
Sakala recreation area

okasmets; coniferous forest

segamets; mixed forest

lehtmets; deciduous forest

rohumaa; meadow

lehtpuude rühm; group of  deciduous trees

loodusmaja; nature house

üksik lehtpuu; deciduous tree 

LILLI LOODUSMAJA ÕPPERADA
SAKALA PUHKEALA

põõsaharvik; glade of shrubs

madalsoo; swamp

lage ala; open area

õpperada; nature trail

põõsastik; shrubbery

üksik okaspuu; coniferous tree 

lehtpuuharvik; glade of deciduous trees

roostik; reed

üksik põõsas; shrub
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pihlakate rada; Mountain ash trail

mägra rada; Badger trail

Lilli loodusmaja õpperada; Lilli nature trail

musta toonekure rada; Black Stork trail

Lilli loodusmaja

pärna allee; Lime alley

pihlakasalu; Grove of the mountain ash

kopsusamblik; Lungwort
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mägra linnakud; Campus of badgers

musta toonekure vana pesapuu; Nest tree of the black Stork trail

söödasõim; Trough

Virapuu rändrahn; Virapuu erratic stone



Lilli loodusmaja õpperada asub Viljandimaal Lilli külas ja algab Lilli loodus-
maja eest. 2,9 km pikkune rada on mõeldud loodusmaja ümbritseva looduse 
tutvustamiseks. Rada on jätkuks loodusmaja ümber asuvale 150 aastasele 
pargile ja kulgeb põhiliselt Alliku looduskaitsealal (88 ha). Kaitseala on moo-
dustatud väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

Rada on kasutusele võetud erinevate õpilasprogrammide läbiviimiseks ja 
kindlasti pakub huvi ka tõsisele loodushuvilisele. Rada läbib põhiliselt jäne-
sekapsa kasvukohatüüpe. Rada kulgeb mööda vanu metsaveo- ja karjateid, 
sihte ja ka praegu kasutatavaid metsateid.    

Raja üheks kaugemaks ja vaatamisväärsemaks paigaks on pihlakasalus 
asuv vääriselupaik looduskaitsealuse kopsusambliku kasvukohaga. Seal 
asub ka omapärane kivirahn, mida kaisutavad oma juurtega pihlalas ja 
kaks kuuske. Kivi on hakatud kasutama erinevate andide panemise kohana. 

Ettevaatlik tuleb olla Kaitseministeeriumile kuuluva lasketiiru läbimisel. 
Lugema peab infotahvlitele paigaldatud informatsiooni, millal tohib sellesse 
piirkonda siseneda. Kahjuks jääb Alliku liigikaitseala peamine vaatamisväär-
sus – nüüdseks hüljatud musta toonekure pesapuu, koos tehispesaalusega 
lasketiiru vahetusse lähedusse. Talvisel ajal rajale minnes pistke tasku ka mõni 
maius metsaloomadele viimiseks, sest ühes raja punktis asub söödasõim. 
Kindlasti tasub metsateed mööda minna ka pätsikujulise Virapuu rändrahnuni. 

Rada saab läbida erinevate osadena:  
1. Kogu rada: Loodusmaja – pärna-allee - pihlakasalu – kopsusamblik – mägra linna-

kud – musta toonekure vana pesapuu – söödasõim – Virapuu rändrahn – loodusmaja; 
2. Pihlakate rada: Loodusmaja – pärna-allee – pihlakasalu – kopsusamblik – pärna-

allee - loodusmaja;       
3. Mägra rada: Loodusmaja – pärna-allee – mägra linnakud – mustatoonekure vana 

pesapuu – söödasõim – Virapuuu rändrahn – loodusmaja;   
4. Musta toonekure rada: Loodusmaja – lasketiiru siht – musta toonekure vana pe-

sapuu – söödasõim – Virapuu rändrahn – loodusmaja.   
Raja huvipunktides on taimi ja loomi tutvustavad infotahvlid, rada on tähis-

tatud puidust värviliste suunaviitadega, mis võimaldavad läbida raja erinevaid 
osasid eraldi.        

Sakala puhkeala asub Kesk-Eesti lõunaosas Viljandi, Valga, Järva ja Pär-
nu maakonna 10 valla piirides (Viljandimaal: Karksi, Halliste, Paistu, Pärs-
ti, Suure-Jaani ja Kolga-Jaani; Valgamaal: Helme ja Hummuli; Järvamaal Türi 
ja Pärnumaal Vändra). Puhkeala lõuna- ja põhjapoolsemaid objekte ühenda-
vad Viljandi ümbruses Õisu MK, Loodi looduspark ja Parika MK mitmekesiste 
matka- ja õpperadadega. Puhkeala keskel Aimla külas on külastajatele ava-
tud Aimla Looduskeskus-teabepunkt, kus toimuvad loodushariduslikud prog-
rammid ja üritused kõigile huvilistele. Puhkeala teavet jagatakse ja üritusi ning 
programme viiakse läbi ka Lilli loodusmajas ja Tõrvaaugul.  

Lilli loodusmaja õpperada

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

Säästlikkuse sõnum
•	 Kavanda matk hoolega
•	 Arvesta igaüheõigusega
•	 Liigu jälgi jätmata
•	 Korista prügi

•	 Pese kuival maal
•	 Tee tuld, kus tohib
•	 Hoia koer rihmas
•	 Vaata, kuhu pargid

Lilli loodusmaja õpperada


