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Öördi õpperada

Öördi raba on Soomaa rahvuspargi rabadest ainuke, kus raba servas on säili-
nud jäänukjärv kunagisest suurest jääjärvest. Turbalasundi paksus on rabas kuni 
9,5 m. Raba tekkis järve soostumisel, seda ümbritsev madalsoo aga hiljem rabaalalt 
allavalgunud vee mõjul mineraalmaa soostumisel. Soo pindala on 7154 ha. Öördi 
raba on kuuest iseseisvast osamassiivist koosnev liitmassiiv. Neist 4 on suhteliselt 
noored, peaaegu laugasteta. Keskmine osa on paljude väikeste laugastega liigestunud 
lageraba. Lõunaosa on suhteliselt kuiv, üksikute laugastega ning läheb üle märjaks 
männikuks. Keskmist ja lõunapoolset osamassiivi eraldab teineteisest kitsas märg 
laukarikas vöönd. Keset raba kasvab toitainete suhtes nõudlikke madalsootaimi, mis 
viitab põhjavee juurdevoolule läbi turbalasundi. Iseloomulik on roostike ja lodude 
esinemine raba servas, mis mujal on enamasti kuivenduse tõttu hävinud.

Öördi raba idaservas asub juba mainitud Öördi järv, mille pindala on 4,4 ha. Järvest 
väljuv kraav on ilmselt alandanud järve veetaset, kohati on endine järvekallas selgesti 
märgatav. Soo on tuntud kui Eesti üks jõhvikarikkamaid piirkondi.

Öördi järve õpperajale ja lõkkekohta pääseb sõidukitega järgmiselt: 
Tallinna, Pärnu, Tori suunalt: Sõita Tori asulasse. Tori asulast keerata rahvusparki 
suunavale Võlli teele, sealt edasi mööda Jõesuu teed kuni Jõesuu asulani (6 km). 
Enne Jõesuu asulasse jõudmist näitab teeviit paremale Kõpu-Jõesuu maanteele. Siht-
kohta jõudmiseks tuleb läbida rahvuspark (30 km) ja sõita Iia külast 600 m Kõpu 
suunas ristmikul paikneva Öördile suunava viidani, keerata vasakule, sõita 5,7 km 
mööda metsavaheteed ja sihti, kuni lõkkekohta ja raja algust tähistava parklani.
 
Tartu, Viljandi suunalt: Sõita mööda Tartu-Viljandi-Pärnu maanteed Kõpu 
asulani. Keerata peale Kõpu kalmistut algavale Kõpu-Jõesuu maanteele.
Sihtkohta jõudmiseks tuleb sõita maantee 6–7 kilomeetril paikneva rist-
miku ja Öördile suunava viidani, keerata paremale, sõita 5,7 km möö-
da metsavaheteed ja sihti, kuni lõkkekohta ja raja algust tähistava parklani.

Ühistranspordiga pääseb Viljandi suunalt Soomaa rahvusparki liinibussiga nr. 55 
väljumistega Viljandist. Vaata täpsemalt: www.peatus.ee. Öördi järve äärde pääse-
miseks tuleb osta pilet Iia külla ja sealt edasi liikuda jala vastavalt suunistele.
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SOOMAA
RAHVUSPARK

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

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

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. 


