M7 Olustvere ja Reegoldi – algab Olustvere mõisa autoparklast 9,95 km

Olustvere park ja endine viinavabrik
Olustvere mõis ja park – Reegoldi – Paksu – Olustvere Jaamaküla juures– Olustvere park
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Mine autoparklas infotahvlitest mööda.
Mine otse edasi kahe maja vahelt läbi mõisa peahoone suunas.
Arvatavalt rajati Olustvere mõis 13. sajandil. Väljakaevamistel 1978. aastal leiti
Olustveres suur kogus 9.–11. ja 14. sajandi hõbemünte.
Algselt asus mõis praegusest paar kilomeetrit põhja pool. Praeguses kohas on see
olnud 16. sajandist ja kuulunud mitmele aristokraadiperekonnale. Väljapaistvamad
mõisaomanikud olid isa ja poeg Pontus ja Jacob De La Gardie. Mõlemad olid teinud
seikluslikku sõjaväelist karjääri ja saanud 16.–17. sajandil kõrgeid kohti Vene ja
Rootsi riigiteenistuses. Praeguse mõisakompleksi vanim hoone on ehitatud 17.
sajandil.
Hiljem, umbes 150 aasta jooksul kuulus Olustvere teisele väljapaistvale
perekonnale – von Fersenitele. Von Fersenid olid teinud karjääri Vene tsaari
õukonnas ja armees. Inglise stiilis maamaja sai lõplikult valmis 1903. Hoone oli
esimene ümbruskonnas, milles oli elekter, keskküte, telefon ja kanalisatsioon.
Pärast 1920. aasta maareformi asutati mõisas põllumajanduskool. 1990. aastatest
on siin koolitatud ka kodumajanduse ja maaturismi spetsialiste. Mõisakompleksi
renoveerimine pole veel lõppenud; suur osa finantsabi tuleb Euroopa projektidest
ja Norrast.
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Kuigi mõisahoone on aastaringselt lahti, on sügistalvel kindlam ette helistada ja
külastusaeg broneerida. Vaata www.olustveremois.ee.
Jaluta ring ümber mõisamaja (hoone jääb paremale).
Mine ümber roosiaia (mõisamaja põhjaküljel).
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10,4 hektari suuruse mõisapargi laskis rajada 1850. aastatel krahv Nikolai von
Fersen. Pargi kujundas tollane Riia linna aednik Georg Kuphaldt.
Tee hargnemiskohas hoia vasakule.
Jõuad pargi vanima, tõenäoliselt 300-aastase puuni (paremal). Vana tamme
ümber on rada ja puu harusid hoiab koos metalltoestus. Kaheharuline puu on
tuntud ka kui armastuse tamm. Ühe versiooni kohaselt käisid mõisa toapoiss ja
krahvineiu tamme all kohtamas. Tamm olevat hakanud kasvama Vene tsaar
Peeter I ja Rootsi kuningas Karl XII poolt maasse pistetud kepist.
Kohe pärast tammepuud mine mööda paremat teeharu.
Kui jõuad avani pargi piirdemüüris, pööra paremale ja mine mööda rada, mis
kulgeb paralleelselt piirdeaiaga.
Müüri ja piirdeaia taga on vana Olustvere asula. Siit on leitud 9.–11. sajandist
pärinevaid münte ja suur aare 14. sajandist – 7 000 hõbemünti.
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Pikas hoones asuvad Olustvere Põhikool ning Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool. Hoone on ehitatud 1985 ja hiljuti renoveeritud. Siin
koolitatakse põllumajanduse, maaturismi, toiduainetetööstuse spetsialiste.
Ametikoolis on päevases ja kaugõppes kokku 700 õpilast. Olustvere kool on Eesti
vanim põllumajandusharidust andev õppeasutus, mis avati 1920..
Mine mäest alla tiikideni.
Pööra vasakule suurema tiigi äärsele rajale ja mine edasi korstnaga hoonete poole.
Mine mõisa endise viinavabriku juurde.
Viinavabriku sissekäigu juures pööra paremale.
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Viinavabrik ehitati 1850. aastatel. Piiritus ja viin olid tollal mõisnike oluline
sissetulekuallikas. Praegu on hoones klaasi- ja keraamikakoda, õpitoad,
korraldatakse näitusi. Väikese tasu eest saad majas ringi vaadata.
Sissekäigu juures pööra paremale, mine üles mööda järsku rada tiigini.
Pööra vasakule, möödud endistest nuumhärgade tallist ja maa-alusest keldrist.
Kohe pärast maa-alust keldrit pööra vasakule.
Pööra vasakule. Jõudsid puudega ääristatud puiesteele.
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Paremale jääb Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli aed, kus võid ringi
vaadata. Pisut kaugemal on endised laudad, praegune õppetalu. Teest vasakul
(Talli tee 5) on endise meierei hooned. Praegu on hoones avatud meekoda.
Pööra vasakule mäest alla kolmanda, alumise tiigi juurde.
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Vastasnõlval on mesipuud.
Kohe pärast tiigitammi mine mööda paremat teeharu.
Mine ristteeni. Ristteel mine otse edasi.
Ristmikul, kus suurem asfalttee läheb ülesmäge, mine edasi mööda rohust rada.
Kui oled möödunud põllust (paremal) ja näed jalgratturi/jalakäija märki, siis pööra
vasakule.
Jõuad järve äärde. Mine mööda paremat kallast läbi rohu, kuni jõuad väikesele
rannale. Hoia vasakule järve ja väikese tiigi vahele.
Paremal on väike Papioru looduskaitseala, kus Papioru oja moodustab kitsa ja
järsu jõeoru.
Hoia paremale ja mine üles väikesest järsust mäest asfaltteele. Pööra paremale.

0,1

0,25

3,1

3,35

Kui jõuad aastal 2009 ehitatud lasteaiahoone juurde (vasakul), hoia paremale.
Olustvere lasteaia Piilu projekteeris Eesti tuntud arhitekt, Suure-Jaanis sündinud
Vahur Sova. Lasteaias on kuuskümmend last. Pööra tähelepanu madalatele
akendele, mis arvestavad lapse kasvuga.
Mine, kuni jõuad Olustvere poeni. Kohe pärast kauplust pööra paremale
kergliiklusteele.
Vasakul on tüüpilised nõukogude ajal ehitatud kortermajad. Kolhooside ajal
kollektiviseeriti maapiirkondades ka inimesi. Plokkmajad ehitati
kolhoosikeskustesse ja vabrikute lähedale, siin ka kutsekooli juurde. Paremal näed
tüüpilisi nõukogude-aegseid garaaže, mis varjasid Ladasid ja Moskvitše, aga
kasutati ka töökodadena. Korterid, garaažid, kolhoosihooned ja isegi
bussiootepaviljonid kujundati üldjuhul üle kogu maa sarnastena.
Mine mööda rada Olustvere asulast välja ja üle raudteesilla.
Kohe pärast Papioru teed ja enne Papioru orgu viib väike rada puude vahele kohta,
kus kunagi oli väike õigeusu kirik. Praegu annab kiriku asukohast tunnistust
tagasihoidlik metallrist. Kunagise puukiriku kivist vundamendi piirded on veel
praegugi selgelt eristatavad. Püha Peetruse kirik õnnistati sisse 1849, viimane
teenistus toimus 1923. Püha Peetruse ja Pauluse kirik eksisteeris 1848–1920.
Kirikut toetas suur kogudus, kuid hoone oli kehvasti ehitatud, nõudis pidevat
remonti ja lõpuks kukkus kokku.
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Varsti lähed üle raudteesilla. Siit avanevad avarad vaated Põhja-Sakalamaale.
Pisut põhja pool ületab raudtee Navesti jõe. Oktoobris 1936 sõitis kihutav reisirong
siin rööbastelt välja. Traagilises õnnetuses hukkusid rongijuht ja tema abiline.
Mine kergliiklustee lõpuni ja pööra vasakule. Asfalttee viib Reegoldi külla.
Kui oled möödunud endisest koolihoonest, mine edasi kruusateele. Endises Paala
kooli hoones töötavad rahvamaja ja raamatukogu.
Mine otse edasi (kruusatee) läbi küla. Jõuad Olustvere raudteeülesõidukoha
juurde. Pööra vasakule.
1900 aastal ei lubanud Lõhavere mõisa omanik raudteed ehitada oma maale ja
Suure-Jaani kaotas võimaluse olla Tallinn-Viljandi raudteeliinil. Lähim raudteejaam
Suure-Jaanile ongi viie kilomeetri kaugusel Olustveres. Teise seletuse järgi leidsid
raudteeinsenerid, et parim kohalikke soid vältiv trass läbib Olustveret.
Pööra paremale, mine mööda Olustvere rahvamajast, jõuad raudtee
ooteplatvormile.
Platvormil pööra vasakule.
Näed uut ooteruumi ja vana jaamahoonet. Tallinn-Viljandi raudtee ehitati
kitsarööpmelisena (750 mm) 1901. 1973 ehitati raudtee tollasele nõukogude
standardile vastavalt laiarööpmeliseks. Kogu liin ja ootepaviljon renoveeriti uuesti
2012/3. Vanu aegu meenutab ’tualett’ platvormi lõpus.
Mine tagasi suurele teele ja pööra paremale.
Mine mööda puudealust ratta- ja jalakäijate rada.
Olustvere mõisa lähistel on kokku umbes 10 kilomeetrit tamme-, pärna, vahtra- ja
pihlakaalleesid.
Enne kui jõuad tööstushoonete juurde mõlemal pool teed, pööra paremale
põldudevahelisele kruusateele.
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Risteel pööra vasakule ja mine otse ees oleva teraviljakuivati suunas.
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Esimesena Baltikumis kasutati Olustvere mõisa teraviljakuivatis elektrit. Paremal
on Olustvere leivakoda. Kui leivakoda on avatud, tasub seal ringi vaadata. Majas
on muuseum, näitused, pealelõunal müüakse värsket leiba ja saab juua kohvi.
Mine üle suure tee.

9,4

Paremal kollase kitselauda juures võid näha kitsi, päikeselise ilmaga mõni neist
võib lamada ka platvormil.
Kui tee pöörab paremale, pöördu vasakule mäest alla.
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Paremal näed allikat. Krahviallikas on kahjuks kehvas seisus ja nõuab korrastamist.
Mäe jalamil pööra paremale, mine üle asfalttee ja pööra kohe vasakule
kruusateele.
Pööra vasakule. Ketiga sild viib väikesele saarele tiigis.
Mine üle saare järgmise kettidega silla juurde.
Hoia paremale kolmanda kettidega silla juurde.
Mine kuni jõuad neljanda kettidega silla juurde.
Mine edasi mööda rada, möödud vanast kaevust.
Enne autoparklat näed vasakul endist valitsejamaja, tänast lina- ja lapikoda, milles
on töötoad ja väike käsitööpood (avatud tööpäeviti aastaringselt). Kaevu taga on
Kaevumaja, kus õpetatakse tekstiilieriala õpilasi. Majas on ka paar korterit.
Mine otse edasi ja hoia vasakule parkimisplatsile (9,95).
Üle parkimisplatsi vasakul on endised tallihooned. Praegu on majas tekstiilipood,
näitused, linnutopiste kollektsioon ja unikaalne minipuuhobuste püsinäitus (autor
Voldemat Luht), mida peaks kindlasti nägema. Suvel on näitus lahti iga päev, muul
ajal küsi informatsiooni Olustvere mõisast (www.olustveremois.ee).

