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301 - Oled sa kindlus või kirik?

Ajalooline kihelkonnakirik asus kunagi 
tähtsal teeristil, kust Tallinn-Narva maan-
teelt sai minna ka põhjarannikule Toolse 
sadama suunas. Kirik paistab oma kõrge 
torniga ka täna kaugele ära ning annab 
Tallinna poolt tulijatele märku, et Rakvere 
pole enam kaugel.

302 - Piiril surmani

Otse maantee ääres seisab venelaste ehi-
tatud piirivalvetorn. Täpselt samasugune 
nagu paljud teised – vahekorrused 
mädanenud ning alumised redelipulgad 
eemaldatud. Miks me siis siin üldse pea-
tume, kui siin midagi uut vaadata ei ole? 
Sest siin elas üks harukordne piirivalvur. 
Piirivalvekoer Djoma hüppas venelaste 
lahkudes autokastist välja ning jäi surmani 
oma piirilõiku valvama, ise poolpime, 
poolkurt ja vaevu liikuv. Terve küla 
armastas  teda    ning  temast  on   suisa 
lühifilm tehtud, et ustava piirivalvekoera 
lugu ka laiemalt tutvustada. Külaelanikud 
panid peale tema surma koera hauale 
mälestuskivi, mis asub kahjuks suletud 
territooriumil teisel pool teed.
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303 - Pildiküsimus 1

304 - Legendaarne

Meie otsitavaid objekte on maailmas 
üüratult palju, ka Eestis on neid väga-väga 
palju. Ja mis siin salata - need kõik on 
väga sarnased, igapäevased ja võiks öelda, 
et isegi tüütud. Aga see konkreetne mudel 
siin - see on lausa legendaarne! Ma arvan, 
et ei liialda, et see väike asi pani oma ko-
dualeviku laiema avalikkuse jaoks Eesti-
maa kaardile. Seda objekti teavad kõik, 
sest see oli esimene terves maakonnas. 
Kuigi aastapäevad tagasi tõsteti ta oma en-
diselt aukohalt veidi eemale, on ta tänase-
ni tähtsal kohal kõigi silme all.



305 - Uus-Londoni torn
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Jõe järsu kalda peale on püstitatud mu-
nakujuline torn, kus lisaks suurepärasele 
vaatele võib silmata ka kahte torni 
ülemisele korrusele kinnitatud trossi. Ühe 
trossi peal on näiteks jalgratas. Nagu 
tsirkuses…

307 - Pupill

2 x 2500m

308 - Tutikas

Eks neid sadamaid satub seekord seikleja 
rajale hulgim. Aga vot see on omaette 
vaatamisväärsus – tuttuus, nagu värskelt 
ahjust tulnud! NB: väravaga on väike 
trikk, tuleb päris kõvasti tõmmata!

306 - Kodu keset alevit

Kui kohalike käest küsida, siis nad 
ütleksid, et see veekogu loodi nõukogude 
ajal, et asula ilusam oleks. Tegelikkus on 
ikka proosalisem – paisu oli vaja veski 
käitamiseks. Veski oli piirkonna olulisim, 
kuigi mingil põhjusel vahetas pidevalt 
omanikke, kuni ta suure sõja alguses pik-
selöögist põlema süttis ning kümnekon-
naks aastaks maha jäeti. Siis äratati ta taas 
elule, enam küll mitte veskina, vaid 
saun-elumajana.
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309 - Hiiumaal sellist pole

310 - Pildiküsimus 2

Selliseid mälestusmärke oleme külasta-
nud juba sadu, aga kuna see tähistab meie 
jaoks niivõrd tähtsat ajaloolist sündmust, 
siis ei jäta me ühtegi vahele. Konkreetne 
eksemplar asub asula keskmest veidi 
eemal.

311 - Hea maitse kodu

Kui keset alevit paisjärvelt vaade imetle-
tud ning vastus saadetud, siis läheme 
talupojaarhitektuuri kaema. Nimelt on lin-
nulennult umbes 330 meetri kaugusel üks 
taluhoone, mida on kunagi esile toodud 
kui maitseka talupojaarhitektuuri näidet. 
Ka täna on rookatusega uhke hoone heas 
korras ja ilus vaadata. Kuidas praeguse 
peremehe maitsekusega on, las jääb iga 
seikleja enda otsustada.



312 - Kingitus Suurele Oktoobrirevolutsioonile

See elektrijaam valmis hoogtöö korras 
Suure Oktoobrirevolutsiooni 30ndaks aas-
tapäevaks. Aga „toodangut“ hakkas 
andma alles SORi 32. sünnipäeval – võta 
sa nüüd kinni, mis see sõnapaar „valmis 
saama“ tol ajal täpselt tähendas. Koht 
elektrijaama jaoks oli igati hea – juba mui-
nasajast on viiteid seal asuva vesiveski 
kohta. Tänaseni säilinud hoonel on küllalt 
tugevaid märke hoogtööst, kuid tammi be-
toonosa on korralikult valatud ning sealt 
avaneb ilus vaade jõele ning vastaskaldal 
asuvale linnamäele. Linnamäele me see-
kord ei lähe – sinna viiv sild purunes loo-
dusliku amortisatsiooni tõttu 2010ndal 
aastal.

313 - Linnusevaatlus

Kui suured ja võimsad tehased 
külastatud, viib tee meid Toolse lossi 
juurde. Aga seekord me lossi ei lähe – 
„eks   seal   ole juba käidud ka“, kui Ime-
likku tsiteerida. Hoopis vaatame seda 
eemalt. Ja tegelikult on siin juba käidud, 
aga kuna vaade on nii kena ja eks aega 
omajagu möödas ka sest eelmisest suve-
seiklusest, siis käime veelkord. Samast 
kohast vaatame ka sadamat ja Kalevipoja 
Soome silda. Need Põhja-Eesti pangad on 
ikka toredad vaateplatvormid!
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315 - Eesti esimene WC?

Siinses rannakülas asus kunagi lisaks ka-
belile ka kõrts. Mereäärne kabel on 
tänaseni säilinud ning imetlemist vääriv, 
ent kõrtsust pole järel midagi peale 
omaaegse WC. Nimelt puudus kõrtsil 
käimla ning sellepärast käidi ihulisi vaja-
dusi rahuldamas rannas suure kivi taga. 
See olnud nagu veega peldik, sest meri 
uhus kivitaguse alati puhtaks. Tänaseks 
asub kivi juba kuival maal. Temani jõud-
miseks mine teede kolmnurgast ca 50 
meetrist sammu kirde suunas. 

314 - Pildiküsimus 3
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316 - Welcome to Estonia

Selles koolis on õppinud Eesti mitme-
kordne seksikaim mees, paljude väikeste 
tüdrukute   ja  ka  küpsemate  daamid iha-
lusobjekt ning aasta meelelahutaja. Tema 
ohtratest muusikaalastest auhindadest ja 
konkursside võitudest me ei hakka 
rääkimagi. Kahjuks jäi kooliskäimine 
tema raketina startinud muusikukarjäärile 
jalgu ning oma vilistlaste nimekirja see 
koolimaja rokk-staari kanda ei saa. Meie 
aga vaatame selle maja üle ja hingame 
sisse kuulsuse auru.

317 - Armi Orp

Siinmail on sündinud üks vastuoluline 
ühiskonnategelane. Õppis ta pedagoogiks 
ning ka töötas mõnda aega õpetajana eri-
nevates koolides. Ta oli kirjanik ja kirjan-
dusteadlane, kes hindas Eesti autorite töid, 
ent samal ajal ka padupunane poliitik. 
Tema avaldatud teoste nimekirja lugedes 
ei  saagi aru, kumb pool temast tugevam 
oli. Kindel on vaid see, et venelased ise 
arvasid, et eestimeelsus oli temas niivõrd 
tugev, et süüdistasid teda peale suure-
joonelist poliitkarjääri lausa kodanlikus 
natsionalismis ning saatsid ta Siberisse. 
Külastame nimetatud ühiskonnategelase 
sünnikodu juurde pandud mälestusmärki.
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318 - Kõiki reegleid rikkudes

See on ehituslikult üks ketserlik kirik – 
kell on väljaspool torni, altar asub läänes 
(mitte idas, nagu kõikidel teistel kirikutel) 
ning tagatipuks on altarimaali asemel 
hoopis skulptuur. Kui asendiplaani muut-
mise põhjus on väga praktiline (kiriku ehi-
tust rahastas linnas tegutsev tehas ning 
selle direktoril oli sellisel viisil oma 
kodust mugavam kirikusse minna) ning ka 
skulptuuri kasutamine on osaliselt prak-
tiline (tehase direktor oli taanlane ning 
Taanis ei olnud kiriku ehitamise ajal kuul-
said maalikunstnikke, küll aga oli neil 
tasemel skulptor). See aga, miks kiriku 
kell kellatorni ei mahtunud, jääb täiesti 
arusaamatuks.

319 - Nõukogude mõis

Kui rajameister selle mõisa juurde 
jõudis, olid kõik kohad ootuspäraselt sõn-
nikuhaisu täis. Ajaloolisest peahoonest 
pole vaadata enam midagi, sest kahe kol-
hoosiesimehe rivaalitsemise tulemusena 
on vana mõisahoone peale ja ümber ehi-
tatud oma aja kohta eesrindlik meelela-
hutuskeskus.



320 - Rahula kesk vett  

See Selja jõe kaldal tiikidest ümbritsetud 
kabel on kirju ajalooga. Nõukogude ajal 
tehti kabeli katuseplekkidest ämbreid ning 
hoone ise oli kasutusel silohoidlana. Hoo-
limata karmist kasutusest, on maakivist 
kabel tänaseni päris heas korras ja tasub 
külastamist. Kabel asub talu tagahoovis. 
Majaperemees on seikleja tulekuga kursis.

321 - Täna ehitusluba ei saaks

Tänapäevaseid norme arvesse võttes see 
kabel ehitusluba ei saaks, sest ranna ja 
kalda kaitse seaduse § 9 lõige 3 ütleb, et 
mererannas on ehituskeeluvöönd 200 m.

322 - Suur liiv

Rajameister tuli siia suurt liivaranda 
otsima. Nii selgelt on veel meeles eelmise 
aasta suveseikluse tappev kuumus, et 
ohtrate ujumiskohtade lisamine seiklus-
päeva tundus kohe hädavajalik. Sel aastal 
tundub, et pigem saab ka ilma ujumata 
seikleja läbimärjaks. Aga mis seal ikka. 
Kena liivarand tasuks sellegipoolest üle 
vaadata. Millal sa siis veel juulikuus saad 
olla ihuüksi suurel liivarannal. Ega see liiv 
siin nii väga suur tegelt olegi, aga sellest 
suuremat läheduses ka pole. Läänepool on 
esimene suurem alles Võsu ja idapool ehk 
Karepa. 
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323 - Visa hing

Selle samba lõhkumine võttis tibladel 
õige kaua aega – alles 60ndate algul saadi 
kohalike kommunistide eestvedamisel sel-
lega hakkama.

324 - Sügav hauakoht jões

Kui Tallinn on ehitatud soolale, siis kogu 
selle piirkonna majanduslik õitseng on 
rajatud märksa vedelamale materjalile. 
Ning selle materjali tootmise hooneid võib 
siitkandist leida mitmeid - kuna tegu oli 
tähtsate hoonetega (rahalehmad ikkagi!), 
siis on nad ehitatud tugevast materjalist 
ning seetõttu ajahambale hästi vastu 
pidanud. Ja isegi kui hoone on mingi 
õnnetu juhuse tõttu hävinenud, siis võimas 
korsten on ikka püsti. Seikleja läheb 
loomulikult kõige ilusama, suurema ja 
uhkema eksemplari juurde. Konkreetne 
hoone valmis mõned aastad peale 1905. 
aasta rahutusi. Kui väiketootmiste aeg läbi 
sai, töötas uhke hoone edasi küll elumaja, 
kolhoosi kontori, postkontori ning lõpuks 
ka raamatukoguna, mis 2010. aastal sealt 
ära kolis, tõmbekeskusesse. Sellest ajast 
on hoone tühi ja ootab uut omanikku.



325 - Lagritsat siin pole

326 - Ta oli seal kolmas
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Kuna jõe lang on seal suhteliselt lühikese 
maa peal 38m, on tegu ideaalne kohaga 
igat sorti vee jõul töötavate masinate käi-
tamiseks. Meie läheme viimasena – kol-
mandana – ehitatud seadme juurde 
(mõnede allikate järgi oli see tol hetkel ka 
kogu maailmas kolmas samalaadne). Ehi-
tamise põhjus oli vajadus toita tehase 
moodsaid seadmeid elektriga. Ning selle 
võimsusest jagus ka sadama kraana käita-
miseks ning lähedal oleva küla elektrifit-
seerimiseks. Jaam töötas tõrgeteta pool sa-
jandit ning peale lühikest vaheaega toetas 
paar aastakümmet ka nõukogude rahva lii-
kumist kommunismi suunas. Ja ka täna ei 
taheta teda kuidagi pensionile lasta. 
NB: jaamani viivad trepid on korralikud, 

kuid kallasrada on ilma katteta ning 
muutub peale vihma ülilibedaks! Küsimus 
on vastatav ka jaama eemalt vaadates
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327 Klindiplatoo serval
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328 - Suka Anton
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