
Soomaa National Park

Riisa õpperaja algus; 
the start of a Riisa nature trail

okasmets; coniferous forest

1. RIISA ÕPPERADA
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parkla; parking

Riisa õpperada; Riisa nature trail

infotahvel; information board

raba; raised bog

lehtmets; deciduous forest

rohumaa; meadow
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Tõramaa 8km
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vaatetorn; looking tower

lauter; pier



Riisa õpperada

Raja juurde on hõlbus pääseda, sest ta asub kohe Kõpu-Jõesuu maantee ääres. 
Kevadised üleujutused siin matkamisel takistusi ei tee. Vihmase ilma korral võib 
laudtee kohati väga libe olla! Õpperaja laudtee ring on 4,8 km pikk ja on varustatud 
värviliste infotahvlitega. Riisa õpperada kulgeb läbi maalilise raba ja Navesti jõe 
metsade. Näha saab ka läbinisti tüma ja vesist laugastikku. Teel olles on võimalik 
istuda ja puhata platvormidel ja nautida rabavaikust ning ronida vaatetorni.

Kõik praegused Eesti rabad on kujunema hakanud pärast viimast jääaega. Soomaa 
sood on oma arengus jõudnud kõrgsoo ehk raba arengujärku.
Kõrgsoo ehk raba on üksnes sademeist toituv soo, milles ladestub kasvav turba-
kiht. Raba kummub ümbruse vete tasemest kõrgemale, seetõttu voolavad ojad alati 
rabast välja. Järsku rabaserva nimetatakse rabarinnaks. Suurtes rabades koguneb 
vesi rohkeisse pisiveekogudesse: älvestesse ja laugastesse, mis koos mätaste ja 
rabapeenardega moodustavad rabale iseloomuliku maastiku. 
Rabade elustik on liigivaene. Taimedest on tuntumad: turbasamblad, soo-kail, jõh-
vikas, rabamurakas, sinikas ja kanarbik.
Õpperada kulgeb osaliselt mööda Navesti jõe kallast. Navesti jõgi kuulub Eesti veerik-
kamate jõgede hulka. Oma 100 km pikkuse teekonna järel suubub see Pärnu jõkke.

Riisa õpperada

Riisa õpperajale 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. Sealt 
jääb Riisa õpperajani veel 6 kilomeetrit. 
Ühistranspordiga pääseb Pärnu suunalt Soomaa rahvusparki igapäevselt liinibussiga 
nr. 339, mis väljub Pärnust 2 korda päevas. Riisa rajale pääsemiseks tuleb osta pilet 
Riisale. Vt. täpsemalt: www.peatus.ee. Edasi tuleb liigelda jala, järgides suunavaid 
juhiseid. Pärnu bussiinfo tel 12012. 
Tartu, Viljandi suunalt: sõita mööda Tartu-Viljandi-Pärnu maanteed Kõpu asulani. 
Keerata peale Kõpu kalmistut algavale Kõpu-Jõesuu maanteele. Sõita Tori vallas 
paikneva Riisa külani (28 km). Riisa õpperajani jääb veel 3 km.

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. 


