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

PÄEV 5: MÄRJAMAA - KIVI-VIGALA

Päev 5  algab Märjamaa kiriku eest ning kulgeb esimesed 9 km RMK Penijõe -Kauksi matkateel kuni Susla lõkkekohani ja pisut edasi. Tee on valdavalt raudteetammil. Lõunaks jõuab tee ajaloolisele Konuvere kivisillale, kus on tore aega veeta. 

Vana silla kaudu ületatakse Vigala jõgi ning kohe peale seda ka Via Baltica. Nüüd kulgeb tee mööda väikseid metsateid kuni Velise jõeni. Võimalus külastada Maydellide kabelit (Velise mõisnikud). Tee jätkub Velise jõe kallastel Via Balticani, 

mis ületatakse ja suundub siis Päärdu mõisa (suletud territoorium). Nüüd jätkame Vigala-Maarja kiriku suunas. Enne Kivi-Vigalat jääb vasakule tee serva endine Vigala vennastekoguduse palvela (pooleldi tules hävinud, eraomandus)

Päev 5 pakub valikuvõimalusi: Loodushuvilistele lisame viiendaks päevaks alternatiivvariandi üle Illaste raba. Näha saab metsavendade Põrgupõhja punkrit. Asustus tee ääres puudub.

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

Variant Päev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Juhised/ Teekonna kirjeldus Märkused

START Märjamaa kirik Pärnu mnt 26, Märjamaa

FINIŠ Vigala-Maarja kirik Osta lõuna Märjamaalt kaasa, et süüa Konuvere vanal sillal 

5 29.1 Variant 1, Eesti Jaakobitee ametlik tee

5 RMK Susla lõkkekoht 8.5 RMK rajatis, lauad, grill, puud,  kemps (Penijõe-Aegviidu-Kauksi)

Märjamaalt väljute Konuvere tee kaudu (Pärnu maantee), möödute Ruut 66 

pubist ja Coopi toidupoe eest keerake vasakule Veski tänavale. Kohe pärast 

postkontorit pööra paremale ja ületa haljasala kuni Haimre tänavani, pööra 

vasakule ja jätka kuni Uus tänavani. Pöörake paremale ja jätkake otse kuni 

Raudteetammi teeni (endine raudteetamm). Jätka edasi otse lõkkekohani (5,6 

km). Kui soovid apteeki või õigeusu kirikut külastada, minge otse kuni teeni 200 

(Uus tänav?), pöörake vasakule ja jätkake kuni Raudteetammi teeni.

5 Konuvere vana sild 5.1 Konuvere vana silla juures on kena lõunapaik

Jätka Susla lõkkekohast otse mööda raudteetammi teed 800 m, keera vasakule 

maanteele. Jätka Via Baltikani. Enne maanteed keera paremale vana silla peale.

5 Via Baltica (Vigala jõgi) 0.3 Maantee ületus Ületa jõgi vana silla kaudu, mine sillalt maha ja ületa Via Baltica (280 m)

5 Päärdu tee, Villasepa 4.5 Tee rist, (2oo m vasakule jääb Velise mõisa (Maydellide)  kalmistu ja kabel)

 Jätka otse 300 m ja keera paremale metasteele, kõnni 2.7 km, tuleb kolme tee 

hargnemine, vali keskmine haru, kõnni kuni suurema kruusateeni 1.5 km.

5 Maydellide kabel Armas gooti stiilis Velise mõisnike kabel 200 m teest eemal

Paremale Via Baltica suunas keeramise asemel keera vasakule ja kõnni, kuni 

märkad vasakul metsas kabelit (ca 200m)

5 Via Baltica (Velise jõgi) 2.0 Sild jõe ületamiseks Via Baltica kaudu Keera paremale kruusateele, kõnni 2 km kuni Via Balticani

5 Päärdu mõis 1.4 Mõis paistab värava vahelt, kinnine territoorium. Mälestuskivi juures saab istuda.

Keerake vasakule maanteele, jätka teepiirde taga,  ületa Velise jõgi ja keera kohe 

paremale Vigala suunas.

5 Vigala vennaste palvela 6.5 Põlenud hoone vasakul tee ääres, 100 m enne teeristi. Ehitatakse ümber eramuks. jätka otse 3.6 km, keera paremale kruusateele, jätka 2.9 km

5 Vigala Maarja kirik 0.8
Asub Kivi-Vigalas. e-mail: vigala@eelk.ee; tel, 48 25 690 õp. Kristiina Jõgi 53 007 075. 

Pastoraat asub Sääla tee 1, postkontoriga samas majas. Kõnni 100 m, keera paremale, ületa maantee, mine üle jalgsisilla kirikuni

5 Kivi-Vigala kauplus Kiriku tee 4a, avatud 10-19

5 30.0 Variant 2, Üle soo, asustus puudub, 30 km

B 5 RMK Susla lõkkekoht 8.5 RMK, lauad, grill, puud,  kemps (penijõe-Aegviidu-kauksi)

Märjamaalt mööda RMK teed: Väljud Konuvere maanteed mööda, möödud 

apteegist, rahvamajast , 2 km pärast, kohe peale Männi tänavat järgmine tee 

vasakule (Naistevalla tee), 900 m pärast paremale raudteetammi teele, sealt 

jätkad otse lõkkekohani (5.6 km)

B 5 HARGNEMINE!

B 5 Põrgupõhja punker 7.7
Relvastatud vastupanuliikumise punker metsas sihi kõrval. On istumiskohad, lauad, 

mälestuskivi, infotahvlid ja laudonn magamisalusega (uks on lahti)

Jätkad sirgelt Raudteetammi teel , ületad Vigala jõe (5.1 km pärast) ja Ahjuvare oja (veel 

1.6 km pärast), siis keera 200 m pärast vasakule raudteetammilt maha, punkri juurde viib 

umbes 600 m pärast vaevumärgatav jalgrada metsa. Võib kõndida ka viidani, keerata teed 

mööda vasakule ja peale teist viita uuesti vasakule

B 5

Pinnasteele keeramine 

kruusateelt (Araste) 5.2 Lahkud autoteelt. Lähed maastikule

Kui punkri juurde ei lähe, siis jätka 200 m ristmikule (siis punker jääb vasakule), Sina keera 

paremale, jätka 1.1 km järgmisele ristmikule, keera pisut tagasi vasakule, 1.1 km pärast on 

uus keeramine paremale, siis 1.4 km pärast keera vasakule,  veel 1.4 km pärast lahkud 

kruusateel paremale heinasele teele

B 5 Turbaraba tee 2.8 Heinamaa tee lõpp, oled Oese turbaväljade kõrval, paremal turbaväljade värav (100m)

Kruusateelt mine väike jõnks paremale ja siis keera järsult vasakule kruusateega samas 

suunas, jätka  1.4 km otse mööda metsavahelist nn heinamaa teed, siis ristud teise 

samasuguse teega, keera paremale, jätka umbes 1.4 km, siis jõuad kruusateele. 

B Vigala Vennaste palvela 5.0 Põlenud hoone teeristil, nüüd eravalduses muul otstarbel

Kruusakale jõudes keera vasakule, 270 m pärast keera paremale Päärdu teele, 1 km 

pärast keera vasakule Vaguja teele, veel 1.7 km pärast keera paremale Sääla teele, ületad 

Velise jõe, 2 km otse

B 5 Vigala-Maarja kirik 0.8
Asub Kivi-Vigalas. e-mail: vigala@eelk.ee; tel, 48 25 690 õp. Kristiina Jõgi 53 007 075. 

Pastoraat asub Sääla tee 1, postkontoriga samas majas. Jätkad paremale Vigala suunas, ületa maantee, mine mööda jalgsilda kiriku juurde.

B Kivi-Vigala kauplus Kiriku tee 4a, avatud 10-19


