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Loodusmatkad 
Tallinna koolidele
Käesolev õppevahend on valminud projekti „Loodus ühendab” käigus, kus 
SA REC Estonia (Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalse Keskkonnakeskuse 
Eesti esindus) ning Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liit korraldasid 
loodusõppekäikude sarja Eestimaa loodusesse. Soovisime nii loodus- kui  ka 
teiste ainete õpetajatele tutvustada  Eestimaa loodusradu ja anda osavõtjatele 
ideid edasisteks ekskursioonideks või õppekäikudeks loodusesse.

Õppevahend on koostatud Interneti-allikate põhjal. 
Fotod on teinud 2009. aastal korraldatud 
loodusmatkadest osavõtjad.  Kujundus NeoArt.

Väljasõite ja käesoleva teabematerjali ilmumist toetasid: 
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise 
Fond, EV Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus.

Sihtasutus REC Estonia

KLIKI
NUMBRITELE! 
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Aegna saar
Tallinn  Aegna  Tallinn

Aegna saar (pindalaga 293 ha) paikneb Harju maakonnas Tallinna lahe 
kirdeosas Viimsi poolsaare vahetus läheduses.

Selle väikesaare väärtus seisneb huvitavas ajaloos ja looduslikus mitme-
kesisuses. Saart liigestavad mitmed sood, luited, erinevad rannatüübid jm 
1 . Siin asub 24 kaitsealust rändrahnu, mitmeid kinnismälestisi ning vana 
kalmistu. Aegna saar võib uhkustada kõige enam suuri rahne koondava 
kivikülviga Eestis. See paikneb Lemmikneeme kaelal, hõredas luitestunud 
männikus. 

2009. aastal leiti Aegnal hävinuks peetud kivilabürint. Kivilabürindi vanus ei 
ole teada ja seda on üldjuhul keeruline määrata. Siiski võib oletada, et tegemist 
on 17. sajandi rajatisega. Taasavastatud Aegna vanima rajatise, kivila-
bürindi puhul on tegu saare lahutamatu kultuuripärandi osaga.

1957. aastast on Aegna tuntud turismi- ja puhkesaarena, kogu saar on 
kaitse all maastikukaitsealana. 

Saarel on kaks supelranda, kus asuvad ka telkimis- ja lõkkekohad. 
Siin asub Aegna loodusmaja ja kolm loodusrada.. 

Looduskeskuse põhitegevus on suunatud koolinoortele, et tutvustada 
saare loodust ja korraldada looduspäevi. Aegna mitmekesine loodus 
võimaldab koostada mitmesuguseid herbaariume ning tutvuda ranna-
tüüpide ja metsakooslustega 2 . Suviste lastelaagrite tarvis on loodus-
maja juures 15 neljakohalist kämpingut 3 . Aegna suur metsasus eeldab 
tuleohutusnõuete järgimist. Lõkke tegemine on lubatud ainult põhja- ja 
lõunaranna ametlikes telkimis- ja lõkkekohtades ning kinnistu omanike 
nõusolekul vastavate territooriumide piires.
Aegnale viib liinilaev Juku, mis väljub Linnahalli sadamast.

KASULIKKE VIITEID:
http://www.aegna.ee/
http://www.merematkad.com/aegna/
http://www.lindaline.fi/ee/merel/aegna-tallinn/
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1  Aegna saare väärtus seisneb huvitavas 
ajaloos ja looduslikus mitmekesisuses.

2  Aegna mitmekesine loodus võimaldab 
loodusmajas koostada mitmesuguseid 
herbaariume ning tutvuda rannatüüpide ja 
metsakooslustega.

3  Suviste lastelaagrite tarvis on 
loodusmaja juures 15 neljakohalist 
kämpingut.

Kliki sihtpunkte kaardilt:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF
8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778ae7c39c9559550
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Pärnumaa
Tallinn  Pärnu  Tolkuse raba  Pulgoja rannaniit  
Kabli linnujaam  Kabli looduskeskus  Pärnu

Pärnumaa on üks Eesti suurimaid maakondi, kus külastajaid ootavad 242 km rannajoont, 177 
saart ja laidu, luitemetsad, puisniidud, sood ja rabad ning suur hulk muud vaatamis- ja ko-
gemisväärset. 

Rannametsa-Tolkuse õpperada. Via Baltica ääres asuva parkimisplatsi juurest algab 1,5 
km õpperada, mille üks haru viib Tornimäe-nimelisele luiteharjale, pakkudes meeliköitvat 
vaadet rabamaastikule, ning teine Tolkuse raba suurima laukani jõudes Tornimäele. Õpilaste 
jaoks on matkaraja kõige huvitavam osa Tornimäele püstitatud vaatetorn. Mägi ise on oma 34 
m üle merepinna ulatuva harjaga Eesti kõrgeim luitemägi. Keskmise raskusega rada on ringi-
kujuline, osaliselt laudteega kaetud ning varustatud infotahvlitega 1 . 

Kabli looduskeskus asub kaunis mereäärses männitukas, Liivi lahe kaldal. Looduskeskust 
ümbritsevad kaunid rannad, rannaniidud, vaheldusrikkad metsad, meeliköitvad rabad ning 
kohalikud looduskaunid kohad. Looduskeskuses on võimalik tutvuda ekspositsiooni ja tea-
bekogudega, vaadata loodusfilme, korraldada looduslaagreid, pidada piknikku, teha lõket või 
rentida keskuse ruume loodusteemaliste ürituste tarbeks 2 . 

Kabli looduse õpperada saab alguse Kabli linnujaama keskuse juurest ja kulgeb piki rannikut, 
ületades ka Priivitsa oja. Raja pikkus on ca 1,8 km. Eesmärgiks on tutvustada Edela-Eesti ranni-
kumaastiku loodust, sealhulgas nii rannikule tüüpilisi kui ka ohustatud taimekooslusi, ohustatud 
liikide (nõmmekiur, meriforell, jõesilm, kõre, nõmmenelk, käpalised) elupaiku ning näidata aas-
takümneid kestnud lindude rände uurimist Kabli linnujaamas 3 .

Sellel väikesel alal saab tutvuda mitmete Euroopa Liidus kaitset vajavateks tunnistatud elupaika-
dega (liivamadal, liivarand, rannaniit, hall luide, metsastunud luide, looduslik jõgi, sanglepa lo-
dumets). Rajal on ka väljapanek pesakastidest, kaks linnuvaatlustorni ja mitmeid huvipunkte 4 . 

Siinse looduse kohta saab teavet rajale paigaldatud stendidelt ja infopakkudelt. Üldinformatsiooni 
saab suurtelt stendidelt – need paiknevad nii linnujaama kui ka Kabli looduskeskuse juures. Rän-
dajal aitavad teed leida suunaviidad, infopakud tähistavad peatuskohti. 

Pärnus pakub loodushuvilistele õpilastele kindlasti palju huvi MiniZoo, kus on välja pandud 
madusid alates rästikust kuni suurte võrkpüütoniteni, aga ka niiluse krokodill, konni, sisalikke, 
atraktiivseid putukaid jms 5 .

Kliki sihtpunkte kaardilt:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe
=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778b130136da70f46

KASULIKKE VIITEID:
http://www.parnumaa.ee/
http://www.visitparnu.ee/ 
http://pc.parnu.ee/~erikaj/index.htm
http://kabli.nigula.ee/
http://www.hot.ee/minizoo/esiest.html

http://www.eoy.ee/linnualad/Parnumaa_IBA.pdf
http://www.goestonia.ee/index.php?y=662
http://loodusmaja.parnu.ee/
http://wwwold.rmk.ee/pages.php3/01031202
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/
puhkealad/parnumaa-puhkeala

1   1,5 km pikkune rada tutvustab 
rabakooslust.

2   Looduskeskuses on võimalik tutvuda 
ekspositsiooni ja teabekogudega, vaadata 
loodusfilme, korraldada looduslaagreid, 
pidada piknikku, teha lõket või rentida 
keskuse ruume. loodusteemaliste ürituste 
tarbeks. 

1

4

3

2

5

3   Kabli linnujaamas on aastakümneid 
uuritud lindude rännet.

4   Looduse õpperajal on ka väljapanek 
pesakastidest.

5   Pärnu MiniZoo pakub põnevust nii 
õpilastele kui õpetajatele.
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Ida-Virumaa 
Tallinn  Kukruse “mägi”  Kohtla-Nõmme 
Kaevandusparkmuuseum   Oru park  Valaste juga

Ida-Virumaa on mitmekesise looduse, rohkete kultuuritraditsioonide ja vaatamisväärsustega 
piirkond – Eesti kirdepoolseim maakond, mis on kolmest küljest ümbritsetud veega. Põhjast 
piirab maakonda Soome laht, idast Eesti-Vene piiriks olev Narva jõgi, lõunast Peipsi järv. 
Maakonna kauneimad loodusväärtused asuvad põhjarannikul: alates kõrgest Ontika pank-
rannikust kuni Narva-Jõesuu liivadeni.

Kiviõli lähistel on võimalus külastada kukruse mägesid, mis tekkinud kaevandamise taga-
järjel. Selge ilmaga paistavad siit kätte Soome lahes asuvad Tütarsaared ja Suursaar, Narva 
elektrijaamade korstnad, mitmed kirikutornid. Seoses põlevkivi rikas-
tamisega Ida-Virumaal hakkasid arvukad tehismäed siinset maasti-
kupilti ilmestama juba 1930. aastatel. Koostise järgi võib neid liigitada 
aheraine-, tuha- ja poolkoksi mägedeks 1 . 

Kohtla kaevanduspark-muuseum. Ida-Virumaa üheks arvestatavaks 
huviobjektiks on muutunud endisest Kohtla kaevandusest kujundatud 
muuseum. Muuseumi peahoones saab tutvuda kaevandust ja sealset 
tööd tutvustava ekspositsiooniga, kus kunagist kaevurite elu-olu tut-
vustavad kaevurite varustus, tööriistad, lambid ja põlevkivinäidised 2 .  

Pärast ekspositsiooniga tutvumist on võimalus laskuda 8 m sügavusele 
maa alla, kus on avatud üle 1,5 km vanu kaevanduskäike 3 . Peale selle on maa all 
võimalik sõita kaevurirongi ja rööbasjalgrattaga, tutvuda lõhkeainelao, põlevkivi-
kombaini, vagonettide laadimis- ja puhastussõlmega ning proovida 23 kg kaaluva 
käsipuuriga töötamist. Kui kõht tühjaks läheb, saab gruppidele maa alla ka kaevu-
rilõuna tellida.

Samas hoones asub kivituba, kus külastajad saavad tutvuda väsimatu teejuhi ja 
matkamehe Enn Käissi matkadelt kaasa toodud kollektsiooniga. 

Talvel on kaevanduspark-muuseumi territooriumil avatud Kohtla-Nõmme talvekeskus, 
kus talvemõnude nautijaid ootavad mäesuusanõlvad ja snowtubing’u rada, valgustatud murd-
maarajad ning aherainemägedele rajatud rollerirada, mida talvel kasutatakse ka sprindirajana.

Toila-Oru park rajati eelmisel sajandivahetusel Peterburi kaupmehe Jelissejevi suvelossi üm-
ber. 1934. aastal ostsid Eesti töösturid Oru lossi ja pargi ning kinkisid selle Eesti Vabariigile 
riigipea Konstantin Pätsi suveresidentsiks. 

KASULIKKE VIITEID:
http://www.ida-virumaa.ee/docs/d4.pdf
http://www.johvi.ee/index.php/mod/site/act/nav/id/310/i/378
http://www.kohtlavv.ee/index.php?sect=52
http://www.kaevanduspark.ee/kontakti.htm

1   Seoses põlevkivi rikastamisega Ida-Virumaal 
hakkasid arvukad tehismäed siinset maastikupilti 
ilmestama juba 1930. aastatel.

2   Muuseumi peahoones saab tutvuda 
kaevandust ja sealset tööd tutvustava 
ekspositsiooniga.

3   8 m sügavusel maa all on udistajatele avatud 
üle 1,5 km vanu kaevanduskäike.
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 Oru loss hävis II maailmasõja käigus. Park on 
Põhja-Eesti üks liigirikkaim, maastikuliselt vaheldus-
rikkaim ja külastatavaim turismiobjekt. 75 ha suurusel 
alal paikneb 258 erinevat puu- ja põõsaliiki, teisendit või 
vormi, neist enamuse kodumaa on väljaspool Eestit. 

Peale eksootiliste puu- ja põõsaliikide leidub pargis rida 
vaatamisväärseid objekte. Endise peavärava külgposti-
del paiknevad kaks graniidist karu skulptuuri, mis on 
kujur Herman Halliste looming aastast 1939. Sealt algab 
muhklike läänepärnade allee, mis lõppeb restaureeritud 
raudväravaga, mille kaudu pääseb lossiaeda. 

Pühajõe kõrgelt kaldalt avaneb mitmes kohas hea ülevaade jõeorus 
asuvale pargiosale ja eriti sügisel värvirikkale ning kirevale puistule 
jõe kaldanõlvadel 4 . 

Valaste Juga. Valaste on Eesti ja Balti riikide kõrgeim juga kõrgusega 
30,5 m 5 . Juga jätkub allpool 10–15 m kõrguse kosena, et siis poolsada 
meetrit enne merre suubumist kärestikuks üle minna. Valaste juga on 
muljetavaldavaim varakevadel, kui sulaveed muudavad joa võimsaks 
koseks, kuid omaette vaatamisväärsuseks kindlasti ka talvel – juba esi-
mesed tõsised külmad ehitavad joa kohale enam kui 30 m kõrguse hiig-
lasliku jääsamba, mida ääristab paljandi seinu katvate väiksemate (kuni 
5 m) jääpurikate sädelev pits. Iga suurem sula ja ägedam külmalaine lisab 
sellele ehitusele uusi hämmastavaid detaile 6 .

1997. aastal ehitati külastajate jaoks platvorm. Olemas on ka parkla, info-
tahvlid ja kaljult alla viiv keerdtrepp. Treppi mööda alla minnes saab uurida, mil-
line nägi Eesti välja 80 miljonit aastat tagasi.

Valaste ei meelita vaid geolooge vaid ka inimesi, kes oskavad hinnata inimese ja 
looduse unikaalset ja võimast kätetööd.

Tegu on ideaalse kohaga, et teha omanäolisi fotosid, aga ka ronimiseks või lihtsalt 
mässavate vete kohina nautimiseks.

Kliki sihtpunkte kaardilt:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8
&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287
482.0004778b94a965a9ed573

4  Toila Oru park on kaunis igal aastaajal

5  Valaste on Eesti ja Balti riikide kõrgeim juga kõrgusega 30,5 m.

6  Valaste on imetlusväärne ka talvel, mil niiskus tekitab 
jääskulptuure
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Tabasalu looduspark
Tallinn  Tabasalu  Tallinn

Tabasalu on kiiresti arenev alevik Harju maakonnas Harku vallas.

Looduspargis on valminud Aura loodusrada. Loodusraja pikkus on ligi kuus kilomeetrit, see 
kulgeb mööda klindipealset, läbib laialehise parkmetsa ja mereranna ning lõpeb mõnusal pik-
nikuplatsil 1 .  

Rajal on 13 vaatluspunkti, kuid loodust puudutavaid teemasid (laulu-, ränd- ja talvelinnud, 
imetajad, putukad, taimekooslused) on veelgi rohkem, enamikku neist tutvustavad info- ja 
fotostendid. Rajal liikuja saab paremaks sõbraks metsloomade ja -lindude, puude ja samblike 
ning mereäärse loodusega 2 . Loodusraja ääres puutüvel leiab haruldast kopsusamblikku, mis 
on puhta õhu indikatoriks 3 .

Kolme ja poole kilomeetrisel ringil jõuab aga läbi käia nii parkmetsast, 
segametsast kui puisniidust. Talvisele külastajale tutvustavad infotahvlid 
väikeimetajate jälgi.

Rajad on sätitud nii, et retke saab alustada mistahes punktist ja minna en-
dale sobivas suunas. Äraeksimist pole vaja karta, sest igal infotahvlil on ka 
asendiplaan, kus kerge oma asukohta määrata – tuleb vaid jälgida valge-
kollast tähistust. 

KASULIKKE VIITEID:
http://www.tabasalulooduspark.ee

Loodusteemalist infot ja külastajate kommentaare oodatakse 
val.rajasaar@studioviridis.ee või tel 515 8379

1   Tabasalu loodusrada on 
koostatud nii, et selle läbimist võib 
alustada suvalisest punktist ning 
matkata just nii pikalt, kui parajasti 
on jaksu.

2   Rajal on 13 vaatluspunkti 
infotahvlitega.

3   Loodusraja ääres puutüvel leiab 
haruldast kopsusamblikku, mis on 
puhta õhu indikatoriks.

1

Kliki sihtpunkte kaardilt:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en
&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF
8&msa=0&msid=1109316873964542874
82.0004778bdee7a69c43d81

23

4

http://www.tabasalulooduspark.ee
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bdee7a69c43d81
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bdee7a69c43d81


Põhja-Kõrvemaa
Tallinn  Aegviidu looduskeskus   
Kõrvemaa matkakeskus  Tallinn

Kõrvemaaga seostuvad ürgsed sood, silmapiirini ulatuvad metsad ja inimtühjad loodusmaastikud. 

Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala laiub Peterburi maanteest Tallinn–Tartu maanteeni ning jaotub 
nelja ala – Aegviidu, Põhja-Kõrvemaa, Kakerdaja ja Paunküla – vahel.

Puhkeala jääb mitme kaitseala territooriumile ning seal leidub metsade kõrval ka soid-rabasid, jär-
vi, vallseljakuid ja orge. Tegemist on suurepärase piirkonnaga looduses viibimiseks igal aastaajal 
– saab nii matkata, jalgrattaga sõita, suusatada, tõsisemalt treenida kui niisama jalutada. Hästi va-
rustatud telkimisalad ja lõkkekohad kutsuvad jalga puhkama ning piknikku pidama. Rohkelt või-
malusi loob piirkond loodusfotograafidele, linnu- ja loomavaatlejatele ning seenelistele-marjulistele.

Nagu enamik teisi Eesti maastikke, on ka Põhja-Kõrvemaa kujunenud jääaja lõpul. Jääpragudesse 
kogunenud setetest tekkisid järsunõlvalised vallseljakud ehk oosid ja 
ümarad mõhnad, setete alla mattunud jääpankade sulamisel aga järved ja 
sügavad lohud 1 . Talupidamiseks vähesobiv metsadetagune kant on alati 
olnud hõreda asustusega, kuid pärast II maailmasõda siia loodud hiiglaslik 
Nõukogude sõjaväepolügoon hävitas kogu asustuse täielikult 2 .

Kurioosumina on tänaseks siia kujunenud avar Eestile ebatüüpiline, pigem 
Šotimaad meenutav kanarbikunõmm nüüd üks maastiku hinnatumaid osi.

Aegviidu looduskeskust on kerge külastada – sinna pääseb nii auto, bussi 
kui rongiga. Keskuses viiakse läbi õppeprogramme ning jagatakse infot 
piirkonna puhkevõimaluste kohta. 
Looduskeskus pakub

• tasuta kampaaniaprogramme üldhariduskoolidele ja lasteaedadele tal-
vel, kevadel ja sügisel

• tasulisi loodusõppeprogramme (täpsem info kodulehel)
• teabematerjale ja infot Aegviidu-Kõrvemaa ning teiste RMK puhkealade kohta
• võimalust tutvuda näituste ja teabekogudega
• teema- ja õppepäevi õpetajatele ja huvilistele
• võimalust liituda metsasõprade klubiga „Metsaga mestis”
• metsa- ja loodusteemalisi üritusi
• võimalust rentida saali või looduskeskust loodusteemaliste ürituste tarbeks.

Kliki sihtpunkte kaardilt:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe
=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bf5f5de5d56df4

KASULIKKE VIITEID:
http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee/?id=589
http://matkad.elektriraudtee.ee
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/aegviidu-
korvemaa-puhkeala/1569
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1   Nagu enamik teisi Eesti maastikke, 
on ka Põhja-Kõrvemaa oosid 
kujunenud jääaja lõpul.

2   Muude maastike seas leiab 
Põhja-Kõrvemaalt müstilise 
kanarbikunõmme.
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1   Rebala kivikalmed pärinevad I 
aastatuhande teisest poolest eKr.

2   Kostivere on Eestimaa tuntuim ja 
Harjumaa suurim karstiala.

Maardu järv. Varem ka Liivakandi nime all tuntud järv eraldus merest laguunina praeguse 
Maardu järve kohal. Järve absoluutne kõrgus on 33 m, pindala ligi 170 ha, suurim sügavus 3 m. 
Järv on üsna tugeva läbivooluga, vesi vahetub 2–3 kuu jooksul. Sissevool on kuivenduskraavi-
dest, idakalda lähedal leidub põhjaallikaid. Alates 1964. aastast pumbatakse järve vett ka Jõe-
lähtme jõest. Väljavool on kanali kaudu Maardu keemiatehasesse ja sealt kraavi kaudu merre. 
Selle kraavi laskis 1893. aastal kaevata kohalik mõisnik ja selle kaudu jooksis Liivakandi järv 
1894. aastal tühjaks.

Järv taastati 1939. aastal seoses Maardu fosforiiditehase rajamisega, 
50ndate aastate keskpaiku tõsteti järve veetaset veelgi. 

Rebala ümbruse kivikalmed paiknevad mitmes rühmas – küla 
ümbruses, enamasti tõenäoliselt varase rauaaja kivikirstkalmed. 
Enamasti on paekividest ringmüür ja keskel kirst põletamata ma-
tusega I aastatuhande teisest poolest eKr 1 . 

Kostivere karstiala on Eestimaa tuntuim ja Harjumaa suurim 
(pindala 125 ha) 2 . Riikliku kaitse all on suur langatusala pindala-
ga 16 ha, mis on ka kõige huvitavam osa.
Karstialal neeldub Jõelähtme jõgi Kostivere asula juures ja tu-
leb maapinnale Jõelähtme vana silla juures. Jõe maa-aluste teede 
piirkonnas esineb omapärane lookarst avalõhede, karstikraavide, 
-lehtrite ja -orgude näol sügavusega kuni 5 m. Siin leidub väikeseid 
koopaid; neist suurim teadaolevaist on Karjakelder pikkusega 6 m, 
laiusega 4 m ja kõrgusega 2,5 m. Groti põhjas on alati vesi. Siin on 
ka üks karstisild ning omapärased jäänukpangad, nn kiviseened.
Karstiväljal on 2–3 suurveeaega aastas – varakevadel ja sügisel, vahel ka vihmarohkel suvel. 
Suurvee kiiremaks äravooluks on kaevatud kanalid salajõe kohale. Kuival perioodil voolab vesi 
mööda salajõe vooluteid, mis moodustavad maa-alla keerulise võrgu. Enamik karste on loode-
kagu-suunalised.

Karstialal on keelatud karstivormide rikkumine ning karstivälja risustamine.  
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 Jägala jõgi on Narva jõe järel suurima valgalaga ja veerikkaim Soome lahe vesikonna 
jõgi Eestis. Algab Ahula külast ja suubub Ihasalu lahte; pikkus 97 km, valgala 1570 km2.
Jägala jõe voolutee läbib Eesti mitut eriilmelist maastikuregiooni. 
Veepinna absoluutne kõrgus lähtel on 82 m, suudmes 0, keskmine lang 0,84 m/km. Lang on 
suurim alamjooksul, kus jõgi läbib Põhja-Eesti paekalda. 4,3 km kaugusel suudmest asub 8 m 
kõrgune Jägala juga. 

Jägala joa kohal laskub Jägala jõgi 8 m kõrguse ja kuni 60 m laiuse kaarja joana alla Põhja-
Eesti klindi paeplatoolt, Kallavere-Ülgase klindipoolsaare ja Ruu klindineemiku vahelisse Jä-
gala klindiorgu. 97 km pikkusel ja 82 m langusega Jägala jõel on laialdane (1570 m2) tagamaa 
Kõrvemaa soode ja metsade näol. Eesti mõistes on jõgi, mille keskmine vooluhulk on 10 m3 
sekundis, küllaltki suur. Suurvee aegu on Jägala jõe vooluhulk tõusnud kohati isegi enam kui 
200 m3 sekundis 3 .

Linnamäe hüdroelektrijaam. 1917. aastal ehitati Jägala joa energia ärakasutamiseks sellest umbes 
1 km allavoolu väike elektrijaam ja puupapivabrik. 1922. aastal ehitati joast umbes 2 km allavoolu Lin-
namäele 1500 kW võimsusega, Eesti mõistes suurejooneline hüdroelektrijaam. 

Sellegi hüdroelektrijaama, millele omistati kunagi Eesti kaunima 
tööstusehitise nimetus, õhkisid taganevad Nõukogude väed 1941. 
aastal. Elektrijaama varemetes filmis Andrei Tarkovski ühe talle 
maailmakuulsuse toonud filmidest – „Stalkeri”.

Täna asub jõe suudmest 1,3 km kaugusel Linnamäe HEJ 4 . Alates 
1975. aastast on Jägala jõgi lülitatud Tallinna veevarustuse süsteemi.

Linnamäel, Jägala jõe suudmest umbes 1 km kaugusel asuva jõe-
kääru kõrgel kaldapealsel asus hilises neoliitikumis, kaua aega enne 
Iru ja Lindanisa kindlustatud asulaid, muinaseestlaste üks suuri-
maid (siseõue pindala 2,8 ha) linnuseid 5 . 

Suured rändrahnud. Ellandvahe kivi (ümbermõõt 32,5 m ja kõrgus 
5,7 m) 6 . 

Ülgasel hakati Eestis esmakordselt fosforiiti kaevandama. Ülgase ri-
kastusvabrik läks käiku 1925. aastal, kuid juba 1938. aasta lõpus põles 
see maha ja kaevandus viidi hiljem üle lõuna poole. Säilinud on vab-
riku varemed ja nende kohal paekaldas kaevanduskäikude sissepääsu-
avad 7 . 

Kliki sihtpunkte kaardilt:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&
ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110
931687396454287482.0004778c2ede2daa1c4f2

3   Sügisene Jägala juga

4   Linnamäe Hüdroelektrijaam

5   Linnamägi on üks suurimaid 
muinaseestlaste linnuseid.

6   Ellandvahe kivi

7   Mahajäetud kaevanduskäigud 
pakuvad nahkhiirtele talvituspaika.
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