
Kuidas kohale sõita? 

Elan ja tegutsen Koppelmaal, Pesa talus. Asusin siia elama 10-

kond aastat tagasi. Jalutasin täiskuu ööl sealses jõekäärus, 

tundsin kuidas saan üheks kuuvalges sätendava maapinnaga, 

kuidas lõputult kulgev jõgi mind endaga haarab ja kuskil uuena 

kaldale uhub. Siis ma veel ei teadnud, et mõne aja pärast leian 

oma õuest väekivid, et läheduses kasvab väekuusk ja kuskil 

keeb maapinnale imeline allikas. Otsus siia elama asuda 

kristalliseerus sel ööl. 

Talu nimi  PESA  jäädvustab kunagi läheduses asunud 

kaljukotka elamist. Tolle haruldase linnu vägev eluase ehtis kui 

kroon ühe jändriku männi latva. 

 

Vaata asukohta ja teed Regio Delfi kaardilt: ASUKOHT 

NB! Google Maps võib soovitada Pesa tallu sõitmist Kiisa kaudu, kuid see tee on (eriti talvel) 

läbimatu, seega tuleks kindlasti sõita mööda Tallinn-Pärnu maanteed ja Voore teed (nagu 

kirjeldatud kohalesõitmise juhendis). 

PESA TALLU SÕITMISE KAART JA ÕPETUS 
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Sõida Tallinn-Pärnu maanteed mööda üle Keila jõe. Vahetult pärast silda pööra paremale, 

sildi “KOPPELMAA” (pildil) suunas ning seejärel 10 meetri pärast pööra uuesti paremale. 

 

Edasi sõida paralleelselt Pärnu maanteega Tallinna suunas kuni jõuad silla alt läbi sõites 

vasakule teepoolele, kus asub KOPPELMAA. Pärnu maanteest vasakule poolele jõudes sõida 

umbes 700 meetrit kuni VOORE TEE alguseni (pildil). 

 

Sealt pööra vaskule ja sõida ca 4 km otse, kuni Voore mõisani (valge hoone). 

Teel Voore mõisani sõidad mööda Karu, Ilvese Põdra ja teiste teede siltidest (vasakul pildil) 

ning Endla talu sildist (paremal pildil). Nende siltide juures sõida lihtsalt otse edasi ja ära 

kuhugi keera. 

 

Kui jõuad Voore mõisani (pildil), siis pööra PESA TALU sildi juurest vaskule (pildil). 
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Sõida 2 km mööda peateed, kuni näed vasakule poole viitavat silti PESA TALU (pildil). 

 

70 meetrit pärast põõret näed ERAMAA silti (pildil).  Pärast seda silti 50 meetri pärast keera 

paremale. 

 

Siit jääb Pesa taluni sõita 800 meetrit killustikulist teed. 

 

 

Ralf Neemlaid 

Pesa talu Koppelmaa küla Saue vald Harjumaa 

E-post: ralf@hagal.ee 

Tel: 554 8949 

Skype: Ralf Neemlaid 

www.hagal.ee 
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