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Keedika metsaonn ja matkarada 
 
Raina Jeeberg 
Arendusnõunik 
 
Aprilli esimesel tõeliselt soojal päeval, kus kraadiklaas 
näitas hetkeks isegi 17 soojakraadi, käisin avastamas 
üht armsat metsaonni, mis siiani võõrale silmale üsna 
varjatuks on jäänud. Isegi nii varjatuks, et esimese hoo-
ga ei leidnud ka mina õiget teeotsa üles. 
Keedika külas, Keila-Haapsalu maanteest vaid paarisa-
ja meetri kaugusel metsatukas asub armas väike maja-
ke, mille juurde on rajatud lõkkeplats ja tiik. Viimases-
se on eriti hea suitsusaunast tulles kohe sisse sulpsata. 
Sauna kohta ütlevad koha peremees Taimo ja perenai-

ne Eda naljatledes, et tegu 
on multifunktsionaalse raja-
tisega – sobib nii liha kui ka 
inimeste suitsetamiseks. Tõ-
si ta on, saun näeb üsna 
omanäoline välja ja annab 
omaette elamuse.  
Pärast saunatamist on või-
malik end mugavalt sisse 
seada metsaonnis endas, mis 
mahutab oma kahele korru-
sele magama kuni kaheksa 
inimest. Majake on varusta-
tud kaminaga, mis kütab 

õhu mõnusalt soojaks ning millel on võimalik ka süüa 
valmistada. Eriliseks muudab onni veel asjaolu, et sel-
les puudub elekter – on võimalik kõik muu unustada ja 
end tõeliselt välja puhata.  Kui onnist välja astuda ja 
veidi loodust jälgima hakata, on peremees Taimo sõnul 
võimalik ka kohe maja vahetusläheduses näha vähe-
malt kolme eri liiki orhideesid. Kõik on jäetud võimali-
kult ehedaks ja liigse luksuse poole ei püüelda, kuna 
siis kaob asja võlu ära. 
Onni juurest saab alguse ka kümne kilomeetri pikkune 
matkarada, mis kulgeb vägagi vaheldusrikkal maastikul. 
Rada koosneb kolmest erinevast osast, millest esimene 
viib läbi majandatud metsade Eesti jämedaimate haa-
vapuudeni. Viimased avastas metsaonni peremees 
Taimo isiklikult. Sõltuvalt mõõtmise kõrgusest on re-
kordhaabade jämedus 388 cm või 364 cm ning hinnan-
guliselt on haavasalu vanus lausa sada aastat. Seega on 
tegu kindlasti raja ühe võimsama vaatamisväärsusega. 
Kui radadel piisavalt vaikselt liikuda, lubavad Eda ja 

Taimo, et 
mõnd lin-
du-looma 
näeb kind-
lasti. Sel-
leks, et 
e r i l i s e d 
t a i m e d -
l o o m a d 
märkamata 
ei jääks, on 
koostatud kaart, millel on tähistatud paljude taimede 
kasvu ja loomade liikumiskohad. Lisaks võib kaardilt 
leida ka täpikese, mis viitab karule, hundile ja ilvesele. 
Ka hiljaaegu on rajal nähtud nii hundi kui ka karu jälgi, 
samuti mitmete väiksemate loomade-lindude tegevus-
märke. Taimed alles ärkavad, kuid ka neid näeb iga 
päevaga üha rohkem. 
Puutumatut loodust saab nautida Leidissoos ja soo-

saartel. Retke jooksul on võimalik tundma õppida nii 
levinud kui  ka haruldasi seene-, taime- ja loomaliike. 
Rajad on looduses tähistamata, mis aga annab parema 
võimaluse märgata enda ümber olevat. Matkarajal pü-
simiseks soovitab Taimo kasutada nutiseadme abi. Sel-
liselt on võimalik jälgida, et rajalt kõrvale ei kalduta 
ning on näha kaardile märgitud erilisemaid taimi, linde 
ja loomi. Kes elektroonikat rajal kasutada ei soovi, 
võib kaardi välja printida ja matkata maastikumärke 
paberilt jälgides. Rajal võib igaüks omal käel käia, aga 
alati võib ka Taimo poole pöörduda, kes teab ja tun-
neb maastikku ning oskab huvitavale tähelepanu juhti-
da.  Rohkem infot metsaonni ja matkaraja kohta leiad 
aadressilt http://metsamatk.wix.com/metsamatk.  
Täiendav info ja broneerimine: 
Eda Türnpu edatyrnpu@gmail.com 
508 7848 




