
Tutvustus: 
„Expedition Estonia” on esmakordselt toimuv ja Eestis ainulaadne 
vastupidavusspordi  ja matkavõistlus, mille rada kulgeb Eesti põhjakaldalt 
Lahemaalt läbi Eesti kuulsaimate looduskaitsealade - Lahemaa, Kõrvemaa, 
Kõnnumaa, Soomaa - Eesti lõunakaldale suvepealinna Pärnusse. Samavõrra kui 
see on võistlus ca 210 km distantsi kiireima läbija välja selgitamiseks on see ka 
lihtsalt rannast rannani ekspeditsioon mööda vähima asustusega metsaseimat ja 
rabarikkaimat vööndit läbi Eesti. Expedition Estonia eesmärkideks on tutvustada 
eestlastele ja välismaistele külalistele Eesti puhast loodust ja anda võimalus 
enda füüsilised ja vaimsed võimed valgete öödega südasuvisel Eestimaal tõeliselt 
proovile panna. Start Võidupüha eelõhtul pakub erakordse võimaluse liikuda läbi 
Lahemaa ja Põhja-Kõrvemaa metsade ja rabade aasta lühimal ööl, tervitada 
päikesetõusu vabadusvõitluse jaoks märgilises Kautlas ja imetleda süttivaid 
jaanitulesid mööda Pärnu jõge finiši suunas liueldes. 
Ekspeditsioon on võistkondlik, samas - võistkond võib koosneda 1-3 inimesest. 
Ekspeditsioon toimub “non-stop” põhimõttel - võistlejad valivad ise, kas ja kus 
puhata. Võistlusaega ei peatata. Kiireimad võistkonnad läbivad raja eelduslikult 
ca 15 tunniga. Rada on samas avatud 48 tundi e. 2 ööpäeva, mis võimaldab selle 
läbida ka rahulikumas tempos.  
Ekspeditsioonist võivad osa võtta kõik täisealised isikud, kellel on piisav füüsiline 
ja vaimne võimekus pikkade distantside läbimiseks ja metsikus looduses hakkama 
saamiseks. Alaealised võivad osaleda ainult lapsevanema kirjalikul nõusolekul ja 
võistkonnas koos täisealise võistkonnaliikmega. Ekspeditsiooni läbimise täpse 
raja võivad valida kõik võistkonnad ise, kohustuslik on läbida rajal olevad 10 
tuntud kohtades asuvat kontrollpunkti, kaks vahetusala ja mitte liikuda keelatud 
teedel (suured maanteed). Navigeerimiseks võib kasutada korraldaja poolt antud 
kaarti, aga ka kõiki vabalt saada olevaid tehnilisi abivahendeid (GPS, 
nutiseadmed). Kontrollpunktide asukohad ja koordinaadid on avalikud enne 
ekspeditsiooni. Registreeritakse raja läbimise rekord.  
Ekspeditsioon koosneb kolmest etapist, millel on kindlaks määratud liikumisviis 
- jalgsi, jalgrattaga ja veesõidukiga.  
 
Ürituse ajakava: 
Expedition Eesti toimub 22.06.2017 kuni 24.06.2017 
 
22. juuni  
18.30-19.30 transportteenuse tellijad saavad ära anda oma ratta ning oma 
vahetusala kotiga koos  istuda starti väljuvale bussile (Liiva raudteejaam, 
Tallinn) 
19.30 väljub Tallinnast buss (transporditeenuse tellijatele) stardi suunas. Rattad 
liiguvad otse Kõrvemaale. 
20.00 – stardiala avatud Tammispeal, saab kätte võistlusmaterjale 
20.30 – saab kätte rajakaardid paberkujul, trükitud veekindlale paberile 
22.30 vahetusala kottide ära andmise tähtaeg, liigutakse koos starti 
22.42 päike loojub, START 
 



23. juuni 
04.03 – päike tõuseb 
13-14.00 esimese tiimi finiš 
13.00 suletakse vahetusala teenused Aegviidus (või pärast viimase võistleja 
lahkumist, kui see juhtub varem) 
22.42 – päike loojub jälle 
 
24. juuni 
04.03 – päike tõuseb taas 
15.00 suletakse vahetusala teenused Soomaal (või pärast viimase võistleja 
lahkumist, kui see juhtub varem) 
22.42 – kontrollaja lõpp 
 
Etappide ligikaudsed pikkused, kontrollpunktide asukohad ja etapi 
lühikirjeldused: 
 
JALGSIETAPI pikkus on ca 40 km. Etapil on lubatud liikuda vaid jalgsi. Kiireim 
ennustatav läbimisaeg ca 3,5-4 tundi.  
 
Jalgsietapi start Tammispea küla rannas 
Jalgsietapil on 4 kontrollpunkti (KP):  
1 KP - Joaveski sild  
2 KP - Valgejõe maanteesilla all 
3 KP - Paukjärve vaatetorni tipus  
4 KP - Jussi Pikkjärve ja Jussi Suurjärve vaheline oos - Näkirada  
Etapi lõpp Kõrvemaa keskuses (Vahetusala).  
 
Etapi algus kulgeb mööda Lahemaa metsateid ja suundub siis Peterburi maantee 
Valgejõe silla alt Põhja-Kõrvemaale. Seejärel tuleb võistlejail valida sobivaim 
tee üle või ümber Suru Suursoo Paukjärve vaatetorni jõudmiseks. Paukjärve 
vaatetornist üle Jussi nõmme Soodla jõe matkasilla kaudu Kõrvemaa keskusse 
etapi lõppu saab enamasti liikuda mööda liivaseid metsateid ja radu. Joogivarude 
täiendamine on võimalik teele jäävatest mitmetest looduslikest veekogudest, 
soovitame kasutada vee puhastamise vahendeid. Kõrvemaa keskuse vahetusalas 
toimub liikumisviisi muutus - edasi võib liikuda jalgrattaga. Vahetusalas saab 
sooja sööki (supp lihaga, vegan pastasalat, leib, puuviljad, kommid) ja jooki - 
(vesi, spordijook). Püstitatud on telgid magamiseks. Pesta ja tubades magada 
saab eelneval kokkuleppel Kõrvemaa keskusega. 
Kõrvemaa keskuse vahetusala teenused suletakse viimase võistleja lahkumisel, 
aga hiljemalt 14h pärast starti 23. juunil kell 13.00 
 
RATTAETAPI pikkus on ca 130 km. Etapil on lubatud kasutada edasi liikumiseks 
ainult inimjõul töötavat jalgratast. Kiireim ennustatav läbimisaeg ca 6 tundi. 
 
Rattaetapp algab Kõrvemaa keskuse vahetusalast. 
Rattaetapil on 5 kontrollpunkti (KP): 



5 KP - Kautla memoriaal 
6 KP - Ardu (kohustuslik maantee ületus mööda sebra)  
7 KP - Hirvelaane RMK laagriplats  
8 KP - Paluküla Hiiemägi (põhjapoolne metsane tipp) 
9 KP - Mukri raba - Eidapere järve keskmine ujumissild (KP) 
Etapi lo�pp Navesti ja Pärnu jõe ühinemiskohas Jõesuu külas 
 
Etapi alguses tuleb otsustada, kas ületada kohe Piibe maantee ja liikuda lõunasse 
mööda läänepool maanteed kulgevaid metsateid või jätkata teekonda läbi 
Aegviidu. Piibe maanteel liikumine on lubatud ainult lühikesel lõigul vahetusala 
lähedal, mis ei ole kaardil kajastatud keelualana. Kautla memoriaalini on 
mitmeid teevalikuid, enamasti saab kasutada kitsaid kruusa- või pinnasteid. 
Kautla memoriaali juures on võimalik tutvuda paiga ajaloolise tähtsusega ja 
austada Eesti vabaduse eest langenuid hetkelise seisakuga. Seejärel tuleb jõuda 
Ardule, mis on ainus lubatud Tallinn-Tartu mnt ületamise koht. Pärast maantee 
ületust tuleb võistlejail valida sobivaim tee ümber (või üle:) Laukesoo raba RMK 
Hirvelaane laagripaika jõudmiseks. Aela-Viirika karusõprade seltsi teate kohaselt 
asub karu pesa laagripaigast vaid 100m kaugusel, seega soovitame KPs tegutseda 
vaikselt. Paluküla Hiiemäele jõudmiseks võib valida tee mööda kruusateid või üle 
Loosalu rabasaare — mööda laudteed. Laudteel rattaga sõitmine ei ole üldiselt 
lubatud, ratast tuleb lükata käekõrval ja anda jalgsi matkajaile teed. 
Liikumiskiirus laudteel ei tohi olla üle 15 km/h. Paluküla Hiiemäelt saab so�ita 
mo ̈öda kruusa ja metsateid Mukri raba vaatetorni juurde Eidapee järve äärde. 
Vaatetorn asub raba läbivast teest 200m kaugusel lauka kaldal, kuid on remondis. 
KP Asub 100 m tornist mööda laudteed edasi keskmise ujumiskoha juures. Sobiv 
koht teelt rabasse vaatetorni poole keeramiseks on tähistatud roosade 
lindikestega, seega ei ole otsest vajadust liikuda rattaga laudteele. Edasi kulgeb 
teekond mööda metsa-, põllu ja väikemaanteid läbi Vändra Navesti jõe ääres 
asuvasse vahetusalasse.  
Joogivarude täiendamine on võimalik teele jäävatest mitmetest looduslikest 
veekogudest, soovitame kasutada vee puhastamise vahendeid. Päevasel ajal 
saab joogi ja söögivarusid täiendada ka Valgehobusemäel, Ardus, Lelles, Kärus, 
Vändras asuvas kaupluses või toitlustusasutustes. Soomaa vahetusalas toimub 
liikumisviisi muutus - edasi võib liikuda inimjõul liikuva veesõidukiga (kajak, 
kanuu, aerupaat, kummipaat, SUP jmt). Vahetusalas saab sooja sööki (supp 
lihaga, vegan pastasalat, leib, grill, puuviljad, kommid) ja jooki - (vesi, 
spordijook). Püstitatud on telgid magamiseks. 
Soomaa vahetusala teenused suletakse viimase võistleja lahkumisel, aga 
hiljemalt 40h pärast starti 24. juunil kell 15.00 või 
 
KAJAKI/KANUU EHK VEEETAPI pikkus on ca 40 km. Veeetapil on lubatud 
kasutada edasi liikumiseks inimjõul liikuvat veesõidukit (kajak, kanuu, aerupaat, 
kummipaat, SUP jmt). Kiireim ennustatav läbimisaeg ca 4 tundi. 
 
Vee etapp algab Navesti jõe äärsest vahetusalast. 
Veeetapil on 1 kontrollpunkt (KP): 



9 KP Kalevipoja Vestitaskukivi e. Võnnukivi  
Veeetapp kulgeb allavoolu Navesti ja Pärnu jõel. Voolu kiirus sõltub suuresti vee 
hulgast jões, kuid etapi esimeses pooles on see tuntav. Etaoi ainus kontrollpunkt 
on jões seisva suure rändrahnu juures. Toril ja Sindis tuleb veesõiduk jalgsi üle 
tammi kanda. Soovitav kandmise koht on tähistatud roosade lindikestega. 
Rendikajakide lohistamine ei ole lubatud - võistlejad vastutavad paatide 
kahjustamise eest! 
Etapi viimasel viiel kilomeetril muutub jõgi laiaks ja praktiliselt seisvaks. Etapi 
lõpus tuleb veesõidukiga randuda rambile jõe idakaldal kohe pärast jahtklubist 
möödumist. Finišikaar asub Pärnu muuli alguses mererannal, kuhu tuleb liikuda 
jalgsi. Paadi võib maha jätta. 
 
 
Võistluskorraldus: 
Expedition Estonia 2017 on sooneutraalselt võistkondlik - võistlus toimub 
võistkondade vahel, milles võib olla 1-3 liiget. Ekspeditsioon toimub “non-stop” 
põhimõttel - võistlejad valivad ise, kas ja kus puhata. Võistlusaega ei peatata. 
Kõik võistkonna liikmed peavad püsima kogu võistluse vältel silmsides ja otsest 
vokaalset kommunikatsiooni võimaldavas läheduses. Kõik võistkonna liikmed 
peavad läbima kõik raja kontrollpunktid ja vahetusalad tehes kontrollpunktis 
elektroonilise märke SI jaamas võistleja käe külge paelaga kinnitatud SI pulgaga. 
Kontrollpunkti märke puudumisel, kui ei ole muul moel tõendatud võistleja 
kontrollpunkti läbimine (foto, gps jälg) asetatakse võistkond lõpptulemustes kõik 
kontrollpunktid määrustepärselt läbinud võistkondade järele.  
 
Vahetusala kott ja vahetusala läbimine: 
Igal võistlejal võib olla üks vahetusala kott/kast maksimaalse kaaluga 15kg, 
millele on võistlejal juurdepääs stardis, mõlemas vahetusalas ja finišis. 
Vahetusala kott peab olema markeeritud võistkonna numbri ja võistleja nimega 
- vastava sildi saab võistlusmaterjalidega. Vahetusala kotti peab mahtuma kogu 
võistleja riietus jalanõud, söök ja jook, mida ta etappidel endaga kaasas ei 
kanna. Koti külge ei tohi midagi väljaspoole kinnitada, kuna see võib transpordi 
käigus kaduma minna. Enne starti hiljemalt 22.30 annab võistleja vahetusala koti 
assistendile või korraldajale (kui on tellitud vastav teenus), kes toimetab selle 
Kõrvemaa vahetusalasse selleks ette nähtud alale. Võistleja jalgsietapilt 
saabumisel võtab võistleja ise enda koti, teostab vajalikud toimingud ja asetab 
ise vahetusala koti vahetusalast väljumise alale, kust assistent või korraldaja 
selle järgmisse vahetusalasse toimetab. Koti väljumise alale asetamata jätmine 
või võistkonna numbri ja nimega markeerimata jätmine võib tähendada, et kott 
ei jõua õigeaegselt järgmisse vahetusalasse. 
 
Välimärgid 
Kõik osalejad saavad koos võistlusmaterjalidega koti ja rattakleepsud. Need 
markeerida nime ja võistlusnumbriga ja kinnitada nii võistluskoti kui vahetusala 
koti väliosale (nt. sang, nöör) ja rattale (nt. sadulatoru). 
 



Keelualad: 
Keelualad on aiaga piiratud privaatsed territooriumid, taluhoovid, viljapõllud ja 
kaardile keeluala punase rastriga märgitud alad/teed. Juhuslikult keelualale 
sattudes peab võistkond liikuma tuldud teed tagasi ja võib valida siis uue, 
keeluala mitte läbiva teekonna. Tahtlikult keelu ala läbinud või keelatud teed 
kasutanud võistkond (tahtlus väljendub selles, et ei minda tuldud teed tagasi) 
asetatakse lõpptulemustes keeluala reegleid mitte rikkunud võistkondade järele. 
Kui võistkond tõendab, et keelualale satuti teadmatusest ja tagasi minek ei ole 
võimalik, määratakse võistkonnale ühekordsel rikkumisel ajatrahv 2 tundi. 
 
Assistendid: 
Osalemiseks on kaks võimalust - oma assistendiga või korraldaja logistilise toega. 
Oma assistendi kasutamine tagab soodsama osalustasu ja paindlikuma võistlusele 
saabumise ja lahkumise võimaluse. Assistent toimetab võistkonna starti. 
Võistlejate jalgsietapile suundumisel võtab assistent enda valdusse võistkonna 
vahetusala koti/d ja transpordib need vahetusalasse Kõrvemaal, kuhu paigutab 
ka võistkonna jalgratta/d.  
Pärast võistlejate rattaetapile lahkumist võtab kaasa vahetusala koti/d ja 
transpordib need Soomaa vahetusalasse, kus paigutab näidatud kohta võistkonna 
veesõiduki.  
Pärast võistlejate veeetapile lahkumist võtab kaasa vahetusala koti/d ja 
transpordib need finišipaika Pärnus.  
Üks assistent võib assisteerida mitut võistkonda. Assistent ei või võistkonda 
abistada (navigeerimine, tuulevari jmt) ega täiendada võistkonna varustust 
(anda varuriideid, varutoitu ja jooki) vahetusalade vahelisel ajal ja alal, kuna 
see ei ole aus ilma assistendita võistkondade suhtes. Assistent võib võistkonda 
ergutada ja jälgida ja võistkonnaga suhelda igal ajal. Assistendi toidupakett - 
võimalus kasutada võistlejatega sama toitlustamist maksab kokku 25 eurot (2 
vahetusala+finiš). Assistent võib vahetusalas magamiseks püstitada endale ise 
telgi. 
Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus pakub majutust 20€/öö koos hommikusöögiga, 
broneerimiseks võtta ühendust info@korvemaa.ee või +372 5349 9598. 
 
Täpsed koordinaadid ja skeemid: 
Tallinnast transpordi väljumine 
(Liiva raudteejaam) 
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Kõrvemaa vahetusala jalgsi – ratas 

 
 
Soomaa vahetusala ratas – veesõiduk 

 



Finiš 

 
 
Registreerimine: 
Osavõtutasu oma assistendiga võistkonna võistlejale on €75 inimese kohta. See 
sisaldab endas rajakaarti, kontrollpunkte maastikul, GPS live-jälgimist, 
vahetusalade ja finiši toitlustust, osalusmeenet, t-särki ning kõiki muid väikseid 
detaile, mis retke nauditavaks teevad. 
(Soodsam registreerimine lõppeb 31.mai, pärast seda tõuseb osavõtutasu €10 
eurot ja teenuste hind €5. Palun pange ennast varakult kirja, vaid nii saame 
kindlustada, et vajalik arv transpordivahendeid on teid ootamas.) 
Kui võistkonnal on oma assistent, kes vahetusalades kõige vajalikuga ootamas, 
siis on väga hea. Korraldajatelt on võimalik tellida kaks järgmist teenust: 



1. Täisteenus transport €30, mis sisaldab: 
1.1. Sinu transport Tallinnast starti. 
1.2. Sinu ratta ja asjade (va kajakk) transport jooksu lõppu/ratta algusesse ja 
ratta lõppu/kajaki algusesse. 
1.3. Sinu asjade transport jooksu lõpust/ratta algusest ja ratta lõpust/kajaki 
algusest finišisse. 
2. Kajaki renti €30, kus kajakk ootab Sind koos aeru, põlle ja vestiga kajaki 
alguses ning pärast finišit ei pea Sa kajaki pärast samuti muretsema. 
NB! Hind on per inimene ehk siis kahese võistkonna puhul tuleb valida mõlemal 
liikmel kajaki rent. NB2! Kolmese tiimi korral ei küsi me rendiraha rohkem kui 
€60 (registreerimisel jätke ühele liikmele kolmest rent külge panemata). 
 
registreerimise viimaseks päevaks 19.06.2017. 
 
Varustus: 
Rõivastus ja toiduvarud peavad võimaldama võistlejal/võistkonnal iseseisvalt ja 
kõrvalise abita toime tulema terve raja jooksul. Varustuse täiendamine ja 
assisteerimine (lisa toit, lisa riided, sõiduvahendi vahetus) on lubatud ainult 
vahetusalades. Neutraalsetelt kolmandatelt isikutelt, kes ei ole võistlusega 
otseselt seotud võib abi saada ka etappidel olles nt. osta poest süüa, võtta  
omaniku loalkaevust vett, jaanitulelistelt õlut ja šaslõkki… Varustuse olemasolu 
ja tehnilise korrasoleku eest vastutab iga võistleja ise.  
 
Kohustuslik varustus igal etapil: 
võistlusnumber nähtaval kohal (koti või ratta või kajaki küljes – saab 
korraldajatelt).  
Eesti lipuvärvides lint nähtaval kohal (saab korraldajatelt). 
Ilmastikule vastav riietus 
Joogianum min 0,5l 
Vile - hädaolukorras märku andmiseks 
Hõbekile  
Esmaabi pakk (võistkonnal 1) 
Veekindlalt pakitud täis akuga töötav mobiiltelefon, salvestatud korraldaja 
numbriga, välja lülitatud. Hädaolukorra jaoks. 
Piisavalt sööki 
 
Rattaetapi varustus ja ohutusnõuded 
Jalgrattaetapil peavad kõik võistlejad täitma liikluseeskirju ja kandma kiivrit. 
Jalgrattal peab pimedal ajal olema ees valge (piisab pealambist) ja taga punane 
põlev lamp.  
 
Veeetapi  varustus ja ohutusnõuded 
Veeetapil peavad kõik võistlejad kandma kinnitatud päästevesti. Võistlja peab 
oskama ujuda ja paadist ümber mineku korral väljuda. Pimedal ajal peab iga 
paadi külge olema kinnitatud valgusseade, nt. helendav pulk. Põlev pealamp on 
aktsepteeritud. 



 
Hoiatused/kinnitused 
Võistlejal on keelatud lahtise tule tegemine looduses selleks mitteettenähtud 
kohtades. Prügi jätmine loodusesse on rangelt keelatud, selleks on vahetusalades 
prügikotid. 
Registreerumisega kinnitab võistleja, et ta on teadlik kõikidest riskidest (sh. 
osalemise tagajärjel tekkida võivatest traumadest, vigastustest, püsivast 
invaliidsusest või surmaga lõppeda võivatest sündmustest), mis kaasnevad 
kestvusvõistlustel osalemisega. Korraldajad ei vastuta eelpoolnimetatud 
tagajärgede tekkimise või tagajärgedest tingitud kahju tekkimise eest. 
Osalejatel on soovituslik omada õnnetusjuhtumikindlustust. 
 
Katkestamine 
Võiskonnad, kes on otsustanud võistluse katkestada, peavad sellest esimesel 
võimalusel teavitama korraldajaid, kellega kooskõlastatakse edasised tegevused. 
Üldreegliks on, et katkestanud võiskond on omal jõul kohustatud jõudma 
järgmisse vahetusalasse. Rajalt finišisse transport toimub ainult siis, kui 
vigastused või võistlejate tervislik seisund ei võimalda võistlejal/võiskonnal 
iseseisvalt vahetusalasse jõuda, kui võistkonnal ei ole assistenti, kui finišisse 
jõudmiseks ei saa kasutada ühistransporti. Soovituslik on omada ratta lukku, et 
rattaetapil katkestamise korral saaks ratta lukustada, kui esineb vajadus ratas 
hilisemaks ära toomiseks maha jätta. 
Kui tegemist on meditsiinilise hädaolukorraga tuleb võistkonnal helistada 112 ja 
teavitada seejärel korraldajaid olukorrast. 
 
Auhinnad 
Iga lõpetanu, kes läbib teekonna kaldast kaldani omal jõul, saab vahetult peale 
finišit Expedition Estonia läbimist tõendava tunnistuse ja lõpetajameene.  
Esimesed kolm finišeerunud võistkonda saavad eriauhinnad, mis antakse üle 
vahetult peale finišeerimist. Kiireima lõpetanud võistkonna aeg fikseeritakse kui 
uus rajarekord.  
 
Pärast finišit 
On võistlejad vabad. Püstitatud on telk, kus saab süüa ja mingi aja puhata, kuid  
pikemaks mugavaks ööbimiseks ja pesemiseks soovitame võistlejatel endale 
mõnes hostelis või hotellis toa broneerida. Transpordiks koju kasutage 
assistentide või ühistranspordi abi. Bussid igal tunnil (www.tpilet.ee) Rongid 
www.elron.ee (7:23 Pärnu – 9:38 Tallinn, 11:35 Pärnu – 13:59 Tallinn, 
18:16 Pärnu – 20:36 Tallinn) 
 
Korraldab  
Estonian ACE Adventure Team 
Silver Eensaar 
5246894 
Timmo Tammemäe 
5294233 

http://www.tpilet.ee/
http://www.elron.ee/

