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12401 - Järve algus 
Vanasti olla üks mees kündnud põldu seal, kus praegu asub järv. 
Ta kündnud pool põldu üles ja sidunud siis täku vaia külge, ise 
aga heitnud puhkama. Selle aja jooksul tekkinud järv, sest mees 
olla kündnud lahti veesoone. Nii mees kui ka täkk hukkunud. 
Ainult vai, mille külge täkk seotud olnud, oli veel hiljaaegu näha 
järve tagumisel serval.  

12402 - Sapropeel 
Pea sajand tagasi plaanis lennukate ideede poolest kuulus Ruts 
Baumann siit lupja kaevandama hakata, et seda Peterburgi 
portselani tooraineks vedada. Saksamaal tehti isegi kriidi proovid 
ära. Heast mõttest olid huvitatud ka suurärimehed Landman ja 
Pärtsel, kuid segaste aegade tõttu jäi kaevandus õnneks rajamata 
ja täna saame nautida selle ainulaadse paiga loodust umbes 6,5 
km pikkusel matkarajal, vastates kolmele küsimusele. Muide, siia 
tõi ka 10. jaanuaril 2006 avatud seikleja.ee kõige esimene 
seiklus!  
Rutsile huvipakkunud lubjaga on võõbatud matkarajal asuv onn. 

12405 - Angry birds 
Mäletad, 2005. aasta Suveseiklusel käisime Virumaal Kadila ja 
Rohu raketibaasides? Miskipärast paiknesid vene 
tuumaraketibaasid alati paarikaupa, nii oli ka siinsetes metsades 
peidus kaks kurjade lindude pesa.  
Kaardiväe Punalipulise Orjol-Berliini raketipolgu kaks divisjoni 
asusid lahingvalvele 24. märtsil 1961. Tänasele seiklusalale 
jäävas baasis paiknes lisaks raketidivisjonile ka polgu staap.  
1970ndatel jäid sellised paiksed raketibaasid tehnoloogia 
arengule jalgu, kuna olid satelliitide abil hõlpsasti avastatavad ja 
hävitatavad. 1980. aastate algusest kuni Vene vägede 
lahkumiseni kasutas linnakuid ladudena merevägi. 
Kaitseliidust järele pärides sain teada, et sel neljapäeval on baas 
seoses mingite laskeharjutustega suletud, seega ei ole soovitav 
sinna ilma kooskõlastamata omapäi hulkuma minna. Küll saab 
aga tutvuda sidekeskusega, mis paikneb baasist 2 km eemal maa-
aluses punkris. Taskulamp ja ettevaatlikkus on seal ringi liikudes 
olulised!  

Koridori ja ruumide seinad on täis sidesõlme igapäevatöös olulisi 
õpetussõnu. Suures saalis oleval sinisel osaliselt hävinud 
seinamaalingul räägitakse muuseas raadiovõrkudest. 
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12406 - Eesti Nogija 
NB! Avatud kl 11-15. 

Nii mõneski mõttes iseloomustab see nähtus eestlasi väga 
ilmekalt. Olles algselt iga külapeo lahutamatuks kaaslaseks, on ta 
moodsa tehnoloogia toel teinud läbi tõsise arengu ja oma 
geniaalses lihtsuses ning mängulisuses jõudnud Guinnessi 
raamatussegi. Medali teiselt poolelt vaatab meile vastu ala 
eestvedajate äge omavaheline tülitsemine kaubamärgi õiguste 
pärast.  
Ent hea idee väärtust ei tohiks vargamäelik jonniajamine 
kahandada. Selles on täna võimalik seiklejatel ise veenduda. 
Loosung "Ilma narkotsita pilvedesse" juhatab meile teed.  

12407 - Hirvepea 
3. märtsil 1794 sõlmitud ostu-müügilepinguga läks see mõis von 
zur Mühlenite kätte. See suguvõsa (alguses tol Molen) oli 
Tallinna üks vanemaid linnaisandate ja raehärrade suguvõsasid. 
Aastate jooksul asusid zur Mühlenid lisaks Tallinnale ka 
tolleaegsetesse Liivimaa ja Eestimaa kubermangude mõisatesse.  
Cornelius von zur Mühlen oli oma ajastu eesrindlikumaid 
mõisnikke. Mõisas olid väikesed tööstusettevõtted (tellisetehas, 
klaasivabrik), mõisapõldudel kaevati kraave ja koristati kive, oli 
väike kasvuhoone, rajati park jne. Cornelius pidas regulaarselt 
päevikut ja tegi igapäevaseid ilmavaatlusi. Tema 
lemmikharrastuste hulka kuulus kalakasvatus. Mõisas oli korralik 
raamatukogu ökonoomika, tehnoloogia, ajaloo ja loodusteaduse 
alaste teostega. 

1817. aastal valmis barokkstiilis mantelkostnaga härrastemaja, 
mille ehitamisel kasutati Tallinna koolitatud ehitusmeistreid. 
Eelmise vabariigi ajal haldas mõisahoonet Kaitseliit. Nõukogude 
ajal lasus mõisal, nagu ka kogu külal, "tagahoovis" asuva 
raketibaasi sünge vari. Küla ääremaastus ja mõis lagunes. 
Tänasel päeval on rõõm näha, et külaelu on taas ärkamas. 
Mõisahoone on küll nukralt varemetes ja võsastunud, ent pisut 
eemal asuv park miniatuursete tiigikeste ja sillakestega on 
heakorrastatud, siin peetakse pidusid. 
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12409 - Ainult saba jäi paistma 
Kui ma meenutan oma 80ndate lapsepõlvesuvesid Ellamaal ja 
Turbas, siis üheks lahutamatuks mälupildiks on lennukimürin. 
Siinne piirkond oli Ämari lennubaasi treeninglendude ala ja 
seepärast olid paarikaupa madalalt majakatuste kohalt üle 
möirgavad sõjalennukid igapäevane tüütu nähtus.  
Paraku ei olnud treeningud alati edukad. 17.aprillil 1991 kukkus 
siin alla vene pommituslennuk SU-24, meeskond hukkus. 
Väidetavalt oli üks õnnetuse põhjustest, et lennukil oli äsja 
vahetatud kõrgusemõõtur, see osutus aga tehasepraagiks.  
Allakukkuv lennuk riivas lähedalasuva Pani talu elumaja 
katuseviilu ja tekitas kukkumiskohta paraja kraatri. Peale 
õnnetust rajati küla vahele lennuväe välilaager, sõdurid korjasid 
mitu nädalat lennuki ja lendurite tükke kokku. 
Mina viibisin parasjagu Tipis loengutel ja sain juhusliku 
telefonikõne kaudu sellest õnnetusest teada. Otsustasin kohe 
kohale sõita ja oma silmaga asja uurida. Kursusekaaslased 
aasisid, et "kui Tõnu tagasi tuleb, on tal Moskvitsis lennuki 
istmed sees!" 

12411 - Crime Scene Investigation 
Mõisas oli kunagi teeninud üks noor neiu. Mõisahärrale hakkas 
neiu väga meeldima ning mõne aja pärast hakkas härra teenijat 
juba nii palju ahistama, et tüdruk otsustas öösel mõisast 
põgeneda. Mõisnik sai vihaseks ja asus meeste, hobuste ja 
koertega tüdrukut taga ajama. Tüdruk saadi kätte ja surmati 
kohapeal. 
Ühe teise legendi järgi olla aga asi olnud hoopis nii, et kaks neiut 
olnud kiindunud samasse noormehesse. Üks neidudest olla kivi 
suka sisse pannud ja sellega oma rivaalile lagipähe virutanud. 

12412 - Hurraa, meid küüditatakse! 
Siin komplekteeriti kulakute, rahvavaenlaste ja muidu tagurliku 
elemendiga eshelon nr. 97308. Siitkaudu sõitsid tasuta 
turismireisile enamik läänlasi, aga ka Pärnumaa, praeguse 
Raplamaa, Hiiumaa ja Vormsi rahvast. Loomavagunitesse laaditi 
1027 rahvavaenlast (neist 210 meest, 506 naist ja 311 last). 
Kuurort oli Novosibirski oblastis asuv Tserepanovo. 

Mälestusmärgi detailide markeeringus on kaks aastat tähistavat 
numbrit ja nende järel veel kolm sümbolit. 
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12413 - Rabamatk 
Jalutuskäik matkarajal on edasi-tagasi tublisti üle 10 km pikk, 
kulgedes mööda heinamaid, tihedalt puujuurtega kaetud 
metsaaluseid ja vesist pokumaad, ent premeerides kannatlikku 
matkajat viimaks ka lageraba lummavate vaadetega. Kui veab, 
saab mättalt mõne murakagi suhu pista. Raja otsas on vaatetorn.  

12414 - Vaateta vaatetorn 
Minu vanaisa tuli kord oma nooruspõlves öösel naaberkülast 
peolt koju. Mööda noolsirget raudteed on hea vantsida, pole karta 
eksimist. Ent oli vaevalt veerand teed käinud, kui kange väsimus 
peale tuli. Heitis siis tee äärde põõsa alla tukkuma. Ärgates 
tahtnud kohe edasi minna, ent enam ei tule kuidagi meelde, 
kuspool kodu. Vaatad vasakule - rööpad kaovad metsa vahel 
silmapiiri taha. Vaatad paremale - täpselt sama pilt.  
Täna on neil, kes tahavad vanaisa jalutuskäiku korrata, lihtne - 
ronid vaatetorni ja sealt on naaberküla mobiilimastid näha. Aga 
paraku on see ka kõik, mis sealt näha on :) 

12415 - Vanaisa 
Kümnendat Suveseiklust oli mul rõõm ette valmistada oma 
lapsepõlve kodukandis. Oh kui palju on siin neid kohti, millega 
isiklikud mälestused seotud on. Ent tuleb tunnistada, et nii 
mõneski paigas on säilinud ainult mälestused ja seiklejatele pole 
õieti midagi näidata. Seega üritasin end tagasi hoida ja Sind mitte 
oma heietustega tüüdata. Ühe mälestuse tahaksin siiski jätta. 

Mu vanaisa on sündinud raudteevahi peres, tol hetkel alles viie 
aasta vanuse raudtee ääres. Raudteega oli seotud kogu tema elu. 
Pärast Tallinnas ja Paliveres elamist naases ta oma 40ndates 
eluaastates kodukülla ja pidas siin auväärset jaamaülema ametit, 
elades sellessamas jaamahoones. Ja siin veetsin ka mina suure 
osa oma lapsepõlvest ning koolivaheajad. Vanaisa-vanaema olid 
seks ajaks juba pensionil ja kunagine uhke kaubajaam ainult 
reisirongide peatuskoha seisusse langenud. Aga rongid sõitsid ja 
elu kees, jaam oli vaieldamatult üheks külaelu keskpunktiks ning 
minus elas kindel veendumus, et vanaisa ja raudtee on kõige 
usaldusväärsemad ning püsivamad asjad maailmas. Mis sellest 
tänaseks alles on jäänud, saad Sa ise vaadata. Kui Sa vähesed 
säilinud tsivilisatsiooni märgid aplalt pealetungiva metsikust 
loodusest üles leiad. See on toimunud napi 30 aasta jooksul. 

Viimased uudised kuni Rohuküla sadamani planeeritava raudtee-
ühenduse vajalikkusest annavad õhkõrna lootust, et selle rohtuva 
perrooni kohalt kunagi taas inimeste jalad rongile astuvad.  
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12416 - Warehouse 
Põhjasõja ajal olnud venelased siinkandis laagris ja röövinud 
ümbruskonna küladest kõik söögikraami. Et pääseda 
näljasurmast, olla seitse külanaist sidunud endale kivid kaela ja 
läinud selg ees rabajärve. 

See järv on nii salapärane, et õieti ei raatsigi sellest ilmarahvale 
rääkida. Need, kes teele seatud tõkkepuid ja tuletegemise ning 
sissesõidu keelumärke järgides üle turbavälja ja pooleldi 
muttavajunud laudtee siia siiski tulla oskavad, leiavad eest 
järvekaldal paikneva uhke torniga palk-kindluse, mis oleks 
sobilik isegi Metsikus Läänes indiaanlaste rünnakutele vastu 
seisma. 

12417 - Hundid said korraliku sauna 
Peale Põhjasõda olnud külamees Jaan õhtuhämaruses metsateel. 
Hakanud teda hundid kimbutama. Jaani õnneks jõudnud ta suure 
kivini ja roninud selle otsa. Et tal ka püss kaasas oli, lasi ta 
hundikarja pihta, kuni viimne kui üks neist surnuna maha jäi. 

12419 - Ise oled Miska! 

 
Sõbralike tervitustega tiimile "Tallinn 80" :) 
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12420 - Kuhjamäed 
Mitmed küla ja terve valla tegemistest pajatavad kirjutised 
mainivad müstilisi Kuhjamägesid, mille asukoht jääb aga 
saladuseks. Neid ei ole märgitud ühelegi kaardile, sealhulgas ka 
külakeskuses infostendil asuvale. Ega muud kui tuleb kohalike 
käest teed küsida.  

12421 - Kurr-karr, kus sa läksid? 
Mõisasüdamesse viib 1,2 kilomeetri pikkune sirge allee, mis 
lõpeb suursuguse väravaehitisega - Valge Väravaga, nagu 
kohalikud seda kutsuvad. Värav ei paikne küll peahoone 
keskteljel, vaid auringi vasakul küljel. Mõisa peahoone oli lihtsa 
väliskujuga, ent erakordselt rikkaliku stukkdekooriga. Hoone 
kannatas rängalt 1980. aasta tulekahjus, sellest on alles ainult 
müürid. Hävinud on kogu hinnaline stukkdekoor. Ka 
kõrvalhooned on hävinud või varemeis. Säilinud ning 1980tel 
aastatel restaureeritud on vaid Valge Värav, Eesti pea ainus 
omataoline.  

12422 - Meenutab mõisniku vappi 

 
Kohalik jahiselts on rajanud rabaveerde piknikukoha, kus ka 
vihmase ilmaga mõnus istuda on. 
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12423 - Mustla auk 
Taluõuel kasvanud tamm. Kui peremees oli sunnitud talust 
lahkuma, öelnud ta puule: "Näed talu minemist, näed talu 
tulemist." Tamm oma madala, kuid jändriku kerega püsib 
tänapäevani. Karjalapsed on küll selle õõnsuses lõket teinud, 
kuid puu püsib veel visalt elus. Õõnde mahub 7 last. 

12424 - Pühhitsetud sago sinno nimmi 
XVI sajandist pärit Kullamaa Vakuraamatus on meieni säilinud 
vanimad eestikeelsed tekstid: palvete "Meie Isa", "Ole tervitatud, 
Maria" ja usutunnistuse "Mina usun" tõlked. Palvete maakeelde 
tõlkijaks ja kirjapanijaks oli Kullamaa preester Johannes Lelow, 
kes oli samal ajal ka naaberkoguduse hingekarjane. Tollal peeti 
siin jumalateenistusi muistsele hiiemäele rajatud puukabelis, ent 
1863. aastal valmis mõisnik Arthur von zur Mühleni algatusel ja 
kohalike elanike toetusel uus väike kivikirik.  
1999. aasta sügistorm lükkas torniristi viltu. Risti taastamisel leiti 
tornimunast klaasampull, ent selles olnud dokumendid pudenesid 
avamisel tolmuks.  

12425 - Raske õppusel, kerge lahingus 
1945. a kevadel olid siia paigutatud Eesti Laskurkorpuse 
üksused. Et aeg tegevusetult ei mööduks, kaevati maantee äärde 
kaitsekraave ja laskepesi. Sarnaseid kraave võib ümbruskonnas 
kohata mitmel pool. 

Suure teeristi lähedal paistavad ELA valguskaabli postid. Minnes 
neist mööda teed 110m Keila poole ja keerates paremale metsa, 
leiame kraavikaldalt Paluküla rattamaratoni võistlusnumbri 

12426 - Siin ta on, vana jaam 
Selle objekti leidmisega jäävad turistid pahatihti kimpu, sest 
nime järgi peaks ta paiknema hoopis teises asulas. Tegelikult oli 
aga nii, et kui Objekt sündis, ei olnud ümbritsevat asulat veel 
olemaski. Objekt sünnitas asula. Ja jõudis oma tegutsemisaja 
jooksul 20-ndatest 60-ndate aastateni nii selle asula kui terve 
Eesti elus väga olulist rolli mängida. Sellest kõigest saab lugeda 
Objekti kõrval seisvalt infotahvlilt, kus muuhulgas on kirjas, 
nagu peaks siin juba 4 aastat muuseum tegutsema. Tegelikkus on 
märksa nukram, Objekti sisemus on lagastatud ja räämas, värav 
tabalukus. 
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12427 - Valskus 
Siinsed külad kuulunud Kolovere lossi alla, ent need olid orjusest 
vabad, kuna maa asus eraldi muudest valdustest. Üks soise 
maaga piiratud mets peitnud endas asundust, millest ei teatud 
midagi. Kord lasknud Kolovere lossi omanik mingi ehitise jaoks 
tellisesavi otsida. Otsijad sattunud senitundmata külale ja 
lausunud: "Seal metsas on üks falsch (vale, ebaseaduslik) küla". 
Just sealt saadudki savi ja ühtlasi sai küla oma nime. 
Pärast Põhjasõda ja Piirsalu mõisa loomist nähtud kurja vaeva, et 
sinna teed ehitada. Teesihti aeti kolm korda, kuid ikka läinud siht 
külast mööda. Siis tehtud tuli esimese talu väravasse kuuse otsa 
ja varahommikul tule, päeval suitsu järgi aetud siht õigesti.  

Külast ei ole enam midagi järel, 4,6 km pikkune sihitee on aga 
kasutusel ning kohati lausa suurele maanteele kohaste 
mustvalgete, helkuritega tähispostidega märgistatud.  

12428 - Vana täi 
Nii nagu tartlased on uhked oma Tartu vaimu üle, on ka põlised 
ellamaalased veendunud sarnase tegelase olemasolus. On üks 
teatud isik, kes läbi kogu oma elu Ellamaaga seotuna Ellamaa 
vaimu mõiste kasutusele võttis. Tsiteerime tema head sõpra 
Pansot: "Kui kord valgel suveööl kartulivao vahel istusime ja 
inimestest rääkisime, ütles ta, et olevat tunda Ellamaa vaimu. Ja 
kui me pikutasime kirsiõite valges pilves paljajalu, sõime mett ja 
sepikut ja jõime värsket piima peale, tähendas ta, et suupiste 
olevat täiesti Ellamaa vaimule vastav." 

Sellele mehele laiemat tuntust toonud tegevusaastad jäävad 
eelmise vabariigi aega ja seepärast pole ime, et tänapäeval tema 
nimi inimestele suurt midagi ei ütle. Ometi ei saa Ellamaaga 
tutvudes temast kuidagi mööda vaadata. Kui ma hakkasin 
seiklejatele tema kohta küsimust välja mõtlema, jäin ma jänni. 
Hulkusin läbi mitmed temaga seotud paigad: poemaja, kus ta 
lapsepõlves elas, koolimaja, kuhu ta asus elama kuulsuse tipul 
Tallinnast lahkudes ja kus ta näiteringi juhatas, tema viimase 
elupaiga poe kõrval, kus Panso peale tema surma mälestustahvli 
avas... Kuskil ei tulnud vaimu peale. Seega ei esita ma praegu 
küsimust ühegi konkreetse paiga kohta ja lasen Sul endal 
proovida tunnetada, kus Ellamaa vaim parasjagu hõljub.  
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12429 - Võtan tiivad selga ja lähen 
Omal ajal oli üsna tavaline, et veskeid müüdi ja osteti: nii 
väiksemad pukktuulikud kui ka suured hollandi veskid võeti 
koost lahti ja viidi uue peremehe maadele. Ka see veski on algul 
paiknenud siit ligi 3 km eemal.  

Praegu on see üks vähestest Eesti mandriosas säilinud 
pukktuulikutest. Ta asub üsna kaugel sisemaal, pukk- ja hollandi 
tuuleveskite üleminekualal, kus omal ajalgi leidus pukktuulikuid 
suhteliselt hõredalt.  

12431 - Klassikaline stiil - see on 
rangus, elegantsus, joonte lihtsus 
Tegemist on ühega kihelkonna 12-st rüütlimõisast. Sarnaselt 
teiste Eestimaa mõisatega on ka see käinud käest kätte, tuntumate 
omanike nimede hulgast võib leida nii Wrangelli kui Lode. 
Paekivist peahoone hävines juba üle 100 aasta tagasi peale 
süütamist, uueks peahooneks kohandati endine valitsejamaja. 
Vana mõisapargi läänenurgas, umbes saja meetri kaugusel mõisa 
peahoone asukohast võib leida aga omapärase monumendi. 
Paekividest laotud alusel leidub kündmiseks, kultiveerimiseks ja 
muldamiseks mõeldud vanu põllutööriistu. 

12432 - Saksale viis 
nime, matsile üksainus 
Tänutäheks teenete eest Vabadussõjas 
dessantväelasena andis riik sellele 
hiljem kuulsust kogunud mehele ligi 20-
hektarilise asunikutalu. Taluhooneks oli 
kohandatud äsjariigistatud mõisa 
kunagine viljaait mõisapargi põlispuude 
all. Umbes kümme aastat tagasi tegi 
kultuuriministeerium ettepaneku 
lagunenud, kuid Eesti jaoks olulise 
tähendusega hoonele pronksist 
mälestustahvel paigaldada, kuid tollane maavanem lükkas mõtte 
tagasi põhjendusega, et metallikratid viivad selle minema. 
Tänaseks on hoone eravalduses ja restaureerimisel, sestap 
austame privaatsust ja lähme uurime lähemalt hoopis saja meetri 
kaugusel asuvat teist huvitava ajalooga hoonet, mida on 
erinevatel aegadel kasutatud erinevatel otstarvetel. Näiteks hoiti 
seal keldrites kinni 1905.a mõisavastases liikumises osalenuid. 
Viimati olid seal hoones majandikontor ja toidupood. 
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12433 - Smolnõi, smolnõi... 
Lennuvälja ehitamist alustati 1939. aastal baaside lepingu alusel. 
Sinna paigutasid venelased oma pommituslennukid. Talvesõja 
ajal baseerunud seal ka kauglennuväe polk DB-3 tüüpi 
pommitajatega, kes käisid Viiburit jt. Soome linnu pommitamas. 
Kohalike elanike andmetel toimus lennuliikluse juhtimine aga ca 
9 km kaugusel lääne-loode suunas asunud punkrist. Punkri 
mõõtmed just ei üllata, aga eks need olid vastavuses lennuvälja 
enda suurusega. 

12434 - Karuporr 

 
 
12435 - Kes teisele auku kaevab... 
Saaremaal on sarnane rajatis huvitaval kombel täpselt 
samasuguse nimega. Vahe ainult selles, et Saaremaa oma on 
siiani kasutusel, 1963.a Märjamaa EPT poolt rajatusse aga satub 
viimasel ajal vaid üksikuid uudistajaid. Näiteks viisijuppi ümisev 
suveseikleja.  
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12436 - Objekt nr. 284 
Objekti ehitusmeistriks polnud mitte professionaalne ehitusmees, 
vaid üks ärksam keerulist ehituskunsti eelnevalt praktiseerinud 
talupoeg, kes leidis vajalikud käendajad ning võitis korraldatud 
vähempakkumise. Ehitustööd ei kulgenud ladusalt, kuna 
puudusid nii suure riikliku tellimuse täitmiseks vajalikud 
kogemused. Ehitamist ei soosinud ka ilmastik. 1902.a erakordselt 
vihmane suvi takistas vundamendi rajamist ja põldudelt 
raudkivide kogumist ning kohalevedu. Järgnenud lumeta ja 
vihmane talv häiris samuti materjalide varumist. Peale selle 
lahkus osa palgatud töömehi Keila-Haapsalu raudtee ehitusele, 
kus kõrgemat palka maksti. Objekt valmis terve aasta 
kokkulepitust hiljem. Ülevaatusel leiti see aga igati hästi ehitatud 
olevat ja seepärast taotles kubermanguvalitsuse ehitusosakond 
rüütelkonna ees ettevõtja vabastamist leppetrahvist. Tellija 
loobuski trahvinõudest, mis oleks olnud tervelt 10 % objekti 
kogumaksumusest. Objekti restaureeriti paarkümmend aastat 
tagasi ja on tänagi heas korras. 
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12437 - Mackenna's Gold 

 
Vana indiaanlase kaardi järgi on kõige lihtsam kulla järele minna 
põhja poolt. Siis pole vajadust seadust rikkuda, sest sa ei tea, 
kuidas kohalik sherif sellele reageerib. Vaja on ainult vihisevate 
kuulide alt läbi roomata. Või ratsutada kuulide eest põigeldes 
piki tuleliini sinnapoole, kust kõige hullemat kärsahaisu tuleb. 
Vaata siiski aeg-ajalt seljataha, snaiperid on halastamatud ja 
võivad üllatada. Jäta hobune märklauaks ja libista ennast metsa, 
kust algab juba saja jardi kaugusel hoopis teine maailm - kahele 
poole teed kerkivad kaljud. Sul tekib edasi astudes tunne, nagu 
sihiksid sind apatsid ülalt puude varjust. Või on hoopis kaljunuki 
tagant sind sihikule võtnud Billy the Kid? Raisakotkas keerutab 
üleval....kurk kuivab.... Siin pole inimjalg ammu astunud. 
Viimasest astujast on igatahes järgi jäänud ainult nahksed püksid 
kivilahmakal. Aga sul on vaja üles leida ja ära tuua kuld kanjoni 
kõige kaugemast, lõunapoolsest sopist, vana indiaanlase jutu 
järgi peaks seal ka veidi vett leiduma... Tegelikkuses siin 
muidugi kulda ei ole, selle asemel on lademetes Eesti kõige 
esinduslikumat raidkivi, mida veeti väidetavalt just siit kunagi 
ammu nii Oleviste kui paljude teiste kirikute ehitustele 
raiddetailide valmistamiseks ning hiljem eksporditi ka Peterburi. 
Kulla hinnaga on aga hoopis kivile kritseldatud kohanimi.  
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12438 - Venemaa metsatukk 
Üks suuremaid 19. sajandi keskpaigas ehitatud paekivisildu 
Eestis on hea näide sellest, et silmapaistvaid sildu ei ehitatud 
mitte ainult maanteedele, vaid ka mõisa sissesõiduteedele. 

12439 - Jõgi või maa, kuid koos neid ei 
saa... 

 
 
12440 - Keskmine osa martsipanist 

 
Selline nägi mõisa peahoone välja peale 1905.a ülestõusu. 
Hoone on taastatud, selle lähedalt võib leida mälestukivi, millel 
on järgmised aastaarvud: 1830, 1847, 1867, 1890  
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12441 - Sild keset Grimpeni mädasood 

 
Need kaks kaadrit legendaarsest filmist peaks meile kõigile 
tuttavad olema. 

 
Vaja on leida kaadril olev veski, kus üks neist härradest end 
mõneks ajaks majutas hirmsa koera mõistatust lahendades. 
Lagunenud veskisse ei soovita turnima minna, vastuse leiab 
altpoolt. 
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12442 - Kui on A, siis Saaremaa - muidu 
Kohila või Märjamaa 

 
 
Ilmselgelt käib korraliku mõisakompleksi korrashoid ühele 
linnavalitsusele üle jõu, seda tõendavad tänaseks räämas ja 
lagunevad hooned. 

12443 - Llandovery 
Ungru, Mündi, Orgita, Kalana. Neid seob miski, mida on näha 
Orgital ja ühes teises kohas veel. Sinna teise kohta ongi vaja 
minna, et leida vastus küsimusele. 

12444 - Pärandkultuur - eestluse hoidja 
"...1945. a paiku rajasid siia Nõukogude võimu eest ajutise 
varjupaiga kohalikud mehed Georg Kuusik ja Jaan Veski. Selles 
peidupaigas viibisid mehed lühikest aega. Georg tuli metsast 
välja, Jaan liikus edasi sügavamale metsa ja ehitas uue eluaseme. 
Ta tõi metsa ka oma naise ning peale olude mõningast 
rahunemist tuldi aastate pärast metsast välja juba kolmekesi - 
nende metsas sündinud tütar oli siis juba nelja aastane..."  
See on tekstifragment õpperaja infotahvlilt, mis seiklejal vaja 
üles otsida. Vihje meid huvitava objekti kohta on sama tahvli 
allosas. 
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12445 - Varaklassitsismi pärl 

 
Kuigi pildil olev sild elas üle ka II maailmasõja, on sellest täna 
järgi ainult tükk kivivaret keset jõge. Varemetes on ka esiplaanil 
olev abihoone, taamal paistev peahoone hävis tulekahjus juba 
eelmise Eesti Vabariigi ajal. Mõisa praegune omanik on aga 
optimismi täis ja võtnud täie tõsidusega ette mõisakompleksi 
taastamise. Restaureeritud on ait, töölistemaja, suplusmaja jpm. 
Järgmisel aastal lubatakse alustada ka peahoone taastamist 
sisuliselt nullist, hoone ehitusprojekt on tehtud vanade fotode ja 
jooniste järgi. Selles, et restaureerimist on tehtud esindulikult ja 
suurejooneliselt, võib seikleja veenduda ka eemalt, omanike 
privaatsust häirimata.  

12446 - Amsterdamis saaks ka mõis 
neilt toetust 
Sügava sisemaa jaoks kõlab ehk kummaliselt fakt, et mõis oli 
kunagi Eesti Riikliku Merelaevanduse abimajandiks. Kabelit 
meenutav magasiait oli kolhoosi ajal kasutusel sepikojana, 
praeguseks on sellest kujunenud omalaadne külanoorte 
kultuurikeskus, mille seintelt võib lugeda huvitavaid teadaandeid 
ja tarkuseteri. 
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12447 - Allo-allo! 

 
Kui uskuda silti majanurgal, siis asub see telefoniputka Tallinna 
tänaval.  
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