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EESTI JAAKOBITEE (CAMINO ESTONIA): Toomkirik - Pärnu Jakobi kirik - Ikla/Heinaste

PÄEV 1: TALLINNA TOOMKIRIK - SAKU

Päev 1 algab Tallinna katuselt - Toompea mäelt Tallinna Piiskopliku Toomkiriku eest. Toomkirikus on müügilett, võimalik on osta palveränduri passe. Tee laskub  all-linna suunas peatudes teele jäävate kirikute ees.

Edasi läbib tee Kristiine asumi ning suundub mööda magalarajooni uue rajatava Mustamäe kiriku juurde. Tõuseb siis üles Mustamäe nõlvale võimaldades viimase pilguheidu Tallinnale ning jätkub mööda Nõmme vaikseid tänavaid

Pääsküla raba suunas. Linnast väljume mööda rohekoridore: Pääsküla raba matkaraja ja Männiku metsa kaudu, liigume Tallinna ringtee alt läbi ning jõuame Saku alevikku. Lõuna Nõmmel, öömaja Sakus või Tallinnas.

Sinisega on märgitud öömajad ja teelt pisut kõrvale jäävad poed, vaatamisväärsused, alternatiivvariandid jne.

Päev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Teekonna kirjeldus info2

START Tallinna Toomkirik Toom-Kooli 6. Toomkirik on avatud T -P  10:00 – 16:00.

FINIŠ Saku kirik 22.0 LÕUNAPAUS: Lõuna Nõmme keskuses, üle 10 kohviku.  Lapsemeelsetele Nõmme sõõrikukohvik

1 Nevski Õigeusu katedraal 0.1 Moskvale alluv õigeusu kirik

Liigu mäest alla, Toompea loss jääb paremale, õigeusu katedraal vaskule 

(Toom-Kooli tn).

1 Nelipühi kirik 0.2 Nelipühi katedraal.  Kontor avatud E-N 10-16, tel 56633668 Liigu otse mööda Toompea tänavat edasi, kirik jääb vasakule trepist alla.

1 Kaarli kirik 0.2 Luteri kirik. Kantselei 10-13  T,N,K 14-16; tel 6700698 Liigu kiriku eest otse maantee poole, ületa tee ja suundu Kaarli kiriku ukseni.

1 Kristiine keskus 1.2 Pood, apteek, ATM, suur kaubanduskeskus

Liigu kiriku eest mööda Endla tänavat alla, mine raudtee silla alt läbi, ületa keskuse 

ees tänav.

1 Allika kogudus (EEKBL, baptisti) 0.3
Koskla 18, tööp. avatud, kohvik, Kiriku keskus, Allika kogudus, Usuteaduslik 

Seminar; tel.53730718 Liigu samas suunas mööda sama tänavat, ületa ristmik, varsti paremale Koskla tn.

1 Tallinna vanausuliste palvela Kibuvitsa 6 ( vabatahtlik kõrvalepõige) teeb ringi 2 x 0.7 km); ei ole avatud

( teeb ringi  ca 1 km) Üle kristiine ristmiku Kibuvitsa tn, tagasi rajale Mooni 30 

suunas.

1 Mustamäe kirik 2.6 Kiili 9. Mööda Sõpruse pst on poed, mööda Koskla + Mooni tn vaiksem.

Ületa Sõpruse pst ja jätka Koskla tn, vasakule Mooni tn, jätka pikalt, läheb üle Kiili tn, 

kirik varsti vasakul.

1 Nõmme turg 3.1 Poed,  kohvikud, kohalik ja ökotoit.

Jätka Kiili tn, ületa Tammsaare tee, pisut paremale ja jätka majade vahel samas suunas. Otse 

liikudes jõuad Vilde teele, keera vasakule, ületa Sõpruse pst. (vasakul näed Magistraali keskust) 

ja jätka otse mööda Sütiste teed kuni algab vasakul park. Keera parki ja liigu mööda terviserada, 

hoia vaskule ja kõnni kuni treppideni, mine üles. Jätka Piiri tänavani, keera vasakule. Paremale 

jääb kõrge liivane nõlv (Vanakas), liigu üles, naudi vaadet linnale, jätka üleval Piiri tänavaga 

parelleelselt kuni suusasillani (võib ka trepi juurest kohe paremale keerata ja liikuda mööda 

nõlva suusasillani). Keera alla vasakule. Ees on Nõmme turg.

1 Nõmme muuseum 0.3 Asub endises raudteejaamas, Sõõrikukohvik, Matkamaailm (pood) Jätka otse, ületa Pärnu mnt, jätka Jaama tänaval (Comarket), väike park.

1 Nõmme Lunastaja kirik 0.4 Õie 10. Baltisakslaste kirik. Ületa jaama eest raudtee, jätka mööda Õie tn kirikuni. Sama tee tagasi.

1 Nõmme vabakogudus 0.3 Puuvilja 4, Ligi 100 aastat vana baptisti palvela (arhitektuurimälestis). Keera paremale Raudtee tänavale, siis vasakule Puuvilja tn.

1 Nõmme Rahu kirik 0.1 Võsu 5, luteri kirik.  Kantselei 56210737 E 9.30-14, K 14-18 Liigu tagasi Raudtee tn, jätka, paremale jääb Rahu kirik.

1 Ristija Johanne kirik 0.2 Tähe ja Raudtee tn nurgal, ilus õigeusu kirik, aias pingid.

Ületa raudtee, jätka teisel pool mööda Raudtee tänavat samas suunas kuni 

Tähe tn.-ni.

1 Advent kirik 0.4 Tähe 12. 7.päeva Adventistide Reformatsioonilise liikumise kogudus (vene) Jätka mööda Tähe tn, asub vasakul, eramaja moodi.

1 Pizza Wabrik Hiiu 0.6 Söögikoht, avatud 11-22, R-L 11-23 Liigu edasi mööda Tähe tn, ületa Vabaduse pst.

1 Pääsküla rabarada 1.2

Laudteega sirge rada. Punase otsaga nooled, liigu lõpuni, vahepeal on 

väiksed jõnksud. Vaatetorn jääb rajast 200 m kõrvale

Liigu edasi mööda Tähe tn, kahe haigla vahelt keera vasakule Hiiu tn, nurgal 

on viit matkarajale, aga kiri teisel pool. Jätka otse kuni parklani.

1 Pääsküla raba vaatetorn 1.9 Üsna kõrge torn, üleval on mugav piknikku pidada, vaade on metsale. Laudtee lõppedes keera vasakule,  liigu tornini.

1 Kuldre tee 2, Männiku 2.3

Endine Männiku sõjaväelinnak, oli kinnine tsoon lubadega. Nüüd on ka uusi 

maju. Siit algavad majad ja Liivaku tänav

Liigu tagasi, näed vasakul laiemat metsateed, liigu selle peale, jätka samas 

suunas. Vasakul väike mäeseljandik ja betoonpostid (kollane-oranz triip). 

Jätka otse. Võid liikuda üleval seljandikul.

1 Männiku Wakepark alternatiivtee, ujumine Männiku karjääris, kõrval majutus Jägerhof (35 EUR)

Juurdepääs Tooma tee kaudu, ringi ei tee, rohkem suure tee ääres ja asfalt. 

Edasi mööda Tallinn-Saku maantee kõnniteed Alexela tanklani.

1 Alexela, Tammemäe küla 3.9 Tankla Mugavuspood on avatud: E-L 7-22, P 8-22, WC ja kohvik väike

Jätkad samas suunas otse, väikeste jõnksudega. Liivaku tee, Nõlvaku tee, 

nimeta metsatee, vasakule Pumbajaama teele, vasakule maanteele, 

paremale kergliiklusteele, viadukti alt läbi. Näed tanklat.

1 Saku pruulikoja muuseum-pubi 1.6 Saku õllemuuseum, söögikoht. Avarud 11st. Üle tee on kohvik Ukas. Otse mööda kergliiklusteed, tehase eest paremale ja näed reklaami.

1 Saku Toomase kogudus 1.1

Küütsu 2, Saku. Luteri kirik, ehitujärgus. Laagri ja Tõdva tee ristmikul. 

Pastoraat Tallinna mnt. 8. Pastor Magne Molster; tel. 5919 7802; e-mail 

magne.molster@eelk.ee. Majutus kiriku hoonetes eelneval kokkuleppel oma 

mati ja magamiskotiga. Uues kirikus on köök ja dušš.

Liigu otse üle jõe, vasakul mõis ja mõisapark. Edasi vasakul Konsum, mille 

teisel korrusel on Pizzakiosk, kõrval asub Grill ja Kebab. Edasi liikudes on 

vasakul suur stalinistlik koolimaja. Kiriku eest vasakule (Tõdva tee).

1 Majutus: Saku mõisas 70 EUR öö, Hotell Getliin 50 EUR Soovi korral rongi/bussiga Tallinna tagasi 30 min, majutus Tallinnas.

1 Saku Nelipühi Kirik Nurme 3a Pastor: Jaanus Pedak 56618234 jaanus.pedak@eknksaku.ee Asub Konsumi vastas kõrvaltänaval.

Trükitud lehelt: caminoestonia.com


