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Hüpassaare õpperada

Õpperaja kogupikkus on ca 4,4 km, millest 1/3 on hakkpuiduga kaetud pinnasrada ja 2/3 
plankudest rada. Raja algusosa kulgeb umbes kilomeetri jagu läbi kõdusoometsa. Kõdu-
soomets on tekkinud soometsast kuivenduse tagajärjel. Edasi liikudes hakkab maapind 
tasapisi tõusma. Kui ilmuvad turbasamblamättad, taanduvad metsataimed. Võim läheb üle 
murakale, kanarbikule, sookailule ja teistele rabataimedele. Puudest jääb alles peamiselt 
mänd. Oleme jõudnud Kuresoo raba serva.
Suurim Soomaa rabadest on Kuresoo, mis laiub Pärnu madaliku idaosas 11 000 hek-
taril. Raba lõunaosa teatakse ka Suitsna, põhjaosa Leetva raba nime all. Soomaastik on 
Kuresoos mitmekesine: älved, laukad, rabalehtrid, salaojad ja ojad, mis vett rabast väl-
ja juhivad. Soo on liigniiske paik, kus osa taimejäänustest jääb lagunemata ja ladestub 
turbana. Tavaliselt tekitavad turvast turbasamblad, villpead ja pilliroog. Õpperaja lõpus 
päris Mart Saare majamuuseumi lähedal asub endine puisniit. Puisniit sarnaneb hõreda 
loodusliku pargiga. Hõredad puuderühmad vahelduvad põõsastega. Nende all ja ümber 
kasvab rikkalikult rohttaimi. Kuigi ta näeb välja nagu park, on ta kujunenud hoopis teisel 
eesmärgil. Siit sai heina ja lehisvihtu loomadele, küttepuid jm. Heinamaa kasutamine 
hoiab puisniite elus ja ilus.
Hüpassaare metsavahitalus sündis 28. septembril 1882.a. helilooja ja eesti rahvusliku 
muusikastiili rajaja Mart Saar. Talu asutas Mart Saare vana-vanaisa umbes 1816/17.a. 
paiku. Endise rehielamu asemele ehitas uue elumaja M. Saare õemees Mart Tomson 1911. 
aastal. Praegu on Hüpassaarel Mart Saare majamuuseum. 

Hüpassaare õpperada

RMK Soomaa teabepunkt:
Tipu küla, Kõpu vald, Viljandimaa. Telefon: 526 1924, 43 57 164
e-post: soomaa.teabepunkt@rmk.ee / soomaa.looduskeskus@rmk.ee

Juhised Hüpassaarde jõudmiseks: Soomaa looduskeskusest ja RMK teabepunk-
tist mööda Kildu-Tõramaa teed. Sõites Tõramaalt Tori suunas, keerata esimesest 
ristmikust (500 m) paremale ja sealt edasi 15,2 km kuni Ärma taluni. Ristmi-
kult pöörata vasakule ja sõita edasi 3,6 km kuni Kibaru talu juures paikneva vii-
da ja ristmikuni. Ristmikult pöörata vasakule ja sõita 3 km kuni Hüpassaare ma-
jamuuseumini osutava viidani. Siit on jäänud raja ja lõkkeplatsini veel 800 m. 
NB! Suurte vihmadega ja talvisel ajal võib tee olla sõiduautodele raskesti läbitav. 

Viljandi-Suure-Jaani-Vändra suunalt pääseb Hüpassaarde mööda riigimaanteed nr. 57. 
Kootsi külas keerata 200m peale Kootsi bussipeatust vasakule Hüpassaare ja Mart Saare 
majamuuseumi suunas. Teeristilt jääb õpperaja ja lõkkekohani veel 6,5 km sirgeid viidas-
tatud metsateid. NB! Talvisel ajal ja suurte vihmadega võib tee olla halvasti läbitav. 

Ühistranspordiga pääseb Viljandi-Suure-Jaani-Vändra suunalt Soomaa rahvusparki 
liinibussidega nr: 16, 347, 352 väljumistega Viljandist. Hüpassaarde pääsemiseks tuleb 
sihtkohaks valida Kootsi ja sealt edasi liikuda jala vastavalt suunistele.  
Vaata täpsemalt: www.peatus.ee   

RMK Aimla teabepunkt:
Aimla küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa. Telefon: 513 2994, 
e-post: aimla.looduskeskus@rmk.ee

SOOMAA
RAHVUSPARK

Soomaa rahvuspark 

1993. aastal moodustatud Soomaa rahvuspark on loodud suurte rabade, 
lamminiitude, metsade ja kultuuripärandi kaitseks Vahe-Eesti edelaosas. 
396 km2 suurune Soomaa rahvuspark paikneb Pärnu ja Viljandi maakondade 
piiril ulatuslikul aktiivsest inimtegevusest puutumatul alal. Soomaa rahvus-
pargi mitmekesised maastikud pakuvad sobivaid elupaiku erinevatele linnu- ja 
loomaliikidele. Soomaa rahvuspargi vaatamisväärsuseks on suured ja inim-
tegevusest puutumatud rabamassiivid, looduslikus sängis jõed ja traditsioo-
nilise maakasutuse käigus kujunenud liigirikkad jõeluhad ja puisniidud. Soo-
maa eripäraks on aastast aastasse korduv üleujutus, ehk „viies aastaaeg”, kui 
tulvavesi ujutab üle jõgedeäärsed luhad ja lammimetsad. Soomaa rahvuspargi 
alal ulatub inimasustuse ajalugu tagasi kiviaega. Rohked kivi ja luuleiud Riisa 
ja Sandra küla aladelt annavad tunnistust siinse asustuse iidsusest. 


