutvuda järvelubja endisaegsete 

kasutamisvõimalustega. Seejärel suundub 1,2 km pikkune laudtee üle 

rabastuva järve vaatetornini. Kuue meetri kõrguselt vaatetornist avaneb 

kaunis vaade järve lubjasele idakaldale ning järve suubuvatele ojadele. 

Siit viib matkarada üle liivamägede Pisuksenõmme teele. Valgejärve ida-

kaldal leidub mitu järve toitvat allikat. Viit juhatab teid rabadevahelisest 

teest 50 m kaugusel asuva allikani, kus saab soovi korral täita veepudel 

ning jätkata teed tagasi Järveotsale.

Valgejärv on nime saanud järve põhja kolme meetri paksuselt katva 

ainulaadse järvelubja järgi, mis on tekkinud ja tekib järve lubjarikka alus-

põhja ning sisse voolavate allikate baasil.

Valgejärve loodusrada

RMK Tallinna teabepunkt:
Tallinna loomaaia läänevärav, Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn

telefon: 502 0564; e-post: tallinn.teabepunkt@rmk.ee

Säästlikkuse sõnum
•	 Kavanda matk hoolega
•	 Arvesta igaüheõigusega
•	 Liigu jälgi jätmata
•	 Korista prügi

•	 Pese kuival maal
•	 Tee tuld, kus tohib
•	 Hoia koer rihmas
•	 Vaata, kuhu pargid

TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA

Valgejärve loodusrada

Tallinna ümbruse puhkeala asub Harjumaa põhjaosas Viimsi, Saku, 

Harku ja Keila valla ning Paldiski linna territooriumil. Puhkeala paikneb 

paljude lahustükkidena ümber Tallinna linna ja piirneb põhja poolt Soome 

lahega, hõlmates endasse ka Aegna saare. Eraldi, Tallinnast kaugemal 

asetseva objektina kuulub puhkeala koosseisu Varbola linnus Märjamaa 

vallas Raplamaal.Tallinna ümbruse puhkeala peamiseks ilmestajaks on 

äärmiselt vaheldusrikas maastik liivastest rannikumadalikest, kiduratest 

loopealsetest, omapärastest soo- ja metsamassiividest kõrge paekaldani. 

Soome lahe ja Põhja-Eesti paekalda vahele jäävalt rannikumadalikult leiab 

huviline kaunid liivarannad ja mereäärsed metsad. Põhja-Eesti lavamaa 

põhjapiiriks on suursugune paekallas, mis paljandub kuni 30 m kõrguste 

pankadena Türisalus, Rannamõisas, Pakri poolsaarel ja mujal. Klindilt alla 

laskuvad jõed moodustavad mitmeid jugasid, millest Keila juga on üks vee-

rohkemaid, omapärasemad aga Türisalu ja Pakri poolsaare joad.  


