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TIKSOJA MATKARAJAD

TARTU-JÕGEVA PUHKEALA
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Tiksoja matkarajad asuvad Tartumaal Tähtvere vallas, Tartu linna põh-

japiiril. Linlasele sobib kohalejõudmiseks Ravila tänav. Rajad on sobili-

kud tervisespordiks ja jalutuskäikudeks.   

Matkarajad, mille pikkuseks on vastavalt 2 km ja 1 km, on tähistatud viita-

dega ning kulgevad mööda metsaradasid, sihte ja teid. Matkarajad algavad 

Tiksoja lõkkekoha parklast ning on ringikujulised. Radadel on 9 huvipunkti, 

mis tutvustavad huvitavat ja mitmekesist metsakooslust, metsade majan-

damiseks kasutatavaid erinevaid raieliike ning metsa uuendamist. 

   

Tiksoja matkarajad

Tiksoja matkarajad

Säästlikkuse sõnum

•	 Kavanda matk hoolega
•	 Arvesta igaüheõigusega
•	 Liigu jälgi jätmata
•	 Korista prügi
•	 Pese kuival maal

•	 Tee tuld, kus tohib
•	 Telgi, kus tohib 
•	 Hoia koer rihmas
•	 Vaata, kuhu pargid
•	 Järgi juhiseid 

Tartu-Jõgeva puhkeala asub Tartu-ja Jõgevamaal ning koosneb kahest 
osa-alast: Tartu ja Saare-Vara. Tartu osa-ala objektid asuvad Tähtvere ja 
Kambja vallas ning on mõeldud valdavalt linnalähedaseks puhkuseks. 
Saare-Vara osa-ala objektid paiknevad Jõgevamaal Saare ja Pala val-
las ning Tartumaal Vara vallas. Ala sobib oma vaheldusrikka maastiku 
ning seene-ja marjarohkete metsadega nädalalõpupuhkuseks. 

Juba ammustest aegadest on nimetatud alad olnud traditsioonilised 
puhketsoonid, mida inimesed on kasutanud juba aastakümneid. Eriti 
kaunid on eriilmelised veekogud – jõed, järved, kalatiigid, paisjärved, ja 
kevaditi üleujutatavad alad, mitmekülgne maastik, erinevate kasvuko-
hatüüpidega metsamassiivid ning soostunud alad. Puhkeala tegevuste 
eesmärgiks on linlase suureneva liikumisvajaduse ning loodusessetungi 
võimaldamine, kujundades sealjuures linlase hoolivat ja säästlikku suhtu-
mist loodusesse. Puhkeala ulatus ja peatuskohtade rohkus pakub piisavat 
„hingamisruumi“ igale loodusesõbrale. Mõlemal osaalal on matka-ja rat-
tarajad, mis seovad erinevaid puhkekohti ning vaatamisväärsusi. 

Täpsemat teavet kõikide puhkealade ja kaitsealade puhkevõimalus-
te kohta saab Saare ja Elistvere teabepunktidest.    

RMK Elistvere teabepunkt:
Elistvere küla, Tabivere vald, 49103 Jõgevamaa; 

telefon: 5346 5030; e-post: elistvere.looduskeskus@rmk.ee

RMK Saare teabepunkt:
Kääpa küla, Saare vald, 49323 Jõgevamaa; 

telefon: 5076 608; e-post: saare.teabepunkt@rmk.ee


