
Tartu-Jõgeva recreation area
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lehtmets; deciduous forest

rohumaa; meadow

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees parkla; parking

rattarada; bicycle trail
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telkimisala; camping area

TÜKI RATTARADA

TARTU-JÕGEVA PUHKEALA

lage ala; open area
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okaspuuharvik; glade of  coniferous trees



Tüki rattarada asub Tartumaal Tähtvere vallas, Tartust 7,5 km kaugu-

sel, Ilmatsalu asula lähedal. Linna läheduse tõttu on rada eriti sobilik 

rahuliku tervisespordi harrastamiseks. Rada on 7 km pikkune, on tähis-

tatud viitadega, kulgeb mööda ümbruskonna teid ja metsasihte ja saab 

alguse Tenno telkimisala parklast. Parklast suundub rada lõunasse Ilmat-

salu paisjärveni, sealt mööda Ilmatsalu–Tüki teed ja metsasihte Tenno 

telkimisalale tagasi. Rajale jäävad mitmesugused suured põllu- ja metsa-

massiivid. Hea õnne korral võib metsades kohata ka sealseid sagedamini 

esinevaid metsloomi – metskitse, metssiga ja  põtra. Tenno telkimisala 

tiikides võib leida seal elutseva kopra toitumis-ja tegevusjälgi. Rattaraja 

läbimiseks ilma suuremate puhkepausideta kulub umbes tund, kuid loo-

duse nautimiseks tasub aega varuda kindlasti rohkem.  

 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 puhku-

seks. Saare-Vara osa-ala objektid paiknevad Jõgevamaal Saare ja Pala 

vallas ning Tartumaal Vara vallas. Ala sobib oma vaheldusrikka maas-

tiku 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 loodusessetun-

gi võimaldamine, kujundades sealjuures linlase hoolivat ja säästlikku 

suhtumist loodusesse. Puhkeala ulatus ja peatuskohtade rohkus pakub 

piisavat „hingamisruumi“ igale loodusesõbrale. Mõlemal osaalal on mat-

ka-ja rattarajad, mis seovad erinevaid puhkekohti ning vaatamisväärsusi.

Täpsemat teavet kõikide puhkealade ja kaitsealade puhkevõimalus-

te kohta saab Saare ja Elistvere teabepunktidest.    

Tüki rattarada

Säästlikkuse sõnum

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

Tüki rattarada

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

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


