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Sissejuhatus 

 

2004. aastal koostatud Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused alateema oli Väärtuslikud maastikud. Valikul lähtuti 
arusaamast, et väärtuslikud maastikud on alad: 

- mis võiksid saada maastikuhoolduslepingute objektideks, kui selleks tekivad vahendid; 
- mille piirides võiksid kehtida teatud ehitus- ja kasutustingimused; 
- mille piirides maaomanik või -valdaja peaks selleks volitatud ametkonnaga kooskõlastama 

maastikku muutvaid tegevusi nagu hoonete, turismirajatiste ja teede ehitamine, 
kaevandamine, maaparandus, veekogude reguleerimine, maade ümberkruntimine, 
suuremad metsaraied ja istutused jne. 

 
Väärtuslike maastike väljaselgitamine oli esimene oluline samm traditsioonilise asustuse ja 
maakasutuse, maastikulise ja bioloogilise mitmekesisuse ja ökoloogilise tasakaalu, samuti 
kultuuripärandi hoidmise ja säilimise tagamisel. Järgmise etapina eeldati väärtuslike maastike 
hoolduskavade koostamist ja tegevuste kirjeldamist, mis tagaksid määratletud alade säilimise. 
 
2006. aastal koostatud Viru-Nigula valla üldplaneeringus on välja toodud väärtuslikud maastikud ja 
miljööväärtusega alad ning nende alade kasutamiseks seatud mõningad tingimused, mis leiavad 
käsitlemist ka käesolevas töös. 
 
Hoolduskava koostamise algetapis ilmus Viru-Nigula valla ajalehes tutvustav artikkel, toimus kaks 
kava tutvustavat üritust, tagastati väljasaadetud küsitluslehe vastuseid.  
Töö on valminud kohalike elanike, Viru-Nigula Vallavalitsuse, Lääne-Viru Maavalitsuse, Lääne-Viru 
Keskkonnateenistuse, Muinsuskaitseameti ja Riikliku Looduskaitsekeskuse Järva – Lääne-Viru 
regiooni abiga. Tööd finantseeris Lääne-Viru Maavalitsus. 
 
 
Milleks maastikuhoolduskava? 
 
Hoolduskava lähtub eeldusest, et suur osa maaomanikest hindab kõrgelt oma kodukandi maastikke 
ning on valmis neid hoidma ja hooldama vastavalt oma võimalustele. Hoolduskava ei piira 
maaomaniku tegutsemist tema omandi piires vaid osutab maastiku väärtustele ning võimalustele 
nende väärtuste hoidmiseks ja edasiarendamiseks. Lisaks pakub maastikuhoolduskava välja mitmeid 
eesmärke, mida on võimalik saavutada vaid ühises koostöös teiste maaomanikega. 
 
Hoolduskava ülesanded: 

- täpsustada väärtusliku maastiku piire; 
- anda ülevaade ala põhilistest maastikulistest väärtustest; 
- panna paika ala hoolduse eesmärgid; 
- kirjeldada eesmärkide saavutamiseks vajalikke hooldustegevusi lähiaastatel; 
- panna tegevused tähtsuse järjekorda; 
- pakkuda välja hoolduse organiseerimise ja rahastamise võimalused. 

 
Hoolduskava: 

- on alusmaterjaliks toetuste taotlemisel ja hoolduslepingute sõlmimisel; 
- on alusmaterjaliks detailplaneeringute koostamisel; 
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- on aluseks turismimarsruutide koostamisel ja matkaradade kujundamisel; 
- on abiks kohalikele elanikele, kes tahavad hoida oma kodukandi maastiku väärtusi ja 

omapära; 
- aitab korraldada koostööd piirkonna maaomanike ja -kasutajate vahel; 
- vahendab kontakte ja informatsiooni kohalike elanike ja ametkondade vahel. 

 
Hoolduskava koostamise protsess: 

- andmete kogumine ja välitööd; 
- andmete analüüs; 
- hoolduskava ja hoolduskaardi koostamine ning vormistamine; 
- kava esitlemine ja tutvustamine. 

 
Hoolduskava on oma iseloomult soovituslik dokument, mis on abimaterjaliks eelkõige kohalikele 
elanikele oma koduümbruse korrastamisel ning on aluseks maahooldustoetuste lepingute 
sõlmimisel. Selle alusel koostatavad lepingud määravad konkreetselt, mida on vaja teha 
toetussumma saamiseks. Maastikuhoolduskava on mõeldud kohalikule omavalitsusele, küla- jm 
seltsidele, turismiettevõtetele, taludele, maaomanikele ja teistele huvitatud isikutele, kellel on 
võimalus dokumendile viidates taotleda erinevatest allikatest projektitoetusi. 
 

Käesoleva töö eesmärk 
 
Töö eesmärgiks on väärtusliku maastiku olemasolu teadvustamine ja kohaliku identiteeditunde 
rõhutamine, traditsioonilise asustus- ja maastikumustri ning muu kultuuripärandi hoidmiseks 
võimaluste leidmine hooldussoovituste andmise kaudu. Maastikuhoolduskava koostamisel 
keskendutakse olemasolevate maastiku- elementide esiletoomisele ja maakasutuse edasisele 
arengule.  
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Ala üldandmed 
 
Ala nimetus:  Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtuslik maastik 
Ala asukoht:  Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald 
Ala nr:  6 
Ala klass:  I 
Ala tähtsus:  riiklik/maakondlik 
Ala pindala:  4500 ha  
Ala tüüp:  Põhiliselt põllumajandusmaastik/küla, sisaldab suuremat veekogu, ajaloolise või 
kultuuriloolise tähtsusega paik, mõisakeskus ja park, loodusmaastik 

 

Ala asukoht 
 

 

Aseri valdHaljala vald

Kunda linn

Sõmeru vald

Viru-Nigula vald

 

 

 
 

Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtuslik maastik asub Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula valla 
kirdeosas. Väärtuslik maastik ulatub lääne-idasuunaliselt läbi valla ja kulgeb siis põhjast lõunasse 
Pada jõe ümbruses kuni Metsavälja külani. 
 
Käsitletaval alal asuvad kas täielikult või osaliselt järgmised külad: Simunamäe, Malla, Kuura, Kutsala, 
Iila, Pärna, Kanguristi, Unukse, Koila, Vasta, Aasukalda, Võrkla, Pada, Samma, Toomika ja Viru-Nigula. 
 
 
Piiride täpsustamine 
 
Väärtusliku maastiku piire täpsustati, kuna maakonnatasandil teostatud piiritlemine toimus tugevalt 
üldistatud mõõtkavas. Piiritletud ala pindala oli 4500 ha. 
Väärtusliku maastiku kui objekti piirid on imaginaarsed ja ei kulge maastikus konkreetsete joontena. 
Sellest tulenevalt muudeti hoolduskava koostamise käigus väärtusliku maastiku piirid 
kumerjoonteks. Maastikule on juurde arvatud Pada jõe ja Kongla oja vaheline kolmnurk Vasta 
mõisast Pärna külani. Lisandunud ala väärtusteks on rohevõrgustik, muinasobjektide esinemine, 
kadastikud ning avanev avar vaade. Piiri on laiendatud ka väärtusliku maastiku idapoolses osas 
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muinasobjektide esinemise, hooldatud traditsioonilise maastiku ning avaneva vaate tõttu. Uue piiri 
kohaselt suurenes väärtusliku maastiku pindala 600 hektarit. 

 

Ala üldkirjeldus 
 
Ala on Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused alateema Väärtuslikud maastikud kohaselt määratud I klassi maastikuks (ala 
tähtsus riiklik/maakondlik). Teemaplaneeringu koostajad on ala hinnates esile tõstnud järgmisi 
väärtusi, mida ka töö koostamisel on vaatluse alla võetud: 

- kultuurilis-ajalooline väärtus; 
- esteetiline väärtus; 
- identiteediväärtus; 
- rekreatiivne väärtus ja turismipotentsiaal. 

 
Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtuslik maastik paikneb osaliselt Põhja-Eesti rannikumadalikul ning 
Viru lavamaal, mis on teineteisest eraldatud Põhja-Eesti paekaldaga. Paekallas asub merest 3 km 
kaugusel ja on piirkonnas mattunud, kuid selgesti jälgitav ulatudes Kuura külas merepinnast 
kõrgemale märkimisväärsed 62 m. Üle metsade avanevad siit kaunid vaated merele. Paekalda 
lähedased ja mujal lavamaal laiuvad kivised põllud ja sarapikusalud peidavad endas arvukalt 
kultusekive ja kivikirstkalmeid. Väärtuslikule maastikule jäävad Malla, Vasta, Pada ja Samma mõisad 
ja endine kihelkonnakeskus Viru-Nigula. 
 
Väärtuslikku maastikku ilmestab Pada jõgi koos harujõe Kongla ojaga. Mõlemad veekogud voolavad 
lavamaa selles piirkonnas sügavates looduslikes orgudes. Osaliselt mattunud Pada ürgoru laius on 
siin kuni 200 m, sügavus valdavalt 7-18 m, nõlvade kalle keskmiselt 25 kraadi. Pada jõgi on looduslik 
lõhejõgi ning on võetud hoiualana kaitse alla. Ajaloolises Pärna külas on säilinud kena tammik. 
Väikeses osas kattub hoolduskavas käsitletud ala põhjas Mahu-Rannametsa maastikukaitsealaga, 
lõunaosas aga Padaoru maastikukaitsealaga. 
 
Siinne maastik kannab hulgaliselt varase inimasustuse märke ja on pikaajalise põllumajandusliku 
kasutuse tõttu avatud ja kauneid vaateid pakkuv. Ala läbib Malla ja Iila külade kaudu Kundast Viru-
Nigulasse kulgenud ajalooline maantee. Mitmekesine pinnamood paekalda ja jõeorgudega, hästi 
säilinud maakasutuse struktuur ning ajaloo- ja kultuurimälestiste rohkus annavad alale kõrge 
turismipotentsiaali. Teedevõrk on siin tihe - maastikku läbivad intensiivse liiklusega Tallinn-Narva 
maantee ja uus Kunda Viru-Nigula tee, suurematest teedest Viru-Nigulast algav tee, mis hargneb 
Koila küla juures kaheks suundudes Mahu külla ja Aserisse ning Padaoru-Sonda tee. 
 
Kohalikule kliimale avaldab mõju mere lähedus – mõõdukalt külm talv, hiline ja jahe kevad, 
mõõdukalt soe suvi ning pikk ja soe sügis, sademete levikut mõjutab Pandivere kõrgustik. Suhteliselt 
tasane ja kõrge pinnamood soodustab tugevate tuulte puhumist. 
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ÜLEVAADE VÄÄRTUSTEST 

Muinasobjektid 

 

Hoolduskavas käsitletava ala maastik on mitmekihiline – siinses paikkonnas on jälgitavad pidevat elu 
tõendavad nähtamatud ja nähtavad märgid. Püsivast inimasustusest annavad tunnistust rikkalikult 
esinevad muinasmälestised: linnused, asulakohad, kalmed, muinaspõllud, hiiekohad, ohvriallikad ja 
kultusekivid. Need on teadaolevad objektid, mis ei tähenda, et see nimekiri on lõplik - midagi võib 
veel avastamata olla, kuid arheoloogiamälestiste täpsustamise ja mõõdistamisega saab tegeleda siis, 
kui selleks vahendeid leitakse. Kunda hiiemäe matmispaiga avariikaevamistel ütles T.Joonuks 
Rakvere Muuseumist, et Põhja-Virumaa on muinasteadlastele väga tänuväärne uurimispõld, sest 
muistseid kalmekohti ja ka külaasemeid on tulnud välja mitmelt poolt Kunda ümbrusest, millest võib 
järeldada, et esimesel aastatuhandel oli siinkandis suhteliselt tihe asustus. 
 
Siinse paikkonna peamine kultuurilis-ajalooline väärtus seisneb muististe suures kontsentratsioonis 
suhteliselt piiratud territooriumil (ca 10 km läänest itta ja ca 10 km põhjast lõunasse, vt kaart 1).   
 
 

                    Kaart 1. 
 
 

Muististe levik pakub andmeid asustuse laadist ja paiknemisest ning märgib kohti, kus olid soodsad 
looduslikud tingimused asustuse püsimajäämiseks ja maaviljeluse arenguks. Eelöeldu on omakorda 
aluseks praegusele kultuurmaastikule, mida me peame väärtuslikuks ja säilitamisväärseks. Alale 
annab identiteediväärtuse siinne pikaajaline inimtegevus, mis on kujundanud täna nähtava 
maastikupildi. Muististe hooldamiseks on tarvis neid esmalt väärtustada ja tundma õppida. 
 
Muistised on ainus allikas, mille kaudu saadakse teadmisi elust pika ajavahemiku vältel alates VIII 
aastatuhande keskpaigast e.m.a. kuni 13. sajandini. Selle perioodi lõpust alates hakkasid ilmuma ja 
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on osaliselt säilinud esimesed kirjalikud allikad. Hoides esivanemate pärandit ja eksponeerides seda 
huvilistele, on võimalik paikkonna ajalugu kasutada turismipotentsiaali väljaarendamiseks.   
 
Põhiliste tegevustena tuleks muinasobjektide ümbruses raiuda võsa ja niita heina. Suuremad tööd 
on võimalik teostada talgute korras. Kõik tegevused ja tööd tuleb planeerida koos 
Muinsuskaitseametiga ja maaomanikega - praktiliselt kõik objektid asuvad eraomanike maal. Vältida 
tuleb tegevusi, mis võivad hävitada muinasobjektide (linnamägede) kultuurikihis säilinud ehitiste 
jäänused ja muutab nende esialgset kuju. Objektid vajavad tähistamist viitade ja infotahvlitega, 
olemas võiks olla ka infovoldikud ja temaatilised õpperajad. Intensiivse külastatavusega kohtades 
tuleb tagada objektide korrashoid (prügikoristus, WC jne).  
 
 
Linnused Iila, Koila ja Pada külas 
 
Linnused olid läänemeresoome hõimude suurimad ja võimsaimad ehitised, mis rajati enamasti 
külade lähedusse, koha ligidale, kus mingi asustus oli olemas või vastupidi – asustus tekkis linnuse 
juurde. Eestis hakati asulaid kindlustama pronksiaja lõpul üle 2000 aasta tagasi, muinaslinnuseid 
hakati rajama meie ajaarvamise alguses, oma lõpliku kuju said linnused pikema aja jooksul, kui 
laiendati nende aluspinda ja tugevdati kaitseehitisi. Linnuste ajalugu lõppes 13. sajandi alguses, kui 
võõramaised ristirüütlitest vallutajad hakkasid nende asemele omi linnuseid ehitama. Enamik 
muinaslinnadest on tekkinud I aastatuhande teisel poolel sh ka Pada I linnamägi, mille hilisemad 
leiud pärinevad 7.–10. sajandist, mil linnamäe ala oli osa ulatuslikust muinasasulast.  
 

 
 
Pada Linnamägi, R. Krikmann 1912. a ERM 

 
 
… sama 1977. a  Muinsuskaitseameti arhiiv 

 
Linnamägesid ähvardab lõhkumine kruusa ja liiva võtmisel, ka piirdetarade ehitamisel või nende 
kohandamisel peoplatsideks. Korduvalt on kruusavõtmise all kannatanud Pada linnamägi ja hiljuti ka 
Kunda hiiemägi. Tuleb vältida tegevusi, mis võivad hävitada linnamägede kultuurikihis säilinud 
ehitiste jäänused ja muudab nende esialgset kuju.  
 
Kalmetel on tihtipeale varasema maaharimise käigus pinnas segi pööratud ja selle läbi kultuurikiht 
hävitatud. Et seda vältida, on muinsuskaitseobjekti kindlaksmääratud kaitsetsoonis (50 m objekti 
välispiirist) keelatud kamara või kattekihi rikkumine (igasugused kaevetööd, ehitamine, puude või 
põõsaste istutamine, väljajuurimine, varjatud või varjamata juhtmete paigaldamine). Kavandatavad 
tööd muinsuskaitse all olevate objektide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada Lääne-Virumaa 
Muinsuskaitseametiga. 
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Aeg-ajalt on kokku ostetud põllukive (nt 2006 aastal) eesmärgiga sadamarajatisi ehitada. Sellisesse 
tegevusse tuleks suhtuda suure ettevaatlikkusega, et väärtuslikke kiviaedu või piirikive mitte 
hävitada. Ühekordne, tihti kokkuostjate poolt pakutav ebaõiglaselt väike tasu ei ole võrreldav mälust 
ja maastikust kadunud märgiga. 
 
Arheoloogiamälestiste kaitse tagamiseks ja nende kahjustamise vältimiseks teavitatakse 
maaomanikke Muinsuskaitseameti kaudu ja paigaldatakse muististe juurde tähised, mis samas 
annavad teavet ka möödakäijale. Maaomanikud peavad lubama jalgsi juurdepääsu nende maal 
asuvate muinsuskaitseobjektide juurde päikesetõusust päikeseloojanguni. 
 
Tuleb jälgida, et objekte ei maeta kivide või prahi alla, et ei varjataks vaadet neile ega lastaks neid 
umbrohtu ja võssa kasvada, kord aastas tuleks objekti ümbrust niita ja prahist puhastada. Hooldatud 
muistis on tunnistus meie esivanemate ja nende loodud kultuuri vastu.  
 
Ohvriallikate ligiduses tuleb ettevaatlikult suhtuda nendega piirnevate alade veerežiimi muutmisse 
ja kuivendamisse. Allikaala tuleb vähemalt 5 m raadiuses kaitsta kahjustamise eest, nt Lähtoru allika 
ümbrus Koila külas tuleb puhastada sinna puistatud prahist ja põllukividest. 
 
 

 
 
Lähtoru allika ümbrus Koila külas 

 
 
Asulakoht võsastuval heinamaal Samma külas.  

 

 
 
Linnamägi (Keldrimägi) Iila külas  
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Neemikupealne Iila Linnamäel 
 

Haabadega võsastuv ala Iila küla linnamäel (Keldrimägi) vajab kiiret puhastamist. Nagu siin, nii ka 
mujal objektide juures alustatud töö ei tohi olla ühekordne - kord aastas on vajalik ala üle niita või 
trimmerdada. Suuremad tööd on tõhusam teha talgute korras, muinsuskaitseseltsi ja teisi huvitatud 
inimesi appi kutsudes. Töödeks sobivaim aeg on sügis, kui lehed on langenud või varakevad, kui 
puud ei ole veel lehtinud.  
 
Objektide korrashoid nõuab pidevad tööd ja nende eksponeerimiseks on vajalikud viidad ja 
infotahvlid. Muinsuskaitseametiga koostöös on võimalik paikkonna tutvustamiseks turismi ja õppe-
eesmärkidel planeerida temaatilist nt 4-5 km pikkust matkarada, jalgrattarada 10-20 km. Edaspidise 
tegevuse käigus on vaja kokkulepet kas maaomanikuga või mõne teise isikuga objektide ümbruse 
korrashoiuks, sest külastajatest kipub maha jääma prahti. 
 
Muinasobjekte ohustavad: Iila ja Pada linnamägede võsastumine, niitmata hein; Koila linnamäele 
objektide ehitamine; Samma asulakoha võsastumine; Padas ATV-dega sõitmine; Lähtoru allika 
põllukivide ja vana heinaga risustamine; põllult korjatud kivide puistamine kalmekohtadele. 
 
 
Asulakohad, muinaspõllud, kalmed  
 
Looduslikest tingimustest - eelkõige vee ligidusest, maastiku iseloomust, põllualade paiknemisest ja 
muudest teguritest olenevalt on inimene leidnud sobivaimad kohad, kuhu pikemaks ajaks peatuma 
jääda. Arheoloogilise leiumaterjali rohkus maastikuhoolduskavaga hõlmatud piirkonnas annab 
tunnistust selliste tingimuste olemasolust, kindlaks on tehtud muistne asulakoht Kutsala, Vasta, 
Koila, Võrkla, Pada, Toomika ja Samma külas.  
 
Inimasustuse varajased jäljed ei ole tavaliselt nähtavad, nad tulevad ilmsiks arheoloogiliste 
uurimistööde ja väljakaevamiste tulemusena. Tavaliselt asuvad muistsed põllud õhukese 
huumusekihiga liivastel, kruusastel või paepealsetel muldadel, mis maakerke ja põhjavee taseme 
languse tõttu on muutunud põuakartlikeks (nt Iila, Vasta ja Kutsala külas). Käsitletavat ala läbib 
Põhja-Eesti paekallas, kus klindiservast sisemaa poole on levinud viljakad rähkmullad. 
 
Alates 11. sajandist võeti tarvitusele paremad tööriistad, ulatuslikumaks kujunes kaubitsemine nii 
maad mööda kui üle mere. Meie ajaarvamise alguses oli arenenud maaviljelus, mis muutus 
tähtsamaks asustust suunavaks tegevusalaks, hakkasid tekkima paiksed külad koos nende juurde 
kuuluvate põllumaadega. Paikkondades, kus leidus soodsamaid tingimusi koduloomade pidamiseks, 
arenes ka söödaviljelus kiiremini. On võimalik, et just nendel aladel tekkisid söödamaast suhteliselt 
varakult esimesed algelised põlispõllud. 
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Kutsala küla muinaspõldude mõõdistamine, aprill 2007. a 

 
Kutsala küla muistsete põldude puhul (I at e.m.a) on tegu enamasti küll märkidega 
põllukivihunnikutest ja väiksematest või suurematest põllupeenardest, kuid nende asend reedab 
ruudukujuliste maalapikeste olemasolu maaharimise ajal. Arheoloog Tõnno Jonuks on 2007.aastal 
teostanud Kutsala külas muistsete põldude mõõdistamise ning koostanud ala kohta skeemi (lisa 1). 
 
Matusepaigad kalmete näol annavad ettekujutuse sotsiaalsetest suhetest ühiskonnas ja on 
lahutamatult seotud inimasustusega. Teada on kivikalmeid Malla (Kuura), Koila, Pada ja Viru-Nigula 
külast. II–IV sajandist p.Kr. pärit Iila kivikalme on suurimaid tarandkalmeid Eestis (68 x 13 m), kust 
on leitud luustike kõrval II sajandist pärinevaid metallesemeid ja keraamikat, maetud on sinna veel 
hiljemgi X – XI sajandil.  
 
 
Hiied, kultusekivid, ohvriallikad 
 
Hiied ehk pühad puudesalud olid muistsete eestlaste tuntuimateks kultusekohtadeks. Hiite maa-ala 
ja objektidega seostub ohverdamine, palvetamine, ravitsemine või muu usuline tegevus, sellele 
viitavad pärimuslikud ja ajaloolised andmed. Hiiepuudeks olid tavaliselt tammed, pärnad, pihlakad, 
jalakad, harvemini okaspuud. 17. sajandi lõpul, kui kirikuõpetajad alustasid hiite vastu eriti aktiivset 
võitlust, raiuti osa pühi puid lihtsalt maha. Rahva mälus on hiied aga visalt püsinud kui pühad kohad, 
mille asupaika ja tähendust on edasi antud põlvest-põlve. Maavalla Koda on tänapäeval aktiivselt 
tähelepanu juhtinud hiite olukorrale ja kaitse vajadusele.  
Hiies tuleb hoida paiga rahu. Suure külastuskoormuse korral võib kannatada loodus: liigse 
tallamisega kahjustatakse allikale viivat teerada, jäetakse maha prahti, puudele seotakse ohvrianniks 
sobimatust materjalidest linte.    
 

Samma külas Pada jõe ürgoru kõrgel liivasel vasakkaldal asuv hiis on kahe hektari suurune enam-
vähem neljakandiline maa-ala, kohalik rahvas kutsub kohta Tammealuseks. Rahvapärimuste järgi 
kasvas Samma heinamaal suur tamm, mille ümbert 3 meest kätest kinni hoides sai võtta. Tammele 
olnud aed ümber tehtud, et püha puud ei rüüstataks, tammes arvatud jumal elavat. Ka Iila külas on 
teada Hiiemägi ja Taaratammik ning Võrkla külas ohverdamiskoht Salumägi, püha hiis, need nimed 
viitavad esivanemate kommetele teatud kohti pühaks pidada ja seal ohverdamas käia. 
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Tihti asuvad hiite ligiduses ka ohvriallikad, nende austamine on seotud usuga vee tervendavasse 
jõusse. Kõige rohkem leidub nn silmaallikaid, neisse ohverdati eelõige ehetelt või rahalt kaabitud 
hõbedat aga ka raha, helmeid ja muid asju. Samma hiies Pada jõe ääres voolavad kaldast välja kaks 
allikat - Parandusvee- ehk Raviallikas on vähese veega, kuigi voolab kokku kolmest lättest. Roosta-
allikas on alati veerohke ja seal võib aimata vanu rakmeid. Koila linnamäe allikas (Silmaallikas, 
Pühaallikas) avaneb Pada ürgoru vasakpoolse kitsa sügava lisaoru alguses ja Lähtoru allikas 
ohvriallikana Pada jõe paremal kaldal. Iila küla ohvriallikas asub Hiiemäe vahetus läheduses ca 100 
meetrit põhja pool. 
 

   

 
 
Lähtoru allikas Koila külas 

 
Hiiemäe allikas Iila külas 

 
Kivikultuse mitmesugused vormid ulatuvad Eestis vähemalt I aastatuhandesse e.m.a. Väikeselohulisi 
kultusekive on arheoloogiliselt dateeritud vanimaiks. Kutsala küla muistsetel põldudel ja sellega 
piirneval alal on teada 24 kultusekivi, Vasta mõisast ca 600 m kirdesse jääval alal ligistikku 17 
kultusekivi. Iila külas on ohvrikivi Ellukivi, pärimuste järgi olevat kivile ohverdamisel olnud 
tervendav tagajärg. 
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Kultusekivi Mustkivi Malla külas 

 
 
Ohvrikivi Ellukivi Iila külas  

 

Ohvrikive on hävitatud palju eelmise sajandi teisel poolel ja käesoleva sajandi alguses, mil kive 
kasutati ehitusmaterjalina, osa kividest on purustatud või teotatud ka usulistel põhjustel ristiusu 
vaimulike algatusel.  
 
Kive on põldude puhastamise eesmärgil ära veetud juba eelmistel sajanditel, kuid kõige rohkem 
hävines neid kolhoosikorra ajal 1960. aastatel laialdaste maaparandustööde käigus. 
Käesoleval ajal on peamine kultusekivid tähistada, et teadvustada nende olemasolu, puhastada kivid 
võsast ja prahist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teed 

 

Võib arvata, et tänapäevalgi asub suurem osa teedest väärtuslikul maastikul oma algsel joonel või 
selle vahetus läheduses. Ühe või teise tee tähtsus ja kasutamise intensiivsus on sõltuvalt asulate 
tekkest ja hävimisest, kaubavahetusest, postikorralduse arengust ning muudest teguritest tingituna 
aegade kestel muutunud. Asjaolu, et maastikul asub lõike, kus teede kulgemisjooned pole oma 
asukohti aastasadade jooksul muutnud, annab teedele ajaloolise väärtuse.  
 
Tee oli ja on ka veel praegu sotsiaalse suhtlemise paik, kus kokku said naabrid ja vankrilt maha 
tulemata mõne sõna vahetasid. Teed mööda oli oodata tulemas sitsikaupmeest või autolavkat või 
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bussi, mida paljudes külades enam läbi sõitmas ei näe. Tee äärde viidi piima puki otsa ja kuulati 
uudiseid piimaautot oodates, sinna minnakse täna ka posti järgi.  
 
Piimapukid meenutavad aegu, kui paljudes majapidamistes peeti paari lehma ja piimaauto käis ringe 
tegemas. Piimapukke ei vajata enam, pole enam lehmapidamist ja metsaheinamaa lapid on lepavõsa 
täis kasvanud, ka euronõuded on liialt karmid, et loomadega jännata. Teeristil on aga mõni 
piimapukk möödunud aja märgina alles, mis vääriks säilitamist. 
 
Eesti maapiirkondade maastikule väga iseloomulik ja armas element on postkastide read hoonete 
seintel. Omamoodi on see nähtus seotud ka teedega – paiknevad postkastikogumid ju kõige enam 
käidavates ja teede poolest rahuldava ligipääsuga kohtades. 
 

 
 
Vanal piimapukil on täita vaid postkastide hoidmise 
kohustus 

 

 
 
Postkastide kogum hoone seinal Koila külas

 
Teedel on ka maastikuesteetiline väärtus: maastike ilu vaadeldakse põhiliselt teedelt, neil liikuja pilk 
püsib suurema osa aega teel; teed oma loogete, nähtavuse või varjatusega on jõulised 
inimtekkelised maastikuelemendid (Parts, 2002). Vaatlusalusel väärtuslikul maastikul on 
õgvendamata teelõike Kuura, Iila, Koila, Pada, Aasukalda, Unukse jt külades, mis maaliliselt 
looklevad maastikus, kus vaateväli on avatud ja pilk kaugusesse ulatub. Viru-Nigula üldplneeringu 
kaardile on kantud kaunid teelõigud Linnuse-Malla-Iila-Kanguristi-Vasta teel 12,6 km, Unukse-Mahu 
teel 5,7 km, Samma-Metsavälja teel 3 km. Nendelt teelõikudelt avanevad vaateid tuleb hoida 
avatuna. 
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Vaade Malla-iila teelt põhja poole                                               
 
 

 
 
Vaade sillakohale üle Pada jõe 
 
 

 
 
Teelõik Iila külas 

Maastikuhoolduskavas käsitletud alal on teedevõrgustik praktiliselt muutumatuna püsinud mitu 
sajandit, mis on oluline ajalooline väärtus. Samuti näitab see kultuurmaastiku lahutamatute 
elementide õuealade, põllu- ja heinamaade, muude tähtsate sõlmpunktide-sihtkohtade jätkuvalt 
samal kohal püsimist, mis on stabiilse elutegevuse aluseks. Korrashoitud ja hooldatud teed on 
aluseks ka turismipotentsiaali väljaarendamisele.  
 
Põllumajandus oli peamine tegur teedevõrgu arengus. Kui inimene paikseks jäi ja maad hakkas 
harima, tuli põllupinda pidevalt laiendada - sellise tegutsemise tulemusena hakkas asupaikade 
ümber maastik muutuma. Tee kuulus loomulikul moel maakasutuse juurde, tee kulges 
ohverduspaigale, veekogu äärde, põllu- ja karjamaale, naabrite juurde, kirikusse, veskile, kõrtsi, 
sadamasse. Küladevaheliste suhete arenedes, külakogukondade väljakujunemisel ja kihelkondade 
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tekkimisel kujunesid välja ka külade sisesed, külade vahelised ja kihelkondlikud teed. Tähtsamate 
ühendusteede võrk kujunes ajaloolaste ja arheoloogide arvates välja juba muinasajal.  
 
Küla areng sõltus maastikulistest ja mullastikulistest tingimustest ning maaharimise iseärasustest. 
Põllud ja muude kõlvikute paigutus, kasutatud maaviljeluse süsteem, looduslikud ja piirkondlikud 
olud määrasid teede asukoha ja teejoone kujunemise. Teed kulgesid oja-, jõe- ja merekallastel, 
samuti mäeseljandikel, kogemuste põhjal valiti teekohaks kõvema pinnasega kõrgemad paigad, 
soodest püüti mööda minna. Seega mõjutavad teejoonte kulgu maastiku erinevad omadused.  
 
Maastikus esilekerkiv Põhja-Eesti paekallas on olnud liiklemiseks sobiv koht. Madalate veekogudena 
suhteliselt sügavas orus asuvad Pada jõgi ja Kongla oja olid läbitavad koolmekohtadest. Hiljem 
ehitati jõgedele ja ojadele tugevad tahutud palkidest käsipuudega sillad, mis toetusid kärgkastidele.  
 
 

 
 

Vana teelõik Iila külas piki pankrannikut 

 
Keskajal ehitati kirikud võimalikult kihelkonna keskele olemasolevate teede äärde või lähedusse. 
Kirikute – alevite asukohti saame tänapäevalgi käsitleda kui teedevõrgu sõlmpunkte. 13. sajandil 
ehitatud Viru-Nigula kirik jääb Narva maanteega piirnevale alale - sellest lähtudes võib ette kujutada 
siinse teedevõrgu tõenäolisi liiklussuundi. Oma osa teedevõrgu kinnistamisele on andnud mõisate 
kujunemine ja sealt lähtuv liikumine küladesse. Suuremal või vähemal määral kasutati kohalikke 
ühendusteid või suuremate teede kõrvalharusid, millest annab tunnistust vanadel kaartidel kajastuv 
informatsioon, need teed sidusid suure teega kaugemaid alasid. Kõige rohkem oli viimaste hulgas 
kirikuteid, millede hooldustöid juhtis ja kontrollis kiriku vöörmünder. Osa küla teedest oli kasutuses 
sessoonselt, näiteks heinamaadele viivad teed, mida kasutati suvel heinateo ajal või talvel, kui hein 
külmunud maaga talusse veeti.  
 
Tallinn – Narva maantee 
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13. sajandil olid tähtsamate asulate vahel suuremad ühendusteed. Tallinnast itta viis Viru tee. 13. saj 
algul maitsi otseteed Tallinnast Narva suunas arvatavasti veel ei olnud, seda asendas vee-tee piki 
rannikut. Kindel maismaaühendus võeti sellel suunal kasutusele Hansa ajal, kus tee Pada linnamäe 
juures oli üks läbisõidetavatest punktidest. 
 

 
 

Tee Pada Linnamäe juures 

 
1709.a. oli Tallinn-Narva suunal kaheksa postijaama: Jõelähtme, Kahala, Läsna, Põdruse, Võrkla, 
Varja, Voka ja Vaivara. Suurte postijaama-ansamblite väljakujunemisega 18. saj keskpaigas muutusid 
aga postijaamade asukohad – nt Võrklast viidi postipunkt üle Pikaristile. 1846. aastal jõustusid kreisi- 
ja kirikutee kohustused. Kreisiteede alla kuulusid postiteed ja postiliikluseta suuremad teed. 
Ettekujutuse postiteede kulgemisest piirkonnas saame 1861.a. väljaantud kaardilt Charte von den 
Kirchenvegen des Kirchspiels Maholm ( väljavõte kaart 2, lisa 2). 
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 Kaart 2. 

 
 
1699. a pärineval Loobu-Narva teeskitsil on märgitud Viru-Nigula (Maholm) kirik ja Maarja kabel 
(Marien Capel), mis näitab, et koht oli tähtis orientiir ja peatuspaik.  
 
Viru-Nigula – Mahu tee 
 
Viru-Nigula – Mahu tee suundub sisemaalt mere äärde, läbib piirkonda Koila, Unukse ja Pärna 
külades. Mahu rannas on aastasadu tegeldud rannakaubandusega,  Mahu Kaupsaare sadama 
asukoht on kaitstud läänetuulte eest ning kohta on peetud ilmastikukindlaks. Sadama ametliku 
eksisteerimise algus oli 1766. aastal, 1930-aastatel oli sadama kõrgaeg, kui peeti silgulaatasid, kus 
maamehed viljakoormatega kaupa tulid tegema. Silgukauba pakkujate soomlaste teekond ulatus ka 
sisemaale kaugematesse küladesse. 
 
Esimesed dokumentaalselt tõestatud materjalid kinnitavad soome talupoegade purjetamist 
Mahusse ja Toolsesse vastavalt 1431. ja 1437. aastal, kuid kindel on see, et tegelikult algas 
kaubavahetus palju varem, kui püsiva asustuse ja põlluharimise tekkimisega kaasnes kaubavahetus 
naabritega. Yrjö Tuomala (sündinud 1910. a) Tütarsaarelt on meenutanud: kolm korda suves viidi siit 

kalu Mahusse ja Port-Kunda. Saabunud Virusse, jäeti laevad ankrusse. Sõideti paatidega randa, 

tervitati sõpru. Igal majal olid oma sõbrad, kas Pärna, Unukse, Koila, Orumõisa, Sämi, Aarla, Kabala 

või Miila külades.  
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Mahu tee Unukses vaatega põhja poole 
 

 
Viru-Nigula – Kunda maantee 
 
Vana tee Viru-Nigulast Kundasse läheb Vasta, Kanguristi, Iila, Kuura ja Malla külade kaudu mööda 
Põhja-Eesti pankrannikut. Veel 40 aastat tagasi sõitis Tallinnast tulev buss sama teed, 1960. aastate 
lõpus rajatud uus maantee tõrjus selle suuna kõrvale. Praegu käib kord nädalas vaid kaubaauto ja 
teed kasutavad peamiselt kohalikud elanikud. 
 

 
 

Nn uus Kunda-Viru-Nigula tee 
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Ajalooliselt huvipakkuv on Viru-Nigula kalmistu ees, Malla mõisa ja Viru-Nigula pastoraadi juures 
lühikestel teelõikudel säilinud  endisaegne  munakivisillutis, mis väärib säilitamist. Malla mõisa 
kuivati juurde viiv nõlvakule rajatud tee on ajale vastu pidanud ja ilmastikukindel – vihma- või 
lumesulamisveega stabiilne. 
 
 

 
 
Teelõik Malla mõisa juures  

 
 

 
 
 
 
 
Munakivisillutisega teelõik Viru-Nigula pastoraadi juures 

Veskikohad ja sillad 
 
Enne sildade rajamist tekkisid esimesed teekohad jõgede koolmekohtadele, mida  oli võimalik jalgsi 
läbida.  Teed on tekkinud vajadusest kuhugi välja jõuda, näiteks veskile, mille asukoha määrasid jõe 
looduslikud olud ning kus oli veskipaisu rajamiseks soodne asukoht. Pada jõel oli kümmekond 
veskikohta, millest alles on tervikliku hoonena üks – 1902. aastal ehitatud rahva seas kutsutud nn 
Bökleri veski Unukse külas (kunagise veskikoha omaniku Bõckleri nime järgi). Veski õue tee enam ei 
läbi, kuid vana sillakoht on  nähtav. 
Aasukalda külas on alles tee, mis viib üle jõe endise veskikoha juures, kuid veskist on alles vaid vare. 
Varemetes on ka Pada küla vesiveski.  
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Vaade Aasukalda külas kunagi veski juurde viivale teele   
 

 
 
Sild ja Asoveski varemed 

 
 
 

Pada jõest ja Kongla ojast ülekäiguks on kümmekond silda, mis on vastupidavad, kuid mille piirded 
on ebakindlad või puuduvad hoopis. Ülekäiguga külgnevatelt teelõikudelt on pealetungiva võsa tõttu 
nähtavus vastutulevatele sõidukitele piiratud  ja vaated suletud. Küllaltki heas seisukorras on  sild 
Samma külas üle Pada jõe. 
 

 

 
 

Sild Samma külas üle Pada jõe 
 
 

 
Maastikuhooldustööd 
 
Ilus teelõik tähendab, et teelt on maastik vaadeldav ja tee on vaheldusrikas. Auto või rattaga sõites 
või jalgsi kõndides on pilk sageli teelt eemale suunatud, vaadete säilimiseks ja avamiseks on 
vajalikud võsaraietööd teedega piirneval alal. Kui nähtavus on piiratud, on ka liiklemine ebamugav ja 
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ohtlik. Tähtis on, et võsaraieks tehtud pingutused poleks ühekordsed ja jätkuksid võsa täieliku 
hävinemiseni.  
 

 
 
Tee Pärna külas, mille äärest võsa raie teeks maastiku 
paremini vaadeldavaks  

 
 

 
 
Võsastunud teelõik Kongla oja juures Iila külas 

 
 
Lõpuleviimata korrastustööd teega piirneval alal Iila 
külas Kongla oja juures 

 

 
 

 

Vajalik on sildade ja nende ümbruse korrastamine, sildade juures vaadete avamine.  Huvitavate 
maastikuliste üksikelementidena väärivad esiletõstmist teeäärsed vanad maanteepostid, mis kunagi 
olid paigutatud praktilise otstarbe pärast. Teepostid vääriksid püsti tõstmist klindipealse tee ääres 
Iila külas ja Kongla oja silla juures, ka Pada külas vana maanteesilla juures. Suve jooksul on vajalik 
nende ümbrust niitmise läbi korras hoida.  
Üksikut puud esile tuues (nt tamm Iila külas) ja tema ümbrusest võsa eemaldades saab anda teelt 
avanevale vaatele lisaväärtuse. 
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Teepostid Iila külas, mis vääriksid maastiku- 
elemendina väljatoomist-püstitõstmist 

 

 
 
Teepostid Padaoru silla juures 

 

  
 
Tamm Iila-Kutsala tee ääres  

 
Tähelepanu tuleks pöörata teeäärse maastiku hooldamisele - ka teede hööveldamisel ja teeremondi 
käigus tee lähiümbrusse tekkivad pinnasekuhilad tuleb siluda.  Teelt vaadeldavad häirivad objektid 
tuleks korrastada (karjalauda ümbrus Vasta külas, haavapuitmassi jääkide hunnikud eemaldada või 
laiali lükata). Olemasolevaid looklevaid teid ei tohiks õgvendada. Uute hoonestusalade tekkimisel 
tuleks vältida olukorda, kus maastikuilme võidakse rikkuda hoonete juurest peateele rajatava sirge 
teelõiguga, uued teed tuleb loogiliselt maastikku sobitada. Vana teelõik Iila küla klindipealsel on 
väärt säilitamist, kui tükike ajalugu. 
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Asustus, külamaastiku kujunemine  

 
Looduslikest tingimustest ja muudest teguritest olenevalt asuvad külad kitsamal või laiemal alal, 
taluõuede asetsus sõltub maastiku iseloomust ja sobivate põllualade paiknemisest. Elamud püstitati 
põldude suhtes kesksesse kohta, kust ligipääs kõigile majandatavatele aladele oli võrdselt soodne. 
Põhja-Eestis esinesid külatüüpidena  sumbkülad, kus talud asetsesid korrapäratult kobaras koos nt 
Pada, Koila, Kuura küla,  ridakülad, kus taluõued asusid ridastikku ühel pool teed nt Võrkla küla ning 
ahelküla, kus talud asetsesid küll ridastikku, kuid mõningaste vahemaadega üksteisest eemal nt Iila 
küla. Sumbjate külade ühiseks tunnuseks on õuede korrapäratu paigutus nii üksteise, loodusvormide 
kui ka kõlvikute suhtes. Rida- või ahelkülad asetsesid tavaliselt mõne voore või muu pikliku 
kõrgendiku veerul. Õuealad asusid ühel pool talusid ühendavat teed, vastu karja- ja heinamaid. 
 
13. sajandist pärineva ajalooallika, Taani hindamisraamatus esitatud külade loendi järgi langes 
Virumaa asustuse pearaskus maakonna põhjaosale, nagu juba vanemal rauaajal. Selle aja külade 
välise ilme, talude paigutuse ega külade üldise planeeringu kohta täpseid andmeid pole. 
Väärtuslikule maastikule jäävatest, Mahu kihelkonna küladest on 13. sajandil alguses nimetatud 
Samma (Samma 6), Võrkla (Waerkaela 15), Viru-Nigula (Akedolae 11), Vasta (Uvastkaethae 8), 
Kutsala (Kuscaelae 12), Malla (Mallula 5), Iila (Ydiala 25), Unukse (Vnox 9), Koila (Kokael 40), Pada 
(Padagas 40). Sulgudes on antud Taani hindamisraamatu kirjaviis ja adramaade arv. 40 adramaad oli 
tolle aja kohta väga suur küla, kas ka talusid niipalju oli, on raske kindlaks teha. 
 
 

Ajalooline kaardianalüüs 

 
Kaardianalüüs põhineb säilinud ajalooliste kaartide ja tänapäevaste kaartide võrdlusel. Analüüsi 
eesmärgiks on kirjeldada asustuse ja maakasutuse muutusi ehk siis muutusi ühiskonnas, mis 
kajastuvad ka maastikus. 
 
Kaardianalüüsil kasutati järgmisi kaarte: 

1. Im Gouvernement Estland, Kreise Wierland und Maholmschen Kirchspiel Belegenen 
privatgutes Waschel mit Unnuks (1881)  

2. Vene üheverstaline kaart (1897-1900, M 1:42 000)  
3. Eesti topograafiline kaart (1930-1931, M 1: 25 000) 
4. Eesti põhikaart (1980-1990, m 1: 10 000) 

 
Vaatluse all olid: 

1. Teedevõrgustiku areng 
2. Maakasutuse muutumine 
3. Asustuse muutumine 
4. Veekogud, maaparandussüsteemid 

1881. aasta 
 
Kaardil nähtav ala hõlmab maastikul Viru-Nigulast peamiselt loode ja põhja poole jäävat osa Kongla  
oja ja Pada jõe vahel. 
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Kaart 6. Väljavõte kaardist Im Gouvernement Estland, Kreise Wierland und Maholmschen Kirchspiel Belegenen 
privatgutes Waschel mit Unnuks (1881)  

 

 
Teedevõrgustik on loetav Viru-Nigulast Pada, Iila, Vasta (Waschel), Unukse-Pärna suunal. Tee Kunda 
suunal läheb läbi Nugeri küla. Praeguses asukohas Kongla oja ületav sillakoht ei ole kaardile kantud, 
paistab, et jõge on ületatud allavoolu, kus kalda-astang lõppeb.  
 
Maakasutus. Põllumaade paiknemine on selgelt nähtav Viru-Nigulast loode-, põhja- ja kagu pool, 
Kongla oja paremkaldal, Pada jõe paremkaldal Pärna külas. Heinamaad on märgitud nimeliselt: nt 
Umeri, Tagajäo, Kaasiko ja Ije heinamaa, Maago  ja Lassi niit, ka Pada jõega piirnevad alad on 
märgitud heinamaana.  Metsa-alad Vastast põhja poole kannavad nime Põlendiko, Aro ja Maagoniidi 
mets. Eristatud on lehtpuumetsad ja raba-alad. 
Kaardilt on näha kindlaltpiiritletud krunte nii põllumaade kui ka heinamaade osas, piirid on üldiselt 
sirged ja väheliigendatud.  On ka väiksed jagatud maalapikesi nn ühised kapsaaiad Awik aed ja Aro 

aed. 
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Asustusest on suuremate üksustena märgitud Vasta ja Unukse mõisad, Viru-Nigula kirik (Kirche 
Maholm) ja Maarja Kabel on tähistatud tagasihoidliku ruudukesega. Pada jõe paremkaldal on Koila, 
Linnamäe, Aso ja Lassi maaüksused. Pärna külas Adrika ja Pärna, Kongla oja paremkaldal Kongla, 
Toro, Koka, KIwistiko talukohad. Taluperede kõrval on nt Kanguristi külas ka mõisavabadike kohad (-
küla) Lostreiber Dorf märgitud, kus igale perele terviklik põllukrunt oli eraldatud. Märgitud on  
metsavahikohad nt Buschwähter Otto ja Katko. 
 
Veekogud Pada jõgi ja Kongla oja voolavad suhteliselt sügavas orus ning tulenevalt piirkonna 
geograafilistest iseärasustest ei muuda nad oma voolusängi. Jõkke suubuvad mõned ojad ja kraavid. 
 
 
20. sajandi algus 
 

       Kaart 7. Väljavõte vene üheverstalisest kaardist  

 
Teedevõrgustik on väljakujunenud üldjoontes samasugusena nagu tänapäeval teame, nt tee Iila 
külla läheb praeguses asukohas üle Kongla oja. Erinevusi siiski on:  ühendus Iila ja Pärna külade vahel 
on Kongla oja paremkaldalt, mitte praegusest asukohast, tee Kalvi suunal läbib veel Koila küla, Narva 
maantee on õgvendamata ja kulgeb läbi Padaoru, rajamata on otsetee Viru-Nigula ja Kunda vahel 
 
Maakasutus. Kutsala küla ümbruses, klindi all Iila külas on lagedat ala näha rohkem, kui tänapäeval. 
Praegune metsamaa Kongla oja ja Pada jöe vahel on suuremas osas soine heinamaa, maastik Pada 
külas jõe vasakul kaldal on vähem metsane, kui tänapäeval. Üldiselt on maastik klindi ümbruses 
Malla-Iila külade joonel ning Viru-Nigula-Vasta-Unukse kandis avatud ja lage. 
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Asustuses on märgitud Malla, Vasta, Pada ja Samma mõisad. Kuura ja Koila külade hoonestus on 
iseloomulikult sumbkülale kobaras koos, Iila ja Võrkla külades ahelana ühel pool teed. Pärna, 
Unukse, Kutsala ja teistes külades on asustus üldiselt samal joonel kui tänapäevalgi. Näha on 
vabadikukohad Kutsala, Kanguristi ja Unukse külas. Kohanimi Vanaveski Pada oru juures viitab veski 
olemasolule, kaardilt ei ole see siiski  tuvastatav.  
 
 
1930. aastad 
 

 
 

  Kaart 8. Väljavõte Eesti topograafilisest kaardist 1930-31. a 

 
Teedevõrgustikku on lisandunud Iila ja Pärna küla vaheline tee, mida praegu kasutatakse.   
 
Asustus on muutunud tihedamaks. Juurde on rajatud palju uusi talukohti nt Kutsalasse, Kanguristile, 
Malla-Iila kanti, Vasta ja Viru-Nigula külade vahele, Võrklasse. Kutsala külast põhjapoole jäävat kanti 
märgitakse Vabatkülana tõenäoliselt vabadikukohtade tõttu. Kaardile on kantud kümmekond 
toimivat veskikohta, mis näitavad majanduse tõusuteed.  
 
Maakasutus. Pada jõe ja Kongla oja vaheline ala on hakanud metsastuma. Klindiastangu ja 
Murakasoo, Kutsala ja Kanguristi külade vahele, ka Võrkla külast põhja poole jäävale soisele alale on 
märgitud heinaküünid. Maastiku üldpilt on avatud ja põllu- ning heinamaad jätkuvalt intensiivses 
kasutuses. 
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Kuivenduskraave on rajatud sooheinamaadele klindist lõuna poole, klindieelsele alale on rajatud on 
Kuura peakraav. 
 
 
Maastik tänapäeval 
 
Teed on õgvendatud Pada, Koila ja Unukse külades, 1960. aastatel on ehitatud  otsetee Viru-Nigulast 
Kundasse. 
 
Asustusest on kadunud erinevatel põhjustel hulga talukohti ja vesiveskid. Samma mõis on 
varemetes, ülejäänud mõisate mitmed kõrvalhooned samamoodi. Paljud endised talukohad on 
kasutusel suveperioodil, kuid  peamine on see, et hoonetel on omanik, kes neid korras hoiab.  Peale 
ühismajandite hääbumist on kasutusest välja jäänud nii mõnedki karjalaudad. Viru-Nigula küla on 
kasvanud kohaliku elu keskpunktiks.  
 
Maakasutus, maastikupilt. Enamik eelpool käsitlemist leidnud põllu- ja heinamaadest on 
tänapäevalgi kasutusel ja see on tähelepanuväärselt positiivne. Maastik klindijoonel ja Pada jõe 
kõrgetel kallastel on avatud. on alad Lisandunud on uued tehiselemendid, mis silma paistavad: 
elektriliinid, Flexa tootmiskompleks, Tüükri tuulepark ja haavapuitmassi tehase hooned. 
 

 
 

Flexa tootmishooned ja laoplats 

 

 
 
Elektriliinid kui maastikumärgid 
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Estonian Cell haavapuitmassi tehas 

Hooned 

Hooned moodustavad põllumajandusmaade kõrval kultuurmaastikust kõige kergemini märgatava 
osa - olles iseloomulikud just sellele paikkonnale, kus nad asuvad.  
 
Maastikus domineerinud ehitised 
 
Tähelepanuväärseimad maastikus domineerivad ehitised käsitletud väärtuslikul maastikul on Viru-
Nigula Maarja kabel ja Viru-Nigula kirik. Maamärkidena toimisid ka mõisakompleksid (Malla, Vasta, 
Pada, Samma). Omaaegsed tähised olid ka tuuleveskid Malla, Vasta ja Iila külas - kahest esimesest 
on alles veski kehandid, Iilas vaid asukoht. Tänapäeval hakkavad silma ja mõjutavad maastikupilti 
käsitletud alale paistvad Kunda tööstushoonete korstnad ja nende suits ning uute objektidena 
Estonian Celli haavapuitmassi tehase hoone ja Tüükri tuulepargi tuulikud. Tuulepark on olulise 
mõjuga ruumiline objekt, mille rajamisel ei ole kõiki keskkonnamõjusid osatud arvestada - näiteks 
ulatub Pada küla õuealadele elanikke häiriv liikuv rootorilabade vari. 
 

 
 

Malla mõisakompleks 

 
 

Vaade Vasta küla muinasajaloost laetud väärtuslikele põldudele, taustal Tüükri tuulepark ca 3,5 km kaugusel 
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Arvestades, et pika aja jooksul enne II maailmasõda, elas suur osa rahvastikust maal ja peamine 
elatusallikas oli põlluharimine ja karjakasvatus, olid hooned toonases lagedas maastikus tänasega 
võrreldes tunduvalt paremini märgatavad. Sakraalhoonetel ja mõisahoonetel oli maastikus kanda 
tugev ideoloogiline roll võimusümbolitena – nende muljetavaldav välimus pidi aitama maarahvast 
allutada ja valitseda. 
 

 
 
Maakivist Malla mõisa tuuleveski 

 

 
 
Paekivist Vasta mõisa tuuleveski 

Maarja kabel Viru-Nigulas on vanim kivist sakraalehitis Virumaal, mille oletuslik tekkepõhjus on 
mälestustähis lahingule, mis toimus 1268. a Liivi ordu ja venelaste vahel Viru-Nigula lähistel. Viru-
Nigula kirik on pühitsetud laevnike kaitsepühakule Nikolausele ja on iseloomult kaitsekirik, mis 
teenindas eelkõige laevnikke ja rannarahvast. Madalal tornil oli kelladega platvormkorrus, mis täitis 
ka kaitseülesannet. Kirik on ehitatud tõenäoliselt 13.  sajandi II poolel. 
 

 
 
Maarja kabel, vaade idast 

 

 

 
 
Viru-Nigula kirik 
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Mõisad, pargid 
 

Mõisad moodustavad olulise osa arhitektuuripärandist, sageli olid mõisahooned ehitatud astangule 
või oruveerule nagu Malla ja Pada. Koos hooneid ümbritsevate parkidega on mõisakompleksidel 
kultuur-ajalooline väärtus ning huviväärsustena meenutavad nad üht etappi Eesti ajaloos. 
Mõisakompleksi kuulunud hooned ilmestavad maastikku ka siis, kui nad on kasutusest väljas või on 
neist tänapäeval alles vaid varemed. Et saavutada esteetilist vaatepilti, tuleb varemed ja pargialad 
võsast puhastada, müürid korrastada, tutvustamiseks paigaldada infotahvlid. Pargi hooldamine on 
pidev protsess, mida tuleb planeerida järk-järgulise tööna. Kogu põõsarinnet ei tohi võsaraie käigus 
eemaldada.  
Kaitsealune park on avalikuks kasutamiseks päikesetõusust loojanguni. Õuemaal viibimine on 
lubatud valdaja või omaniku loal ja kokkuleppe. Kaitsealuste parkide omanikel tuleb enne tegevuste 
alustamist konsulteerida nii muinsuskaitseameti, keskkonnateenistuse ja Riikliku 
Looduskaitsekeskusega töötajatega, et leida võimalused pargi hooldustöödeks. Suurematetööde 
puhul on vajalikud projekteerimise eritingimused. 
 
 
Malla mõis (esmakordselt mainitud 1443. a) asub Kunda lähedal Põhja-Eesti paekalda veerul. 
Mõisakompleksi 13 objekti (sh tuuleveski, masinarehe ja viinavabriku varemed, piirdemüüri 
väravapostid) on arhitektuurimälestisena kaitse all, park koos alleega looduskaitse all. 
Vabaplaneeringuga pargi põhiosa, kus olid sümmeetrilised terrassid ja tiigid, paikneb klindiveere all. 
Mõisakompleksis on säilinud osa karjakastelli viivast ilusast munakiviteest. 
 
 

 
 
 Malla mõisa park 

 
 
Vaade Malla mõisa peahoonele  

 
Mõisa peahoone ette on paigaldatud infotahvel, mille võiks praegusest asukohast ümber paigutada, 
kuna see alleelt sissesõidul liialt silma torkab.  
Malla mõisa omanik on püüdnud võimaluste piires hooneid korrastada, mõisa pargis  tehtud tööd 
aga on kahjustanud pargi ilmet ja väärtust. Muinsuskitseinspektsiooni arhiivis olevad Malla mõisa 
pargi arhitektuur-ajaloolised välisuurimised ning haljastuse ja heakorrastuse projektid (Tallinn 1990) 
on aluseks pargi taastamisele.  
 



                                                                                                Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku hoolduskava                     

                                                                                                                                                                                                                                                

 

34 

 

Vasta mõis (esmakordselt mainitud 1398. a) Viru-Nigula lähistel on hästi säilinud tänu seal 
tegutsevale koolile. Mõisa 2,2 hektari suurune park on korrastatud, ümbritsetud madala 
kivimüüriga, park kuulub kaitsealuste parkide nimekirja. Mõisakompleksi 13 objekti (sh tuuleveski, 
masinarehe varemed, piirdemüüri väravapostid) on arhitektuurimälestisena kaitse all. Säilinud 
paekivist tuuliku kerele leida võimalused katuse ehitamiseks ja edasise lagunemise peatamiseks, 
leida rajatisele otstarve. 
 
 

 
 
Vasta mõis 1960. aastad 

 
 
2003.a. 

 
Unukse mõis (esmakordselt mainitud 1790. a) oli Vasta abimõis. Alles on peahoone ja endise uhke 
viinavabriku paekivist fassaad, millele õllevabriku rajamisega silikaattellistest juurdeehitus ehitati. 
2007. a lõpetas õllevabrik tegutsemise pankrotiga. Hoonetele tuleb leida uus kasutusotstarve, 
ümbrus korrastada. puhastada.  
 

 
 
Endine viinavabrik 
 

 
 
Abimõisa hoone 

 

Pada mõis (esmakordselt mainitud 1505. a) asub Tallinn-Narva maanteesillast lõuna pool, Pada 
külas. Mõisahoone on ehitatud Pada ürgoru kõrgele kaldale. Mõisakompleksi 13 objekti (sh vesiveski 
koos abihoonega) on arhitektuurimälestisena kaitse all, mõisa peahoone on varemetes. 55 hektari 
suurune Pada mõisa park on kujundatud inglise stiilis, praeguseks on park metsistunud. Koos 
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Muinsuskaitseameti ja Looduskaitsekeskusega tuleb leida võimalused pargi dendroloogilisteks 
uuringuteks ja hooldustöödeks. Samuti tuleb tellida ehituslik hinnang hoonetele ning koos 
omanikega tagada hoonete edaspidise lagunemise peatamine. Kiiresti tuleks peatada eraomanduses 
oleva Padaoru veski olukorra halvenemine.    
 

 
 
Vaade Pada vesiveskile 1930. aastad ? (ERM) 
 

 
 
… 2003. a  

 

 
 

Pada vesiveski varemed 2007. a

 
Samma mõis (esmakordselt mainitud 1583. a) asub Pada jõe vasakkaldal Tallinn-Narva maanteest 3-
4 km lõuna pool. Samma mõisakompleks ei ole kaitsealuste objektide nimekirjas ning on praegusel 
ajal üsna haletsusväärses seisundis. Siiski tuleks leida võimalused hinnata hoonete ehituslikku 
seisukorda ja teostada võsaraietöid veel säilinud pargiosa ja hoonete eksponeerimiseks. Võsast 
väljapuhastamine tooks hooned nähtavale, kui ühe ajastu märgi ning annaks Samma küla keskusele 
praegusest oluliselt parema ilme. Küla südames, teede ristumiskohas, võiks olla läbisõitjale 
informatsiooni pakkuv mõisa ajalugu ja hoonete kunagist otstarvet tutvustav tahvel.  
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Varemetes Samma mõisahoone 
 

 
 
… ja selle kunagine peasissepääs 

Eterniitkatusega tall-tõllakuur ja ait peavad veel mõnda aega vastu. Hooneid hoiaks veel kaua elus 
neile uue kasutuse leidmine. Jätkuva lagunemise korral on võimalus varemetes leiduvat väärtuslikku 
paekivi kasutada mõne teise hoone parandamiseks-päästmiseks. 

Taluhooned  

 

 

 

Maastik on tervik, kus iga hoone seostub ümbrusega. Hooned ja õuealad võib praeguses 
maastikupildis tinglikult jagada järgmiselt: hooldatud ja aastaringselt või hooajaliselt kasutatavad, 
tühjalt seisvad ja korrastamist vajavad ning lagunenud talukohad või taluasemed, mille asupaika 
tähistavad vanad vundamendid ja viljapuud-põõsad. Lisaks veel kolhoosiaegsed kasutuses või 
kasutusest väljasolevad ehitised. 
Siinse paikkonna vanemad hooned on ehitatud peamiselt kohalikust materjalist - vastupidavast ja 
kättesaadavast paest või maakivist. Esineb ka palkidest hooneid ning välisviimistluses on kasutatud 
ka laudvoodrit. 
 
 

 
 
Väga kaunist paekivist kõrvalhooned Iila külas 
 
 
 

 
 
Vade talu kõrvalhoonele Unukse külas, mille otsaseina 
viilu all on jälgitav katuse tõstmise ehitusjoon  
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Paljud eelmiste sajandite ehitised, mis on korras hoitud ja katuse all, mida pole ümber ehitatud, on 
säilinud praeguse ajani. Hooned, mida pole vajalikul määral hooldatud, on hävinud või hävimas. 
Selles, kas ehitis püsima jääb või hävib, on ehitusmaterjali kõrval määrav tähtsus hoone funktsioonil 
- kui hoone kaotab algse otstarbe, mille jaoks ta ehitati, kaob ka praktiline vajadus tema 
säilitamiseks. Vanu ehitisi aitab alles hoida neile uue otstarbe leidmine. Kui aita ei vajata enam riiete, 
vilja vms hoidmiseks, vaid kasutatakse suvise ööbimispaigana, on hoone päästetud. Kõige kindlam 
tagatis hoonete püsimajäämiseks on nende pidev aastaringne kasutuses hoidmine. Nt Iila, Koila, 
Unukse jt külades on ridamisi rehielamuid, mis on kasutuses ja hästi säilinud. 
 
 

 
 
19. saj lõpul ehitatud rehi Koila külas 
 
 
 

 
 
Vaade taluõuele Kuura külas  

 
 
Lagunev endine koorejaam Iila külas 
 
 

 
 
Korrashoitud pritsikuur Koila külas, 1936. a 
 
 

Külaarhitektuuri loojad olid enamasti ise ka selle teostajad, nii on edasi antud paljude põlvede 
kogemused. Püstitatud hoonete võlu peitub nende individuaalsuses – külas ei ole kahte ühesugust 
hoonet. Taluhoonete juures on põhiline proportsioon, puhtad vormid ja lihtne sirge joon, mis on 
omane meie tasasele maastikule. Olulised on hoonete juures ka detailid – sepised, peremärgid jm – 
sageli kujundatud ja teostatud ülima hoolikusega. Ehitiste rajamisel määras otstarve arhitektuuri. 
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Rehielamu hakkas kujunema üheruumilisest kerisahjuga suitsutoast, millele hiljem seoses 
maaharimise arenguga lisandus rehealune. Teatud hoonete, nt heinaküünide ja veskite, kadumine 
maastikupildist on paratamatu protsess – vajadus nende järele on kadunud. 
 
 
 
 
 

 
 
1893.a Iila külas ehitatud rehielamu eesvaade 
 

 
 
... ja selle idapoolne ots ja ait 

 
Eelnevatel piltidel olev hoone jäi omal ajal Vabaõhumuuseumisse viimata põhjusel, et õlgkatus oli 
asendatud eterniidiga. Siin elatakse aastaringselt ja tehakse pidevat tööd hoonete püsimise nimel. 
 
Küladele annab isikupärase näo maastikust tingitud teede ja taluõuede paigutus, mida kindlas paigas 
tavaliselt iseloomustab ühine joon. Külapilt, millele vanad väärtuslikud hooned annavad kordumatu 
erilise omapära, kerkib modernsete hoonete kõrval esile nostalgilise ja maalilisena. Eelnevate 
ajalooperioodide vanad väärtuslikud hooned võivad arvuliselt ainult väheneda, nende arv ei suurene 
enam kunagi.  
 
 

 
 
Ait Unukses, E.Kuigo 1968.a 

 
 
Õu IIla külas 
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Vaade õue Unukse külas 

 
 
Hooned Samma külas 

 
 

Viru-Nigula valla üldplaneeringuga on tehtud ettepanek määrata täiendavalt miljööväärtuslikuks 
(nimetatud väärtusliku maastiku piires asuvad objektid): 

- vanade mõisakomplekside pae- ja maakiviehitised (piirded, hooned) Samma, Pada, Malla, 
Unukse ja Vasta külades); 

- säilinud vesiveskite kompleksid Unukse ja Pada külades; 
-  tuulikute ja rehielamute varemed Vasta, Malla ja Samma külades; 
- renoveeritud palkmajade ansambel Koila külas;  
- Viru-Nigula kirikumõisa ja Unukse õlletehase kompleksid; 
- ajaloolised puitehitised – pood ja apteek Viru-Nigulas, endine koolimaja Pada külas; kalmistu 

kabel, vana vallamaja Viru-Nigula ja Malla külas. 
 
Nõukogude ajal püstitatud individuaalelamud ja muud ehitised sageli külamiljöösse ei sulandu, kuid 
nad on tänaseks saanud märgiks möödunud perioodist. Kolhoosiaegsed laudad, mis on sageli ka 
kasutusest väljas, häirivad oma räämas olemisega miljööd. Praeguseks tootmise lõpetanud Unukse 
õllevabriku paekivist 
esifassaadile on lisatud silikaat-tellistest juurdeehitus, mis teeb hoone silmapaistvalt inetuks. 
Koostöös omanikega tuleks leida võimalused nende hoonete välisilme parandamiseks. Nende 
väljanägemist oleks lihtsate vahenditega võimalik palju vähem häirivaks muuta – soovitusi häirivate 
hoonete korrastamiseks on antud (Hooldustegevused piirkondade kaupa lk 67). Uuest otstarbest 
sõltuvalt on hoone võimalik sobiva materjaliga katta või mittevajalik hooneosa lammutada. Majade 
ja aedade värvivalikul tuleks erksate värvitoonidega ettevaatlik olla - hooned peaksid ümbritsevasse 
sulanduma, mitte sealt välja kargama. 
 
Kõikides hoonetes, mis kunagi on ehitatud, sisaldub kas kultuurilis-ajalooline, esteetiline või 
identiteediväärtus. Maastikuhoolduskavas käsitletud alal on varasem hoonestus (peamiselt 19. saj 
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lõpust 20. saj alguseni) säilinud ja heas korras eriti nendes taludes, kus pidevalt elatakse. On 
hulgaliselt kõrvalhooneid, mis on kasutusel ja ajale vastu pidanud - märkimisväärse ja kauni osa 
moodustavad paekivi- ja põllukivihooned. Lagunema hakanud hoonete säilitamiseks tuleb 
tegutsema asuda esimesel võimalusel, kui kahjustused ei ole veel suured. Väärtusliku hoonestusega 
külades (nt nagu Koila) tuleks hooned klassifitseerida ning teostada inventeerimine ja hindamine, 
mille tulemusena on edaspidi võimalus taotleda rahalisi vahendeid hoonete korrashoiuks. 
 
Lagunenud hoonete puhul tuleb hinnata, kas neid on võimalik taastada andes endise või uue 
kasutusotstarbe või on mõistlikum ehitis lammutada. Lammutamine on ainuvõimalik lahendus 
varisemisohtlike hoonete korral. Mõne paremini säilinud ehitise/vare võsast väljapuhastamine 
annab aga maastikupildile juurde huvitava nüansi. Kõike ei saa päästa, mõnel juhul on õigem 
materjal taaskasutusse võtta. 
 
Uute hoonestusalade planeerimise puhul tuleks kasutusele võtta esmalt vanad talukohad, kus on 
tõenäoliselt alles ka teekohad, vundamendid ja väärtuslikud vanad puud. Seda tegevust saab 
otseselt käsitleda ajaloolise külastruktuuri taastamisena. Uute hoonestusalade tekkimisel peaks 
arvestama, et hoonete paigutus õuealal meenutaks vana taluõue planeeringut ja hooned oleks oma 
proportsioonidelt ülejäänud miljööga harmoonilised. 
 
Puuduvad külade sildid tekitavad mujalt tulijas segaduse – võõras ei saa aru, kus ta täpselt viibib. 
Samuti võiksid väljas olla talude nimesildid. Nimetähised aitavad kasvatada paikkondlikku 
identiteeditunnet ja väärtustavad kodukohta. 
 
 
Millest alustada? 
Viru-Nigula valla üldplaneering 
 
Viru-Nigula valla üldplaneeringuga on määratletud üldised ehitustingimused: 

- olemasolevate puithoonete rekonstrueerimise puhul ei ole soovitav kasutada plastikuksi, -
aknaid ega välisvoodrit, enne 1945. a ehitatud hoonetel ei soovitata muuta aknaraamide 
laiust ja impostide jaotust; 

- tuleb säilitada olemasolevat külatüüpi; 
- maastiku struktuur peab olema hoonete ja rajatiste loodusesse paigutamise aluseks, vältida 

suuremaid pinnavormide muutmisi; 
- lisaks lühiümbrusele tuleb ehitiste paigutamisel arvestada kogu vaateväljaga, 

ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada olemasolevate hoonete 
kaugvaatekoridoridega – vaated loodusobjektidele või väärtuslikule maastikule;  

- uued hooned tuleb ehitada väljakujunenud ehitusjoonele arvestades olemasolevat 
õuestruktuuri. 

 
Kui ülaltoodud ehitustingimusi täidetakse, peaks see olema maastikuhoolduskavas esile tõstetud 
eesmärkide saavutamiseks täiesti piisav. Samas ei toeta üldplaneeringuga kavandatav maakasutus 
piisavalt Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku säilimiseks ja edenemiseks vajalikke 
arengusuundi. Võtmesuunad on siin maa-elu ja põllumajanduse edendamine, sest maaomanikud 
hajaasustuses on peamised maastiku hooldajad (soovitavalt ekstensiivse). Küladesse teotahteliste 
maaomanike meelitamine ja külade elujõulisuse taastamine on väärtusliku maastiku säilitamisel 
suurim väljakutse. 
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Maastikuhoolduskava koostajate meelest on ülioluline sätestada väärtusliku maastiku piires 
üldplaneeringuga maakasutuse arengusuunad, mis toetaks paremini maastiku säilimist ja ei looks 
väärtuliku maastiku säilimisele täiendavaid ohtusid. Näiteks ei ole soovitatav uute elamualade 
planeerimine põllumajandusmaadele (perspektiivne elamumaa Pada jõe ääres Aasukalda külas). 
Planeeringus toodud täpsustatud ehitusreeglid (minimaalne krundi suurus 1 ha) piirkonna uutele 
elamualadele ei toeta väljakujunenud asustustihedust. Väärtusliku piirkonna säilitamise eesmärgil 
oleks vaja piirkonda elama meelitada maaelust ja hajaasustusest huvitatud ning keskkonda 
väärtustavaid peresid. Selle asemel on praeguse seisuga planeeritud uued asumid, mis ei ole ei 
linnalised ega maalised ega loo kuidagi uut kvaliteeti (ehitusala on hooldatud põllumaa) väärtusliku 
maastiku hooldamisel. Kõige eelduseks on muidugi väärtusliku maastiku olemasolu kui 
arenguvõimaluse ja ressursi väärtustamine ning teadvustamine (sh üldplaneeringu vastavas osas 
täiendamine) kogukonna, kohalike ja riiklike institutsioonide poolt. 
 
Käesolevaks ajaks on koostatud ka Maa-arhitektuuri ja maastiku arengukava 2007-2010, mille 
eesmärgiks on säilitada maa-arhitektuuri ja maastike omapära selle uurimise, väärtustamise ja hoiu 
(sh korrastamise) kaudu. Ka sellest dokumendist leiab suuniseid väärtusliku maastiku arendamiseks 
ja säilitamiseks. Kava elluviimise visioon on miljööväärtuslikud asumid ja hooldatud maastikud, kus 
on säilinud piirkonnale omased ehitustraditsioonid, samuti hoonetüübid ja neid ümbritsev maastik. 
See omakorda looks täiendavad eeldused turismi, tööhõive ja seeläbi kogu maapiirkonna 
tasakaalustatud arengule, noorte sidumisele esivanemate kodukohtadega, turvalisele 
elukeskkonnale, samuti säästvale ja loodushoidlikule eluviisile. Vaatamata muutustele 
traditsioonilistes tegevusalades maal on säilinud külaasustuse struktuur ning piirkondlik eripära.  
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Põllumajandusmaastik 

 
Põllumajandusliku maakasutuse kujunemine 

 

Juba sajandeid on looduslike tegurite kõrval mullaprotsesside suunajaks kujunenud inimene oma 
põllu- ja metsamajandusliku tegevusega. Vanimaid põllusüsteeme iseloomustas tõenäoliselt ringlev 
alepõllundus. Juba rajatud põllusüsteeme kasutati kohati kuni 19. sajandini. Neid võib leida üsna 
täpselt sissemõõdetult 18.-19. sajandi kaartidel. Keskne osa neist (eriti viljakamatel maadel 
paiknenud) on paraku hävitatud nõukogudeaegsete maaparandustööde käigus. Talude ümbruses ja 
külade piirialadel võib aga ka siinsel väärtuslikul maastikul leida küllaltki palju kuju ja elemente 
säilitanud rohumaid ja põllulappe. Tihti on need võsastunud või lausa metsastunud, kuid kiviaiad ja -
kuhjatised, vanad üksikpuud, vanad kraavid jm reedavad nende endisaegset kasutust ja ajalugu. 
 
Põllud 
 
Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku põllud on viljakatele rähksetele muldadele 
iseloomulikult kujunenud suurteks põllumassiivideks, mis on moodustunud pikaajalise kasutuse ja 
väiksemate põllualade liitmise teel. Põldusid ilmestavad mitmel pool arvukad kivikangrud ja 
rändrahnud, millest paljud on muinsuskaitselise väärtusega. Mitmel pool on põllud muistsete 
asulakohtade kohal. Põldudelt kokkukorjatud paekividest ei laota enam aedu vaid nad puistatakse 
põlluserva hunnikutesse, kus nad ajapikku umbrohtuvad. Taolised kivihunnikud ei ole küll alati 
esteetilised kuid pakuvad monotoonses põllus vajalikku varje- ja elupaika kultuurmaastikuga seotud 
elustikule – lindudele, väikeimetajatele, selgrootutele.  
 

       
 
Iila küla paene põld          Põlluäärde kuhjatud kivid  

 
Põllud on valdavalt kasutuses, kuid leidub ka söötis alasid (enam Malla, Iila, Kutsala külas). 
Kasvatatakse kõiki traditsioonilisi põllukultuure: rapsi, rukist, nisu, vähem otra, kartulit ja kaera. 
Kultuurheinamaadelt varutakse loomasööta nii haljassööda kui heinana. Põllualad on ka väga suured 
ja kultuurid ühe massiivi ulatuses üsna ühetaolised. Eriti nendel aladel on vajalik kõigi kivikangrute ja 
teiste põllusaarekeste säilitamine. Soovituslik on ühe massiivi piires kasvatada erinevaid kultuure (sh 
rajada püsirohumaid) ja seeläbi põlluala elupaigakvaliteeti mitmekesistada.  
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       Kaart 9.  
 
 
Põllumajanduslike alade paiknemist väärtuslikul maastikul kajastav kaart 9. on koostatud 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) registreeritud põllumassiivide, pool-
looduslike koosluste andmebaasis leiduvate alade ja 
loomapidamishoonete asukohtade baasil. Mitte kõigile aladele, mis on PRIA-s registreeritud, ei ole 
taotletud toetusi. 
 
Pikaajaliselt kasutusest väljas olevate söötis põldude puhul tuleks nende parimaks 
hooldamisvõimaluseks pidada perioodilist niitmist. Sageli ei ole põllumehed või maaomanikud 
teadlikud, et hooldustoetusi on võimalik taotleda ka rentnikustaatuses või ostes hooldusteenust 
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sisse. Niidetud hein tuleb koristada ja alalt minema viia või kokku kogutult ja kuivanult põletada. 
Väärtmaastikul tuleb hoiduda põllumajandusmaade metsastamisest.  
 

 
 
Põllud Pärna külas 
 

 
 
Põllud Samma külas 

 
Kultuurtaimede kasvatamisel ja loodusesse viimisel tuleb olla ettevaatlik – hoolduse lakkamisel 
võivad sissetoodud taimeliigid osutuda kohalikele liikidele nuhtluseks. Siis on ainus võimalus nende 
levikule piir panna väljajuurimise teel, mis on väga tülikas, kuid tõhus. Tavaliselt aitab ka võsa 
eemaldamine ja pidev niitmine. Näitena võib tuua mõisaparkidesse istutatud enela ja kontpuu, mis 
viidi edasi ka taluaedadesse. Põõsaste levik püsib kontrolli all vaid seni kuni aeda hooldatakse. 
 
 

 
 
Hulgalehine lupiin Aasukalda küla põldudel           Kontpuuvõsa Samma mõisa juures 
  

 
Aasukalda küla rohumaadel on laialdaselt levinud hulgalehine lupiin Lupinus polyphyllus, mille 
kasvatamise eesmärgiks kolhoosi ajal oli haljassilo saamine. Kultiveeritud pinnas – söötis põld, on 
sellele taimeliigile eriti hea kasvukoht. Nähtus on omamoodi huvitav kuid ohustab edasise 
levimisega teisi kooslusi. Et ala piirneb Pada jõega, on oht, et seemned veekogu kaudu edasi 
kanduvad. Taime edasist levikut on võimalik piirata vaid pideva niitmise teel enne seemnete 
valmimist. 
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Praktiliselt kogu väärtuslikul maastikul asuv maa on eraomandis va 
Padaoru maastikukaitsealal ja selle ümbruses asuv riigimetsamaa (Sonda metskond). See loob head 
eeldused maastike hooldamiseks – maaüksuse korrashoiu ja kõlvikute sihtotstarbe säilimise eest 
vastutab eelkõige maaomanik. 
 
Estonian Celli poolt reklaamitavate haavapuitmassi jäätmete suhtes põlluväetisena tuleks olla pigem 
ettevaatlik, kuna puuduvad andmed pikaajalisest mõjust mullale ja loodusele, teada ei ole nende 
omadused taimekasvatussubstraadina. Esialgu tasuks seda kasutada nt multšina parkides, mitte 
väetisena põllumaal ja aedades. Juba põldudele veetud puitmassijäätmete hunnikud tuleks laiali 
ajada ja tasandada, et nad ei risustaks reljeefi, ei umbrohustuks ega kamarduks. 
 
Pärandkooslused 
 
Traditsioonilise põllumajanduse üheks osaks on pool-looduslikud- ehk pärandkooslused, mis on 
kujunenud ja säilinud säästliku maakasutuse tulemusel ja mis moodustavad ühe osa 
kultuuriajaloolistest maastikest, mille elementideks on metsatukad, põõsastikud, hekid, piirded 
(puit- või kiviaiad), kraavid karjamaade ja heinamaade vahel, talukohad ja vanad heinaküünid ning 
ühendusteed nende vahel. Inimtegevuse lakkamisel hakkab rohumaadel toimima looduslik protsess 
– karja- ja heinamaad kulustuvad, võsastuvad ning hiljem metsastuvad. Kaua hooldamata liigniisked 
niidud (sooniidud, lamminiidud) mätastuvad kiiresti, mis raskendab nende uuesti kasutusse võtmist. 
 

 
 

Karjamaana kasutuses olev kadakane rohumaa Vasta külas 

 
Kultuurmaastike peamiseks ohuteguriks on maastikuilme muutumine elanikkonna 
ümberpaiknemise, asustuse hõrenemise ning maaharimise vähenemise tõttu. Maastiku esteetilise 
väärtuse säilitamiseks on oluline, et jätkuks traditsiooniline maakasutus loomade karjatamise, 
põlluharimise, niitmise ja võsaraie kaudu. Maastikupildi püsimajäämise nimel tuleb teha teatud 
pingutusi - kui loomapidamine ei ole majanduslikult õigustatud, siis kord suve jooksul heinamaa 
niitmine elukeskkonna säilimise nimel on panustamist vääriv tegevus.  
 
Poollooduslike rohumaade hooldamise eesmärgiks on säilitada ajaloolise maakasutuse struktuur ja 
hoida maastik avatuna.  
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Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtuslikule maastikule iseloomulikud pärandkooslused on:  
- klindiservast lõuna pool paetasandikul levinud kuivad või liigniisked looniidud; 
- klindiserva all levinud sooniidud; 
- rannikumadaliku rannavallidele ja liivasele-kruusasele pinnasele omased aruniidud; 
- Pada jõe oru lamminiidud (luhad); 
- puiskarjamaad. 

 
Looniidud  
Looniidud on lubjakivialuspõhjal asuvad taimekooslused, mis kasvavad üldiselt 
tasasel alal. Olles avatud tuultele ja päikesele, on kohtadele iseloomulik kuivus. Vihmade korral 
takistab monoliitne paas vee äravoolu ning päevi võib mulla asemel laiuda veelomp. Mulla paksus 
varieerub, jäätumise ja sulamise tõttu võib esineda mullaliikumisi. Enamasti esineb paekivis mõrasid, 
kus saavad kasvada ka mõned puud-põõsad.  
Liigilises koosseisus esinevad kadakkaer, harilik kellukas, metsmaasikas, madar, aasnurmikas, tulikas, 
aas-kurereha, nurmenukk, magesõstar,kadakas, paju, lodjapuu. 
 
 
 

 
 
Looniit Vasta külas                                                             
 

 
 
Kultuuristatud endine looniit Kuura külas 
 
 

Sooniidud  
Klindiserva all levinud sooniitude iseloomulikuks nähtuseks on klindipervelt sooniitudele valguv ja 
immitsev mineraalaineterikas allikavesi.  
Iila küla sooniitudel kasvavad kaitsealuste liikidena käpalised. Kodumaiste orhideedena tuntud 
käpalised on lubjalembesed taimed. Liigilises koosseisus esinevad harakputk, tarn, kerahein, madar, 
angervaks, kask, paju. 
Malla ja Iila sooniidud hakkavad servadest pajuga kinni kasvama, alad osaliselt kultuuristatud, esineb 
põldohakat. Niiskemad lohud on üsna looduslikus seisundis. 
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Taamal võsastuv sooniit Iila külas 

 
Aruniidud 
Aruniit on loodusliku niidutaimkattega lage niit ja heinamaa. Enamik aruniite on kujunenud lagedaks 
raiutud metsa, põõsastiku, puisniidu või mahajäetud põllu asemele. Praeguseks on suur osa aruniite 
kas metsastunud või põllumaaks üles haritud, tüüpilisel kujul esineb neid harva. Säilinud looduslikke 
niite kasutatakse sageli heinamaana, väetamisest tuleb looduslikel niitudel hoiduda.   
 

 
 

Karjatatav arukultuurniit Malla külas 

Lamminiidud 
Lamminiidud on veekogude kallastel asuvad ja nende poolt üleujutatavad looduslikud rohumaad. 
Enamasti on lamminiidud tekkinud inimtegevuse tulemusena – niidukooslused on kujunenud jõgede 
ääres asunud (lammi)metsade maharaiumisele järgnenud karjatamise ja niitmise tulemusena. 
Sajandeid kestnud inimmõju ja looduslike tingimuste (üleujutusega kaasnev toitainete ja muda 
juurdekanne, liigniiskus) koostoimel on lamminiitudel kujunenud välja omapärased taime- ja 
loomakooslused. Liigilises koosseisus esinevad kerahein, luste, angervaks, heinputk, kastehein. 
varsakabi, sanglepp, hall lepp. 
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Adrika luht Pärna külas 

 

 
 
Luha-ala Aasukalda külas 

 
Puiskarjamaad 
Traditsiooniliselt on puisniitudelt tehtud heina, Kui puisniidul karjatatakse enne niitmist loomi, võib 
puisniidust saada puiskarjamaa. Alal heina ei tehta ja kari lastakse  välja niipea, kui ilmad lubavad ja 
kari  on väljas lume  tulekuni.  Ala karjatamine  muudab taimkatte  liigilist koosseisu   ehk  muudab  
selle  liigirikkust,  kuna   levima  hakkavad karjatamist taluvad liigid. Loomad eelistavad süüa teatud  
liiki  taimi,  selle tulemusel väheneb kooslusel ka nende taimeliikide osakaal.  
 

 Puiskarjamaa Unukses  

 
Suur osa siinsel väärtuslikul maastikul levinud niitudest on Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) 
poolt inventeeritud ja kantud poollooduslike rohumaade andmebaasi.  Huvi korral on võimalik sealt 
saada poollooduslike rohumaade hooldamist ja taastamist puudutavat informatsiooni ja nõu 
(www.pky.ee). 

Maastikuline rajoneering 

 
Väärtuslik maastik asetseb Viru lavamaal ja hõlmab oma põhjaosas ka Põhja-Eesti rannikumadalikku. 
Valdavas osas lavamaal asuva väärtusliku maastiku tasast pinnamoodi liigestavad kahe suurema 
geomorfoloogilise elemendina mattunud Põhja-Eesti klindijoon ja Pada jõe org.  
 
Viru lavamaa moodustab Viru-Harju lubjakiviplatoo idaosa ja on väga sarnane Harju lavamaaga kuid 
neid eraldab Kõrvemaa ning neil puudub ühine piir. Lavamaa põhjapiiriks on Põhja-Eesti (Balti) klint, 
lavamaa koosseisu loetakse klindiastang selle pervest kuni jalamil paikneva rusukaldeni. Viru 
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lavamaa on oma olemuselt paetasandik, muutudes lõunaosas veidi lainjaks moreentasandikuks, mis 
on kujunenud jõetasandikuna. Väärtusliku maastiku piires Tallinn-Narva maanteega piirneval alal 
(Samma ja Võrkla külas) esineb isegi oose. Lavamaa pinnakattematerjal on lubjakivirikas, mis koos 
aluspõhjakivimitega põhjustab siin-seal karstinähtuste (kurisud ehk neelukohad - pinnavee maa alla 
kadumise kohad, suurveeaegsed salaojad, allikad) esinemist. Lavamaal esineb ka liigniiskeid ja 
rohketoitelisi soiseid alasid. Lavamaale iseloomulikult väärtuslikul maastikul seisuveekogusid ei 
esine. 
 
Põhja-Eesti rannikumadalikku piirab põhjast Soome laht ja lõunast Põhja-Eesti klint – sellisena on ta 
Eesti kõige selgemalt piiritletud maastikurajooniks. Letipea poolsaarel on rannikumadalik suhteliselt 
lai ulatudes 6 km. Rannikumadaliku pinnamood ja -kate on kujunenud meretasandikuna. Tasast 
pinnamoodi ilmestavad ida-lääne suunalised veidi sisemaa poole kumerduvad rannavallid. 
Rannavallid moodustavad viirulise maastiku, kus luitemetsad (peamiselt männikud) vahelduvad 
soometsadega. Kongla oja ja Pada jõe ühinemiskoha piirkonnas, ulatudes ka kahe jõe vahel 
kaugemale sisemaale, esineb liustikujõe suubumisalal kujunenud jääjõetasandik ehk sandur, millesse 
on omakorda orud uuristanud mõlemad praegused vooluveekogud. Rannikumadalikul Pärna külas 
kasvab üks Eesti põhjapoolsematest looduslikest tammikutest. Tammik katab ümbritsevast alast 
kõrgemat endist rannavalli, mis on maastikus jälgitav mitme kilomeetri ulatuses. 
 

 
 

Tammik Pärna külas 

 

 
 

Vaade Põhja-Eesti rannikumadalikule 
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... ja Viru lavamaale 

 

Põhja-Eesti paekallas 

 

Viru lavamaa suurimaks pinnavormiks on Balti klint ehk Põhja-Eesti paekallas. Malla-Iila-Kutsala-
Padaoru väärtusliku maastiku piires on see oma kõrgeimas kohas Kuura külas 62 m kõrgusel 
merepinnast. See on ainult 5 meetri võrra madalam kui Balti klindi kõrgeim koht Lahemaal Vihulas 
maakonna loodeosas – samas ei avane Vihulast merevaadet. Siinne, samuti sisemaale jääv mattunud 
klindijoon joonistub välja teravamalt ja järsemalt kui Lahemaa rahvuspargis.  
 

 
 

Lubjakivipaljand paekaldas Kuura külas 
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Vaade paekalda terrassidele Kuura külas 

 
Väärtusliku maastiku lääneosas on paekallas klindineemiku kujuline ja moodustab osa Kunda 
klindineemikust. Astanguna on paekallas jälgitav Malla ja Kuura külas, kus kaldanõlval esineb ka 
üksikuid väikesi lubjakivipaljandeid. Klindi ees oleval varingumaterjalil ehk rusukaldel kasvab Malla ja 
Kuura külades sarapik. Iila külas on klindinõlv juba laugem ja täielikult mattunud ning moodustab 
terrasse. Ida pool suundub klindiserv mattunud kujul sisemaa poole ja moodustab Padaoru 
klindilahe. Paekalda all on levinud väärtuslikud kuid tänapäeval hoogsalt võsastuvad sooniidud ja 
lopsakad lepikud ning segametsad. Paekallas on kaetud põldude, kultuurrohumaade ja looniitudega. 
 

Jõed 

 
Väärtuslikku maastikku läbivat lavamaad liigendab osaliselt mattunud Pada ürgorg Pada jõega 
(kogupikkus 33 km) ja selle kõrvalharu Kongla ojaga (14,4 km). Endise Viru-Nigula kihelkonna 
keskmes asuv Padaorg on rikas ajaloo- ja loodusmälestiste poolest. Koos paljude teiste Eesti 
reljeefsemate paikadega on ka Padaorgu kutsutud Eestimaa Šveitsiks.  
 
Veekogusid toidavad Pandivere kõrgustiku allikad. Jõgede vooluhulk on väga muutlik, selgesti on 
eristatav suvine madalveeperiood. Jõgede orgude arengut on tugevasti mõjutanud Põhja-Eesti klint, 
mis kerkis aegamööda Läänemerest ning mille ette moodustus rannikumadalik. Klindi 
maismaastumine oli tähtis moment, sest järsak koosneb ülemises osas erosioonile vastupidavatest 
karbonaatkivimitest, mille tõttu klindist sai kohalik püsiv erosioonibaas. Pada jõgi ja Kongla oja on 
madalad veekogud, mis asuvad suhteliselt sügavas orus ja olid enne sildade rajamist läbitavad 
koolmekohtadest. Madalamates kohtades jõe kallastel kasvavad tihedad lammimetsad hall- ja 
sanglepaga. 
 
Pada jõe üldpikkus on 33 km ja valgala pindala 195,8 km2. Viru lavamaasse lõikuva metsase oru laius 
on kuni 200 m, sügavus valdavalt 7-18 m ja nõlvade kalle keskmiselt 25°. Jõeoru kõrgeim ja järsim on 

nõlv (max 32 m ja 45°) asub nn Suure Linnamäe kohal jõe paremkaldal, tervikuna on järsema ja 
kõrgema orunõlvaga jõe vasakkallas. Ülemjooksul ja alamjooksul on jõe ümbruses ülekaalus 
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metsane maastik. Jõe keskjooksul on asustus suhteliselt tihe, allavoolu kulgeb jõgi hõredas 
hajaasustuses. 
 
Kogu jõe ulatuses leidub allikaid ja lühemaid ojasid ning kraave, mis suubumisel moodustavad 
sälkorge. Tallinn-Narva manatee vana silla lähedal suubub Pada jõkke Paluoja (Padaoru kraav), kus 
suurveeajal teeb sügavas kanjonis häält 2,5 m kõrgune Linnamäe juga (Kohina juga). Umbes 0,5 km 
vältel kaob Pada jõgi jõesängis olevate pugemete kaudu maa alla. Suuri kurisuid ei ole, on aga 5-7 
cm laiused avatud tektoonilised lõhed. Vesi tuleb jälle nähtavale Samma külast Sae metsavahi juurde 
mineva tee silla juures. Karstinähtuseid esineb ka teistel jõkke suubuvate ojadel, nt Veriojal Viru-
Nigulast ida pool.  
 

   
 

Linnamäe juga Padaorus 

 
Pada jõgi (Viru-Kabala-Sonda maanteest suubumiseni) ja Kongla oja (kogu ulatuses) on kantud 
loodusliku lõhejõena lõheliste kude- ja elupaikade nimistusse. Pada jõgi on kantud hoiualade 
nimekirja – kaitse-eesmärgiks on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade 
(3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse.  
Jõe staatus Natura 2000 kaitsealadevõrgustiku hoiualana seab sealse elustiku kaitse kohustuse 
riiklikul tasemel - jõe kasutamine saab toimuda ainult ranges kooskõlas sealse elustiku soodsa 
seisundi säilitamisega.  
 
Padaoru maastikukaitseala kaitse-eesmärk on elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), 
lamminiitude (6450), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste 
metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050) ning lammi- ja lodumetsade (91E0), samuti 
jõesilmu (Lampetra fluviatilis) kaitse. Pada jõe äärne maaliline Adrika luht kuulub 
looduskaitseväärtusega niitude hulka. 
 
Pada jões ja Kongla ojas koeb ja annab järglasi meriforell. Pada jõge asustab muude kalade kõrval ka 
jõeforell ja turb. Kalapüügiseaduse kohaselt on aastaringselt on keelatud kalapüük Kongla ojas, välja 
arvatud silmupüük torbikuga ja silmumõrraga ning vähipüük vähimõrra ja -nataga. Pada jões on 
kalapüük aastaringselt keelatud Pärna küla sillast suudmeni. Pada jõest on eelnevate aastate jooksul 
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välja võetud selguseta kuuluvusega võrke, ka lõhe püügiga seotud rikkumisi on ette tulnud. 
Röövpüük on varem olnud laialdasem ja intensiivsem, nüüd on taandunud alamjooksule Pärna küla 
kandis, kus ala on praktiliselt asustamata.  
 
Koprad ilmusid Pada jõkke 1970 aastate lõpus. Pada jõele kobraste tegevus ei sobi - kopratammid on 
takistuseks kalade rändel ja nende taha kogunev muda rikub lõheliste koelmuid. Tihti on nad ka 
truupe ummistanud. Kopratammide lõhkumiseks ja kobraste arvukuse piiramiseks tuleb pöörduda 
Lään-Viru Keskkonnateenistuse ja kohaliku jahiseltsi poole. 
 

 
 
Kopratamm Kongla ojas  

 
 
… ja Pada jões 

 

Pada jõel on ajaloo jooksul töötanud mitmed veskid ning omal ajal ilmestasid maastikku veskipaisud. 
Ülemjooksul oli esimene Pada veski, siis Vanaveski, järgmisena Aso veski, Koila veski, Unukse 
viinavabriku veski, siis nn Böckleri veski, Tuularu, Lauriveski, ja varasematel aegadel oli olnud Pärna 
küla piirides veel üks veski. Eelmise sajandi teises pooles lakkasid toimimast viimasedki veskid ning 
kadunud on ka paisutatud veskijärved. Padaorus peab veskitamm veel mingil määral vett kinni kuni 
lõplikult laguneb. 
 

 
 

Padaoru vesiveski tamm 
 



                                                                                                Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku hoolduskava                     

                                                                                                                                                                                                                                                

 

54 

 

Viru-Nigula üldplaneeringus veskite taastamist Pada jõel ette nähtud ei ole. Kui siiski kerkib üles 
küsimus vanade vesiveskite taastamisest, tuleb jõe kui Natura 2000 ala ökosüsteemi ja hoiuala 
kaitse-eesmärke silmas pidades läbi viia keskkonnamõjude hindamine.  
 

Pada külas Vana maanteesilla lähistel, oru parempoolsel järsul veerul, püüab pilku omapärase 
kujuga Pada mänd: tema kõrgus on küll vaid 12 m, ent ümbermõõt võiks olla Eesti mändidest suurim 
- 3,6 m. Paraku hargneb mänd nii madalalt, et ümbermõõtu rinnakõrguselt mõõta ei saa. Männi 
istutamises Padaoru veerule osutavad legendid nii Peeter I kui ka Karl XII poole. 
 

 
 
Pada oru mänd Aasukalda külas    Padaoru                                                                                                      

 
 
Padaoru mänd 

 
Pada jõe org on geomorfoloogiliselt mitmekesine ja suurte kõrguserinevustega ning samas kulgeb 
valdavas osas avatud kultuurmaastikus - mis koosmõjus loobki esteetilise ja nauditava maastiku. 
Võrreldes teiste Põhja-Eesti jõgedega muudabki just avatus ja jälgitavus maastikus Padajõe oru 
eriliseks ja omapäraseks. Seetõttu on esmatähtis pinnavormide ja jõega seotud protsesside 
hoidmine ja säilitamine. Maastiku esteetilise väärtuse (vaadete, puhkeväärtuse jm) säilimise tagab 
ekstensiivne põllumajanduslik maakasutus jõeorus ja selle läheduses – eriti põldudel ja rohumaadel, 
mis paiknevad pinnavormidel, mille reljeef ei ole tasane. Peamine oht maastikuväärtustele seisneb 
reljeefi muutmises, ebasobivate objektide võimalikus tekkes ja põllumajandusliku maakasutuse 
vähenemise tõttu võsastumises-metsastumises. Jõeelustikku ja põhjavett ohustab ka 
põllumajanduslik reostus väetiste liigkasutamise ja sõnniku ladustamistingimuste rikkumise läbi. 
Pada jõgi on reostustundlike jõgede nimekirjas. Puude raie jõe kaldal sildade läheduses ja jõkke 
kukkunud puude eemaldamine tuleb teostada Lääne-Viru Keskkonnateenistusega kooskõlastatult. 
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Pada jõgi Pärna külas 
 

 
 
Kongla oja Iila külas 

Suurim Pada jõkke suubuv veekogu on Kongla oja (üldpikkus 14,4 km, valgala pindala 38,1 km2). 
Väärtusliku maastikuna määratletud ala piires voolab ka Kongla oja valdavalt metsases looduslikus 
sängis. Viru lavamaalt algav oja liitub Pada jõega rannikumadalikul. Mattunud Põhja-Eesti klindi 
ületamisest tingituna on ka Kongla ojal Iila ja Kanguristi külade piires järsunõlvaline org.  
 
Oma ülemjooksul väljaspool väärtusliku maastiku piire on Kongla oja kraavistatud ja voolab 
põllumajandusmaastikus. Ka Pada jõe orgu ümbritsevad ulatuslikud põllualad – seetõttu kannab 
looduslikus seisus alamjooks (all pool ühine) mõlema veekogu jaoks tähtsat rolli vee puhastamise ja 
vee-elustiku toetamise näol. 
 

Rohevõrgustik 

Maakondliku teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 
koostamise metoodikast tulenevalt määratleti kaitsealad automaatselt väärtuslike maastikena.  
Padaoru maastikukaitseala ja Mahu-Rannametsa maastikukaitseala on loodud looduslike 
elupaikade, loomastiku ja taimestiku kaitseks, kaitserežiim ja tegevus on reguleeritud kaitse-
eeskirjadega. Kaitstava loodusobjekti kaitse korraldamine  tuleneb looduskaitseseadusest, kaitse-
eeskirjast ja kaitsekorralduskavast. Kaitsekorralduskavas hinnatakse olulisi keskkonnategureid ja 
nende mõju loodusobjektile, kava koostatakse alusuuringute ja eksperthinnangutele toetudes.  
Väärtuslikul maastikul asuvad Malla, Vasta ja Pada mõisa pargid on kaitsealuste parkide nimekirjas. 
Parkide kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, 
ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti 
hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. 
Tegevus kaitsealustes parkides toimub kooskõlastatult kaitseala valitsejaga. 
 
Rohevõrgustik koosneb tuumaladest ja rohekoridoridest. Maakondliku teemaplaneeringuga 
määratletud rohevõrgustiku elementidest jäävad väärtusliku maastiku piiresse: 

− Pada jõe ürgoru maakondliku tähtsusega koridor; 

− Kunda jõe tuumala ja Mahu piirkonda ühendav piirkondliku tähtsusega koridor; 

− Letipea-Mahu piirkondliku tähtsusega tuumala; 
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− Sämi maastikukaitseala ja sellest idas asuva massiivi baasil moodustuv piirkondliku 
tähtsusega tuumala. 

 
Hinnang rohevõrgustikule 
 
Pada jõe org on rohekoridorina võrdlemisi kergesti mõjutatav ja suhteliselt habras, kuna vahemikus 
Koila külast Pada külani on jõeorus loodusliku taimestikuga alasid suhteliselt vähe ja väljaspool orgu 
asetsevad väikesed looduslikud saarekesed ei toeta kuigivõrd jõe kui põhikoridori toimimist. Samuti 
on elustiku liikumisele takistuseks Tallinn-Narva maantee. Sellega moodustub nö ökoloogiline 
nõelasilm, mis tüüpilistest koridoriliikidest takistab kõige enam just puistuid pidi liikuvaid liike, 
vähem veekogusid pidi ja metsatukast metsatukka liikujaid. Paisusid ja muid tõsiseid voolutakistusi 
Pada jõel õnneks ei ole. Seetõttu on ülimalt oluline, et jõe kalda- ja lammiala orunõlvade vahel säiliks 
rajatistest-hoonestusest puutumatuna ja sisaldaks looduslikus seisus metsatukkasid. Teisisõnu – 
igati tuleb vältida elamualade planeerimist ja rajamist jõe vahetusse lähedusse, samuti metsa 
raadamist.  
 
Väärtusliku maastiku näol on tegemist väga hea elupaigaga kõigile ökotoni- ehk servaalasid 
eelistavatele liikidele. Servaalasid on rikkalikult ja nende struktuur on igati sobiv, kuid nende 
kvaliteet on põllumajandusliku maakasutuse hääbumise tõttu langustendentsis ja ohustatud. 
Olukorda aitaks parandada poollooduslike koosluste ja teiste metsaga piirnevate rohumaade 
kasutusse tagasi võtmine ja hooldamine. Otstarbekas on planeerida metsa-avamaastiku piiri 
võimalikult loogeliseks ja pikaks. 
 
Samuti on väärtmaastik, eriti väiksemate viljelusüksustega piirkondades, ideaalilähedane elupaik 
kultuurmaistu liikidele. Põllumajandusmaastikule iseloomulikke elustikku toetavaid üksikelemente 
(kivikangrud, -aiad, üksikud rändrahnud ja puud, põõsastikud jne) on rohkelt, eriti nt Malla-Iila-
Kutsala, Unukse ja Vasta piirkonnas. Teisalt on põllualad väga suured ja kultuurid ühe massiivi 
ulatuses väga ühetaolised. Eriti nendel aladel on vajalik kõigi kivikangrute ja teiste põllusaarekeste 
säilitamine. Soovituslik on ühe massiivi piires kasvatada erinevaid kultuure (sh rajada püsirohumaid) 
ja seeläbi põlluala elupaigakvaliteeti mitmekesistada. Saavutatav keskkonnakvaliteet kaalub 
eeldatavasti mitmekordselt üle kaasnevad põllumajanduslikud kulutused. Samuti tuleks 
joonobjektide (teed, kraavid, aiad-piirded, hekid jm) ja teiste elementide serva jätta bioloogilist 
mitmekesisust toetav loodusliku taimestikuga puhvertsoon, mis aitab ühtlasi vähendada erosiooni. 
Elustiku säästmise seisukohast on sarnaselt niitmisele ka põlluharimise ja viljakoristuse puhul parim 
liikumisviis keskelt servade suunas. 
 
Inimkaaslevate pisiimetajate elupaigalise struktuuri parandamiseks on oluline ekstensiivse 
infrastruktuuriga hajaasustuse arendamine ehk teisisõnu vanade külamaastike taastamine. Piirkonda 
elama asumisest huvitatuid tuleks suunata hajaküladesse, vanadele talukohtadele, mitte luua 
ajaloolistele põllumaadele uusi asumeid, mis on sageli sobimatu planeeringuga, väikeste kruntidega 
ja liigtihedad. Omavalitsuse tasandil tuleks soosida väärtuslikule maastikule elama asumist just 
traditsioonilistesse talukohtadesse. Maastiku edaspidise hooldatuse ja hoiu seisukohast on 
strateegiline ja eelistatud just nende inimeste juurdevool valda, kes oma ümbrusest hoolivad ja seda 
väärtustavad ning on valmis selle heakäiguks ka ise panustama. Tähtis on meelitada piirkonda 
inimesi, kes tulevad teadlikult otsima kvaliteetset elukeskkonda ja garantiid selle kestmisele. 
Väärtusliku maastiku puhul peab planeerimisstrateegia ja arendustegevus olema pikaajalisema 
perspektiiviga kui tavapärase planeerimispraktika puhul.  
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Vaade Unukse teelt üle Pada jõe rannikumadalikule 

 
Massiiviliikidele on sobivad: väärtusliku maastiku põhjaosa rannikumadalikul; Kongla oja ja Pada jõe 
vaheline asustamata metsaala; väärtusliku maastiku lõunaosa metsad, mis on seotud lõuna poole 
jääva loodusmaastike massiiviga. Leidub elurikkuse seisukohast üliolulisi nn vääriselupaiku - Pärna 
küla tammik, järsakud Kongla oja ja Pada jõe kallastel, alad Samma ja Toomika küla vahelistes 
metsades. Ilmselt ei ole kaugeltki kõik piirkonna potentsiaalsed vääriselupaigad kaardistatud ja 
inventeeritud. Soovitatav on massiivsemate metsaalade terviklikkust mitte lõhkuda - võimalusel 
eelistada lageraiele teisi raieviise ning metsamaale ehitamist igati vältida. Teedeäärsete lankide 
puhul tuleb langi teega piirnev serv korrastada. Massiiviliikide, nagu ka siinses piirkonnas 
eksikülalistest ürgmaistu liikide elupaikade puhul ei piisa maastikuhoolduskavas meetmete 
planeerimisest – massiivide säilitamine tuleb ette näha üldplaneeringu tasandil. 
 
Elustik 
 
Kultuurmaistu liigid – liigid, kes eelistavad elupaigana vahelduvat kultuurmaastikku (ideaalseim 
variant: loodusliku taimestuga rohuribadest ümbritsetud ja kivivarede ning põhukuhjadega 
ilmestatud väikese ja keskmise suurusega põllud vahelduvalt rohumaade – karjatatavad ja 
niidetavad – või puisniitude ning metsatukkadega ja puhvervõsa ning kõrgrohustu ribadega 
ääristatud põldude vaheliste ning teede äärsete kraavide ja looduslike hekkidega): siilid, halljänes, 
metskits, nirk, kärp, uruhiired, pisihiir, rebane, kährik, metssiga ja tuhkur. – VÄÄRTUSLIK MAASTIK 
VÄGA HEA ELUPAIK. 
 
Ökotoniliigid – liigid, kes eelistavad elupaigana kahe või enama elupaigatüübi piiriala 
(kultuurmaistus näiteks põlluäärsed metsaservad, veekogude kaldavööndid jne): siilid, vesimutt, kõik 
nahkhiired, halljänes, kobras, mäger, ondatra, niidu-, võsa- ja kuhja-uruhiir, saarmas, tuhkur, naarits, 
mink, kärp, nirk ja metskits. VÄÄRTUSLIK MAASTIK VÄGA HEA ELUPAIK. 
 
Inimkaaslejad – liigid, kes eelistavad elutseda inimasustuse läheduses – aedades, parkides, hoonetes 
jne: koduhiir, kodurott, rändrott, kaelushiir, juttselg-hiir, mügri, mutt, siilid, orav, tuhkur, nirk, kärp 
ja pea kõik nahkhiired. VÄÄRTUSLIK MAASTIK SOODNE ELUPAIK. 
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Koridoriliigid – vetevõrgustikku pidi rändavad liigid: saarmas, mink, naarits, tuhkur, kobras, ondatra, 
veelendlane, pargi-nahkhiir, pähklinäpp, lagrits, kasetriibik; puuderibasid mööda rändavad liigid: 
halljänes, valgejänes, uruhiired, orav, siilid, karihiired, kärp ja nirk; tukast tukka rändavad liigid: 
uruhiired, jänesed, metskits, metssiga, siilid, kärp ja nirk. VÄÄRTUSLIK MAASTIK RAHULDAV ELUPAIK. 
 
Paiksed liigid – suhteliselt väikese ala piires liikuvad liigid: karihiired, mutt, kobras, lagrits, 
pähklinäpp, kasetriibik, lendorav, mäger, kärp, nirk. VÄÄRTUSLIK MAASTIK SOODNE ELUPAIK. 
 
Massiiviliigid – ilves, põder, pruunkaru, metsnugis, lendorav – liigid, kes eelistavad elupaigana suuri 
laialdasi katkematuid elupaigamassiive ja kes on seetõttu kadumas piirkondadest, kus loodusmaastik 
fragmenteerub väiksemateks laikudeks. Nende liikide säilimise huvides tuleb planeeringutes jätta 
piirkonniti alles laialdasi metsamassiive, mis vahelduksid pisemate looduslike rohumaadega. Samuti 
tuleb nende liikide jaoks arvestada maanteede ristumiskohtade puhul suuremate konstruktsioonide 
rajamise vajadusega, kuna enamasti rändavad need liigid suhteliselt varjatult ning ei ole kergesti ka 
barjääridega suunatavad. VÄÄRTUSLIK MAASTIK MASSIIVILIIKIDELE PIIRATUD ALAL HÄID 
ELUVÕIMALUSI PAKKUV ELUPAIK. 
 
Ürgmaistu liigid – ilves, hunt, pruunkaru, lendorav, valgejänes, naarits, metsnugis, kasetriibik, 
laanekarihiir, metssiga, põder – liigid, kes enamasti eelistavad elutseda ürgsetes, vanajõgede 
loogetest ning kõrgrohustuga ääristatud looduslikest häiludest liigestatud metsades, kus leidub 
küllaldaselt tuulemurdu jm varje- ning pesapaiku. VÄÄRTUSLIK MAASTIK ÜRGMAISTU LIIKIDELE 
ELUPAIGANA VÄHETÄHTIS. 
 
Levila piiriliigid – pargi-nahkhiir, kääbus-nahkhiir, suur-nahkhiir, suurvidevlane, lendorav, 
pähklinäpp, kaelushiir, mäger, ahm, metssiga – liigid, kes Eestis on oma levila põhja või lõunapiiril ja 
seetõttu ei esinda liigi populatsioonile tüüpilist osa. Nende elupaigad on tihti erinevad levila 
põhiosaga võrreldes ja tihti on nad ka käitumuslikult erinevad. Seega on nende liikide puhul 
suhteliselt raske ennustada rändekoridoriks sobivat elupaigatüüpi. VÄÄRTUSLIK MAASTIK 
TEADMATA TÄHTSUSEGA. 
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Soine metsastunud pangapealne Iila külas 
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Turismiinfrastruktuur 

 
Eeldused, et külastajad vallast läbi sõites peatuksid, on kohapeal olemas – kaunis loodus, hea 
teedevõrk, avatud maastik, muinasobjektid. Külade sildid, suunavad teeviidad huviväärsuste juurde, 
infotahvlid ja väikesed voldikud on külastajale esmane vajalik teave, et võõras kohas orienteeruda.  
 
Väärtuslikule maastikule on vajalik koostada piirkondlik turismiarengukava kooskõlas valla 
turismiarendus-strateegiaga. Ka Viru-Nigula valla üldplaneering teeb ettepaneku koostada valla 
turismi arengukontseptsioon. Koostöös kohalike inimeste ja teiste huvilistega on vaja terviklikult läbi 
mõelda piirkonnas turismi arendamiseks tehtavad tööd – selgitada võimalikud vaatamisväärsed 
kohad, lahendada külastajate suunamine, liikumismarsruutide kavandamine, külastajate 
teenindamine, viitade-infotahvlite koostamine ja paigaldamine, klindijärsaku eksponeerimine 
jalamilt, turismiväärtuslike maastiku üksikelementide korrastamine-eksponeerimine jne. Seeläbi 
selguksid ka konkreetsed huvilised, kes oleksid nõus asjaga tegelema ja moodustama näiteks 
piirkondliku turismiarendusega tegeleva ühenduse. 
 
Perspektiivsed matkarajad on planeeritud piki kauneid teelõike Malla-Viru-Nigula ja Padaoru-Mahu 
suunal, suurematelt teedelt saab teha mahasõite ja rattaga liiklejad kõrvalteedele suunata. 
Matkaradade eesmärgiks on peale looduse ka kohapärimuse ja koduloo tutvustamine. Taastama 
peaks vaateplatvormi Kuura külas klindinõlval, hea oleks paigaldada mõned pingid 
puhkekohtadesse. Piirkonna postiteede kaart 1861. a. (lisa 2) annab ilmekat teavet tee suundade ja 
postipunktide kohta ja võiks olla üks piirkonnas arendatav turismile orienteeritud temaatika. Koguda 
tuleks kohaliku ümbrusega seotud lood, ka Viru-Nigula muuseumis on olemas tänuväärset materjali, 
mille põhjal on infomaterjale võimalik välja anda. Näiteks võiks tuua loo sellest, kuidas allavoolu 
olevad veskid veevaesel ajal vahel kuivaks jäid, aga kuulda oli, et sellist tempu mõnikord ka nalja 
pärast tehti, et alumistele vett ei antud... Külastajal jääb paigast hoopis teistsugune mälestus, kui 
sellega on seotud mingi omapärane lugu. 
 
Turismi edendamiseks on vajalik arendada teenindust pakkuvat infrastruktuuri – kohalikke majutus- 
ja söögikohti, giidi- ja retkekorraldusteenust pakkuvaid ettevõtjaid jm. Valla teede arengukava on 
aluseks teede sõidetavuse parandamiseks, et külastaja halbade teedeolude tõttu tagasi ei pööraks. 
 

 

 

 

 

 

 

MAASTIKULISED VÄÄRTUSED 

Kultuurilis-ajalooline väärtus 

Malla-Iila-Kutsala-Padaoru  maastik on kõrge kultuurilis-ajaloolise väärtusega. 



                                                                                                Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku hoolduskava                     

                                                                                                                                                                                                                                                

 

61 

 

Asustuses on esindatud kihelkonnakeskus kirikuga, kabel, surnuaed, neli mõisakeskust, 
koolikohad, erinevad külatüübid ja rikkalik kogum muistiseid – linnamäed, kalmekohad, 
kultusekivid, ohvriallikad ja hiiekohad. Säilinud on palju näiteid nii mõisa- kui 
taluarhitektuurist. Hästi on säilinud traditsiooniline asustusstruktuur, teedevõrk ja 
põldudemuster. 
Paikkonnaga on seotud mitmed olulised inimesed Eesti kultuuriloos. Viru-Nigula kiriklas on 
üles kasvanud F.G.Arvelius (1753-1806), 18-nda sajandi didaktiline kirjamees, pika perioodi 
oma elust sidus Viru-Nigulaga O.W.Masing (1763-1832), olles 20 aastat kirikukoguduse 
õpetajaks, 19. saj. lõpul äratas tähelepanu kohaliku köstri J.H.Eichhorni keelpillikvartett. 
Hans Krickmann (1846-1908) oli Iila kooli esimene koolmeister ja kultuurielu eestvedaja. 
Siitkandist on pärit pedagoog ja lastekirjanduse klassik Jüri Parijõgi, muusikaprofessor Artur 
Vahter, laskesportlane G.Lokkatar, maalikunstnik E.Ruberg.   

Esteetiline väärtus 

Siinsed maastikud on esinduslikud ja traditsioonilised. Põhja-Eesti paekalda ümbruses on 
säilinud avatud vaated tänu jätkuvale põllumajanduslikule tegevusele. Osaliselt söötis põllud 
on võimalik kasutusele võtta ja võsastumine peatada ilma märkimisväärseid kulutusi 
tegemata. Mitmete hoonetega on esindatud Eestile tüüpiline rehielamu. on Olemasolevad 
talukompleksid on üldiselt heas korras, eriti need, kus alaliselt elatakse. Uusi hoonestusalasid 
on maastikus vähe, planeeritavate hoonete puhul tuleb eelistada vanu talukohti ja 
piirkonnale traditsioonilist ehituslaadi. 

Looduslik väärtus 

Suurim piirkonna looduslik väärtus on maastiku mitmekesisus: mattunud Põhja-Eesti paekallas, Pada 

jõgi koos harujõe Kongla ojaga ning Padaoru looduskompleks. Väärtuslikud on loopealsed ja 

hooldatud lammi- ja luhaniidud veekogude ääres. Rohevõrgustiku ala pakub elupaiku erinevatele 

loomaliikidele. Padaoru maastikukaitsealal ja Pada jõe hoiualal on looduskaitseline väärtus, kus on 

esindatud  Natura 2000  elupaigatüübid.  

 

Identiteediväärtus 

Kohalikud elanikud hindavad kõrgelt oma elukohta ja loodusväärtusi, ollakse valmis andma 

oma panust elu edendamiseks. Paljudes Külades on tugevad kogukonnad, kes hoiavad küla 

traditsioone. Viru-Nigula muuseumisse koondatud materjal erinevatest küladest on ilmekaks 

näiteks oma kodukoha väärtustamisest.  

Rekreatiivne väärtus ja turismipotentsiaal ehk puhkeväärtus 

Puhkeväärtuse seisukohalt on Malla-Iila-Kutsala-Padaoru piirkonnal olemas rida eeldusi: kaunis 
puhkajasõbralik loodus, huvitavad vanad teed, avatud maastik vaadetega, mõisakompleksid, 
huviväärsused muististe näol. Majutuskohtade ja toitlustusteenuse pakkujatel on 
arengupotentsiaali. Mahu sadama arenedes on edaspidi loota külastajaid ka meritsi tulemas.  
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Teaduslik väärtus 

Ala teaduslik väärtus seisneb eelkõige läbi aastatuhandete kestnud püsivas inimasustuses, 
millest annavad tunnistust rikkalikult esinevad muistised.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

EESMÄRGID VÄÄRTUSLIKU MAASTIKU HOOLDAMISEL  
 
Eesmärgid Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku hooldamisel: 

- säilitada traditsioonilisi elemente, struktuure ja maakasutust; 
- sobitada uusi hooneid ja rajatisi ning maakasutust vanaga nii, et ei tekiks häirivat ebakõla 

ning, et ei rikutaks pöördumatult väärtusi; 
- säilitada looduslikke alasid ja maastikuelemente; 
- säilitada põllumajanduslike alade avatust ja vaateid väärtuslikele elementidele; 
- võimaldada kohalikele elanikele lisasissetulekuid maastikuhoolduslepingute ja muude 

rahastamisvõimaluste kaudu ning parandada seeläbi maa-asustuse ja maastike säilimise 
võimalusi. 

 
Tulevikuvisioon, soovitav seisund piirkonnas: 

- piirkonnal on hea maine; 
- maastikus on nähtav põllumajandusmaastiku kasutuse jätkumine; 
- teed on hooldatud, teeäärsed vaated avatud; 
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- kasutuse on leidnud tühjaltseisvad mahukad hooned – karjalaudad ja Unukse viinavabrik; 
- vanad taluhooned on heas seisukorras; 
- uued hoonestusalad sobituvad maastikku; 
- muinsusobjektide ümbrus on hooldatud; 
- külastajad leiavad infotahvlitega huviväärsused ja viidastatud matkarajad; 
- mõisakomplekside lagunenud kõrvalhooned on leidnud uue elu, pargid on korrastatud ja 

huvilistele avatud; 
- Eestimaa Šveitsiks kutsutud Padaoru maastikukompleks väärib oma nime.  
 

Tegevuste prioriteetsus 

  
Alustada tuleb sellest, millest jõud üle käib ja hea tulemus kõigile näha on: 

- paigaldada külade ja talude sildid, mis annavad esmase teabe paikkonnast; 
- korrastada teeääred ja sillakohad: 
- korrastada karjalautade, töökodade ümbruskond – suuremahuliste hoonete  heakord 

paistab kõigile silma; 
- korrastada haava puitmassi tootmisjääkidega alad. 

Kobraste rajatud tammid tuleb likvideerida kohtadest, kus nad maastikupildis kõige rohkem esile 
tulevad ja üleujutusi tekitavad  – Koila ja Unukse külades Pada jõel. Kobraste arvukust tuleb samal 
ajal piirata, muidu on tammide lõhkumine mõttetu.  
Matkaradade rajamine, infotahvlite paigaldamine on lihtne, kuid eelnev tegevus nõuab  
kokkuleppeid ja koostööd maaomanikega. Samas on need head objektid projektide koostamiseks ja 
rahade taotlemiseks.  
Mõisakomplekside korrastamiseks läheb kaua aega ning kulub hulga raha. Suuremahuliste  
hoonetena on nad maastikus silmapaistvad ja mõned kõrvalhooned vajavad kiiret renoveerimist. 
Alustada võiks tavapärastest heakorratöödest küsides nõu ja abi Muinsuskaitseameti spetsialistidelt, 
samal ajal esitada projektitaotlused. 
 
Meile teadaolevate muinasobjektide väärtustamiseks ja esiletoomiseks (nt Ellukivi, Iila linnus ja 
Hiiemägi, Lähtoru allikas Koilas) on vaja korraldada mõned talgupäevad ja tagada kord aastas 
ümbruse niitmine. Tähtis on, et objektid oleksid tähistatud. Maastikupildi kui terviku seisukohast on 
oluline hooldada neid põlde ja rohumaid, mis jäävad vaadete sisse. Antud ala põllumajandusliku 
tegevuse järjepidevus tagab avatud vaated ja heakorras maastiku. 
 

HOOLDUSKAART 
 
Hoolduskava kaardi aluskihiks on digitaalne Eesti põhikaart. Tööks on kasutatud  MapInfo 
programmi. Kaart on üles ehitatud erinevate teemakihtidena. Kasutatud on EELISe andmebaasi 
kaardikihte maakonnad, vallad, niidud, kaitsealused taimed, kaitsealused üksikobjektid. PKÜ niitude 
inventuuri kaardikihti 2000, 2006. a. PRIA kaardikihti taotlusega massiivid. Kaardid Malla-Iila-Kutsala 
piirkond, Pärna-Unukse-Koila piirkond ning Vasta-Viru-Nigula-Padaoru-Samma piirkond (lisa 3). 
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HOOLDUSTEGEVUSED PIIRKONDADE KAUPA 

Üldised soovitused väärtusliku maastiku säilitamiseks 

- Tutvustada ja väärtustada maastike korrashoidu ja selleks vajalikke tegevusi 
(infomaterjalid, koolitused, talgupäevad, kampaaniad jm) 

- Hooldada ja säilitada looduslikke rohumaid ja puiskarjamaid niitmise ja karjatamise teel 

- Hoida väljakujunenud asustusstruktuuri, ajaloolisi teid ja hooneid 

- Sobitada uued hooned maastikku nii et ei tekiks ebakõla olemasolevate vanade 

hoonetega    

- Korrastada ja taastada kiviaedu ja teisi maastikuelemente 

- Koostöös Muinsuskaitseametiga korrastada piirkonna muististised  

- Tähistada külad, huviväärsused, talukohad 

- Hooldada vaatekohti ja vaatamisväärsusi 

- Koostada turismiarenduskava 

Malla 

- Mõelda läbi ja leida võimalused Kunda - Viru-Nigula maanteel Malla mõisa teeotsas 
(Mikkeri Äri maaüksus) asuva häiriva puiduladustusplatsi varjamiseks (kõrghaljastus, 
piirded vms). 

- Korrastada Malla mõisa alle alguses endine töökojahoone ja  selle ümbrus. 

- Mõisale vaate säilitamise eesmärgil alleega piirnevat hübriidhaabade ala mitte mingil 
juhul laiendada, soovitavalt tuleks haavanoorendik eemaldada raiumise teel. 

- Mõelda läbi ja viia ellu tegevused mõisakompleksi lagunevate kõrvalhoonete (meierei, 
tuuleveski vare jt) korrastamiseks ja konserveerimiseks. 

- Muinsuskaitseameti arhiivist küsida välja Malla mõisa pargi projekt ja asuda seda ellu 
viima. 

- Korraldada mõisa sissesõidutee allee korrastamine, uuendamine ja korrapärane 
hooldamine. 

- Tasandada mõisa juurde viiva allee ääres (paremal pool alleed) maapind ja eemaldada 
pinnasehunnikud. 

- Leida kasutus Malla endise sealauda hoonele, korrastada ümbrus.  

- Mõelda läbi mõisakompleksi kompleksne tutvustamine (viidastus, infotahvlid). 
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- Mõelda koostöös kohalike elanikega terviklikult läbi piirkonnas turismi arendamiseks 
tehtavad tööd (külastajate suunamine, liikumismarsruudid, viidad-infotahvlid, 
kodulooline rada, klindijärsaku eksponeerimine jalamilt, maastiku üksikelementide 
korrastamine-eksponeerimine jne). 

Kuura 

- Taastada ajalooline vaatekoht klindiserval Kuura külas vaateplatvormi rajamisega. 

- Kavandada kompleksselt vaatekoha juurde vajalikud rajatised (vaateplatvorm, 
infotahvel, parkimisala, piirded, käimla jms).  

- Eemaldada pangaservas vaatekoha ümber kasvav vaadet segav võsa ja põõsastik.  

- Korraldada vaatekoha pidev hooldamine (koristamine, niitmine). 

- Korrastada läheduses asuv ala, kus on ladustatud haava puitmassi tootmisjäägid. 

Kutsala 

- Korraldada koostöös Muinsuskaitseametiga Kutsala muistsete põldude ja 
muinasobjektide võsast puhastamine (raiumise teel), edaspidi on  vajalik niitmine. 

- Leida võimalused loomade karjatamiseks muistsetel põldudel, kus heina niitmine on 
raskendatud maastiku eripära tõttu. 

- Korrastada Kutsala puidutöökoja prahistatud ja hooldamata ümbrus. 

- Teisaldada Kutsala puidutöökoja juures pinnasehunnikud ja tasandada maapind. 

Kanguristi 

- Looduslike rohumaade ja puiskarjamaade võsast puhastamine ja hooldamine (niitmine-
karjatamine). 

- Leida Kunda tee ääres seisvale kasutusest väljasolevale maakivist hoonele otstarve, 
korrastada ümbrus. 

- Korrastada Kanguristi küla läbiva tee hooldamise käigus rikutud teeääred -koristada-
tasandada segamini lükitud pinnase ja teekattematerjali hunnikud. 

- Puhastada võsast ja parandada kiviaedu, taastada ajaloolisi kiviaedu.  

Iila 

- Hoida korras (võsaraie, niitmine) ja tähistada infotahvliga Iila Hiiemägi, Hiiemäe 
ohvriallikas (niitmine, viit). 

- Puhastada võsast ohvrikivi Ellukivi. 

- Tähistada Iila küla Taara tammiku ohverdamiskoht (ka Tammenõmm), korrastada 
teeääred. 
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- Korraldada  Iila külas asuva Kongla silla, teeäärte ja linnamäe (Keldrimäe linnus) 
korrastamine, võsast puhastamine, paigaldada infotahvel. 

- Leida kasutusest väljas olevale karjalaudale otstarve, korrastada ümbrus (korratud 
küttepuude hunnikud). 

- Tõsta püsti küljeli vajunud Iila küla tee ääres asuvad maanteepostid, puhastada võsast 
välja lähedal asuvad varemed. 

- Asendada väärtusliku Iila koorejaama katus, korrastada hoone.  

- Hooldada Iila kooli mälestuskivi ümbrust (niitmine). 

- Korraldada Iila küla sooniitude hooldamine, võsaraie. 

Pärna  

- Korrastada Pärna külas Kongla ojal ja Pada jõel asuvate sildade ümbrus. Raiuda vaate 
avamiseks võsa Pada jõe sillalt paremkaldale suunduva tee ääres. 

- Puhastada Pärna küla teede ääres Taaratammikus kasvavate suurte tammede ümbrust 
võsast ja noortest puudest (väljaspool Pärna tammiku vääriselupaika). 

- Koristada oruservalt hooldustööde käigus tekkinud risuhunnikud (Adrika luht). 

Vasta 

- Mõelda läbi ja viia ellu tegevused Vasta mõisa lagunevate kõrvalhoonete (masinarehe 
varemed, kuivati varemed, tuuleveski jt) korrastamiseks ja konserveerimiseks. 

- Puhastada prügist ja korrastada Vasta loomalauda ümbrus. 

- Laiendada kadastike hooldamist (karjatamine, niitmine) Vasta-Unukse teest põhja poole. 

- Jätkata karjatamist ja niitmist Vasta-Unukse tee ääres asuval kultusekividerohkel alal ja 
korrastada ala läheduses asuvaid kiviaedu. 

Viru-Nigula  

- Säilitada ehitistest vabana Maarja kabeli varemete ja muistse pühakoha ümbrus, mitte 
planeerida elamualaks. Tegemist on väärtusliku maastikumärgiga, mis vajab enda ümber 
„õhku” ja väärib igast küljest vaadeldavust. 

- Mõelda läbi ja leida võimalused Kunda - Viru-Nigula maantee ääres asuva puidutööstuse 
ja selle toodanguladustusplatsi (Flexa maaüksus), ning Viru-Nigula – Aseri maantee äärse 
tootmiskompleksi ümbruse haljastamiseks. Mõlemad objektid häirivad vaadet Viru-
Nigula asulale ja kirikule. 

- Leida rakendus Viru-Nigula endisele vallamajale ja teistele asula tühjalt seisvatele 
hoonetele. 

- Parandada asula ümbruse heakorda söötis rohumaade niitmisega. 
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Võrkla 

- Säilitada Võrkla küla hästi säilinud ajaloolist struktuuri. Mitte planeerida uut hoonestust 
külateest lõuna poole. 

Unukse 

- Leida kasutus Unukse endisele Viinavabrikule (hiljuti õllevabrik), korrastada hoonete 
ümbrus. 

- Raiuda võsa ja hooldada Unukse külas õllevabriku sillast ülesvoolu asuvat jõeluhta, 
korrastada silla ümbrus. 

- Korraldada kobraste arvukuse vähendamine, kopratammide likvideerimine. 

- Korrastada Pada jõe vasakkaldal ala (Tuularu), kus on ladustatud haava puitmassi 
tootmisjäägid. 

Koila 

- Mitte rajada muinsuskaitsealusele Koila linnamäele kultuurkihti kahjustada võivaid 
objekte. 

- Puhastada Lähtoru allikas ja selle ümbrus põllult korjatud kividest ja vanast heinast, 
paigaldada ümbruskonda tutvustav infotahvel. 

- Korrastada ja hooldada Koila põllumajandushoonete kompleksi ümbrust. 

- Korrastada Viru-Nigula – Aseri maantee sillalt Pada jõele ja jõeluhale avanevat vaadet 
(võsaraie, luhaheinamaade niitmine). 

Aasukalda  

- Hooldada Padajõe luhtasid (niitmine, võsaraie). 

- Kujundada (harvendada) Aasukalda-Koila tee ääres asuvast sarapikku, korrastada küla 
kiviaiad. 

- Korrastada Asoveski varemed, sild ja avada vaateid sillale ja teele. 

- Aasoveskist ülesvoolu jõe paremal kaldal kultuurina kasvava hulgalehise lupiini leviku 
vältimiseks tuleb ala regulaarselt niita (saak koristada). 

- Jõe oru kahjustamise ja erosiooni vältimiseks võtta kasutusele meetmed ATV-de ja 
muude maastikusõidukitega sõitmise lõpetamiseks Pada jõe orus. 

- Korrastada Vanaveski silla (Viru-Nigula – Aasukalda teel) ümbrus, avada jõeorule 
allavoolu avanev vaade (võsaraie). 

Pada 

- Niita ja hooldada Linnamäge ja selle ümbrust (sh tualetid, parkla). 
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- Puhastada võsast kaitsealuse Pada männi ümbrus (soovitavalt kogu nõlva ulatuses). 

- Rajada juurdepääsurada Linnamäe joale, rajada vaatekohale järsu sälkoru servale piire. 

- Koostada Pada maastikukaitsealale kaitsekorralduskava.  

- Koostada kaitsealusele Pada pargile alusuuringud ja hoolduskava, tagada külastajate 
juurdepääs. 

- Mõelda läbi ja viia ellu tegevused (eksperthinnang, kindlustustööd, katuste parandamine 
jm) mõisakompleksi lagunevate hoonete korrastamiseks ja konserveerimiseks. 

Samma 

- Korrastada ja puhastada võsast Samma mõisa park ja mõisahoonete varemete ümbrus, 
parandada säilinud hoonete katused, paigaldada infotahvel. 

- Niita ja puhastada võsast koostöös Muinsuskaitseametiga Samma küla muistne 
asulakoht. 

- Korrastada Sae silla ümbrus (raiuda tee äärset võsa, tasandada pinnast). 

 

Soovitused hooldustööde elluviimiseks 
 
Peatükis kirjeldatakse täpsemalt tegevusi, antakse soovitusi tööde teostamiseks  
 
Vaadete avamine 
Enne tööde alustamist tuleb kaaluda, missuguseid puid, kust ja kui palju raiuda, eemaldatavad puud 
ette märkida.  Hinnata vaatesihi laiust. Puude raiumisel on soovitav järgida samu põhimõtteid, mis 
võsa puhulgi. Tavaliselt avatakse vaateid kõrgemal kohal eesmärgiga näha kaugele. Samuti on see 
vajalik väiksemate objektide puhul, et neid vaadeldavaks teha.  
 
Teede korrastamine, sildade ümbruse korrastamine 
Teede korrastamisel tuleks eelkõige jälgida, et ei muudetaks väljakujunenud teetrassi. Eelnev kehtib 
ka väiksemate radade puhul. Kurvilisus kaunistab maastikku. Suuremate teetööde (nt hööveldamise, 
pindamise, lumelükkamise) käigus teeserva kuhjunud pinnas tuleks tasandada vältides kraavide 
täisajamist. Põlluga piirnevatel teedel vältida mulla kannet teele põllutööde käigus.  Teega piirneval 
alal on soovitav teostada võsaraiet. 
Sillad on maastikus olulised elemendid, millede ümbrus ja heakord tõmbavad tähelepanu. Veekogu 
võiks olla vaadeldav, soovitav on ka pääs vee juurde. Sildade läheduses võiks vettekukkunud puud 
veest eemaldada.  
 
Võsaraie 
Kõigepealt peab selge olema raie eesmärk ja maht, kui suurele alale töid planeeritakse. Võsaraie on 
kõige tulemuslikum kevadel (aprill) enne puistu lehtimist või sügisel (august-september) enne 
lehtede langemist. Raietööd märjal alal jõe kallastel tuleb teostada külmunud pinnasega. Raiutav 
materjal tuleks samaaegselt koristada (kütteks viia või peenem osa põletada), et töö kohe tulemuslik 
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oleks ja hiljem tagasi tulla poleks vaja. Lõkked on soovitav teha värskete kändude kohale, vältida 
tuleasemete tegemist hästi säilinud rohukamaraga  liigirikastel aladel. Talgute korras võsa raiel 
jätkub mitmekülgset tegevust kõigile – võsa lõikamine, kokkutassimine, põletamine, jämedama osa 
tükeldamine ja äravedu, raieala korrastamine. Võsa tuleb eemaldada võimalikult madalalt, et 
kännud ei jääks edaspidist niitmist segama.  Esialgu tuleb niita kaks korda aastas, et piirata 
puittaimede järelkasvu. Seetõttu on enne tööde alustamist vajalik tagada nende pidev jätkumine. 
 
Niitmine, heinakoristus 
Pool-looduslike rohumaade niitmise peamine eesmärk on takistada võsa arenemist ja säilitada ala 
liigirikkust. Niitmine ja heinakoristus on hooajalised tegevused, soovitatav on niita kord aastas juulis. 
Selleks ajaks on suurem osa õistaimi õitsemise lõpetanud ja linnud jõudnud pesitseda. Niitma peab 
keskelt-lahku või servast-serva meetodil, et linnud ja loomad jõuaksid alalt põgeneda. Niidetud hein 
võib paar päeva kohapeal kuivada, siis jõuavad ka seemned variseda. Hein tuleb kokku riisuda ja 
koristada. Kui heina ei ole võimalik loomasöödaks tarvitada, võib osa sellest jätta rõukudesse 
metsloomade lisasöödaks. Kui muud võimalust ei ole, tuleb hein kokku koguda ja põletada.  
 
Kiviaedade taastamine 
Kiviaiad  on sageli peidus võsa varjus ja kõrges heinas. Eemaldada tuleb kasvav võsa jättes alles 
suuremad üksikud puud. Hinnata kiviaia seisukorda. Esmalt tuleb kaaluda, mida on võimalik ära 
teha. Maakivist aia puhul piisab võsa väljaraiest. Paekivist aia uuesti ülesladumiseks tuleb aed 
lammutada, maapind puhastada juurikatest, hankida juurde puuduv kogus materjali. Aedade 
taastamine on töömahukas ettevõtmine, mida on otstarbekas teha talgute korras ja järk-järgult. Kui 
külas ei ole enam oskajaid inimesi, saab asjatundlikku nõu ja juhendust Vabaõhumuuseumist. 
 
Hoonete remont ja taastamine 
Enne tööde alustamist tuleb hinnata hoone seisukorda, vajaminevat materjali ja ajakulu. Soovitav on 
hoone taastamiseks kasutada sama materjali, millest hoone on ehitatud, samuti juurdeehituse puhul 
(kui hoone on paekivist, siis mitte kasutada silikaattelliseid). Vanade hoonete puhul vältida 
tehismaterjalide kasutamist (asendada puidust aknaraamid nt plastikuga). Kõige kindlam hoone 
säilitamise viis on teda pidevas kasutuses hoida. Varede puhul kaaluda müüride lammutamise 
asemel neid remontida, et takistada edasist lagunemist. Kui lammutamine on vältimatu, saab 
materjali taaskasutada mõne teise ehitise juures. Vanade hoonete taastamiseks annab nõu ja abi 
SRIK (Säästva Renoveerimise Infokeskus). 
 
Häirivate hoonete/komplekside korrastamine, prügi 
Maastikupildis esineb kasutusest väljalangenud kolhoosiaegseid karjalautu või töökojahooneid. Kuni 
neile ei ole uut otstarvet leitud, saab ka hoone välisilme parandamiseks üht-teist ette võtta: sulgeda 
lahtiolevad ukseavad ja parandada aknaklaasid, asendada läbijooksvad kohad katuses, värskendada 
lubivärviga  välisfassaadi. Hoonete ümbrust on võimalik korrastada lihtsate vahenditega: põletada 
praht, paigutada kasutud mehhanismid katuse alla,  kogutud auto- ja traktorikummid viia prügilasse, 
niita heina hoonete vahetus ümbruses. 
 
Väärtuslike maastikuelementide esiletoomine 
Viltuvajunud teepostid tuleks püsti tõsta ja ümbrust niita, et nad ikka silma paistaksid. Allesjäänud 
piimapukid tee ääres vajaksid aeg-ajalt kohendamist ja mõne lauaga parandamist.  Üksikuid vanu 
kauni võraga puid saab esile tuua nende ümbert võsa eemaldades. Samuti saab raie teel kujundada 
puude või põõsaste gruppe. Hoonete varede esiletoomiseks on vajalik nende võsast puhastamine. 
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Sildade ümbrused ja teega piirnevad alad tasandada ja võsast puhastada. Jõgede, ojade kallastel 
peaks olema maastik avatud ja mitmekesine, sisaldades nii puid, põõsastikke kui ka hooldatud 
rohumaida ja avatud jõelõike. Kultusekivide ümbrus tuleks niita, et madalamaid kive esile tuua. 
 
Turismitegevuse ja külastajate suunamine (puhkekohad, rajad, parklad, giidikoolitus) koostöös 
kohalike elanikega 
Turismipotentsiaali rakendamiseks tuleks kohalikul tasandil välja töötada turismi suunav 
arengukava. Koos puhkekohtade, matkaradade jms väljaarendamisega kaasneb ka vajadus tagada 
vaatamisväärsuste ümbruse heakord ning selliseks töödeks valmis inimesed. Oluline on, et 
giiditeenust pakub kohalik elanik, kes teab kohalikke pärimusi ja tunneb maastikku. Kaasata 
inimesed, kes on valmis pakkuma toitlustus- ja majutusteenust. 
 
Tähistamine, infotahvlid 
Tegemist on nn kõigile suunatud väärtuste tähistamisega. Tuleb hinnata erinevate objektide tähtsust 
ja esiletoomise vajalikkust, sest tähistustega kaasneb rahalise ressursi olemasolu ja edaspidised 
hooldustööd. Muinsuste juurde infotahvlite paigaldamine on mõistlik juhul, kui sellega kaasneb nt 
esiajalugu tutvustav matkarada. Loodus- ja arhitektuuriväärtuste tutvustamisel kehtib sama 
põhimõte. Esmalt tuleb selgeks mõelda mida ja miks on vajalik eksponeerida ja siis selleks rahalisi 
vahendeid leida. Paigutatavad sildid ja tähised peavad haakuma ümbrusega, et nad ei hakkaks 
domineerima vaatamisväärusus üle.  
 
Koha väärtustamine, teadlikkuse tõstmine, külaarendus 
Koha väärtust hinnatakse selle ajaloo ja kujunemise tundmise kaudu. Küla ajaloo uurimuste kohta on 
Viru-Nigula muuseumis tänuväärne materjal, mis tuleks läbi töötada ja leida võimalused 
kirjastamiseks. Võib korraldada nt suulise pärimuse kogumise võistlusi parima loo või legendi 
leidmiseks. Näiteks võib välja selgitada iga aasta kaunim koduõu, puhastatud teelõik, vaimukalt 
kujundatud talusilt, aktiivsemad talgulised, parim kirjutatud projekt jne. Korraldada talgupäevi küla 
ilme parandamiseks kasutusest väljasoleva hoone ümbruses. Selgitada välja inimesi huvitavad 
teemad nt rehielamute ajalugu, puitaedade taastamine, vana ukse või aknaraami puhastamine. 
Kutsuda koolitusi läbi viima vastavat ala tundvad inimesed.  
 
Talgud, kohalike aktiveerimine 
Ühistööga on võimalik korraga palju ära teha. Talguid saab teha küla oma jõududega. Võib aga 
kutsuda appi kohalike ettevõtjaid, korraldada laagreid, kaasata üliõpilasi, Rohelise Liikumise, 
Muinsuskaitse Seltsi liikmeid. Suuremate talgute korraldamisel on vaja leida tööde juhendaja, 
vastavalt inimeste arvule planeerida tööde maht. Kokku tuleb leppida kohalike maaomanikega, kelle 
maad tegevus puudutab. Raieluba taotleda juhul, kui langetatavate puude läbimõõt on üle 10 cm. 
Kevad-suvisel ajal tuleb suuremate lõkete tegemisel teavitada päästeametit.  Organiseerida 
toitlustamine ja söögipausid. 
 
Maastiku seisukohalt olulised uuringud, küla- või piirkonna arengukavad 
Mõisakomplekside korrastamiseks tuleb kõigepealt tellida dendroloogilised ja ehituslikud 
hinnangud/ekspertarvamused, millest selgub tööde maht ja elluviimise võimalused. Eestis on 
algatatud pärandkultuuri objektide inventeerimine metsades ning Erametsakeskuse AS kaudu on 
võimalik saada nõu kohaliku piirkonna inventeerija kaudu.  
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Tegevuste elluviijad 
 
Maastiku terviklik olukord sõltub arengutest põllu- ja metsamajanduses ning maaelupoliitikast. 
Põllumaastiku säilimise eelduseks on jätkuv põlluharimine. Seega on talunikud ning muud kohalikud 
metsa- ja maaomanikud kõige tähtsamad maastikuhooldajad ja toetuste taotlejad. Küsitluslehtedest 
tehtud kokkuvõte  näitab, et piirkonnas elavad inimesed on teotahtelised  ja hindavad oma 
kodukohta (lisa 4).  
 
Vallavalitsus saab omalt poolt kaasa aidata ergutades ja suunates inimesi   tegevusele, mis parandab 
üldist heakorda. On võimalik korraldada prahikoristuse kampaaniaid, parima majapidamise või 
õueala konkursse. Algatada arengukavade väljatöötamist. Vallavalitsus saab inimesi informeerida ja 
toetada, erinevatest allikatest rahastamist taotleda ja leida võimalusi projektide 
kaasfinantseerimiseks. Toetada külaliikumisi ja seltsingute ettevõtmisi.   
 
Muinsuskaitseamet kooskõlastab ja toetab objektide ümbruse korrastamiseks tehtavad tööd, annab 
nõu tähiste ja viitade paigutamiseks. Talgutööde korraldamisel nt linnamägedel, mõisakomplekside 
juures on vajalik spetsialistide poolne juhendamine. 
 
Riiklik Looduskaitsekeskus saab taotleda kaitsealustes parkides ja kaitsealadel vajalike tööde 
teostamiseks vahendeid, korraldada vajalike tööde teostamist. 
 
Viru-Nigula Hariduse Selts on edukalt esitanud projektitaotlusi, neid ellu viinud ja tegevustes 
osalenud. 
 
Vabatahtlikud on erinevad organisatsioonid ja eraisikud, kes talgute korras on nõus kaasa lööma: 
Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond, Muinsuskaitseselts, kohalikud ettevõtted, üliõpilased, 
õpilased. 
 

Rahastamisvõimalused 

  
Kohalike inimeste panus 
 

Oma maa ja vara korrashoid on maa- ja majaomanikele harjumuspärane ja igapäevane tegevus ning 
ka kohustus. Tavaliselt on kohalikud elanikud oma kodukoha korrashoiuks ja maastikuhoolduseks 
(niitmine, võsaraie) nõus tegema teatud kulutusi ka laiemalt, näiteks küla või piirkonna kontekstis. 
Neid kulutusi tuleb mõista avaramalt, kui ainult rahalises mõttes – panustatakse ka aega, 
emotsioone, oskusi, materiaalseid ressursse (ehitusmaterjali, töövahendeid, bensiini, toiduaineid 
kommunikatsioonivahendeid jmt). Tihti piisab ka väikesest rahalisest või materiaalsest panusest, et 
korda saata maastikuilmet oluliselt parandavaid töid (objektide korrastamine, parandamine, 
rajamine) või sellele kaasaaitavaid tegevusi (külaedendamine, ühistegevus, identiteeditunnet 
tõstvad ettevõtmised, teavitustöö jms). Võõra raha eest tehtu jääb tihemini unarusse ja edasise 
hoolitsuseta – oma rahakotiga seotud ettevõtmised ja rajatised on rahvale armsamad. Sageli leidub 
inimesi, kes tegevuses ise kaasa lüüa ei saa või ei soovi, kuid on nõus tegema annetusi ühise 
eesmärgi toetuseks.  
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Sellist, piirkonna inimeste enda ressurssidel põhinevat investeerimist nii oma kui ühise elukeskkonna 
parandamiseks tuleks igati eesmärgiks seada, ergutada ja tunnustada omavalitsuse, maakonna, riigi , 
kohalike aktivistide jt poolt. See on tegelikult ainuke kindel ja jätkusuutlik viis tagada inimeste 
huvitatus ja kaasamine maastike korrashoiule ning ühtlasi omada reaalset rahalist ressurssi 
tegevuste finantseerimiseks. Omafinantseeringu leidmiseks tehtavad pingutused on ka oluliseks 
indikaatoriks maastikuhoolduse hetkeseisu ja perspektiivi hindamisel.  
 
Kohaliku omavalitsuse eelarve 

 

Väärtusliku maastiku kui omavalitsuse tasandil olulise ressursi arendamine peab kajastuma ka 
omavalitsuse eelarves. Kohaliku omavalitsuse roll seoses väärtusliku maastiku arendamisega on 
eelkõige terviklikku lähenemist nõudvate tegevuste (arengukavade, kontseptsioonide koostamine, 
infrastruktuuriinvesteeringud jm) ja kohapealsete väikese eelarvega algatuste toetamine. Kohaliku 
omavalitsuse eelarvest võiks eraldada järjekindlalt (perioodiliselt ka küla ühistegevuse 
sihtotstarbelisi toetusi, samuti finantseerida mõttetalguid, koolitusi ja teisi kohalikul tasandil 
organiseerumiseks vajalikke tegevusi. Maavalitsuse panus saab olla enam vähem samalaadne - 
maakonna tasandil oluliste tegevuste toetamine. 
 

Kohalikud fondid, toetused 
 

Viiteid erinevatele rahastamisallikatele ja fondide andmebaasidele leiab Eesti 
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu koduleheküljelt www.ngo.ee. Eesti 
mittetulundusühenduste nõustamisega asutamisest projektideni tegelevad Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse maakondlikud arenduskeskused, kelle teenused ja kontaktid leiab kodulehelt 
http://mak.eas.ee. 

Keskkonnakaitse  

Keskkonnakaitse valdkonna põhiline rahastamine Eesti sisese vahenditega toimub 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse www.kik.ee poolt rakendatava keskkonnaprogrammi kaudu. 
Keskkonnaprogramm jaguneb kaheksaks valdkonnaks: veekaitseprogramm, jäätmeprogramm, 
keskkonnakorralduse programm, looduskaitse programm, metsanduse programm, kalavarude 
programm, keskkonnateadlikkuse programm, maakondlik programm. Kõik programmid jagunevad 
omakorda alamprogrammideks. Väärtuslike maastike kaitse, hooldamise ja tutvustamise kontekstis 
on perspektiivsed eelkõige looduskaitse programm (teemad: liikide kaitse, kaitsealade hooldus, 
parkide ja üksikobjektide kaitse, looduskaitseline infrastruktuur), keskkonnateadlikkuse programm 
maakondlik alamprogramm ja Lääne-Virumaa maakondlik programm. Taotlusvoorud toimuvad 3 
korda aastas – taotlused tuleb esitada KIKile üldjuhul 15. märtsiks, 15. juuliks või 15. novembriks. 
Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja Keskkonnaministeeriumi www.envir.ee 
kodulehel kuu aega enne tähtaega. Maakonnas elluviidavate projektide taotlused tuleb esitada KIKi 
maakondlikesse esindustesse. Üleriigiliste projektide taotlused esitada aga KIKi Tallinna kontorisse. 

Põllumajandus, looduskaitse 
 
Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu saab 
taotleda toetust kaitse- või hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste 
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hooldamiseks ja taastamiseks (võsaraie, puurinde liituvuse vähendamine) ning tarade rajamiseks. 
Lisainfo: PRIA www.pria.ee, Riiklik Looduskaitsekeskus www.lk.ee. 
 
Maaelu arengukava alusel jaotatavaid põllumajandustoetusi saab taotleda PRIA www.pria.ee kaudu. 
Nõustamist, milliseid toetusi oma maale taotleda saaks, saab Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja 
maakondlikust nõuande- ja teabekeskusest – Rakvere Maarahva Liidust http://www.zone.ee/mrliit/. 
 
Maaelu arengukava 2007-2013 toetused 

 
Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2007-2013 on Eestil võimalik maaelu ja põllumajanduse 
toetamiseks kasutada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi vahendeid. Nende vahendite 
kasutamiseks koostati Eesti maaelu arengukava 2007-2013, mis on suunatud Eesti põllumajanduse 
ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, 
maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, võttes arvesse Eesti maaelu 
omanäolisust. Toetused on suunatud sellele osale maaelu arengust, mis on otseselt või kaudselt 
põllumajandusega seotud – seega on toetused rakendatavad ka seoses väärtusliku maastikuga. 
Toetuste sihtgruppideks on teiste hulgas põllumajandusega tegelevad isikud, koostööd edendavad 
ühendused, mittepõllumajanduslikud mikroettevõtted maapiirkondades ja kohalikud tegevusgrupid. 
Perspektiivsed meetmed väärtusliku maastiku hooldamise ja arendamisega on järgmised:  

2. TELG – KESKKONNA JA PAIKKONNA SÄILITAMINE 
Meede 2.1 – Ebasoodsamate piirkondade toetus 
Meede 2.2 – Natura 2000 toetus põllumajandusmaale  
Meede 2.3 – Natura 2000 toetus poollooduslike koosluste hooldamiseks  
Meede 2.4 – Põllumajanduslik keskkonnatoetus 
Meede 2.1 – Ebasoodsamate piirkondade toetus 
Meede 2.2 – Natura 2000 toetus põllumajandusmaale 
Meede 2.3 – Natura 2000 toetus poollooduslike koosluste hooldamiseks 
Meede 2.4 – Põllumajanduslik keskkonnatoetus 
Meede 2.5 – Loomade karjatamise toetus 
Meede 2.6 – Kiviaedade rajamise ja taastamise toetus 

3. TELG – MAAPIIRKONDADE ELUKVALITEET JA MAAMAJANDUSE 
MITMEKESISTAMINE 

Meede 3.1 – Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas 
Meede 3.2 – Külade uuendamine ja arendamine 

Põhjalikum info: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) www.pria.ee, 
Põllumajandusministeerium www.agri.ee. 
 
Muinsuskaitse, kultuuripärand 
 
Muinsuskaitse valdkonnas on võimalik taotleda kultuurimälestise omanikule või valdajale mõeldud 

toetust (võsaraie, hooldamine) ja toetust riiklikust pühakodade säilitamise ja arengu programmist. 
Lisainfo: Muinsuskaitseamet www.muinas.ee. Mõisakoolide riikliku programmi administreerib 
Kultuuriministeerium www.kul.ee. Valdkondliku arengukavaga 2007-2010 „Maa-arhitektuur ja -
maastik. Uurimine ja hoidmine” tegeleb Eesti Vabaõhumuuseum www.evm.ee (pakutakse 
programmis osalemist, vastav toetus puudub). Piikonna kultuurielu- ja pärandi toetuseks võib olla 
mingil määral võimalik rakendada ka Eesti Kultuurkapitali www.kulka.ee vahendeid (nt rahvakultuuri 
ja arhitektuuri sihtkapitali kaudu). 



                                                                                                Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastiku hoolduskava                     

                                                                                                                                                                                                                                                

 

74 

 

Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine Interreg IIIA raames. Maakondlikult 
konsulendilt saab nõuanded ja raha taotlemise võimalused. www.metsaselts.ee  
 
 
Ettevõtluse arendamine 

 
Ettevõtluskeskkonna ja piirkondliku konkurentsivõime arendamisele suunatud toetusi jagab 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) www.eas.ee. Väärtuslike maastike kontekstis 
perspektiivsed programmid on kindlasti mittetulundussektorile suunatud kohaliku omaalgatuse 
programm , piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm ja 
hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm. 

 

Euroopa liidu toetused 
 

Struktuuritoetused 2007-2013 
 

Struktuuritoetust eraldatakse Eestile Euroopa Liidu poolt selleks, et toetada majanduse arengut ning 
vähendada seeläbi arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel ning tõsta Euroopa Liidu kui terviku 
konkurentsivõimet maailmaturul. Struktuuritoetust antakse perioodil 2007-2013 kolmest fondist 
(Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond), mis on Euroopa Liidu 
peamised toetusallikad. Struktuurifondide toetusi jagatakse kolme riikliku rakenduskava alusel 
(inimressursi, elukeskkonna ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava). Kõigi 
rakenduskavade toetatavate valdkondade hulgast on võimalik leida avatud taotlemisega 
toetusmeetmeid, mille abil saab rahastada väärtusliku maastiku hooldamise, arendamise, 
teadvustamise ja majandamisega seotud tegevusi. Taotlejateks saavad olla nii riigiasutused, 
kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud kui ettevõtjad. Võimalik on saada ka tehnilist abi 
toetuste taotlemiseks. Põhjalikum info: www.struktuurifondid.ee, Lääne-Viru Arenduskeskus SA 
http://www.arenduskeskus.ee/. 
 
Maaelu arengukava 2007-2013 alusel maaelu ja põllumajanduse toetamiseks Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist eraldatavaid vahendeid on käsitletud eespool. 
 
Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmid (INTERREG) 2007-2013 
 
Euroopa territoriaalse koostöö programmidest toetatakse projekte, mis edendavad piiriülese 
koostöö kaudu Euroopa Liidu territooriumi paremat lõimumist, territooriumi tasakaalustatud ja 
jätkusuutlikku arengut. Koostööd on võimalik teha nii lähemate naaberriikide kui Euroopa teises 
servas asuvate regioonidega kogu Euroopa Liidu ulatuses. Prioriteedid ja tegevused on seotud 
selliste valdkondadega nagu majandusliku konkurentsivõime arendamine, innovatsioon, ligipääsud, 
keskkond ja riskide ennetamine, mereohutus, turism, piirkonna sidusus, asulate ja kogukondade 
koostöö jne. Leides rahvusvahelise koostööpartneri, on väärtusliku maastiku arendamist võimalik 
rahastada ka sellest programmist. Taotlejateks võivad olla riiklikud, regionaalsed ja kohalikud avaliku 
võimu asutused, ülikoolid ja uurimisasutused, erinevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning 
muud sotsiaal-majanduslikud organisatsioonid.  
Lisainformatsioon: Siseministeerium http://www.siseministeerium.ee/interreg. 
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Muud välistoetused 
 
Norra ja EMP finantsmehhanismid 2007-2011 
 
Toetusskeemi üldine eesmärk on kohaliku ja regionaalse arengu toetamine. Toetusskeemi 
eesmärgid on: 1) tugevdada kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude haldussuutlikkust ning 
soodustada kohalike omavalitsuste, omavalitsusliitude ja mittetulundusühenduste koostööd 
kohalikul ja regionaalsel tasandil, sh eriti avalike teenuste arendamiseks; 2) teha investeeringuid ja 
viia ellu arendustegevusi, mis on suunatud kohaliku majandusliku keskkonna parandamisele ning 
mitmekesistamisele, traditsioonilise kohaliku oskusteabe edasiandmine ja rakendamine, keskuste 
innovaatilisuse toetamine ning tööhõive stimuleerimine. Toetusskeemi on võimalik hästi kohandada 
väärtusliku maastiku arendamiseks. Abikõlblikud taotlejad on Eesti ja Norra avaliku sektori või 
avaliku sektoriga võrdsustunud asutused: kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud, 
maavalitsused, mittetulundusühendused.  
Lisainfo: Siseministeerium http://www.siseministeerium.ee/18305. 
 
Teiste välisfinantseerimisvõimaluste (nt Šveitsi-Eesti koostööprogramm) kohta saab 
lisainformatsiooni Välisministeeriumist http://www.fin.ee/vfo. 
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Vabariigi Valitsuse 12.03.2006.a määrus nr 56, Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse alla 
võtmine ja kaitse-eeskiri. 
 
Vabariigi Valitsuse 24.06.2005.a määrus nr 172, Padaoru maastikukaitseala kaitse eeskiri. 
 
Malla ja Pada mõisa pargid on kaitsealuste parkide nimekirjas, õigusakt käesoleval ajal 
uuendamiseks ette valmistatud. 
 
Erametsanduse toetamise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, vääriselupaiga kaitseks 
kinnisasja koormamise tingimused ning toetuse tagasinõudmise kord Keskkonnaministri 14. märtsi 
2007. a määrus nr 22  
 

Muud info allikad 
 
Muinsuskaitseameti arhiiv 
Eesti Ajalooarhiiv 
Eesti Rahva Muuseum 
Maavalla Koda www.maavald.ee 
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu 
Viru-Nigula muuseum  
 


