
Tuhamäe hostel

Matkajuht jalgrattamatkale Aidu karjääri piirkonnas

Et jalgrattaga tööstusmaastikele sõitma minna, peaks rattal olema maastikurehvid. Endistes
karjäärides on olenevalt vanusest kiviklibused või pinnaskattega teed. Meie retkel satume
lausa kolme kunagisse pealmaakaevandusse - Küttejõu, Aidu ja Kohtla karjääridesse. Kõik
on täna huvitavate reljeefijoontega seikluslikud alad.
Lühemal rajal jäävad teele Sipelgamägi ning Püssi tuhamägi ja näeme, kuidas näevad välja
kunagised töölisasulad Kiviõli ja Püssi.
Pikemal marsruudil viskame pilgu ka Kohtla-Nõmmele ja sealsetele aherainemägedele.
Soovituslikult tehakse lõunaeinepaus Eesti Kaevandusmuuseumis.

Matka algus ja lõpp: Tuhamäe hosteli ees
Kestus: 3-7h (vastavalt grupi soovile ja kiirusele)
Vahemaa: ~40-60 km
Hind: 80.- eurot / tund
Keeled: eesti, vene, inglise



Matkajuht jalgrattamatkale "Kitsarööpmelise raudtee jälgedes"

Ligi saja aasta eest sai Sondast Peipsi äärde rongiga. Poole sajandi eest selle
kitsarööpmelise raudtee tööshoidmine lõpetati. Täna sõidame endisel raudteetammil
Sondast Sirtsinit ratastel. Kuulame retkejuhi põnevaid raudtee-ajastu lugusi ja vaatame,
kuidas on loodus ja inimtegevus piirkonda vorminud.

Matka algus ja lõpp: Sonda kõrtsi ees
Kestus: 2h
Vahemaa: ~22 km
Hind: 160.- eurot
Keeled: eesti, vene, inglise



Tõukerattamatk Kiviõli linnast Küttejõu karjääri

Enamik Eesti kohanimed on sadade aastate vanused. Sõnapaarid Kivi+õli ning Kütte+jõu
vihjavad industriaalajastu päritolule. Nii ongi - need pärinevad napi sajandi eest siin asunud
tööstusettevõtetelt. Matkal tutvume noore linna lugudega ja unustatud, aga huvitava
kalasabamustris Küttejõu karjääriga.

Matka algus ja lõpp: kokkuleppel
Kestus: 2-2,5h
Rühma suurus: kuni 16 inimest
Hind: 260.- eurot
Riietus: mugav, sportlik, jalanõud kinnised (plätud ei sobi, parimad on tugeva tallaga
jalanõud). Arvestada tuleb muutlike ilmaoludega.
Hinnas sisaldub: retkejuhi teenus, matkatõukerattad, kiivrid, helkurvestid
Keeled: eesti, vene, inglise



Räätsamatk Uljaste rabas
Saladuslik raba ja küngaste vahel sillerduv järv – Uljaste tervitab loodusesõpru. Põhjusega
on siia loodud maastikukaitseala. Meie giid näitab raba eri palgeid - pisikesi rabajärvi, kus
ühes ka saareke, jõhvikavälju ning II maailmasõjas allalastud lennukirusu.

Matka algus ja lõpp: Uljaste järve RMK lõkkekoha parklas
Kestus: 2,5-3h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 225.- eurot
Hinnas sisaldub: retkejuhi teenus, räätsad
Kaasa: jalga kummikud või head matkasaapad. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele tegevusele
vastav riietus.
Keeled: eesti, vene, inglise



Jalgsimatk Uljaste komeet-oosil

Kindlasti tekib nüüd küsimus, mis asi on komeet-oos? Kas seotud mõne maale langenud
kosmosekiviga? Seda mitte, kuid kõnekas minevikusaadik jääajast on see siiski.
Matkame piki Uljaste oosi, loeme maamärkidest selle ajalugu ning meenutame järve
kaisutava maariba pärimusi ja piirkonna ajalugu.

Kogunemine: Uljaste järve RMK lõkkekoha parklas
Kestus: 1,5h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 160.- eurot
Jalga matkasaapad. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele tegevusele vastav riietus
Keeled: eesti, vene, inglise



Matk metsikutel Küttejõu küngastel

Unustusehõlma vajunud endine Küttejõu põlevkivikarjäär on vanem ja väiksem kui Aidu, kuid
seda müstilisem ja vähemkäidud. Avastame huvitava kalasaba-kaevemustriga ja iseseisvalt
taastuva loodusega künklikku maastikku.

Kogunemine: Kiviõlis, täpne koht kokkuleppel
Kestus: ~2h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 200.- eurot
Jalga matkasaapad või kummikud. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele tegevusele vastav riietus.
Keeled: eesti, vene, inglise



Jalgsimatk Aidu karjääris

Endine Aidu karjäär on üle 30 ruutkm suurune maalapp, kus kogu pinnas on põlevkivi
kaevandamisel teisaldatud ja paeklibuna tagasi paisatud. Tekkinud tehismaastik on
omanäoline - künklik, tõsiste tõusude-langustega ja sügavate kanalitega. Matkame vana
karjääri ilusaimates ja põnevaimates paikades.

Kogunemine: Aidu karjääris, täpne koht kokkuleppel
Kestus: 2,5-3h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 16 inimest
Hind: 225.- eurot
Soovituslikult jalga matkasaapad. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele tegevusele vastav riietus.
Keeled: eesti, vene, inglise



Meeskonnamängud Küttejõu karjääris

Küttejõu endine põlevkivi karjäär on põnev tehismaastik. Rekultiveerimata jäetud
kalasabasarnane kaevemuster mängib reljeefsel pinnal meile kätte kenad võimalused
kasutamaks paika ennast õpetlike ja meeleolukate koostööülesannete läbiviimisel.
Meeskonnamängud vahelduvad väikese avastusmatkaga.

Kogunemine: Kiviõlis, täpne koht kokkuleppel
Kestus: ~2h
Rühma suurus kokkuleppel
Hind: alates 320.- eurot (täpsemalt sõltub grupi suurusest)
Jalga matkasaapad või kinnised sportlikud jalanõud. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele
tegevusele vastav riietus.
Keeled: eesti, vene



Meeskonnamängud Tuhamäe hosteli ümbruses

Teeme lühikese matka Kiviõli vana tuhamäe ääres ning harjutame teie seltskonnavahelist
koostööd erinevate õpetlike ning lustlike ülesannetega. Meeskonnatöö järel soovitame õhtut
jätkata meie saunas.

Kogunemine: Tuhamäe hostelis
Kestus: kokkuleppel
Rühma suurus kokkuleppel
Hind: alates 320.- eurot (täpsemalt sõltub grupi suurusest)
Keeled: eesti, vene, inglise


