
Maastikust, kaardist ja rajast 

 

XXI TAOK rogain jõuab lühikese vaheaja järel teistkordselt Pärnumaale. Maastikul on mõningaid 

sarnasusi 2018. aasta Kurgja kandiga, ent on ka olulisi erinevusi. Sarnane on see, et võistluskeskus 

asub kaardi keskel ning tuleb valida, kas liikuda esmalt kaardi põhja- või lõunaossa. Sarnaselt 

Kurgja kandile kulgeb ka Kilingi-Nõmme maastikult läbi RMK Oandu-Ikla matkatee, andes 

tunnistust maastiku matkaväärtusest.  

Kui 2018. aastal poolitas maastiku Pärnu jõgi, siis tänavu Kilingi-Nõmme linn. Kaardi piiresse 

jäävad siiski kolm jõe klassi kuuluvat vooluveekogu. Kiiremate jalgadega osavõtjad näevad ära 

Reiu jõe. Kilingi-Nõmme külje all voolab pisut veidra nimega Humalaste jõgi, mille ületamine ei 

tohiks raskusi valmistada. Seevastu Alva jõega on lood halvemad – kobraste tegevuse tõttu on see 

ületatav vaid teede ning kaardile märgitud üksikute kopratammide kaudu. Mujal on jõgi lai ja 

mudase põhjaga või õigemini põhjatu, lisaks on jõe ümbrus kehva läbitavusega. 

Maastikku läbib Uulu-Valga maantee, kus liiklus on üllatavalt tihe isegi puhkepäevadel. Maantee 

on üsna võistluskeskuse lähedal. Sestap tuleb nii stardist väljudes kui finišisse kiirustades olla 

maantee ületamisel väga ettevaatlik. Rada on planeeritud nii, et võistlejatel ei peaks tekkima 

soovi pikalt maantee ääres joosta. Hea nähtavusega kohas vaatad vasakule ja siis paremale ning 

suts üle.  

Kuni 1996. aastani sõitis Kilingi-Nõmmelt läbi Tallinn-Riia rong. Nüüd kulgeb endisel 

raudteetammil paari lauge kurviga kruusatee. RMK on piirkonnas rajanud hulga korralikke 

kruusakattega metsateid. Lisaks on maastikul regulaarne sihivõrk. Sihtide läbitavus siiski kõvasti 

varieerub – on nii laiu hästijoostavaid sihte kui kaduvaid ja kinnikasvanuid. 

Ka metsa läbitavus varieerub. Maastikul on palju hea läbitavusega männimetsa, ent on ka suuri 

alasid  kehvema läbitavusega segametsa. Üldjoontes kipub olema nii, et suuremad reljeefisaared 

on parema läbitavusega ning reljeefita sihimets kehvema läbitavusega, ent see ei ole mõistagi 

range seaduspärasus. Uuemad raiesmikud on kaardile märgitud poollageda tingmärgiga, 

vanemad ja võssakasvavad raiesmikud rohemummulise rastriga. Maastikul ei pruugi see pilt siiski 

alati nii teravalt kontrastne olla, nagu see kaardipildi järgi paista võib. 

Asustus on koondunud Kilingi-Nõmme linna ja selle naaberküladesse – Saarde ja Marana külla. 

Mujal maastikul on vaid mõni üksik majapidamine. Kilingi-Nõmme linnas ja lähiümbruse külade 

vahel tuleks hoolikalt kaarti lugeda, püsida teedel ja tänavatel ning vältida eramajade õuealadele 

sattumist. Ka kaardi teistes osades asuvate majapidamiste juures palume respekteerida kohalike 

elanike kodurahu. 

Punase viirutusega on kaardile märgitud mitu keeluala. On neli suuremat, elektrikarjusega 

piiratud ala, kus karjatatakse veiseid. Nendesse koplitesse sisenemine on mitte ainult keelatud, 

vaid ka elektrišoki riskiga. On paar kaitsealust elupaika, mida võib läbida mööda kaardile märgitud 

teid ja sihte. On paar taimekasvatusala, mis on aiaga piiratud, on paar kalmistut, on paar 

väiksemat karjääri ja on üks krossirada. 

 



Kaardi mõõtkava on tavapärane 1:30000, kõrgusjoonte vahe on 2,5 meetrit. Kaardilehe mõõt on 

ca 45x45 cm. NB! Magnetilised põhjajooned ei ole seekord kaardi servaga paralleelsed, vaid 6 

kraadise nurga all. Kontrollpunkte on 45, väärtustega 2–6 punkti. 

Maastikul on 2 joogipunkti, lisaks on võimalik võistluse ajal jooki saada võistluskeskusest. Kui 

varasemate rogainide juhendites on olnud klausel, et maastikul võib tarbida vaid seda sööki ja 

jooki, mis hommikul stardis seljakotti pandud, siis tänavuse rogaini puhul teeme sellest erandi – 

kui keegi soovib võistlusaja kestel külastada mõnda Kilingi-Nõmme linnas asuvat kauplust või 

kohvikut, siis see on seekord lubatud ja sellist tegevust ei sanktsioneerita. Tõsi, eeldus on see, et 

teil on kaasas mask ja tõend, mis teenuseosutaja võib teilt nõuda, samuti raha ... 


