
Maastikust, kaardist ja rajast 

 

Kõrvemaad on nimetatud Eesti matka- ja suusaparadiisiks. Riigi ilmateenistus lubabki 

laupäevaks lumekruupe, aga suuskadele vist seekord siiski loota ei saa. Sestap otsige välja 

jaheda sügisilmaga sobiv matka- või jooksuvarustus ja jalatsid, sest nagu teada – nendel 

laiuskraadidel ei ole halba ilma, on vaid ebasobiv riietus. 

Vetla ja Voose on ammusest ajast tuntud orienteerumismaastikud, mis vahepeal on 

orienteerujatest mõned aastad puhanud, et nüüd end taas välja näidata. Neil, kes 

osalesid 2000. aastate alguses esimesel ja teisel TA OK rogainil, võib küll déjà-vu tunne 

tekkida – kas midagi sellist ei ole juba olnud? Võib-olla on, aga võib-olla ei ole. 

Vanakreeka filosoof Herakleitos olevat öelnud, et ühte ja samasse jõkke ei saa astuda 

kaks korda. Niisiis, kõik on just nii kui enne, aga natuke teisiti. Voose oos ja Kakerdaja 

raba on sama koha peal ja paar KP-d ka, aga üht-teist on ikkagi muutunud. Mõned puud 

on vahepeal suuremaks kasvanud ja teised maha võetud. Kakskümmend aastat tagasi ei 

teadnud keegi midagi RMK matkateedest, aga nüüd saavad just siin Lõuna-Kõrvemaal 

kokku kõik kolm läbi Eesti kulgevat RMK matkatee haru: Peraküla-Aegviidu-Ähijärve, 

Oandu-Aegviidu-Ikla ja Penijõe-Aegviidu-Kauksi haru. Neist annavad märku viidad tee 

ääres ja rohe-valge märgistus puudel. Otsene kasu on rogainijatele ka – tekkinud on 

mõned uued purded ning laudtee kulgeb läbi kogu Kakerdaja raba. 

Maastikku läbib kaks tähelepanuväärset vooluveekogu: Jägala jõgi ja Tarvasjõgi. Nendega 

seoses tuleb paari asja silmas pidada. Jägala jõel on võistlusmaastiku piires parasjagu 3 

silda/purret, millest kuiva jalaga üle saab. Lisaks on kaardile märgitud 3 kohta, kus Jägala 

jõe vesi on madal, põhi kõva ja mida on kasutatud jõe läbimiseks motoriseeritud 

tehnikaga. Neid on eristatud tingmärkidega: 

Sild, purre 

 Kõva põhjaga madal koht jões 

Jägala jõge muudest kohtadest läbida/ületada on rangelt mittesoovitav ja selliste 

avantüüride ette võtjad tegutsevad täiesti omal vastutusel. Tarvasjõel on 

võistlusmaastiku piires samuti 3 purret/silda, ent Tarvasjõgi on märksa kitsam ja 

mahalangenud puude vms abil võib õnnestuda seda ületada ka mujal. 

Piirkonna fauna kvantiteedi ja kvaliteedi kohta täpsemad teated puuduvad. Metskitsi on 

kindlasti. Jutud räägivad ursuse perekonda kuuluvatest isenditest, aga lubada ei saa. 



Raiesmikke leidub peamiselt Jägala jõest lääne poole jäävas maastikuosas – nii värskeid 

lanke kui hõredaid noorendikke. Seevastu Jägala jõest ida poole jääval maastikuosal on 

suuremas osas Kõrvamaa maastikukaitseala, mistõttu ka metsa majandamine on seal 

tugeva sordiini all – lanke on palju vähem ja need on väiksemad. 

Maastikul on RMK rajatud kruusakattega metsateid ja mõnevõrra ka korralikke 

pinnasteid. Seevastu mitmed sihid ei ole liiga head – osalt kinni kasvamas, osalt kõrge 

rohuga – esimestel annab vagu sisse lükata.  

Maastikku läbib Perila-Jäneda maantee, mille ületamisel tuleb olla ettevaatlik.  

Asustus on peamiselt Vetla ja Voose külade piirkonnas, natuke ka hajusamalt Jägala jõe 

ääres. Punase viirutusega keelualadeks on küntud/külvatud põllud ning hobuste ja 

lammaste koplid. Soovitav on sambarohelisega märgitud majapidamistest mööduda 

kaugemalt – palun respekteerige kohalike elanike kodurahu. Kes plaanib maastikule 

kaasa võtta mõne neljajalgse sõbra, siis palun hoidke neid rihmastatult, eriti 

majapidamiste läheduses – mitmetes majapidamistes on koerad.  

Kaardi mõõtkava on tavapärane 1:30000, kõrgusjoonte vahe on 5 meetrit. Kaardilehe 

mõõt on 33x45 cm.  

Raba tingmärk on kaardil jäänud kahjuks liiga hele ja raskesti aimatav. Palume 

vabandust! 

Kontrollpunkte on maastikul 45, väärtustega 2-6 punkti. Joogipunkte on 2.  

Kuivõrd võistluskeskus asub suhteliselt maastiku keskosas, siis kui ei ole just esikoht 

mängus, tasuks kaaluda sellist rajaplaani, et vahepeal võistluskeskusest läbi tulla, mis 

annaks näiteks hea võimaluse riideid või jalanõusid vahetada – mõistagi eeldusel, et 

midagi kuiva ja sooja sai hommikul kodust kaasa võetud. 

Okas päkka! 


