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Vaatlustornide kaardistamine 2018
Aitäh, et aitad kaardistada Eesti vaatlustorne! 
Vali nimekirjast kõigepealt maakond ja seejärel torn, mida hakkad kirjeldama.  
Kui vaatlustorni pole nimekirjas, siis lisa see ise, valides nimekirjast „Muu vaatlustorn“. 
Kindlasti tee igast vaatlustornist mitmeid fotosid (telefonifotod sobivad!) ja laadi need üles Dropboxi 
(ei pea olema liitunud): https://goo.gl/zKm7sa

*Required

1. Vali maakond, kus see vaatlustorn asub *
Mark only one oval.

 Harjumaa Skip to question 2.

 Hiiumaa Skip to question 3.

 Ida-Virumaa Skip to question 4.

 Jõgevamaa Skip to question 5.

 Järvamaa Skip to question 6.

 Läänemaa Skip to question 7.

 Lääne-Virumaa Skip to question 8.

 Põlvamaa Skip to question 9.

 Pärnumaa Skip to question 10.

 Raplamaa Skip to question 11.

 Saaremaa Skip to question 12.

 Tartumaa Skip to question 13.

 Valgamaa Skip to question 14.

 Viljandimaa Skip to question 15.

 Võrumaa Skip to question 16.

Harjumaa vaatlustornid

https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/zKm7sa&sa=D&ust=1526474659152000&usg=AFQjCNFWtsVjwUNXmQYM_atw6uEeotmomg


5/16/2018 Vaatlustornide kaardistamine 2018

https://docs.google.com/forms/d/1Cp3iVFQINYVWn7quLu-MAWLi6PN1z8BNN4j-sa38JIg/edit 2/12

2. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Kõnnu Suursoo vaatetorn (Kuusalu vald, Koitjärve küla)

 Muraste vaateplatvorm (Harku vald, Muraste küla)

 Mustjõe linnutorn (Tallinn)

 Nurme küla vaatetorn (end. Nissi vald, nüüd Saue vald, Nurme küla)

 Paljassaare roostikutorn (Tallinn)

 Paljassaare valge torn (Tallinn)

 Paukjärve vaatetorn (Kuusalu vald, Koitjärve küla)

 Pikanõmme vaatetorn (Kuusalu vald, Hara küla)

 Pääsküla raba vaatetorn (Tallinn)

 Suurupi rkp komando ja vaatluspunkt (Harku vald, Suurupi küla)

 Tsitre vaatetorn (Kuusalu vald, Tsitre küla)

 Tõlinõmme vaatetorn (Harku vald, Vääna küla)

 Valgejärve vaatetorn (end. Nissi vald, nüüd Saue vald, Siimika küla) - KÜLASTATUD

 Vihasoo vaatetorn (Kuusalu vald, Vihasoo küla) - KÜLASTATUD

 Viru raba vaatetorn (Kuusalu vald, Kolga alevik) - KÜLASTATUD

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Hiiumaa vaatlustornid

3. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Eiffeli torni koopia (end. Hiiu vald, Reigi küla)

 Laisna linnuvaatlustorn (end. Käina vald, Esiküla)

 Linnuvaatlusplatvorm Orjaku paviljonist N-suunas esimene (end. Käina vald, Orjaku küla)
- KÜLASTATUD

 Linnuvaatlusplatvorm Orjaku paviljonist N-suunas teine (end. Käina vald, Orjaku küla) -
KÜLASTATUD

 Orjaku linnuvaatlustorn-näitusepaviljon (end. Käina vald, Orjaku küla) - KÜLASTATUD

 Palli vaatetorn (end. Hiiu vald, Palli küla)

 Rebastemäe vaateplatvorm (mnt ääres) (end. Hiiu vald, Kõpu küla)

 Rebastemäe vaateplatvorm (N-poolne) (end. Hiiu vald, Mägipe küla)

 Salinõmme vaatetorn (end. Pühalepa vald, Salinõmme küla)

 Silmakare linnuvaatlusplatvorm (end. Käina vald, Orjaku küla)

 Suuresadama vaateplatvorm (end. Pühalepa vald, Suuresadama küla)

 Tihu vaatetorn (end. Käina vald, Männamaa küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Ida-Virumaa
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4. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Iisaku vaatetorn (end. Iisaku vald, nüüd Alutaguse vald, Iisaku alevik)

 Kotka matkaraja vaatetorn (end. Iisaku vald, nüüd Alutaguse vald, Alliku küla)

 Meretorn Saka Mõisa juures (end. Kohtla vald, nüüd Toila vald, Saka küla)

 Sinimäe vaatetorn (end. Vaivara vald, nüüd Narva-Jõesuu vald, Sinimäe alevik)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Jõgevamaa

5. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Altmetsa vaatetorn (end. Puurmani vald, nüüd Põltsamaa vald, Jüriküla)

 Elistvere vaatetorn (end. Tabivere vald, nüüd Tartu vald, Elistvere küla)

 Endla järve vaatetorn (Jõgeva vald, Kärde küla)

 Männikjärve raba vaatetorn (Jõgeva vald, Tooma küla)

 Raigastvere vaatetorn (end. Tabivere vald, nüüd Tartu vald, Raigastvere küla)

 Sõõru tulevalve torn (end. Pala vald, nüüd Peipsiääre vald, Sõõru küla)

 Vudila vaatetorn (end. Tabivere vald, nüüd Tartu vald, Kaiavere küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Järvamaa

6. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Kodru raba vaatetorn (end. Albu vald, nüüd Järva vald, Vetepere küla)

 Merja vaatetorn (end. Koeru vald, nüüd Järva vald, Merja küla)

 Seli raba vaatetorn (end. Paide vald, nüüd Paide linn, Võõbu küla)

 Simisalu vaatetorn (end. Albu vald, nüüd Järva vald, Vetepere küla)

 Valgehobusemäe vaatetorn (end. Albu vald, nüüd Järva vald, Mägede küla) -
KÜLASTATUD

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Läänemaa, sh Lääneranna vald
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7. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Haapsalu linnuvaatlustorn Tagalahe ääres (Haapsalu linn) - KÜLASTATUD

 Haeska linnuvaatlustorn (end Ridala vald, nüüd Haapsalu linn, Haeska küla) -
KÜLASTATUD

 Hosby vaatetorn (Vormsi vald, Söderby küla)

 Jugassaare vaatetorn (end Ridala vald, nüüd Haapsalu linn, Puise küla) - KÜLASTATUD

 Keemu vaatetorn (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Keemu küla) - KÜLASTATUD

 Lihula linnuvaatlustorn (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Hälvati küla)

 Kloostri linnuvaatlustorn (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Kloostri küla) -
KÜLASTATUD

 Kirimäe (Saarenina) linnuvaatlustorn (Lääne-Nigula vald, Saunja küla)

 Liustemäe linnuvaatlusplatvorm (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Meelva küla)

 Marimetsa raba vaatetorn (Lääne-Nigula vald, Rõuma küla) - KÜLASTATUD

 Mõisalahe linnuvaatlusplatvorm (end. Hanila vald, nüüd Lääneranna vald, Virtsu alevik) -
KÜLASTATUD

 Penijõe linnuvaatlustorn (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Penijõe küla) -
KÜLASTATUD

 Peraküla vaatetorn (end. Noarootsi vald, nüüd Lääne-Nigula vald, Spithami küla)

 Pivarootsi vaatetorn (end. Hanila vald, nüüd Lääneranna vald, Pivarootsi küla)

 Prästvike (Prestviigi) vaateplatvorm (Vormsi vald, Suuremõisa küla)

 Puhtu linnuvaatlustorn (end. Hanila vald, nüüd Lääneranna vald, Virtsu alevik)

 Puise linnuvaatlustorn (end Ridala vald, nüüd Haapsalu linn, Puise küla)

 Rannajõe linnuvaatlustorn (end. Martna vald, nüüd Lääne-Nigula vald, Rannajõe küla) -
KÜLASTATUD

 Riimisaare linnuvaatlustorn (Lääne-Nigula vald, Saunja küla)

 Rumpo linnuvaatlusplatvorm (Vormsi vald, Rumpo küla)

 Saare linnuvaatlustorn (end. Noarootsi vald, nüüd Lääne-Nigula vald, Saare küla) -
KÜLASTATUD

 Saare tagumine linnuvaatlustorn (end. Noarootsi vald, nüüd Lääne-Nigula vald, Saare
küla)

 Salajõe vaatetorn (Lääne-Nigula vald, Saunja küla)

 Salmi vaateplatvorm (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Matsalu küla)

 Saulepi/Sõmeri linnuvaatlusplatvorm ( end. Varbla vald, nüüd Lääneranna vald, Saulepi
küla) - KÜLASTATUD

 Saunja linnuvaatlustorn (Lääne-Nigula vald, Saunja küla)

 Soontagana vaatlustorn (end. Koonga vald, nüüd Lääneranna vald, Kurese küla) -
KÜLASTATUD

 Suitsu vaatetorn (end. Lihula vald, nüüd Lääneranna vald, Kirikuküla)

 Tahu vaateplatvorm (end. Noarootsi vald, nüüd Lääne-Nigula vald, Tahu küla)

 Võnnussaare vaateplatvorm (end. Noarootsi vald, nüüd Lääne-Nigula vald, Saare küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Lääne-Virumaa
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8. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Bresti paviljon (end. Vihula vald, nüüd Haljala vald, Palmse küla)

 Emumäe vaatetorn (end. Rakke vald, nüüd Väike-Maarja vald, Emumäe küla)

 Lontova seiklusraja vaatetorn (Viru-Nigula vald, Kunda linn)

 Rakke vaateplatvorm (end. Rakke vald, nüüd Väike-Maarja vald, Rakke alevik)

 Ristivärava torn (Vinni vald, Roela alevik)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Põlvamaa

9. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Kõrbjärve vaatetorn (end. Laheda vald, nüüd Põlva vald, Tilsi küla)

 Liipsaare vaatetorn (end. Veriora vald, nüüd Räpina vald, Nohipalo küla)

 Lüübnitsa vaatetorn (Mikitamäe vald, Lüübnitsa küla)

 Saarõpää vaatetorn (Värska vald, Popovitsa küla)

 Voorõpalo vaatetorn (end. Kõlleste vald, nüüd Kanepi vald, Voorepalu küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Pärnumaa, v.a. Lääneranna vald
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10. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Ermistu vaatetorn (Tõstamaa vald, Ermistu küla) - KÜLASTATUD

 Kabli linnujaama vaatetorn (Häädemeeste vald, Kabli küla) - KÜLASTATUD

 Kaisma Suurjärve vaatetorn (end. Vändra vald, nüüd Põhja-Pärnumaa vald, Rahkama
küla)

 Kastna vaatetorn (Tõstamaa vald, Kastna küla) - KÜLASTATUD

 Linaküla linnuvaatlusplatvorm (Kihnu vald, Linaküla)

 Lindi vaatetorn (Tõstamaa vald, Kõpu küla) - KÜLASTATUD

 Nigula raba vaateplatvorm (Häädemeeste vald, Uuemaa küla)

 Nigula raba vaatetorn (Häädemeeste vald, Uuemaa küla)

 Piirumi linnuvaatlustorn (end. Tahkuranna vald, nüüd Häädemeeste vald, Piirumi küla)

 Pikla ranniku vaatlusplatvorm (end. Tahkuranna vald, nüüd Häädemeeste vald, Piirumi
küla)

 Pikla tiikide linnuvaatlustorn (end. Tahkuranna vald, nüüd Häädemeeste vald, Piirumi
küla)

 Pärnu Hirve vaatetorn (Pärnu linn)

 Pärnu Mai linnuvaatlustorn (Pärnu linn)

 Pärnu ranna matkaraja vaatetorn (Pärnu linn)

 Rae järve vaatetorn (Saarde vald, Laiksaare küla) - KÜLASTATUD

 Raiesmaa linnuvaatlustorn (Häädemeeste vald, Rannametsa küla)

 Rannametsa vaatetorn (Häädemeeste vald, Rannametsa küla)

 Riisa vaateplatvorm (Tori vald, Riisa küla)

 Tõhela vaatetorn (Tõstamaa vald, Männikuste küla) - KÜLASTATUD

 Vana-Pärnu linnuvaatlustorn (Pärnu linn)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Raplamaa

11. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Lao järve torn (Märjamaa vald, Maidla küla)

 Mukri raba vaatetorn (Kehtna vald, Reonda küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Saaremaa
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12. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Koigi järve vaatetorn (end. Pöide vald, Koigi küla)

 Koigi Pikkjärve vaatetorn (end. Laimjala vald, Nõmme küla)

 Koigi raba vaatetorn (end. Laimjala vald, Nõmme küla)

 Kongi talu linnuvaatlustorn (end. Leisi vald, Oitme küla)

 Linnulahe vaatetorn (Kuressaare linn)

 Loode tammiku linnuvaatlustorn (end. Lääne-Saare vald, Nasva alevik)

 Lõmala vaatetorn (end. Salme vald, Lõmala küla)

 Muha ranna linnuvaatlustorn (end. Lääne-Saare vald, Riksu küla)

 Ninase vaatetorn (end. Mustjala vald, Tagaranna küla)

 Põduste luha linnuvaatlustorn (Kuressaare linn)

 Viidumäe vaatetorn (Lääne-Saare vald, Viidu küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Tartumaa

13. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Aardla poldri linnuvaatlustorn (end. Haaslava vald, nüüd Kastre vald, Aardla küla)

 Ilmatsalu vaatetorn (end. Tähtvere vald, nüüd Tartu linn, Ilmatsalu küla)

 Kallaste vaatetorn (Peipsiääre vald, Kallaste linn) - KÜLASTATUD

 Lahepera linnuvaatlustorn (end. Alatskivi vald, nüüd Peipsiääre vald, Lahe küla)

 Lennundusmuuseumi vaatetorn (end. Haaslava vald, nüüd Kastre vald, Lange küla)

 Lähte vaatetorn (Tartu vald, Lähte alevik) - KÜLASTATUD

 Piirissaare piirivalvekordoni vaatlustorn (Piirissaare vald, Tooni küla)

 Rõka vaatetorn (end. Meeksi vald, nüüd Räpina vald, Rõka küla) - KÜLASTATUD

 Selli - Sillaotsa vaatetorn (end. Laeva vald, nüüd Tartu vald, Valmaotsa küla)

 Tasku keskuse vaateplatvorm (Tartu linn)

 Virvissaare linnuvaatlustorn ( Meeksi vald, Meerapalu küla)

 Vitipalu vaatetorn (Nõo vald, Ketneri küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Valgamaa
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14. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Harimäe vaatetorn (end. Sangaste vald, nüüd Otepää vald, Mäeküla)

 Kuutsemäe vaatetorn (Otepää vald, Arula küla)

 Tellingumäe vaatetorn (end. Taheva vald, nüüd Valga vald, Tsirgumäe küla)

 Vidrike vaatetorn (Otepää vald, Vidrike küla)

 Väike-Munamäe vaatemast (Otepää vald, Nüpli küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Viljandimaa

15. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Energia talu vaatetorn (end. Suure-Jaani vald, nüüd Põhja-Sakala vald, Vihi küla)

 Holstre-Polli suusakeskuse vaatetorn (Viljandi vald, Viisuküla)

 Ingatsi vaatetorn (end. Suure-Jaani vald, nüüd Põhja-Sakala vald, Sandra küla)

 Jõesuu vaatetorn (end. Kolga-Jaani vald, nüüd Viljandi vald, Vaibla küla)

 Läti vaatetorn (end. Kõpu vald, nüüd Põhja-Sakala vald, Tipu küla) - KÜLASTATUD

 Parika järve vaatetorn (end. Suure-Jaani vald, nüüd Põhja-Sakala vald, Aimla küla)

 Poldri vaatetorn (end. Tarvastu vald, nüüd Viljandi vald, Kivilõppe küla) - KÜLASTATUD

 Tondisaare vaatetorn (end. Tarvastu vald, nüüd Viljandi vald, Maltsa küla)

 Tõramaa puisniidu vaatetorn (end. Kõpu vald, nüüd Põhja-Sakala vald, Tipu küla)

 Valma vaatetorn (Viljandi vald, Valma küla)

 Viljandi vaatetorn (Viljandi linn)

 Õisu linnuvaatlustorn (end Halliste vald, nüüd Mulgi vald, Mõõnaste küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)

Skip to question 17.

Võrumaa

16. Vali vaatlustorn, mida hakkad kirjeldama *
Mark only one oval.

 Hallimäe vaatetorn (Rõuge vald, Hallimäe küla)

 Hauka vaatetorn (end. Urvaste vald, nüüd Antsla vald, Urvaste küla)

 Lasva infopunkt-galerii (end. Lasva vald, nüüd Võru vald, Lasva küla)

 Meremäe vaatetorn (Meremäe vald, Kalatsova küla)

 Mäekonnu vaatetorn (Antsla vald, Mähkli küla)

 Paganamaa (Raadi) vaatetorn (end. Varstu vald, nüüd Rõuge vald, Paganamaa küla) -
KÜLASTATUD

 Perajärve vaatetorn (Antsla vald, Ähijärve küla)

 Suure Munamäe vaatetorn (end. Haanja vald, nüüd Rõuge vald, Haanja küla)

 Muu vaatlustorn (pole nimekirjas)
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Skip to question 17.

Palun kirjelda valitud vaatlustorni

17. Vaatlustorni nimetus (kui see puudub etteantud nimekirjast või kui teie teate seda teise
nime all)
 

 

 

 

 

18. Vajadusel täpsusta, millist vaatlustorni sa kirjeldama asud (nt kui lähestikku on mitu torni)
 

 

 

 

 

19. Kopeeri siia link vaatlustorni täpse asukohaga. Nt kasuta https://kaart.delfi.ee -> "Joonista
oma kaart" ->leia kaardilt torni täpne asukoht -> "Lisa punkt" -> "Jaga kaarti" -> kopeeri
link ja kleebi siia
 

 

 

 

 

20. Teekond parklast vaatlustornini: tähistus *
Mark only one oval.

 Tornini viib hästi tähistatud matkarada (eksimisvõimalust reeglina pole)

 Tornini viib kehvasti tähistatud matkarada (mõned viidad on, kuid võib eksida)

 Tornini viib ilma tähistusteta rada (suur eksimisvõimalus)

 Tornini ei vii radasid (üles leidmine keeruline, eksimisvõimalus suur)

 Torn on parkla kõrval

21. Kommentaar vaatlustornini juhatava tähistuse kohta
 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://kaart.delfi.ee&sa=D&ust=1526474659162000&usg=AFQjCNFhSNC0-07zg4KCejaIl1vOZc9bIw
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22. Teekond vaatlustornini: läbitavus *
Mark only one oval per row.

Igal aastaajal
mugavalt läbitav

Ainult kuival ajal
kergelt läbitav

Esineb tõkkeid, mis pole
kergesti läbitavad

Ei ole
läbitav

Teekond parklast
tornini on kuiva
jalaga läbitav
(kummikud pole
enamasti vajalikud)
Teekond parklast
tornini on ratastooli
või lapsevankriga
kergelt läbitav
Teekond parklast
(maanteelt) tornini
on jalgrattaga
läbitav

23. Teekond vaatlustornini: puudused *
Mark only one oval per row.

Jah Ei
Rada tornini vajab hoolsamat
niitmist või võsalõikust
Rajal tornini on katkiseid purdeid,
laudteid vm parandamist vajavaid
rajatisi
Rajal tornini on vaja juurde
ehitada purdeid, laudteid vm
rajatisi

24. Teekond vaatlustornini: milliseid puuduseid sa rajal veel märkad?
 

 

 

 

 

25. Märgi, kas vaatlustorni juures või tornini viiva raja ääres on: *
Mark only one oval per row.

Jah Ei

avalik puhkeala või piknikuplats
WC või kuivkäimla
infotahvlid
matkarada
loodusõpperada
telkimisala
istepingid
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26. Vaatlustorni seisund *
Mark only one oval per row.

Jah Ei
Torni konstruktsioonis on
mädanenud või katkiseid osi
Torn vajab (puidu)kaitsevahendiga
üle pintseldamist
Vaatlustorni ja lähiümbruse
infotahvlid on katkised või rikutud
Torn ja lähiümbrus on prügistatud
Põõsad või puud varjavad vaadet
Torn kõigub või väriseb liigselt

27. Milliseid puudusi vaatlustorni juures sa veel märkad?
 

 

 

 

 

28. Kas vaatlustorn on tasuta või tasuline? *
Mark only one oval.

 Tasuta

 Tasuline

29. Millised on vaatlustorni väärtused? *
Mark only one oval per row.

Jah Nii ja naa Ei

Vaatlustorni otsa pääseb
ratastooliga
Vaatlustorn sobib hästi
linnuvaatlusteks
Vaatlustorn sobib hästi maastiku ja
vaate imetlemiseks

30. Milliseid muid väärtusi sellel vaatlustornil on?
 

 

 

 

 

31. Milliseid linnu-, looma- ja taimeliike või maastikuelemente on tornist mugav jälgida? *
 

 

 

 

 



5/16/2018 Vaatlustornide kaardistamine 2018

https://docs.google.com/forms/d/1Cp3iVFQINYVWn7quLu-MAWLi6PN1z8BNN4j-sa38JIg/edit 12/12

Powered by

32. Milline on su koondhinnang vaatlustorni seisundile? *
Mark only one oval.

 Väga hea

 Hea

 Rahuldav

 Halb

 Eluohtlik

Kontaktandmed

33. Minu nimi *

34. Minu meiliaadress *

35. Kuidas võib Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) teie üles laaditud fotosid linnutornidest
kasutada? *
Mark only one oval.

 EOÜ võib kasutada fotosid mitte-kommerts eesmärkidel, (nt oma kodulehel, EOÜ
väljaannetes, sotsiaalmeedias, Vikipeedias ja linnutornide GoogleMapsi kihil), märkides ära foto
autori.

 Lisaks eelnevale võib fotosid kasutada puhkaeestis.ee ja visitestonia.com lehtedel.

 Igasuguse avaliku kasutamise peab EOÜ eelnevalt autoriga kokku leppima.

 Other: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=http://puhkaeestis.ee&sa=D&ust=1526474659165000&usg=AFQjCNEE6GFDdRkmVW9Dq6oI5tcDSwpMMg
https://www.google.com/url?q=http://visitestonia.com&sa=D&ust=1526474659165000&usg=AFQjCNHX3OtW_rxtGBI3ZP-DjZLb6xGq3g

