
Sakala recreation area

metsaonn; forest hut

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

raba; fen

madalsoo; swamp

SAARJÕE MATKARADA
SAKALA PUHKEALA

ebatasane maa; uneven ground

lehtpuude rühm; group of  deciduous trees

üksik lehtpuu; deciduous tree 

okaspuuharvik; glade of  coniferous trees

puhkekoht; rest area

Rassi

Saarjõe matkarada; Saarjõe hiking trail Sakala tee matkarada; Sakala tee hiking trail
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lõkkekoht telkimisega;
campfire site with camping spaces



Saarjõe matkarada on mõeldud loodusehuvilistele, kellel meeldib nautida 
mitmekesist maastikku, erinevaid metsakooslusi ja pärandkultuuriobjekte.

Rada kopeerib suures osas Saarjõge koos oma ürgoruga, mis on kohati üle 
5 m sügavune ja 40-50 m laiune. Rajale jäävad veel Balti jääpaisjärve luited 
rahvapärase nimetusega Kabelimäed. Rajal asub Saeveski metsaonn, kus on 
võimalik nii puhata kui ka katuse all ööbida. Õues saab lõkete teha ja telkida. 
Raja kogupikkuseks on ca 8 km ja selle läbimiseks on soovitav end varustada 
matkariietusega. Rajal on mitmeid infotahvleid, tutvustamaks kohapealseid 
objekte. Rada on märgistatud sinise värviga puutüvedel.  

Saarjõe matkarada kulgeb samanimelisel maastikukaitsealal, mis asub kol-
me maakonna kokkupuutealal – Järvamaal, Pärnumaal ja Viljandimaal. Maas-
tikukaitseala kaitse-eesmärk on vanade metsakoosluste, Saarjõe, erinevate 
sootüüpide, poollooduslike koosluste ning sealsete kaitsealuste taime, looma 
ja linnu liikide kaitse. Saarjõe maastikukaitsealal asub mitmeid kultuuriloolisi 
vaatamisväärsusi: Sakala tee, Rassi Kabelimägi, metsavendade punkrid, Ta-
gametsa skaudilaager ja nn Vanapagana mets.    

Saarjõe ringikujulisele matkarajale saab minna kahest punktist: 1. Järva 
maakonnas Tõrvaaugult 2 km kaugusel asuvast Metsavenna lõkkekohast; 2. 
Järva maakonnas Tõrvaaugult 5 km kaugusel asuvast Saevaski metsaonni 
juurest.       

Matkaraja huvipunktid tutvustavad söepõletamist ehk miilimist, vaiguta-
mist, erinevaid puid, jutustavad kabelimägede tekkeloost ja saeveski met-
saonni eelmistest asukatest.  Mõistlikuks loodusvaatluseks ja muljeid talle-
tavaks retkeks kulub aega 4–5 tundi (ilma puhkepausideta võib raja läbida 
ka kahe-kolme tunniga).     

Saarjõe matkarada

RMK Aimla teabepunkt:
Aimla küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond, telefon: 513 2994, 
e-post: aimla.looduskeskus@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

Saarjõe matkarada

Sakala puhkeala asub Kesk-Eesti lõunaosas Viljandi, Valga, Järva ja Pär-
nu maakonna 10 valla piirides (Viljandimaal: Karksi, Halliste, Paistu, Pärs-
ti, Suure-Jaani ja Kolga-Jaani; Valgamaal: Helme ja Hummuli; Järvamaal Türi 
ja Pärnumaal Vändra). Puhkeala lõuna- ja põhjapoolsemaid objekte ühenda-
vad Viljandi ümbruses Õisu MK, Loodi looduspark ja Parika MK mitmekesiste 
matka- ja õpperadadega. Puhkeala keskel Aimla külas on külastajatele ava-
tud Aimla Looduskeskus-teabepunkt, kus toimuvad loodushariduslikud prog-
rammid ja üritused kõigile huvilistele. Puhkeala teavet jagatakse ja üritusi ning 
programme viiakse läbi ka Lilli loodusmajas ja Tõrvaaugul.  


