KEILA-JOA PARGI LOODUSRADA
TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA
Recreation area surrounding Tallinn
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Keila-Joa pargi loodusrada

TALLINNA ÜMBRUSE PUHKEALA

Keila-Joa pargi loodusrada asub Harjumaal Keila vallas Keila-Joal.
Rada algab Keila-Joa pargi autoparklast. Raja pikkus on 2,3 km, see
kulgeb mööda Keila jõe äärset parki. Loodusraja läbimiseks tuleks varuda aega 1-1,5 tundi. Loodusrajal on 9 infotahvlit, mis kirjeldavad huvitavamaid loodusobjekte ja tutvustavad Keila-Joa pargi ajalugu. Raja
alguses asub loodusrada tutvustav üldstend ja rajakaart. Rajale on
puhkamiseks paigaldatud istepingid. Looduraja pärliks on olenemata
aastaajast imetlusväärne Keila juga (tegemist on joastikuga, sest põhiastangust ülesvoolu on jõel umbes 200 m ulatuses veel kaks madalamat paeastangut) ning kosest allavoolu jäävad kõrged metsaga kaetud kaldad, mis pakuvad matkajale maalilisi loodusvaateid.
Pargi omanäolisuse eest võlgneme suures osas tänu aednik Friedrich Winkleri suurele tööle. Jõe vasakpoolne pargiosa läks algusaegadel märkamatult üle looduslikuks pargiks - männikuks, mis ulatus
mereni. Jõe parema kalda pargilagendike keerukast süsteemist on aja
jooksul järele jäänud üks suur keskne lagendik. Introdutseeritud puuliigid on suurelt jaolt kodumaiste liikide poolt välja tõrjutud ning pargikujunduslikku otstarvet kandvad puudegrupid (lehised, tammed) on
praeguseks vaevu märgatavad. Lagendiku jõepoolsel küljel ning omapärastel nn jõesaartel kasvab saare-sanglepa lammimets. Pargi juurde
kuulusid ka rohked paviljonid, mis pole aga tänaseni säilinud. Aegade
jooksul on parki mitu korda rekonstrueeritud.			
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Kavanda matk hoolega
Arvesta igaüheõigusega
Liigu jälgi jätmata
Korista prügi
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•

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

RMK Viimsi teabepunkt:

Rohuneeme tee 29, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa
telefon: 676 7842; e-post: viimsi.looduskeskus@rmk.ee

RMK Tallinna teabepunkt:

Tallinna loomaaia läänevärav, Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn
telefon: 6767 857; 502 0564; e-post: tallinn.teabepunkt@rmk.ee

Keila-Joa pargi loodusrada

Tallinna ümbruse puhkeala asub Harjumaa põhjaosas Viimsi, Saku,
Harku ja Keila valla ning Paldiski linna territooriumil. Puhkeala paikneb paljude lahustükkidena ümber Tallinna linna ja piirneb põhja poolt
Soome lahega. Eraldi, Tallinnast kaugemal asetseva objektina kuulub
puhkeala koosseisu Varbola linnus Märjamaa vallas Raplamaal ning Valgejärve loodusrada Nissi vallas Harjumaal. Tallinna ümbruse puhkeala
peamiseks ilmestajaks on äärmiselt vaheldusrikas maastik liivastest
rannikumadalikest, kiduratest loopealsetest, omapärastest soo- ja metsamassiividest kõrge paekaldani. Soome lahe ja Põhja-Eesti paekalda
vahele jäävalt rannikumadalikult leiab huviline kaunid liivarannad ja
mereäärsed metsad. Põhja-Eesti lavamaa põhjapiiriks on suursugune
paekallas, mis paljandub kuni 30 m kõrguste pankadena Türisalus, Rannamõisas, Pakri poolsaarel ja mujal. Klindilt alla laskuvad jõed moodustavad mitmeid jugasid, millest Keila juga on üks veerohkemaid.

