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1 SISSEJUHATUS 

Käesolev teemaplaneering määrab asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 
ning loob eeldused loodushoiulist ja kultuurilis-ajaloolisest aspekti arvestava ruumistruktuuri 
kujunemiseks Ida-Virumaal. 

Planeeringu koostamisel on lähtutud Ida-Virumaale iseloomuliku maastikupildi pikaajalise 
säilimise ja kogu maakonda haarava looduskompleksi tasakaalustatud toimimise 
eesmärkidest. Tähelepanu all on ka kõrge loodusväärtusega maa-alade säästvama 
kasutamise, kõrge väärtusega puhkealade ja kõrge mullaviljakusega põllumaa säilimise jms 
küsimused. Käsitletud on inimtegevuse ja rohelise võrgustiku konfliktalasid ja nimetatud 
võimalikke meetmed antud vastuolude leevendamiseks. 

Teemaplaneeringus välja toodud looduskasutuse ja maastikuhoolduse põhimõtteid 
tuleb silmas pidada valdade (linnade) üld- ja detailplaneeringute, valgalade 
veemajanduskavade, metsamajandus-, maakorraldus- ja kaitsekorralduskavade jne 
koostamisel. 

Maakonnaplaneeringu väärtuslikke maastikke ja rohelist võrgustikku käsitleva 
teemaplaneeringu tulemiks on genereeritud roheline võrgustik ning 32 eristatud väärtuslikku 
maastikku, millest nelja puhul on tehtud ettepanek nimetada need riikliku tähtsusega ehk 
Eesti rahvusmaastikuks. 

1.1 TEEMAPLANEERINGU ALGATAMINE 

Ruumiplaneerimise põhimõtted on sõnastatud Euroopa Ruumilise Planeerimise Hartas. 
Euroopa ruumilise planeerimise suundumusi käsitlevad: Euroopa Liidu maades – Euroopa 
ruumilise planeerimise suundumused (ESDP 1999), Euroopa Nõukogu koostööprogrammis – 
Euroopa säästva ruumilise arengu printsiibid (CEMAT 2000) ja Läänemeremaade 
planeeringuministrite koostööprogrammis (VASAB 2010). Eesti seab planeerimisseaduse 
eelnõus üheks planeeringu ülesandeks looduslike ja poollooduslike koosluste süsteemi 
loomise. Ruumilise planeerimise nn võrgustiku ideoloogiat kandis ka üleriigiline planeering 
Eesti 2010 (heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 770-k, 19.09.2000), mille 
põhiülesandeks oli riigi ruumilist arengut suunavate ja kujundavate meetmete kavandamine ja 
ülesannete seadmine jätkusuutlikkuse arenguks. 

Teemaplaneering "Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 
(edaspidi tekstis: teemaplaneering) algatati Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 763-k, 
08. juulist 1999. a, lähtudes planeerimis- ja ehitusseaduse §10 lõikest 1 ning kooskõlas § 7 
lõikega 3 [47] (Kandilistes sulgudes on märgitud viitenumber kasutatud allikale. Vt. lisa 1 
“Kasutatud allikad”). Nimetatud teemaplaneeringu eesmärke ja keskkonnateema põhjalikuma 
läbitöötamise vajadust senise maakonnaplaneeringutöö loomuliku jätkuna seoses 
planeeringu Eesti 2010 ettevalmistamisega täpsustati Keskkonnaministeeriumi kirjas nr 14-
1/2077, 25.08.1999 maavanematele. Maakonnaplaneeringu kaheks oluliseks alateemaks on 
"Väärtuslikud maastikud" ja "Roheline võrgustik". 

Teemaplaneeringu keskkonnaministrile järelvalve teostamiseks esitamise esialgset tähtpäeva 
(01.11.2001.a) hiljem muudeti ning selleks on 01.12.2002.a (Vabariigi valitsuse korraldus nr 
239-k, 11.04.2001.a). 

Ida-Viru Maavalitsus korraldas teemaplaneeringu avakoosoleku 26.04.2000 ja tegi 
tööettepaneku Ökoloogia Instituudile 14.08.2000. Töö teostamiseks sõlmiti leping nr 28–
09.IVM Ida-Viru Maavalitsuse ja TPÜ Ökoloogia Instituudi vahel ning koostati vastav ajakava. 
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Kogu Eesti ja sealhulgas Ida-Virumaa säästliku ja tasakaalustatud pikaajalise arengu tarvis 
tuleb planeerida inimtegevust nii ajas kui ruumis. Maakonna territoriaalse planeerimise 
põhiseisukohad on toodud "Ida-Viru maakonnaplaneeringus" (kehtestatud maavanema 
21.01.1999 korraldusega nr 282) ning valdade üldplaneeringutes. Käesoleva planeeringuga 
on seotud ka Ida-Virumaa arengukava põhijooned aastateks 1998–2003 ja teemaplaneering 
"Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade piirkonna ruumiline planeering" (kehtestatud 
maavanema 12.01.2001 korraldusega nr 1652 alates 01.01.2002) milline seab samuti 
piiranguid maakasutusviisidele, hoonete ja rajatiste ehitamisele, põllu- ja 
metsamajanduslikule maaviljelusele. Loodusväärtuste (sh haruldaste maastike ja elustiku) 
säilitamine, vastavate kaitsekorraldus- ja hoolduskavade koostamine jne on ka Ida-Virumaa 
keskkonnastrateegia (koostatud TPÜ Ökoloogia Instituudi poolt 2000. a) [49] üheks 
prioriteediks. 

Püüdes soodustada või piirata inimeste tegevust looduslikku, ajaloolis-kultuurilist või 
esteetilist väärtust omavatel maastikel, on käesolev teemaplaneering "Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused" loogiliseks jätkuks eelpool nimetatud 
planeeringutele. On selge, et elukeskkonna väärtustamise ja säästliku arengu huvides tuleb 
säilitada aegade jooksul väljakujunenud maastikemustri mitmekülgsust, teaduslikult ja 
esteetiliselt väärtuslikke looduslikke objekte ning territooriume ja elu järjepidevust tagavaid 
tähtsamaid loodusressursse. Samavõrd oluline on inimese ja looduse pikaajalisel 
vastastikusel koostoimel kujunenud kultuurmaistute säilitamine koos neile omase ajaloo- ja 
kultuuripärandiga. Seeläbi vastab käesolev teemaplaneering ka 01.01.2003 kehtima hakanud 
Planeerimisseaduse [67] põhimõtetele. 

1.2 TEEMAPLANEERINGU EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Metoodilise alusena kasutati teemaplaneeringu teostamisel Viljandimaa väärtuslike maastike 
määratlemise metoodikat (TÜ Geograafia Instituut, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, 
teadustöö lepingu LBGGG 08799 vahearuanne, aprill 1999; Väärtuslike maastike 
määratlemine, metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas, märts 2001) ja rohelise 
võrgustiku määratlemise aluseid (AS Regio, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut) ning teisi 
materjale, samuti Keskkonnaministeeriumi poolt soovitatud metoodikat planeeringu 
koostamiseks ja vormistamiseks (vt lisa 1). 

Käesolev teemaplaneering on suunatud Ida-Virumaa maastike ja nende koostisosade 
inventariseerimisele koos vastava andmebaasi loomisega, väärtuslike maastike ja rohelise 
võrgustiku seisukohalt oluliste alade väljaselgitamisele ning nende registri koostamisele. 

Väärtuslike maastike määratlemise eesmärgiks ei ole uute kaitsealade loomine vaid sisulise 
aluse andmine Ida-Viru kaunite paikade säilitamiseks, taastamiseks ja arendamiseks. 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on keskkonnateema põhjalikum läbitöötamine väärtuslike 
maastike määratlemise ja rohelise võrgustiku käsitluse kaudu, et tagada loodus- ja 
keskkonnakaitseliselt põhjendatum maakonna ruumistruktuur. 

Asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste all mõistetakse Ida-Virumaa 
väärtusliku maastikuga alade ja rohelise võrgustiku kehtestamist koos vastavate 
kasutustingimuste ja rakenduslike soovitustega, mille kaudu luuakse täpsemad eeldused 
asustusalade paigutuseks, rohelise võrgustiku ja transpordikoridoride lõikumisel tekkivate 
konfliktide ennetamiseks, puhkepiirkondade kavandamiseks jt, mis peaksid tagama säästva 
arengu maakonnas. 

Käesolevas teemaplaneeringus ei ole käsitletud teisi asustust ja maakasutust piiravaid 
keskkonnatingimusi nagu näiteks põhjavee või välisõhu kvaliteeti vms. Need teemad leiavad 
põhjalikumat käsitlemist järgnevates teemaplaneeringutes kuna nõuavad pikaajalisi eeltöid. 

Teemaplaneeringu käigus: 

? ? Määratleti Ida-Virumaa need maastikualad, millel on suurem väärtus ja millised väärivad 
seetõttu teadvustamist kohapeal, nende säilitamist, taastamist ja hooldamist või erilist 
tähelepanu; koostati väärtuslike maastike register. 
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? ? Genereeriti Ida-Virumaa roheline võrgustik. 

? ? Töötati välja rakenduslikud soovitused, mis oleksid aluseks väärtuslike maastike 
detailsemate hoolduskavade koostamisel planeeringu jätkutegevusena 
(Keskkonnaministeeriumi kiri nr 14-1/2077, 25.08.1999 maavanematele) ja 
üldplaneeringute täiendamisel. 

Teemaplaneeringu tulemusel valmis: 
? ? Ida-Virumaa väärtuslike maastike register; 
? ? Ida-Virumaa väärtuslike maastike digitaalkaart; 
? ? Ida-Virumaa rohelise võrgustiku alade digitaalkaart. 

Teemaplaneeringu tulemused on alusmaterjaliks: 

? ? maakonna ja valdade üldplaneeringute koostamisel; 
? ? olemasolevate üldplaneeringute täiendamisel; 
? ? turismikaartide- ja marsruutide koostamisel; 
? ? valgalade veemajanduskavade koostamisel; 
? ? maastike hooldussoovituste koostamisel; 
? ? kaitsekorraldus-, maakorraldus- ja metsamajanduskavade koostamisel; 
? ? loodushoiu korraldamisel väljaspool kaitsealasid; 
? ? üleriigilise infrastruktuuri planeerimisel; 
? ? erinevate regionaalarenguga seotud rahaliste vahendite jagamisel antud valdkonnas; 
? ? maaomanike ja üldsuse informeerimisel. 

Teemaplaneeringust tulenevad edasised ülesanded väljavalitud väärtuslike maastike kaitse, 
säilitamise, hoolduse ja mõningail juhtudel ka taastamise korraldamiseks kohalikul tasandil. 
Selleks annab aluse maakonna teemaplaneering ning selle põhjal koostatud või täiendatud 
omavalitsuste üldplaneeringud. 

Käesoleva teemaplaneeringu kehtestamisele järgneb planeerimistegevus 
omavalitsustes: 
? ?  Koostatakse väärtmaastike detailsed hoolduskavad ja täpsustatakse nende piirid. 

? ? Omavalitsuste üldplaneeringutes kehtestatakse kord ehitustegevuse ja maakasutuse 
korraldamiseks väärtuslike alade (maastike) piires. 

Väärtuslike maastike piirides võib kehtestada teatud ehituspiiranguid ja arvestada neid 
üldplaneeringutes. Iga väärtuslikul maastikul paikneva kinnistu omanik või -valdaja peab 
kooskõlastama selleks volitatud ametkonnaga maastiku üldpilti oluliselt muutvaid tegevusi 
(kaevandamine, maaparandus, ehitustööd, veekogude reguleerimine, turismirajatiste ja teede 
ehitamine, talumaade ümberkruntimine, metsaraie ja -istutus jne).  

? ?  Vastava kompensatsioonisüsteemi rakendumisel hakatakse koostatud hoolduskavade 
alusel sõlmima maastikuhoolduslepinguid. 

Maakondliku rohelise võrgustiku planeerimisel ei olnud eesmärgiks “rohelise pinna” 
maksimeerimine ja selle majandustegevusest väljajätmine, vaid eelkõige loodus- ja 
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumi struktuuri kujundamise aluste loomine. 

Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke: 

? ? keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine inimesele vajalikul tasemel; 
? ? väärtuslike maastike, ökosüsteemide ja liikide kaitse; 

? ? looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning looduslike 
alade ruumilise kättesaadavuse tagamine; 

? ? pärandkultuurmaastike ökoloogilise, kultuurilis-ajaloolise, esteetilise ja identiteeti toetava 
väärtuse säilitamine. 

Teemaplaneeringu tulemus avaldab positiivset mõju kõigile Ida-Virumaa piirkondadele, 
sealhulgas: 
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? ? soodustab kultuuripärandi, traditsioonilise asustus- ja maastikumustri ning ajaloo 
"jälgede" hoidmist; 

? ? soodustab maastikulise ja bioloogilise mitmekesisuse ning ökoloogilise tasakaalu 
säilimist; 

? ? avardab maaelu toetamise võimalusi (näiteks, põllumajanduse keskkonnaprogrammi 
rakendamisel – toetused talunikele maastikuhoolduse eest); 

? ? kujundab alused keskkonnasõbraliku põllumajanduse arendamiseks, mis on hädavajalik 
maastiku mitmekesisuse säilimisel; 

? ? aitab teadvustada maastikulisi väärtusi elanikkonna seas ja tugevdab kohalikku 
identiteeditunnet. 

1.3 TÖÖ TEOSTAJAD 

Teemaplaneeringu koostamisel ja materjalide kogumisel osalesid: 

Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond 

Urmas Majajääs – juhataja 
Tiit Toos – peaspetsialist 

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus 

Tiiu Sizova – juhataja 
Kristi Prosin – spetsialist 

TPÜ Ökoloogia Instituudi (ÖI) töörühm 
Are Kont – geograafiakandidaat, ÖI maastikuökoloogia osakonna teadur; 
Valdo Liblik – tehnikakandidaat, ÖI Kirde-Eesti osakonna juhataja, vanemteadur; 
Aarne Luud – maastikuökoloogiamagister, ÖI Kirde-Eesti osakonna teadur; TÜ doktorant, 
Reimo Rivis – geoökoloogiamagister, ÖI maastikuökoloogia osakonna teadur, TPÜ 

doktorant; 
Mait Sepp – loodusgeograafiamagister, ÖI Kirde-Eesti osakonna teadur, TÜ doktorant. 

Väärtmaastike eristamise ja piiritlemise aluseks olevate looduslike, ajalooliste ning 
kultuurilooliste väärtuste nimekirjade koostamisel ja täiendamisel osalesid kõigi valdade 
(Alajõe, Aseri, Avinurme, Illuka, Iisaku, Jõhvi, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Lüganuse, Maidla, 
Mäetaguse, Sonda, Toila, Tudulinna ja Vaivara) ja linnade (Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, 
Narva-Jõesuu, Püssi ja Sillamäe) omavalitsuse esindajad (vallavanemad või nende poolt 
volitatud isikud). 

Erilise tänu on planeeringu koostajatelt mahuka info ning kaastöö eest teeninud Veedi ja Ott 
Penek (Aseri vald), Küllike Pärn (Avinurme Koduloomuuseum), Ivika Maidre (Vaivara vald), 
Erika Rohumäe (Lüganuse vald), Meinhard Laks (Sonda vald), Silvi Pihlak (Iisaku vald), Ants 
Kangro (Maidla vald), Raivo Raap (Iisaku vallavanem), Juri Gandsu (Narva-Jõesuu 
peaarhitekt), Triinu Saetalu (Riigimetsa Majandamise Keskus), Kadre Maalma 
(orienteerumisklubi Jõhvikas),Märt Mõtuste (Toila vald), Artur Ruusmaa (Ida-Virumaa 
Muinsuskaitse Amet), Heinar Juuse (Iisaku Metskond), Alar Süda (Kohtla Metskond), Annes 
Rääst (Alajõe Metskond), Arvi Toomik (Ökoloogia Instituut) ja Peedu Erm (Sonda 
vallavanem), Ingrid Kuligina (Alutaguse Matkaklubi). 

Teemaplaneeringu materjalid olid koostamise käigus esitatud Ida-Viru Maavalitsuse 
koduleheküljel http://www.ivmv.ee ja aadressil http://www.ida-virumaa.ee 

Töö teostajad tänavad ka kõiki teisi kaasa aitajaid, kasuliku informatsiooni andjaid ja teisi 
planeeringu koostamisega seotud isikuid igakülgse abi eest. 

2 PLANEERINGU ÜLDISELOOMUSTUS 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” koosneb kahest alateemast: “Ida-Virumaa väärtuslikud maastikud” ja 
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“Ida-Virumaa roheline võrgustik.” Mõlemate alateemade tulemid on aluseks järgnevate 
maakonna-, omavalitsuste üldplaneeringutele, samuti erinevatele arengukavadele jms 
inimtegevust suunavatele dokumentide koostamisele. Käesolev teemaplaneering kehtestab 
asustust ja maakasutust suunavad tingimused, mis on vajalikud väärtuslike maastike 
säilitamiseks ning rohelise võrgustiku toimimiseks. Planeeringus sisalduvad üldised 
soovitused on suunatud maastike väärtuse säilitamise ja suurendamise eesmärkidele, samuti 
rohelise võrgustiku efektiivsuse arendamisele. 

2.1 ALATEEMA “IDA-VIRUMAA VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD” 

Väärtuslike maastike alateema käsitlemisel lähtutakse põhiseisukohast, et pole olemas 
absoluutselt väärtuslikke või väärtusetuid maastikke. Igal maastikul on ühel või teisel määral 
oma tähtsus ja koht konkreetses ajas ja ruumis. Kasutades vastavaid hindamiskriteeriume 
saab siiski eristada maastikke, millel on teatud aspektidest lähtuvalt teistest suurem väärtus ja 
mis seetõttu väärivad säilitamist, hooldamist või lihtsalt meie suuremat tähelepanu. 

Eelkõige käsitleti ja väärtustati traditsioonilist kultuurmaastikku, kus on kontsentreeritult 
(suhteliselt väikesel alal) säilinud meie ajaloo erinevate ajastute jäljed. Maastike hindamise ja 
määratlemise aluseks olid põhiliselt viit tüüpi väärtused: kultuurilis-ajalooline, looduslik, 
esteetiline, rekreatiivne (turismipotentsiaal ja puhkeväärtus); alad ja objektid, mis on ida-
virulaste ja ka kogu Eesti jaoks väga olulised, omavad väärtust kui sümbolid. Lisaks on 
paljude paikade puhul oluline ka teaduslik- ja pedagoogiline (väärtus uurimis- või 
õppeobjektina) väärtus. Määratleti ka kaunid teelõigud ja ilusate vaadetega kohad. 

Ida-Virumaale on omane ka omapärane tööstusmaastik, mille all mõistetakse viimase 75 
aasta jooksul põlevkivitootmise käigus ilmunud uute huvitavate pinnavormidega alasid, nagu 
karjäärid, terrikoonikud, settebasseinid jt. Mõningais kohtades moodustavad omalaadseid 
vaatepilte ka tehaste ja ettevõtete industriaalhooned. 

Täpsemad kriteeriumid, mille alusel Ida-Virumaa väärtuslikke maastikke eristati, on välja 
toodud lisas 1. 

Planeering määratleb 32 väärtuslikku maastikku. Igale väärtuslikule maastikule omistati seda 
iseloomustav kohanimi või kohanimede kombinatsioon. Väärtuslike maastike (alade) 
nimetused on allpool toodud registri järjekorranumbrite (vt lisa 1) alusel, mis vastab ka 
positsiooninumbritele väärtuslike maastike kaardil. 
1. Avinurme-Maetsma 
2. Iisaku 
3. Jaama-Karoli 
4. Jõuga 
5. Järve-Edise-Peeri 
6. Kalvi  
7. Kauksi-Remniku 
8. Kiikla-Võrnu-Ereda 
9. Kotka-Lõpe 
10. Kuningaküla-Permisküla 
11. Kuremäe-Kivinõmme 
12. Kurtna-Illuka 
13. Lohusuu-Separa 
14. Lüganuse-Purtse 
15. Maidla 
16. Mäetaguse-Uhe 
17. Narva 
18. Narva-Jõesuu 
19. Oandu-Rääsa 
20. Pagari-Kalina 
21. Päite 
22. Rannapungerja-Tudulinna 
23. Rannu 
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24. Sinimäe 
25. Sope-Ontika 
26. Toila-Voka 
27. Uljaste 
28. Ulvi -Adraku-Laekannu 
29. Vadi 
30. Valaste-Martsa 
31. Vasknarva-Smolnitsa 
32. Kohtla-Nõmme 

Eristatud 32 maastikust on nelja puhul käesolevas teemaplaneeringus tehtud ettepanek 
nimetada need riikliku tähtsusega ehk Eesti rahvusmaastikuks. Need neli väärtuslikku 
maastikku on: 
11. Kuremäe-Kivinõmme 
17. Narva 
24. Sinimäe 
26. Toila-Voka 

Väärtuslike maastike kohta on planeeringu käigus koostatud ühtse vormiga register (lisa 1), 
kus on toodud iga maastiku kohta kõige iseloomulikumad andmed, nagu ala asukoht, 
kirjeldus ja väljapaistvad väärtused, ala olukord ja ohufaktorid, kehtestatud piirangud ja 
soodustused jt. Registri digitaalvariandis on antud ka asukoha piire ja maakasutust 
iseloomustav kaart ning iseloomulikud fotod. 

2.2 ALATEEMA “IDA-VIRUMAA ROHELINE VÕRGUSTIK” 

Rohelise võrgustiku eesmärgiks on Ida-Virumaale iseloomulike ökosüsteemide ja liikide 
säilimise, looduslike, poollooduslike jt väärtuslike ökosüsteemide kaitsmise tagamine ning 
säästlikkuse printsiibi jälgimine looduskasutusel. Võrgustiku genereerimine toimus 
olemasoleva informatsiooni (CORINE, EELIS, Eesti Baaskaart jpt andmeallikad) baasil, 
kusjuures tugineti loodusliku ja bioloogilise mitmekesisuse säilimise vajadustest ning 
võrgustiku funktsioneerimise eeldustest. 

Roheline võrgustik koosneb tuumaladest ja koridoridest, mis on ühendatud ühtselt 
funktsioneerivaks tervikuks. Kogu võrgustiku toimimine toetub tugialadele, mis on ümbritseva 
keskkonna suhtes kõrgema väärtusega loodusalad ning mis on tavaliselt juba looduskaitse 
alla võetud. Koos piisavalt suurte ja terviklike metsamassiividega moodustavad need tuumala. 
Rohelise võrgustiku sidususe ja terviklikkuse tagavad koridorid. 

Ida-Virumaa rohelise võrgustiku elementide tasandid ja struktuurielementide kriteeriumid on 
järgmised: 

 

Rohelise 
võrgustiku 

tasand 

Vaadeldava 
tuumala 
läbimõõt 

Ribastruktuuride 
läbimõõt 

Tuumala* 
(koridori) 

indeks 
Riigi  25… 50 km 10…20 km T1 (K1) 

Piirkondlik  5…25 km 2…10 km T2 (K2) 
Kohalik 1…5km 300…2000m T3 (K3) 

* Rohelise võrgustiku määratlemise metoodikas vastab indeksile T1 tasand G6, T2 tasandid G7-8 ning T3le G9. 

Üksikasjalisemalt on rohelise võrgustiku genereerimise metoodikat ja tööde käiku kirjeldatud 
planeeringu lisas 1. 

Lisaks on Ida-Virumaa rohelises võrgustiku genereerimise käigus välja toodud konfliktsed 
alad ja puuduvad koridorid. 

Konfliktsed on alad, kus roheline võrgustik lõikub inimtekkeliste infrastruktuuridega 
(maanteed) või rohelist võrgustikku välistavate aladega (asulad, tööstuspiirkonnad, karjäärid 
jne). 



Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

 

 

11

Ida-Viru Maavalitsus           TPÜ Ökoloogia Instituut 

Puuduvad koridorid on alad, kus inimtegevusest tulenevalt on rohelise võrgustiku koridor 
katkenud ning mille läbi on mõni rohelise võrgustiku element sattunud isolatsiooni. Puuduvate 
koridoride puhul tuleb planeeringutes ette näha tegevusi, mis taastaksid rohelise võrgustiku 
sidususe. 

Linnade roheline tsoon on puhver asulate inimtegevuse mõju ning looduslike metsaalade 
vahel. Kõrvuti rohelise võrgustiku sidususe suurendamisega mängib see tsoon tähtsat rolli 
rohelise ruumi suurendamisel inimasulate ümbruses, tagab linnaelu kahjulike tegurite 
(õhusaaste, müra jne) kompenseerimise. Rohelist vööndit võib võtta ka kui asula-lähedast 
rekreatsiooniala ning sellele jäävad metsad tuleb määrata kaitsemetsadeks. 

2.3 PLANEERINGUKAARDID 

Teemaplaneeringu käigus koostati kolm kaarti, mis vastavalt Planeerimisseaduse [67] §2. 
kujutavad endast planeeringu lahutamatut osa ning annavad visuaalse ülevaate asustust ja 
maakasutust suunavatest keskkonnatingimustest Ida-Virumaal. Mainitud planeeringukaardid 
on: 

* Ida-Virumaa väärtuslike maastike ja objektide teemakaart, M:1:100 000; 

* Ida-Virumaa rohelise võrgustiku kaart, M 1:100 000; 

* koondkaart, M 1:100 000. 

Aluskaardina kasutati Eesti põhikaarti. 

Väärtuslike maastike kaardil on näidatud teemaplaneeringus eristatud väärtuslike maastike 
paiknemisalad, atraktiivsed teelõigud ja vaatekohad. Illustratiivsuse huvides on kaardil 
kujutatud ka valiku nõndanimetatud miljööväärtuslike loodus-, kultuuri- ja ajaloo-objektide 
asukohad (täpsem selgitus nn aja- ja kultuurilooliste objektide seotust kaitsekorralduse jms 
kohta on esitatud lisas 1 pt VI). 

Väärtuslike maastike kaardile on lisatud kaks teemakaarti. Esimesel teemakaardil: 
“Muinsuspaigad,” on märgitud kolme arheoloogiamälestiste liiki (kultusekivid, kivikalmed ning 
kääpad ja kääbastikud) paiknemine Ida-Virumaal. Kaardi eesmärgiks on näidata varajasema 
inimtegevuse kontsentratsioonialasid. Teisel teemakaardil on välja toodud Ida-Virumaa 
mõisate, kui maastikuliselt atraktiivseimate objektide asukohad. 

Rohelise võrgustiku kaardil on kujutatud võrgustiku tuumalad ja koridorid koos neid 
iseloomustavate elementide tasemete tähistustega. Lisaks on märgitud tugialadeks olevate 
kaitsealade piirid, puuduvad koridorid, looduskaitsealade ning rohelise võrgustiku elementide 
konfliktialad maanteede ja mäetööstusega. Märgitud on ka perspektiivsed rohelise vööndi 
alad Ida-Virumaa linnade ümber. 

Rohelise võrgustiku kaardile on lisatud seitse täpsustavat teemakaarti. Neist viiel kujutatakse 
erinevate tugialade (vastavalt kaitsealuste liikide asualad, vääriselupaigad, metsiste 
mängupaigad, olemasolevad kaitse- ja hoiumetsad ning metsakaitsealade võrgustiku alad) 
skemaatiline paiknemine. Eraldi teemakaardid toovad välja looduskaitse ja mäetööde 
konfliktialad ning Ida-Virumaa rohelise võrgustiku trendid. 

Koondkaart on kahe eelmise kaardi süntees, millel on näidatud kõik need alad, millel 
rakenduvad käesolevas teemaplaneeringus esitatavad asustust ja maakasutust piiravad või 
suunavad nõuded. Kaardil on märgitud väärtuslikud maastikud ja rohelise võrgustiku 
tuumalad ja koridorid, samuti kaitsealade piirid ning konfliktipiirkonnad. 

Koondkaardil on kujutatud ka nn "kollane võrgustik" ehk alad, millel asuvad kõrge väärtusega 
põllumaad, mis säästliku arengu seisukohast lähtudes peavad säilima põldudena. Kõrge 
väärtusega põllumaadena on käesolevas planeeringus käsitletud põlde, mille boniteet ületab 
40 boniteedi punkti. 
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Nooltega on näidatud soovitatavad laienemise suunad kolmele Ida-Virumaa kõige kiiremini 
arenevale linnale - Jõhvi, Narva ja Sillamäe. Peamiselt linnade ümber on planeeritud 
perspektiivsete kaitsemetsade tsoon, mis peab moodustama linnade nn rohelise vööndi. 

Koondkaardile on lisatud neli teemakaarti. Esimesel kujutatakse Ida-Virumaa põhjavee 
reostusohtlikke alasid, teisel põlevkivi kaevandamisest haaratud maa-ala; kolmandal on välja 
toodud Ida-Virumaal asetsevad antropogeensed joonobjektid (kõrgepingeliinid ja 
gaasitrassid), neljandal kujutatakse loodus- ja maastikukaitsealade paiknemist Ida-Virumaal. 

3 ASUSTUST JA MAAKASUTUST SUUNAVAD KESKKONNA-
TINGIMUSED 

3.1 VÄÄRTUSLIKE MAASTIKE JA ROHELISE VÕRGUSTIKU 
RAKENDUSKAVA 

1. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Ida-Virumaa asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused" on koostatud lähtudes Vabariigi Valitsuse 
korraldusest nr 763-k 08.07.1999 ning võttes aluseks planeerimis- ja 
ehitusseaduse paragrahvi 10 lõikest 1 kooskõlas paragrahvi 7 lõikega 3 [47]. 
Käesolev teemaplaneering vastab täielikult 01.01.2003 kehtima hakanud 
Planeerimisseaduse põhimõtetele [67]. 

2. Käesoleva teemaplaneeringu üheks planeeringuobjektiks on Ida-Virumaa 
väärtuslikud maastikud, s.o maastikualad, mis väärivad säilitamist, taastamist ja 
arendamist või vajavad mingil teisel moel suuremat tähelepanu. 

3. Maakonnaplaneering on aluseks valla või linna üldplaneeringule 
(Planeerimisseadus, paragrahv 7 lõige 4) [67]. Vastavalt sellele tuleb valla- ja 
linna üldplaneeringute koostamisel ning täiendamisel arvestada käesoleva 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu peatükkides 3.2 ja 3.3. esitatud 
nõudeid. 

4. Väärtuslike maastike tervikliku arengu huvides on omavalitsustel, koostöös 
maavalitsuse ja naabreomavalitsustega soovitatav koostada väärtusliku maastiku 
hoolduskavad. Hoolduskavadega täpsustatakse väärtuslike maastike piirid, 
määratakse väärtuslike maastike säilitamiseks, taastamiseks ja arendamiseks 
vajalikud tööd ja meetmed, nende mahud, ajakava ja maksumus. Hoolduskavade 
alusel on võimalik täpsustada omavalitsuste üldplaneeringuid, valla/linna 
arenduskavasid jms. 

5. Hoolduskavad on aluseks väärtuslikel maastikel asetsevate maade omanikele ja 
omavalitsustele maastikuhooldustööde ja maastiku säilitamiseks vajalike 
meetmete finantseerimise taotluste esitamiseks Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ametile, Keskkonnainvesteeringute Keskusele, erinevatele 
fondidele ning teistele võimalikele rahastamisallikatele. Omavalitsustel on 
vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse [46] paragrahv 36 alusel 
võimalus hoolduskavades fikseeritud eesmärkide elluviimisel rakendada 
koormiseid. 
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6. Käesoleva teemaplaneeringu tulemiks on genereeritud Ida-Virumaa roheline 
võrgustik, s.o kaitsealasid ühtseks looduslikuks süsteemiks liitev võrgustik, mille 
eesmärgiks on kaitsta looduskaitselise tähtsusega ökosüsteeme ning liikide 
liikumis- ja eluruumi. 

3.2 ASUSTUST JA MAAKASUTUST SUUNAVAD TINGIMUSED 
VÄÄRTUSLIKEL MAASTIKEL 

Järgnevad asustust ja maakasutust suunavad kasutustingimused määravad väärtuslike 
maastike säilitamiseks ja väärtuste suurendamiseks vajalikud üldised meetmed ning on 
üldiseks aluseks majandus- ja arendustegevuse korraldamisel käesolevas töös eristatud 
aladel. Täpsemad kasutustingimused määratakse väärtuslike maastike hoolduskavadega, 
mille alusel täiendatakse omavalitsuste üldplaneeringuid. 

??Säilitada väärtuslike maastike omapära. 
? ? Väärtuslike maastike maa sihtotstarbe muutmine pole soovitatav juhul, kui sellega 
muutub oluliselt maastikumuster. 

? ? Uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel tuleb jälgida, et uuendused ei 
rikuks maastiku üldilmet ning ühtiks piirkonnale iseloomuliku ehitusstiiliga. 

??Säilitada ja avada silmapaistvalt ilusad vaatekohad. 
? ? Reserveerida ilusate vaatekohtade maad puhkekohtadeks ja avaliku kasutusega 
aladeks. 

? ? Väärtusliku maastiku hoolduskava koostamisel tuleb pöörata erilist tähelepanu 
vaatekohtade lähipiirkonna arendustöödele (vaadete avamine ja säilitamine, 
ehituspiirangud vaadetele jne). 

? ? Arendamist vajavad vaatekohtade infrastruktuur (tualetid, prügimajandus, 
puhkepingid jne). 

??Igale väärtuslikule maastikule tuleb koostada maastikuhoolduskava. 
? ? Vastavad kavad tuleb kohalike omavalitsustel koostöös naaberomavalitsuste, 
maavalitsuse ja Keskkonnaministeeriumiga valmis teha soovitatavalt 2005. aasta lõpuks. 
Kavas tuleb täpsustada väärtuslike maastike ulatust ja piire, aga ka täpselt ette näha 
väärtuslike maastike säilitamiseks, hooldamiseks ning arendamiseks vajalikud tegevused. 
Hoolduskavade alusel täiendatakse kehtivaid üldplaneeringuid. 

??Uute rajatiste ja joonehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate 
väärtuste säilimine ning maastikuarhitektuuriline sobivus väärtusliku maastiku 
taustaga. 

? ? Eriti väärtuslikes maastiku osades tuleb maastikuhoolduskavasid aluseks võttes 
üldplaneeringuga kehtestada vastavaid maakasutus- ja ehitustingimusi. 

? ? Maastike eriti väärtuslike osiste ning võimalike konfliktalade (uute hoonestusalade, 
maakasutuse muutmise kavade jne) arendamise suunamiseks tuleb koostada vastavad 
detailplaneeringud. 

? ? Tuulegeneraatorite, mobiilsidemastide ja teiste maastikul domineerima jäävate 
objektide asukoha valiku aluseks on soovitav igal konkreetsel juhul lähtuda ekspertide 
maastikuanalüüsist. 

??Põllumajandusmaad tuleb säilitada avatuna ning soovitatavalt kasutusel 
olevatena. 

? ? Koostöös maaomanike, taluliitude ja külaliikumise organisatsioonidega ning 
omavalitsustega tuleb leida võimalusi (näiteks läbi SAPARD-i programmi) väärtuslike 
põllumajandusmaade kasutuses hoidmiseks. Põllumaade kasutuses hoidmine ning 
võsastumise vältimine on hoolduslepingute objektiks. 

??Likvideerida maastike üldilmet kahjustavad peremeheta varemed jms 
heakorrastamata objektid. 
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? ? Erilist tähelepanu tuleb pöörata väärtuslikele maastikele jäävate asulate heakorra 
suurendamisele. 

? ? Leida lahendusi endiste suurmajandite tootmishoonete (karjalaudad töökojad jms) 
heakorrastamiseks või lammutamiseks. 

? ? Suurt tähelepanu tuleb pöörata prügimajanduse korrastamisele nii väärtuslikele 
maastikele jäävates asulates, kui ka nende lähiümbruses. 

Suunised maastike arendamiseks ning suurendamiseks.  

Järgnevalt esitatavad soovitused on üldised kõigi väärtuslike maastike kohta ning nende 
arvestamine on oluline erinevate arendustegevuste kavandamisel. Soovitused on antud 
erinevate maastike ja nende elementide kaupa: 

??Põllumajandusmaastikud 
? ? põldude hoidmine avatuna ning soovitatavalt põllumajanduslikus kasutuses; 
võsastumise vältimine, 

? ? lagunenud ja maastiku üldilmet rikkuvate suurfarmide varemete lammutamine,  
? ? põllumajandusmaastike rikastavate metsatukkade säilitamine, 
? ? piirkonnale iseloomuliku külaarhitektuuri säilitamine, 

??Puhkealad 
? ? teeninduse ja infrastruktuuri arendamine, 
? ? majutusvõimaluste parandamine, 

? ? puhkajate voogude kontrollimine, massiturismi võimalike negatiivsete mõjude 
vältimine, 

? ? eramute ja teiste eraomanduslike ehitiste rannikutsooni rajamise vältimine. 

??Tööstusmaastikud 
? ? väärtuslikel maastikel domineerivate inimtekkeliste objektide (aheraine jt mäed jne) 
säilitamine, 

? ? väärtuslike tööstushoonete säilitamine. 

??Loodusmaastikud 
? ? maakasutuse säilitamine metsamaana, 
? ? suurtest lageraiealade tekkimisest hoidumine, 
? ? telkimisplatside, lõkkekohtade ja matkaradade rajamine, 
? ? viitade, parkimisplatside jms infrastruktuuri rajamine, 

??Väärtuslikud teelõigud 
? ? teelõikude asfalteerimine või tolmuvabaks tegemine, 
? ? vaadete avamine, 
? ? peatus- ja puhkekohtade rajamine ilusate vaatekohtade juurde, 
? ? peatus- ja puhkekohtade varustamine prügikastide, tualettide, pinkide jms, 
? ? teeviitade süsteemi loomine/korrastamine. 

??Veekogud 
? ? turismi ja puhkemajanduse infrastruktuuri arendamine Peipsi järve ja Soome lahe 
randadel, 

? ? jahisadama arendamine Purtses, Toilas ja Narva-Jõesuus, 
? ? reisilaevanduse arendamine Peipsil ja Narva Jõel, 
? ? vooluhulga reguleerimine Purtse jõel, Pühajõel, Rannapungerja jõel ja Sõtke ojal. 

??Muinsus- ja looduskaitse üksikobjektid 
? ? objektide korrastamine ja tähistamine, 
? ? ümbruskonna korrastamine ja regulaarne hooldamine, vaadete avamine, 
? ? vajalike juurdepääsude tagamine, 
? ? objektide lülitamine matkaradade marsruutidesse,  
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? ? objekte tutvustavate viitade süsteemi loomine, 
? ? kaitsetsoonide ulatuse täpsustamine üldplaneeringutes. 

??Arhitektuuri objektid 
? ? paljude arhitektuuriobjektide omandiküsimuste võimlikult kiire lahendamine, tegusate 
valdajate leidmine, 

? ? objektide tähistamine ja eksponeerimine, 
? ? ümbruskonna korrastamine, vaadete avamine arhitektuuriobjektidele, 

? ? juurdepääsuteede korrastamine ja tähistamine, maa reserveerimine peatuspaikadeks 
ja parklateks. 

Maastike ja nende väärtuslike objektide eksponeerimise parandamiseks on soovitav luua ja 
tähistada matkamarsruute (nii jalgsi- kui jalgrattamatkadele, aga ka näiteks matkadeks 
hobustel jms). Suurt tähelepanu tuleb pöörata prügimajanduse parandamisele väärtuslikel 
maastikel ning objektide ümbruses - likvideerida tuleb kõik omavolilised prügi maha paneku 
kohad. 

3.3 TINGIMUSED ROHELISE VÕRGUSTIKU TOIMIMISEKS 

Käesolev teemaplaneering määrab ära üldised kasutustingimused rohelise võrgustiku 
tuumalade ja koridoride toimimiseks. Välja toodud kasutustingimused on aluseks majandus- 
ja arendustegevusele rohelise võrgustiku aladel. Täpsemad kasutustingimused määratakse 
metsakorralduskavades ning omavalitsuste planeeringutes, mille koostamisel tuleb lähtuda 
käesolevas teemaplaneeringus esitatud nõuetest. 

Rohelise võrgustiku alade majandamise ja arendustööde planeerimisel tuleb arvestada 
järgmisi tingimusi: 

Nõuded rohelise võrgustiku toimimise säilitamiseks: 

???Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus 
tuumalas ei langeks alla 90%. 

??Tuumalade ja koridoride maakasutamise sihtotstarvet pole soovitatav muuta. 
Maa sihtotstarbe muutmise vajadusel tuleb koostada vastav detailplaneering ning 
kooskõlastada see keskkonnateenistusega. 

??Tuumaladel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul tulundusmets ja seal 
võib vastavalt metsakorralduskavadele arendada majandustegevust. 

??Tugialadel ehk rohelisse võrgustikku kuuluvatel looduskaitselistel aladel 
(kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, jne) on 
majandustegevus seadustega kas keelatud või piiratud. 

??Tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav teatud infrastruktuuride (kiirteed, 
prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus ja teised kõrge 
keskkonnariskiga objektid) rajamine. Juhul kui nende rajamine on vajalik või 
vältimatu, tuleb üldplaneeringute ja/või detailplaneeringute koostamise käigus 
hoolikalt valida rajatiste asukohta ning koostada keskkonnamõjude hindamine. 

??Kõrge keskkonnariskiga objektide planeerimisel tuleb ette näha meetmeid nende 
negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ning kompenseerimiseks. 

??Rohelise võrgustiku koridoridel tuleb vältida lageraiet. Metsade majandamisel on 
soovitatav kasutada valikraiet. 

??Rohelise võrgustiku alade maa sihtotstarvet muutvate tegevuste või kavandavate 
joonehitiste (teed, kõrgepingeliinid jne), samuti vooluveekogude sängide 
õgvendamise plaanid tuleb kooskõlastada omavalitsuse, maavalitsuse ja 
keskkonnateenistusega. 
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??Uute ehitusalade planeerimisel tuleb silmas pidada, et ei häiritaks rohelise 
võrgustiku toimimist. Asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise 
võrgustiku koridore ega häirida tuumala terviklikkust. 

??Omavalitsuste üldplaneeringutes tuleb linnadega piirnevates metsades 
kaitsemetsana reserveerida u. 1 km laiune nn. roheline vöönd. Erandjuhul on 
linna rohelise vööndi suunal lubatud arendada elamuehitust, kui see ei häiri 
rohelise võrgustiku funktsioneerimist. 

??Omavalitsustel, mille territooriumil on põhjavee reostusohtlikud alad, tuleb ette 
näha meetmeid põhjavee reostusohu vähendamiseks. 

??Puisniitudel ja struuga aladel on koosluse säilitamise huvides vajalik taastada 
põllumajandustegevus (karjatamine ja regulaarne niitmine). 

Soovitused rohelise võrgustiku tugevdamiseks.  

Alljärgnevalt on toodud üldised nõuded, millega tuleb arvestada tegevuste planeerimisel 
rohelise võrgustiku erinevate osiste puhul: 

??Tuumalad T1 - T3 
? ? tugialade terviklikkuse säilitamine, 
? ? haruldaste taimekoosluste säilitamine, 
? ? vääriselupaikade säilitamine, 
? ? poollooduslike koosluste hooldamine, 
? ? veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine, 
? ? rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine, 
? ? veekogude looduslikku olukorda halvendavate tegevuste vältimine, 
? ? ehituskeeluvööndi võimalikult maksimaalse laiuse tagamine, 
? ? erinevate looduslike pinnavormide säilitamine, 
? ? looduse õpperadade kavandamine, 
? ? ökoturismi soosimine, 
? ? massiturismi negatiivsete mõjude vältimine. 

??Koridorid K1 - K3 
? ? liikide rändekoridoride planeerimine koridore lõhkuvate põllumassiivide, 
keskkonnaohtlike objektide, elamuehitusalade, uute sildade ja teiste sarnaste objektide 
rajamisel, 

? ? negatiivsete pinnavormide (ürgorgude ja jõeorgude järsakute servad jms) säilitamine 
teede jms rajatiste ehitusel, 

? ? veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine, 
? ? poollooduslike koosluste hooldamine, 
? ? vääriselupaikade ja haruldaste taimekoosluste säilitamine, 

? ? koridori taastamistööd (puude istutus, maade jätmine majandustegevusest 
looduslikule metsastumisele jms) puuduvate koridoride alal. 

??Konfliktialad 

A) Maanteed ja teised rohelist võrgustikku lõhkuvad joonobjektid 

? ? maanteedele võimalusel liikide migratsiooni võimaldavate rajatiste (tunnelid, sillad) 
planeerimine, 

? ? kõrgepingeliinidel ja teistel laiematel rohelist võrgustikku katkestavatel joonobjektidel 
vajadusel hekkide istutamine. 

B) Karjäärid (turba- ja põlevkivikarjäärid) 

? ? põlevkivi kaevandamisega seotud konfliktküsimusi on käsitletud 
maakonnaplaneeringu põlevkivikaevandamisalade teemaplaneeringus [50], 
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? ? karjääride iseenesliku taasloodustumise eelistamine tehnilisele ja metsanduslikule 
rekultiveerimisele (annab loodusliku mitmekesisuse seisukohalt paremaid tulemusi kui 
“metsapõldude" rajamine). 

C) Altkaevandatud alad 

? ? põlevkivi kaevandamisega seotud konfliktküsimusi on käsitletud 
maakonnaplaneeringu põlevkivikaevandamisalade teemaplaneeringus [50], 

? ? kaevanduste mõju maapealsele elusloodusele vajab põhjalikumat analüüsi. 

??Linnade roheline vöönd 
? ? rohelise vööndi metsade kaitsemetsadeks määramine, 
? ? lageraie vältimine, 
? ? jalutus- jooksu-, suusaradade jms inimeste rekreatsioonirajatiste planeerimine. 

4 RAKENDUSLIKUD SOOVITUSED OMAVALITSUSTE LÕIKES 

Planeeringu koostajad rõhutavad, et planeeringus esitatud väärtuslikke maastikke ja rohelist 
võrgustikku tuleb vaadelda terviklike, inimeste poolt loodud halduspiiridest sõltumatute 
aladena. Praktikas aga toimuvad otsustused ning ressursside jaotamine siiski 
haldusterritoriaalsete üksuste alusel. Seepärast kirjeldatakse allpool Ida-Virumaa väärtuslikke 
maastikke ja rohelist võrgustikku omavalitsuste lõikes. Esitatud on antud omavalitsuse 
piiridesse jääva väärtuslike maastike osade kirjeldus, silma jäävad ohu- ning segavad faktorid 
ning suunised, mida piirkonna arendamiseks tuleks järgida. 

Segavad ja ohufaktorid on enamuses tuletatud ning täiendatud väärtuslike maastike registri 
(vt lisa 1) 15. punktist. Kindlasti ei tohi segavate ja ohufaktorite all esitatut võtta 
süüdistustena. Need on pigem viidad piirkonna olukorrale ning protsessidele, mis võivad 
konkreetse ala väärtust kahandada. 

Soovituste all on esitatud rakenduslikud suunised, millest juhindudes tuleb planeeringu 
koostajate arvates tegutseda piirkonna väärtuslikkuse säilitamisel ja suurendamisel. Tegemist 
ei ole otseste töökäskudega omavalitsustele!. Paljud probleemide lahendused vajavad 
maakondlikku või isegi riiklikku sekkumist; paljud aga eelkõige kohalike elanike ettevõtlikust 
ning lihtsalt hoolimist. Siiski tuleb esitatud soovitusi tähele panna omavalitsuste 
üldplaneeringute koostamisel ning väärtuslike maastike hoolduskavade ja -lepingute 
sõlmimisel. Kuna paljud väärtuslikud maastikud asuvad mitme omavalitsuse territooriumil, siis 
tuleb hoolduskavade koostamisel ning projektide täitmisel teha naabervaldadel omavahel 
tihedat koostööd. 

Nii mõnegi omavalitsuse territooriumil pole käesolevas planeeringus eristatud väärtuslikke 
maastikke. See ei tähenda, et tegemist oleks "väärtusetute paikadega". Ka ei tähenda see, et 
need omavalitsused võiksid oma väärtuslikest objektidest ja naabrite väärtuslikest maastikest 
vähem välja teha. Pigem vastupidi - väärtuslike maastike korrastamine ning arendamine peab 
olema kogu maakonna elanike ühine ülesanne. Seepärast on käesolevas osas antud 
suuniseid ka nende omavalitsusüksuste lõikes, mille territooriumil pole planeeringus eristatud 
väärtuslikke maastikke. Peamiselt on soovitatud senisest enam pöörata tähelepanu oma 
valla/linna väärtuslikele objektidele ning võtta aktiivselt osa lähimate väärtuslike maastike 
arendustöödest. 

Järgnevates rakenduslikes soovitustes omavalitsuste kaupa pole välja toodud eraldi nõudeid 
rohelise võrgustiku suhtes. Seda eelkõige seetõttu, et roheline võrgustik kujutab endast 
ühtset ja kogu maakonda hõlmavat struktuuri, mille tükeldamine haldusüksuste vahel on 
mõeldamatu. Omavalitsuste planeeringutes tuleb eelkõige lähtuda headest ehitus- ja 
põllumajandustavadest ning keskkonnasõbralikkusest; sisuliseks nõudeks on, et roheline võrk 
peab jääma toimima. Rohelise võrgustiku toimimise eelduse täitmiseks tuleb 
planeerimistegevusel lähtuda nendest üldistest nõuetest, mis on välja toodud käesoleva 
teemaplaneeringu punktis 3.3. 
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Alljärgnevas tekstis on omavalitsused esitatud tähestikulises järjekorras, linnad on toodud 
lõpus. Väärtuslike maastike number vastab registris (vt teemaplaneeringu lisa 1) toodud ala 
järjekorranumbrile. 

Alajõe vald 

Alajõe valla territooriumil paiknevad Vasknarva-Smolnitsa väärtuslik maastik ning suurem osa 
Kauksi-Remniku väärtmaastikust. 

A) Kauksi -Remniku väärtuslik maastik (registri nr 7) võtab enda alla peaaegu kogu 
Alajõe valla Peipsi põhjarannikule jääva osa. Tegemist on kõrge rekreatiivse väärtusega 
maastikuga - alal asuvad Peipsi kõige kaunimad plaažid, unikaalsed "laulvad liivad", väga 
head supluskohad. Rekreatiivset väärtust lisab siin veel ka rajatud matkarada ning 
lõkkekohad. Maastikku ilmestavad rannaastangud, kuni 20 m. kõrgused liivaluited ning neid 
kattev männik. Loodusobjektidest on märkimisväärseks veel kaitsealune Katase kadakas. 
Ajalooliseks objektiks on Katasel asuv mälestusmärk I Eesti partisanibrigaadile. 

Nõukogude perioodil on liivaluidetele ning nende taha ehitatud hulgaliselt suvilaid ja 
suurettevõtete suvituskomplekse. 

Segavad ja ohufaktorid: Vanad ja lagunevad suvilate kompleksid rikuvad piirkonna välimust. 
Ohufaktoriks on võimalik massiturism, mis võib kahjustada luidetel kasvavat taimestikku ning 
"laulvaid liivasid". Ohufaktoriks võib kujuneda eramute või teiste eraomanduslike ehituste 
rajamine rannikutsooni. 

Soovitused: Olulisi investeeringuid vajavad valla teed. Piirkonnas tuleb igati soodustada 
teeninduse arengut. Oluline on korrastada (või likvideerida) endiste suurettevõtete lagunevaid 
suvilakomplekse, mis vähendavad oluliselt piirkonna välist atraktiivsust. Koostöös Iisaku ja 
Lohusuu vallavalitsusega tuleks läbimõeldult arendada piirkonna turismi- ja puhkemajandust. 
Arendada võiks talvist turismi, mis annaks kohalikele elanikele aastaringset tegevust. 
Hoiduda tuleks massiturismist, mis pikemas perspektiivis võib kahjustada piirkonna 
turismipotentsiaali. Samuti tuleb välja töötada ühiseid meetmeid eramute rajamise 
reguleerimiseks ranniku lähedastel aladel. 

B) Vasknarva-Smolnitsa väärtuslik maastik (registri nr 31) hõlmab Alajõe valla idaosa, 
Narva jõe lähte ala. Tegemist on Kauksist Vasknarvani ulatuva kauni liivaranna idapoolse 
osaga. Smolnitsa küla kohal on järve ja maantee vahele jääv Eestis ainulaadne 
paraboolluitestik koos lodu ja madalsooga võetud looduskaitse alla. Vasknarvas asuvad 15. 
saj. pärineva ordulinnuse varemed ning suur, kõrge ringmüüriga ümbritsetud õigeusukirik. 
Vasknarva juurest algab Peipsist Eesti veerikkaim jõgi - Narva jõgi. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohufaktoriks on põldude ja heinamaade võsastumine Vasknarvas. 
Peamiseks segavaks faktoriks võib nimetada prahi ja olmejäätmete vedamist metsa alla või 
kraavidesse. 

Soovitused: Kohalikud teed vajavad investeeringuid. Olulist arendamist vajab siinne 
prügimajandus. Kuna piirkond omab head turismipotentsiaali, siis tuleks koostöös Illuka 
vallaga (Jaama-Karoli piirkonnaga) arendada mõõdukalt turismi. 

Aseri vald 

Aseri valla territooriumil paiknevad Kalvi ja Rannu väärtmaastikud ning osa Lüganuse-Purtse 
väärtuslikust maastikust. 

A) Kalvi väärtuslik maastik (registri nr 6) haarab enda alla valla loodeosa, Kalvi mõisa 
ümbruse. Tegemist on väga mitmekesise piirkonnaga kultuurilis-ajaloolise, loodusliku ja 
puhkemaastikega. Kalvi peamisteks vaatamisväärsusteks on Kalvi vasallilinnuse varemed, 
mõisahoone ning park. Koos Kalvi rannaga moodustavad need ühtse kultuurilis-maastikulise 
terviku. Kalvi rand on liivane ning hea supluskoht. Kalvist itta jääb u. 4 km pikkune nn 
Reeskallas - looduslik paepaljand, Põhja-Eesti klindikalda üks iseloomulikumaid osi, mille 
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maksimumkõrgus ulatub antud lõigul 52,6 meetrini üle merepinna. Kalvi mõisast lõunasse 
jääb kahe astangu vahele Kalvi loopealne ehk kelu. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohuks on loopealsete intensiivne võsastumine. 

Soovitused: Kindlasti tuleb jätkata kogu Kalvi mõisakompleksi renoveerimist. Taastamisele 
peaksid kuuluma ka mõisa kõrvalhooned (sepikoda jt). Kohalike maaomanikega tuleb sõlmida 
lepingud kelu võsast puhastamise ja mõõduka karjatamise alustamiseks nendel aladel. 
Piirkond omab olulist puhkemajanduslikku potentsiaali, mida peab läbimõeldult ja intensiivselt 
kasutama. Piirkonda tuleks luua matkaradade (ka jalgratta- ja ratsutamisradade) võrk, mis 
tutvustaks piirkonna omapärast kultuur- ja loodusmaastikulist kompleksi. Planeeritavat 
tuuleparki Kalvi ja Aseriaru vahel tuleb väga hoolikalt kavandada. Põhjalikult tuleb analüüsida 
tuulikute visuaalset sobivust maastikuga ning hinnata nende mõju ümbritsevale keskkonnale. 

B) Rannu väärtuslik maastik (registri nr 23) haarab valla keskosa, Rannu ja Kõrtsialuse 
küla ümbruse. Tegemist on mitmekesise loodusliku ja kultuurilis-ajaloolise maastikuga. Ala 
tuumiku moodustab mattunud klint, mille serval paikneb Tallinn-Narva maantee. Sellest 
põhjasuunas avaneb vaade klindi alla jääva Kõrtsialuse küla mõnedele majapidamistele ning 
metsale. Maanteest lõunasse jäävad avatud põllu- ja rohumaad. Looduskauniks ja 
maastikuliselt huvitavaks piirkonnaks on Meriküla oja kosk paarisaja meetri pikkuse 
kärestikuga. Piirkonna väärtust tõstavad mitmed ajaloolised objektid (endine Rannu 
koolihoone, mälestusmärgid erinevais sõdades hukkunuile jne). 

Segavad ja ohufaktorid: Meriküla oja ümbrus on võsastunud. Tuleks vältida Tallinn-Narva 
maanteest lõunasse jäävate põldude võssa kasvamist. Klindi servast allapoole jäävad 
majapidamised vajavad korrastamist. Rannu endine koolihoone seisab kasutuseta ja on 
seeläbi hävimisohus. 

Soovitused: Meriküla oja kosk, kui Eestis unikaalne loodusobjekt, tuleks tähistada ja võsast 
puhastada, samuti oleks tarvilik rajada kose ulatuses korralik jalutusrada. Vältimaks Rannu 
endise koolimaja hävimist peab hoonele leidma tegusa omaniku, kes leiaks sellele püsiva 
rakenduse. 

C) Osa Lüganuse -Purtse väärtuslik maastikust (registri nr 14) hõlmab Aseri valla 
kirdeosa - Kõrkküla ümbruse. Tegemist on mitmepalgelise maastikukompleksiga, kus 
suhteliselt väiksele alale on koondunud silmapaistvad kultuurilis-ajaloolised ning looduslikud 
väärtobjektid. Kõrkkülast avaneb väga kaunis vaade itta Purtse külale, kindluselamule, kogu 
Purtse jõe orule ning pankrannikule; taamal paistab Kohtla-Järve "tuhamäestik" 
(poolkoksimäed). Lõunast kerkivad esile Kiviõli poolkoksimäed. Põhjasuunalist vaadet 
ilmestavad meri ja Liimala küla kunagised heinamaad. Kõrkküla pangalt avaneb Ida-Virumaa 
üks ilusamaid ja iseloomustavamaid vaateid. Siin asub ka nn. Kõrkküla kivirist, mis on 
püstitatud 1590. aastal hukkunud Rootsi teenistuses olnud vene bojaari Vassili Rosladini 
mälestuseks. 

Segavad ja ohufaktorid: Peamiseks ohuks on põldude ja heinamaade võsastumine ning 
metsastumine. Metsastumisega kaovad aga kaunid vaated Purtse jõe orule ja kindluselamule, 
samuti merele. 

Soovitused: Kindlasti tuleb hoida avatud vaadet Kõrkkülast Purtsele. Selleks peab maantee 
serva puhastama võsast, langetama suuremad ja vaadet varjavad puud. Võsastumise 
vältimiseks tuleks koostöös Lüganuse vallaga leida võimalusi maanteest põhjapoole jäävate 
põldude ja karjamaade taaskasutusele võtmiseks. Tallinn-Narva maanteel tuleb korrastada 
olemasolev vaateplats ja rajada kaunite vaadete nautimiseks uusi. Võimalusel varustada 
vaateplatsid prügikastide, käimlate jms. 

Avinurme vald 

Avinurme valla territooriumil paiknevad Avinurme-Maetsma, Vadi ja Ulvi -Adraku-Laekannu 
väärtuslik maastik. 

A) Avinurme-Maetsma väärtuslik maastik (registri nr. 1) hõlmab valla keskust koos 
ümbritsevate põldude ja taludega. Tegemist on peamiselt kultuurilis-ajaloolise ja 
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põllumajandusmaastikuga. Avinurme on kaunite aedade ja majadega korrastatud tänavküla 
tüüpi alevik. Siin avanevad kenad vaated Avijõe lammile. Avinurmes ja selle ümbruse külades 
jätkatakse endisaegsete kuulsate puutöömeistrite traditsioone ning valmistatakse nii suveniire 
kui ka puidust tarbeesemeid. 

Avinurmest kirdesse jääb Maetsma küla, mille üksiktalud on paigutunud metsalt võidetud 
põldude äärde. Külast lõunas, keset sood, asub madal soosaar - Kukelinna pelgupaik, mis oli 
suurte sõdade ajal varjupaigaks. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohuks on ühelt poolt kasutusest välja jäänud põldude kiire 
võsastumine, teisalt aga võimalikud lageraided, mis rikuvad maastiku üldilmet. 

Soovitused: Igati tuleb toetada Avinurme elanike entusiasmi oma alevi korrastamisel ning 
külaelu edendamisel. Toetust (ka maakondlikul tasemel) vajavad kohalike pingutused turismi 
arendamisel, mille võtmeobjektiks on kujunemas taastatav kitsarööpmeline raudtee. Koostöös 
raudtee projektiga tuleb arendada looduse õpperadade rajamise võimalusi ümbruskonna 
metsades. Vältima peab Maetsma küla põldude võsastumist. Uute taluhoonete rajamisel on 
soovitatav järgida endiste talupidamiste arhitektuurilist stiili. 

B) Vadi väärtuslik maastik (registri nr. 29) hõlmab valla idaosa, Vadi küla ja selle ümbrust. 
Tegemist on kultuurilis-ajaloolise, avatud põllumajandusmaastikuga männimetsade keskel. 
Vadi on vanailmeline hajaküla, kus talud asuvad üksteisest võrdlemisi kaugel, metsalt 
hõivatud põllumaade keskel. Siinset tasast reljeefi ilmestavad looklev Avijõgi ning mõned 
sajandivanused kuivenduskraavid. Vadi külas on olnud ümbruskonna üks vanemaid koole 
(esimesed teated 1775). Viimane, üle 100 aasta vana koolihoone on säilinud ja heas korras. 
Koolimaja juurde on püstitatud mälestuskivi tähistamaks Vadi koolihariduse pikka ajalugu. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohufaktoriks on võsastuvad põllud. 

Soovitused: Põldude võsastumise vältimiseks tuleb igati toetada põllumajandustegevust 
Vadi küla põldudel. Uusehitisi on soovitatav rajada järgides endist külaarhitektuuri stiili. Suur 
karjalaut Avijõe kaldal tuleks renoveerida (või majandustegevuse lakkamisel lammutada), 
kindlasti peab laudale ehitama puhastusseadmed. 

C) Ulvi-Adraku-Laekannu väärtuslik maastik (registri nr 28) hõlmab Avinurme valla 
edelaosa. Tegemist on avatud põllumajandusliku maastikuga. Siinsed külad on tüüpilised 
hajakülad, kus talud asuvad üksteisest küllaltki kaugel, põldude keskel. Talukohtades on 
enamuses säilinud omapärased vanad palkhooned. Kahjuks on suur osa endistest 
talupidamistest hüljatud ning hooned lagunemas. Suhteliselt halvas seisus on ka Ulvi mõisa 
veel säilinud abihooned. Künklik maastik võimaldab avaraid vaateid ümbruskonna põldudele 
ja taludele. 

Segavad ja ohufaktorid: Suurimaks ohufaktoriks on omanäoliste külade ilme muutumine ja 
avarate põldude võsastumine. 

Soovitused: Olulisi pingutusi tuleb rakendada Ida-Virumaa kontekstis omanäoliste 
hajakülade ja talupidamiste säilitamisel. Võimalusel peaks taastama ja taasasustama hüljatud 
talupidamised. Uusehituste rajamisel on soovitatav jälgida nende sobivust vana 
taluarhitektuuri stiiliga. Ulvi küla keskus tuleb heakorrastada. 

Iisaku vald 

Iisaku valla territooriumil asuvad Iisaku, Jõuga ja Kotka-Lõpe väärtuslik maastik ning osa 
Kauksi-Remniku väärtmaastikust. 

A) Iisaku väärtuslik maastik (registri nr 2) hõlmab Iisaku ning selle ümbruse. Tegemist on 
kultuurilis-ajaloolise- ja loodusmaastikuga. Tärivere mägi ehk Iisaku oos on Iisaku-Illuka 
servamoodustistevööndi kõrgeim osa, ulatudes 94 m kõrgusele üle merepinna, olles sellega 
Alutaguse kõrgeim punkt Ida-Virumaa piires. Mäe otsast avaneb kaunis vaade ümbruskonna 
metsadele ja põldudele. Iisaku üks peamisi vaatamisväärsusi on kirik (praegusel kujul 
valminud 1894), millel juugendimõjutustega torn. Siinsel kalmistul on kaitse all Peepude 
suguvõsa kiviristid (17. saj. keskpaik) ning koolmeistri ja helilooja R. T. Hanseni haud. 
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Vaatamisväärsuseks on ka Iisaku rahvamaja (ehitatud 1910, renoveeritud 2001. aastal) koos 
ümbritseva parkmetsaga. Iisaku ning kogu Ida-Virumaa loodust, ajalugu ning kultuurilugu 
kajastab Iisakus asuv maakonna muuseum. 

Segavad ja ohufaktorid: Iisaku bussipeatus ja selle ümbrus vajab korrastamist; keskplats 
asfalteerimist. 

Soovitused: Jätkata tuleks Iisaku ja selle ümbruse korrastamist. Bussipeatuse esine plats 
tuleb asfalteerida; korrastada bussiootepaviljon ning selle lähim ümbrus. Jõhvi -Tartu maantee 
äärde jäävad põllud tuleb säilitada avatuna. Tuleks jälgida maantee ja Tärivere mäe vahele 
rajatavate uusehitiste sobivust ümbritseva maastiku ja arhitektuuriga. 

B) Jõuga väärtuslik maastik (registri nr 4) haarab valla põhjaosa, Jõuga kääbaskalmistu 
ning järvede ümbruse. Tegemist on kultuurilis-ajaloolise ning loodusliku maastikuga. Jõuga 
kääbaskalmistu on 290 kääpaga Eesti suurim. Kääbaskalmistust Raudi suunas asub kolm 
Jõuga järve. Kõik need on kirde-edelasuunalised ning tekkinud oosiaheliku 
hargnemiskohtadesse kujunenud nõgudesse. 2 ha suurune ja 9,5 m sügavune Pesujärv asub 
järvedest Jõuga-Raudi teele kõige lähemal ning seeläbi ka kõige külastatavam. Kõrgete 
kallaste, liivase järvekalda ja pargitaolise okasmetsaga on Pesujärv meeldivaks puhke- ning 
supluskohaks. Siia on rajatud matkarada, telkimis- ja lõkkekohad. Liivjärv asub Pesujärvest 
paarsada meetrit lõunas, teiselpool kõrget seljandikku, millelt avaneb kaunis vaade mõlemale 
järvele. Kahest järvest umbes kilomeetri kaugusel kirdes asub Linajärv.  

Segavad ja ohufaktorid: Kuigi väärtmaastiku piiridesse jäävad põlismetsad on kaitse all, 
säilib siiski metsavarguste oht. 

Soovitused: Eesti suurim Jõuga kääbaskalmistu tuleb tähistada selgitavate viitadega. 

C) Kotka-Lõpe väärtuslik maastik (registri nr 9) hõlmab Iisaku valla lääneosa, Iisaku oosist 
edelasse jäävaid soo- ning metsaalasid. Tegemist on Alutagusele tüüpilise 
loodusmaastikuga. Siinset reljeefi rikastavad Peipsi endised rannavallid - griivad. Siia on 
loodud matkarada, mis tõstab oluliselt piirkonna rekreatsioonilist väärtust. 281. metsakvartalis 
on griiva harjale rajatud vaatetorn, millelt avaneb kaunis vaade ümbritsevatele metsadele. 
Huvitav on Rannapungerja jõe sängi muutus - ala lääne osas voolab see looduslikult 
kujunenud lookleval lammil, kirdeosas on jõe voolusäng sirgeks kaevatud. Jõe looklevatel 
kallastel Lõpe- ja Taga-Roostoja küla piiris kasvavad tammed. 

Segavad ja ohufaktorid: Ala ilmet mõjutavad metsaraied, mis oluliselt vähendavad piirkonna 
atraktiivsust. 

Soovitused: Piirkonda võiks rajada veel mõned matkarajad; olemasolevat matkarada tuleks 
pikendada Iisakuni. Piirama peaks metsaraiet piirkonnas, eriti matkaraja ümbruses. 

D) Osa Kauksi -Remniku väärtuslikust maastikust (registri nr 7) hõlmab Kauksi ja Kuru 
vahelisel Peipsi rannikul Iisaku valla lõunapiiri. Tegemist on kõrge rekreatiivse väärtusega 
maastikuga - alal asuvad Peipsi põhjaranniku kõige kaunimad plaažid, parimad supluskohad 
– Kauksis on avatud avalik rand. Rekreatiivset väärtust lisavad siin veel ka rajatud matkarada, 
lõkkekohad ning kämping. Maastikku ilmestavad rannaastangud, kuni 20 m kõrgused 
liivaluited ning neid kattev männik. Kuru külas asub looduskaitsealune 300 aasta vanune Kuru 
mänd. 

Segavad ja ohufaktorid: Peamiseks ohufaktoriks võib kujuneda massiturism, mis võib 
mõjuda hävitavalt kohalikule loodusele ning pikemas perspektiivis anda tagasilöögi piirkonna 
turismimajandusele.  

Soovitused: Tihedas koostöös Lohusuu ja Alajõe vallaga tuleks põhjalikult ning mõtestatult 
arendada kogu Peipsi põhjaranniku turismi- ja puhkemajandust, samuti kohalike elanike 
tööhõive probleeme. Juba praegu tuleks astuda samme suviste puhkajate voo ühtlasemaks 
hajutamist mööda kogu Peipsi põhjarannikut. Samuti tuleks koostöös Alajõe ja Lohusuu 
vallaga välja töötada ühiseid meetmeid eramute rajamise reguleerimiseks ranniku lähedastel 
aladel. 
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Illuka vald 

Illuka valla territooriumil paiknevad Jaama-Karoli, Kuningküla-Permisküla, Kuremäe-
Kivinõmme ning Kurtna-Illuka väärtuslik maastik. 

A) Jaama-Karoli väärtuslik maastik (registri nr 3) paikneb Illuka valla kaguosas. Tegemist 
on omanäolise kultuurilis-ajaloolise ja loodusmaastikuga. Omanäoliseks teeb piirkonna 
põhiliselt vene asustusega vanailmeliste tänavkülade arhitektuur mille omapäraks on majade 
iseloomulikud ehituslikud detailid ning hoonete paigutus. Piirkonna looduse teevad 
omanäoliseks ja Eestis ainulaadseks Jaama jõe suudme ümbruses olevad struugad - vanad 
jõeharud koos perioodiliselt üleujutatavate rohumaadega. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohufaktoriks võib kujuneda traditsioonilise külaarhitektuuri 
kadumine. Uusehitised ei sobitu sageli vanamoelise vene arhitektuuriga. 

Soovitused: Olulisi investeeringuid vajavad piirkonna teed. Tutvustamaks omanäolist vene 
külaarhitektuuri tuleks koostöös Alajõe vallaga (Vasknarva-Smolnitsa väärtusliku maastiku 
osaga) arendada turismi. Kuna struuga heinamaad on olulised veelindude pesitsusalad, siis 
peaks astuma samme nende alade kaitse alla võtmiseks ning regulaarsete niitmiste 
korraldamiseks. Jälgida tuleks uusehitiste vastavust traditsioonilise külaarhitektuuriga. 

B) Kuningküla-Permisküla väärtuslik maastik (registri nr 10) haarab enda alla Illuka valla 
idapiiri, Narva jõe kaldaosa. Tegemist on kultuurilis-ajaloolise maastikuga. Peamiselt vene 
asurkonnaga Kuningküla ja Permisküla paistavad silma oma iseloomuliku arhitektuuri ja 
hoonete paigutusega. Kuningküla põhjapiirilt avaneb kaunis vaade Narva jõele ja 
paremkaldale. Jõe kaldal on mitmeid häid kalastamiskohti. 

Segavad ja ohufaktorid: Peamiseks ohufaktoriks on siinse tüüpilise külaarhitektuuriga 
sobimatute uusehitiste rajamine. Segavaks faktoriks on olmeprügi loopimine metsaalustesse 
kraavidesse, tühermaadele jms. Oluliselt vajavad parandamist piirkonna teed. 

Soovitused: Oluliselt tuleb parandada kohalikke teid. Suuremat tähelepanu vajab 
prahimajandus. Kohalikke inimesi tuleb üles kutsuda koristama lisaks oma hoovidele ka 
ümbritsevaid alasid. Koostöös Jaama-Karoli ja Vasknarva-Smolnitsa (Alajõe vald) väärtusliku 
maastikuga peaks mõõdukalt arendama turismi. Jälgida tuleks uusehitiste vastavust 
traditsioonilise külaarhitektuuriga. 

C) Kuremäe-Kivinõmme väärtuslik maastik (registri nr 11) haarab enda alla Illuka valla 
keskosa. Tegemist on looduslike ja kultuurilis-ajalooliste maastike kompleksiga. Kuremägi on 
Alutaguse üks silmapaistvamaid kõrgendikke tõustes ümbritsevast tasandikust 40 m, 
merepinnast aga 92 m kõrgusele. Kuremäe ümbrus kujutab endast ajaloo kontsentraati. 
Peamiseks vaatamisväärsuseks on siin 1892. aastal asutatud Vene õigeusu nunnaklooster, 
mille territooriumil asuvad mitmed arhitektuuriliselt silmapaistvad ehitised. Kloostrist 
Kivinõmme poole sõites avaneb kaunis vaade Kuremäge ümbritsevatele pool-looduslikele 
rohumaadele. Kivinõmme lähedal asub keskmisest rauaajast pärinev pikk kääbas. Pärimuse 
järgi olla sinna maetud Kalevipoeg, millest tuleneb ka koha nimetus - "Kalevipoja haud". 

Segavad ja ohufaktorid: Ohuks on pool-loodusliku heinamaa (Ida-Virumaal haruldane sürja-
aruniit) võsastumine ning kadumine. Samuti ebaseaduslikud metsaraied Kivinõmme 
piirkonnas. 

Soovitused: Kuremäel peab suuremat tähelepanu pöörama prügimajandusele ja küla 
ümbruse korrastamisele. Kivinõmmel tuleb "Kalevipoja haud" tähistada selgitavate viitadega. 
Leida võimalusi Kuremäe pool-looduslikul rohumaal loomade karjatamise taastamiseks. 

D) Kurtna-Illuka väärtuslik maastik (registri nr 12) hõlmab Illuka valla põhjaosa. Tegemist 
on eelkõige mitmekesise loodusmaastikuga, ent vähetähtis pole ka ala kultuurilis-ajalooline, 
põllumajanduslik ning rekreatsiooniline külg. Ala tuumikuks on Kurtna nõmm (mõhnastik) 
koos 40 järvega. Kurtna maastikukaitsealast läände jääb põldude keskele Kurtna mõis 
pargiga. Kurtnast lõuna-edelasse jääb pargituka sisse ümarakaareliste akendega eklektiline 
Illuka mõisa peahoone (1888). Illuka mõisast lõuna suunas asub Illuka surnuaed ja 
omapärane puust luteriusu kirik. 



Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

 

 

23

Ida-Viru Maavalitsus           TPÜ Ökoloogia Instituut 

Segavad ja ohufaktorid: Linnade ja tööstuse läheduse ning suure inimkoormuse tõttu on 
Kurtna mõhnastiku loodusmaastikud sattunud tõsisesse ohtu. Peamisteks ohufaktoriteks on 
suurtööstuse mõju (põlevkivi karjäärid, Oru turbaväljade põlengud, elektrijaamadest lähtuv 
õhusaaste jne) aga ka ebaseaduslikud metsaraied, metsatulekahjud ja prahi ning 
olmejäätmete loopimine metsa alla. Hävimisohus on ka Kurtna mõisahooned. Kurtna põldudel 
on häirivalt palju erinevaid elektriliine, mis rikuvad muidu avarate põllumassiivide välimust. 
Kurtna mõisa ümbrus vajaks korrastamist. 

Soovitused: Kurtna mõisahooned vajavad taastamist ja korrastamist. Mõis vajab tegusat 
omanikku. Mõisa park ja selle ümbrust tuleb pidevalt korrastada. Võimalusel tuleb likvideerida 
endise suurfarmi ja töökodade varemed. Tuleks säilitada olemasolevat suurpõldude 
struktuuri. Korrastamist vajavad üldkasutatavad teed Kurtna mõhnastikus. Kurtna 
maastikukaitsealal tuleb üldkasutatavate järvede juurde rajada kindlad lõkke- ning 
parkimisplatsid. Kindlasti vajab korrastamist piirkonna prahimajandus. Võimalusi tuleb leida 
metsa alla loobitud prahi koristamiseks. Maastikukaitseala vajab taas tegusat keskust, mis 
tegeleks looduskaitse ja rekreatsiooni korraldamisega. 

Jõhvi vald 

Jõhvi valla territooriumil asub osa Järve-Edise-Peeri väärtuslikust maastikust. 

Järve-Edise-Peeri väärtuslik maastik (registri nr 5) hõlmab Jõhvi valla loodeosa. Alale on 
iseloomulik põllumajandus- ja kaevandusmaastike vaheldumine. Suuremalt jaolt on tegemist 
kolhoosiaegsete hiigelpõldude ning farmikeskustega avatud põllumajandusmaastikul. Antud 
väärtusliku maastiku Jõhvi valla territooriumil asuvast Edise mõisast on heas korras säilinud 
vaid mõisa tallihoone, milles asub trahter "Valge Hobu". 15. sajandil ehitatud 
kolmekorruseline Edise vasallilinnus on täielikult hävinud. 

Segavad ja ohufaktorid: Peamiseks ohufaktoriks avaraid vaateid pakkuvatele põllumaadele 
on põllumajanduse hääbumine – põldudel algab võsastumine ja metsastumine. Teiseks 
tõsiseks probleemiks on linnalähedaste maade risustamine olmeprügiga. 

Soovitused: Tuleks leida võimalusi säilitamaks piirkonna põldude avatus. Tihedas koostöös 
Kohtla valla, Jõhvi ja Kohtla-Järve linnaga tuleks koostada piirkonna ühtne arengukava, milles 
väärtustataks piirkonna ajaloolis-kultuuriline aspekt ning kahe linna vahele jääva ala väärtus 
eluruumina. Eelpool mainitud omavalitsustega tuleks kavandada ka otsetee rajamist 
jalgratastele Jõhvi ja Kohtla-Järve vahel. 

Kohtla vald 

Kohtla valla territooriumile jäävad osaliselt Järve-Edise-Peeri, Sope-Ontika, Valaste-Martsa, 
Kiikla-Võrnu-Ereda ning Kohtla-Nõmme väärtuslik maastik. 

A) Järve-Edise-Peeri väärtuslik maastik (registri nr 5) hõlmab Kohtla valla idaosa - Järve, 
Täkumetsa, Peeri küla ümbruses. Alale on iseloomulik põllumajandus- ja kaevandusmaastike 
vaheldumine. Suuremalt jaolt on tegemist kolhoosiaegsete hiigelpõldude ning 
farmikeskustega avatud põllumajandusmaastikul. Kohati, Peeri ja Täkumetsa külades ning 
nende vahele jäävate üksiktalude juures on säilinud vanem teede ja põldudemuster. Viru 
lavamaa muidu tasast maastikku ilmestavad siin Kukruse, Käva ja Sinivoore terrikoonikud, 
mille tippudest avaneb avar vaade kogu piirkonnale. Ala hõlmab ka kolme mõisa keskust - 
Järve, Kukruse ja Edise. Järve mõisast on Järve külas säilinud allee ja park. Peamiseks 
vaatamisväärsuseks on Järve kindluselamu ehk vasallilinnus 16. sajandi esimesest 
veerandist. Kukruse mõisas on säilinud 19. sajandi teisel veerandil ehitatud klassitsistlik 
mõisa peahoone. Säilinud on veel mõned mõisaansambli hooned (tallid, ait, tõllakuur jne). 
Silmapaistvateks maastikuelementideks on siin mõisa ümbritsev vabakujunduslik park, 
tamme-lehise allee pargi ja Kabelimetsa vahel ning taastatud tuuleveski. Tollide 
perekonnakalmistul Kukruse Kabelimäel on purjekakujuline mälestuskivi polaaruurija Eduard 
Tollile (1858-1902). 
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Segavad ja ohufaktorid: Peamiseks segavaks faktoriks on piirkonna massiline risustamine 
olmeprahiga. 

Soovitused: Tihedas koostöös Kohtla-Järve ja Jõhvi linna ning Jõhvi vallaga tuleks koostada 
piirkonna arengukava, mis väärtustaks nii ala maastikulist, kultuurilis-ajaloolist aspekti kui ka 
teadvustaks seda linnadelähedase eluruumina. Tuleks leida võimalusi rajada Jõhvi ja Kohtla-
Järve vahele jalgrattatee. Olulisi pingutusi peaks tegema piirkonna säilitamiseks avatud 
põllumajandusliku maana. Samas tuleb korrastada endisi farmikeskusi - lammutada tühjaks 
jäänud korruselamud, koristada suurlautade ümbrus. Koostöös Kohtla-Järve linnaga tuleb 
koristada linna ümbruse maad sinna loobitud olmeprügist. Korrastada tuleks Kukruse mõisa 
ümbrus ja lõpule viia mõisahoone restaureerimine. Võimalusel taastada Järve kindluselamu. 
Kui omapärased maastikuelemendid tuleb puutumatutena säilitada Käva jt aherainemäed. 
Konserveerida võiks Käva kaevanduse säilinud varemed. 

B) Osa Sope-Ontika väärtuslikust maastikust (registri nr 25) haarab enda alla Kohtla valla 
loode- ja põhjaosast. Tegemist on mitmekesise piirkonnaga, kus esineb nii põllumajandus-, 
kultuurilis-ajaloolisi, kui ka looduslikke ja rekreatsioonimaastikke. Siinsed maastikud on 
tugevalt mõjustatud inimtegevusest - ala keskosa läbib mitmeid tuhandeid aastaid kasutuses 
olnud tee; see on ka iidne asustusala. Peamiselt on tegemist avatud põllumajandusliku 
maaga, mida liigestavad üksikud võsa- ja männimetsatukad. Suures osas on säilinud veel 
mõisa-aegne põldudestruktuur. Ka asustuses on säilinud eelmise sajandi esimestel 
kümnenditel loodu. Avatud maastik ja paiknemine klindi serval annab võimaluse mitmes 
kohas nautida kauneid vaateid nii merele kui ka lõunasse jäävatele põllumaadele. 
Loodusobjektidest on alal kõige olulisemaks pankrannik Sakalt Ontikani, mis on üks 
iseloomulikumaid Põhja-Eesti pankranniku lõike. Väärtusliku maastiku Kohtla valla 
territooriumile jääval osal paiknevad kaks mõisa - Saka ning Ontika. Esimene neist on 
vandalismi läbi kannatada saanud. Ontika mõis on omanike pingutuste läbi taastatud ning 
võetud koos kõrvalhoonetega aktiivsesse kasutusse. 

Segavad ja ohufaktorid: Tegemist on suurt turismipotentsiaali omava piirkonnaga, mis pole 
oma ressursse täielikult rakendanud. Oluliseks häirivaks ning turismi arengut pärssivaks 
teguriks on teede halb seisukord. Ohufaktoriks võib muutuda ka põllumajandusmaa 
kasutusest väljajäämine, misläbi need võsastuvad kiiresti.  

Soovitused: Piirkonna teede olukorra parandamine vajab olulisi investeeringuid - koostöös 
Lüganuse vallaga peaks leidma vahendeid Ontika ja Aa vahele jääva tee asfalteerimiseks 
(tolmutuks muutmiseks). Jätkata Ontika mõisa taastamist ning veelgi intensiivsemat 
kasutamist. Kogu Ontika mõisa ümbrus nõuab intensiivsemat arendamist. Igati tuleb toetada 
Saka mõisakompleksi taastamist. 

C) Osa Valaste-Martsa väärtuslikust maastikust (registri nr 30) haarab Kohtla valla 
põhjaosa. Ala kujutab endast ohtralt kauneid vaateid pakkuvat loodusmaastikku. Peamiseks 
väärtuseks on siin Põhja-Eesti pankrannik, mis sellel lõigul saavutab oma suurima kõrguse, 
ulatudes Ontika kohal 55,6 meetrini üle merepinna. Väljapaistvaks loodusobjektiks on ka 
Eesti kõrgeim, Valaste juga. Omapäraseks metsakoosluseks on rusukaldel kasvav laialehine 
pangamets. Kultuurilis-ajalooliseks objektiks on siin Martsas asuv kivikalme. Olulisemaks 
objektiks tuleb aga pidada piki klindiserva (praegusest teest veelgi klindi serva suunas) 
kulgevat muistset teed, mis on kasutuses olnud juba tuhandeid aastaid. Ajuti on märgata 
kunagise Tallinn-Narva maantee äärekive. 

Segavad ja ohufaktorid: Mööda panga kulgeva tee olukord on väga halb. Tolmav ja auklik 
tee muudab kogu ümbruse ilmet ning vähendab oluliselt piirkonna visuaalset atraktiivsust. Ka 
on selline tee suureneva liiklustiheduse juures ohtlik. Tõsine probleem on olmeprügi 
loopimine pangalt alla. Selline risustab pangametsa ning pikemas perspektiivis vähendab 
oluliselt piirkonna väärtust matka- ja turismialana. Suureks ohuks on kasutamata põldude 
võsastumine. 

Soovitused: Jätkata tuleb Ontika ning Valaste ümbruse korrastamist. Kindlasti peab leidma 
võimalusi Valaste ja Ontika vahelise teelõigu asfalteerimiseks. Pangametsa tuleks koristada 
sinna loobitud prahist ning võtta kasutusele meetmed edasise reostamise vältimiseks. Tuleks 
leida võimalusi praegu veel avatud põldude säilitamiseks. Lisaks pinkidega puhkeplatsidele 
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tuleb piirkonda rajada ka ametlikke, lõkkepuudega varustatud lõkkeplatse. Panga serv tuleb 
puhastada võsast ning suurematest, vaateid merele varjavatest puudest. 

D) Väike osa Kiikla-Võrnu-Ereda väärtuslikust maastikust (registri nr 8) hõlmab Kohtla 
valla kaguosa. Ereda küla läheduses asub Peeter Somelari kavandatud mälestussammas 
Ereda koonduslaagris hukatud ligi 2000 fašismiohvrile. 

Segavad ja ohufaktorid: - 

Soovitused: Ereda mälestussamba ümbrust tuleb vabastada võsast, rajada korralik 
juurdepääsutee, puhastada ja korrastada monumenti. 

E) Väike osa Kohtla-Nõmme väärtuslikust maastikust (registri nr 32) hõlmab Kohtla valla 
lääneosa. Tegemist on endise Kohtla kaevanduse aladega. 

Segavad ja ohufaktorid: - 

Soovitused: Tihedas koostöös Kohtla-Nõmme vallaga tuleb arendada antud ala Kohtla valla 
territooriumile jäävaid suusa- ja jooksuradasid. 

Kohtla-Nõmme vald 

Kohtla-Nõmme valla territooriumil paikneb Kohtla-Nõmme väärtuslik maastik (registri nr 
32). Ala hõlmab Kohtla-Nõmme alevi Kohtla jõest läänes, endise Kohtla kaevanduse keskuse 
ning selle lähedal asuvad Aidu karjääri rekultiveeritud metsaalad. Tegemist on omanäolise ja 
ainulaadse tööstus- ja rekreatsioonimaastiku seguga. Piirkonna teeb unikaalseks see, et 
Kohtla kaevanduse sulgemisega kaasnevad protsessid tekitavad olulisi muutusi maastikus. 
Seega on tegemist kiiresti teiseneva piirkonnaga, mille arenguprotsessid pakuvad teaduslikku 
huvi. 

Ala tuumiku moodustab Kohtla kaevanduse keskus. Kohtla kaevandus loodi inglaste poolt 
1937. aastal. Koos kaevandusega tekkis ka Kohtla-Nõmme alev. Aastail 1931-1961 töötas 
alevis õlitehas. Vaatamata ümbritsevale suurtööstusele jäi keset männimetsa asuv Kohtla-
Nõmme vaikseks ja õdusaks asulaks. 

2001. aastal lõpetas Kohtla kaevandus oma töö. Selle keskuse ning mõnede 
kaevanduskäikude baasil loodi Eestis ja üldse Baltimaades ainulaadne kaevandus-muuseum. 
Muuseumi rajamine tõstab oluliselt piirkonna väärtust ning on ühtlasi tootmise lõpetanud 
kaevanduse edaspidise kasutamise positiivseks näiteks. 

Soovitused: Piirkond omab väga suurt turismipotentsiaali. Kindlasti tuleb jätkata põlevkivi 
kaevandamisest tekkinud pinnavormide rakendamiskavade elluviimist, arendada 
kaevandusmuuseumi projekti. Koostöös Maidla ja Kohtla vallaga peab igati arendama endiste 
karjääride alal sporditegemisvõimalusi (jooksu- ja suusarajad, mägijalgrataste krossirajad 
jne). Kujundada ja tugevdada tuleb valla mainet maakonna spordikeskusena. Planeerida 
tuleb Aidu karjääri sulgemise korral tekkivate veekogude otstarbekat kasutamist. 

Lohusuu vald 

Lohusuu valla territooriumil paikneb Lohusuu-Separa ning osaliselt Rannapungerja-Tudulinna 
väärtuslik maastik. 

A) Lohusuu-Separa väärtuslik maastik (registri nr 13) hõlmab Lohusuu valla keskosa, 
Avijõe suudmeala Separa küla ja Lohusuu vahel. Tegemist on omapärase ajaloolis-
kultuurilise ja loodusmaastikuga. Lohusuu alev on huvitav näide vene ja eesti kogukonna 
pikaajalisest kooseksisteerimisest. Avijõe läänekaldal, eestlastega asustatud alevi osas, asub 
19. saj. teisel poolel rajatud pseudogooti stiilis luteri kirik ning kabel. Koolimaja lähedal 
paikneb Vabadussõja mälestusmärk. Lohusuu on O. W. Masingu sünnikohaks. Avijõe 
idakaldal, väikesel maalapil Peipsi ranna lähedal asub peamiselt venelastega asustatud 
Lohusuu osa (Veneküla). Siinsed majad on tüüpilised peipsiäärse vene külaarhitektuuri 
näited. Venekülas on õigeusu kirik ning eraldi kalmistu. Avijõgi on Lohusuu lähedal lai, looklev 
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ja tasase vooluga. Kevadise suurvee ajal tõuseb jõe suudmealal veetase kuni kaks meetrit. 
Avijõe suue on populaarseks õngitsemiskohaks. 

Segavad ja ohufaktorid: - 

Soovitused: Lohusuu alev vajab enam heakorrastamist, eriti endise Teedevalitsuse 
territoorium. Varjata tuleks Jõhvi -Tartu maantee äärde jäävad liivahunnikud. Remonti vajab 
luterikirik, samuti surnuaia kabel. Säilitada tuleks Veneküla arhitektuurilist omanäolisust. 
Peipsile ja Avijõele tuleks maanteelt avada vaateid. Koostöös Alajõe ja Lohusuu vallaga 
tuleks välja töötada ühiseid meetmeid eramute rajamise reguleerimiseks ranniku lähedastel 
aladel. 

B) Osa Rannapungerja-Tudulinna väärtuslikust maastikust (registri nr 22) hõlmab 
Lohusuu valla idaosa. Peamiselt on tegu kauni loodusmaastikuga, mida väärtustavad 
kultuurilis-ajaloolised objektid. Lohusuu vallas haarab antud väärtuslik maastik Järvevälja 
luitestiku. 

Segavad ja ohufaktorid: - 

Soovitused: Koostöös Tudulinna, Iisaku ja Alajõe vallaga tuleks koostada tegus kava kogu 
Peipsi põhjaranniku turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks. 

Lüganuse vald 

Lüganuse valla territooriumil asub suurem osa Lüganuse-Purtse ning Sope-Ontika 
väärtuslikust maastikust. 

A) Lüganuse -Purtse väärtuslik maastik (registri nr 14) hõlmab Lüganuse valla lääneosa - 
Purtse jõe suudmeala Lüganusest Purtseni. Tegemist on mitmekesise maastikukompleksiga, 
kus suhteliselt väikesel alal esineb silmapaistvaid kultuurilis-ajaloolisi ning looduslikke 
väärtobjekte. Ala lõunaosas on valdavalt tegu põllumajandusmaastikuga, mida ilmestavad 
Purtse jõe kanjonorg, sellesse suubuvad lisajõed ja -kraavid. Siin paikneb ka piirkonna suurim 
asula - Lüganuse. Lüganuse alevikku ning selle lähedasi põlde võib pidada ajaloo 
kontsentraadiks. Muinasajast on külas tähistatud kaks asulakohta, ümbritsevatel põldudel 
leidub hulgaliselt ohvrikive ning mitmeid kivikirstkalmeid. Lüganuse kindluskirik (14. saj.) koos 
surnuaia ja kabeli varemetega asub Purtse ning Kohtla jõe ühinemiskohta jääval veidi 
kõrgemal neemikul. Kiriku aias on säilinud mõned kiviristid. Koos V. Melliku loodud 
Vabadussõja monumendi, pastoraadi hoonete ja üle Purtse jõe viiva sillaga moodustab kirik 
ühtse kauni maastikulise terviku. Hävinud Lüganuse mõisa peahoone varemeile ehitati 1926. 
aastal koolihoone, mis töötab tänaseni ja on üks omanäolisemaid piirkonnas. Lüganusest 
läänes, Sonda tee lähedal asub Uhaku karstiala. Uhaku nime kannab Erra jõe alamjooksu 
maa-alune osa. 

Purtse ühendab samuti mitme ajastu märke. Ümbruskonna põldudel on mitmeid kultusekive, 
kaitse alla on võetud varase rauaaja asulakoht ja ohvriallikas. Purtse jõe ääres, nn Napa 
põldudel asub suur Napa kalmeterühm. Tuntuimad muinasmälestised on Purtse kaks 
linnamäge - Tarakallas jõe idakaldal, Narva maanteest lõunas ning Taramägi Purtse jõe 
läänekaldal, esimesest kaks kilomeetrit põhja pool. Tarakaldal ulatub paeplaatidest vall veel 
tänapäevalgi kuni 1,5 m kõrgusele. Purtse ja kogu Ida-Virumaa üheks kaunimaks objektiks on 
Taubede suguvõsa loodud ja 1980-ndate lõpus täielikult restaureeritud kindluselamu. See 
valge hoone moodustab hooldatud ümbruse, tiigi ja Hiiemäega tervikliku maastikulise üksuse. 
Hiiemäel, mis iseenesest on huvitav geomorfoloogiline objekt, on rajatud kurjuse ohvritele 
mälestustammik. Hiiemäe ümbruses leidub hulgaliselt arheoloogilisi mälestisi (ohvripärn, 
allikas, kalmed), milledega on seotud ka mitmeid rahvapärimusi. 

Purtse jõe suudmest läände jääv Liimala küla on hooldatud majade ja aedadega samuti üks 
piirkonna vaatamisväärsusi. Küla kohal on väga kena liivarand, mis on meeldivaks suplus- ja 
päevitamiskohaks. 

Segavad ja ohufaktorid: Segavaks faktoriks on prahi loopimine Purtse jõe kanjonorgu. 
Ohufaktoriks tuleb pidada kasutusest väljunud ning kiiresti võsastuvaid põllumassiive. Seoses 



Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

 

 

27

Ida-Viru Maavalitsus           TPÜ Ökoloogia Instituut 

kaevanduste sulgemisega võib Purtse jõe veehulk oluliselt väheneda, mis omakorda võib 
kaasa tuua jõe oru osalise võsastumise ning jõe suudme setetega täitumise. 

Soovitused: Lüganusel: tuleks jätkata küla korrastamist. Kirikuaias tuleks jätkata kabeli osa 
korrastamist - eemaldada tuleb võsa ning puud. Lahtiraiumist väärib ka kirikaiast itta, Kohtla 
jõe luhale jääv vaade. 18. saj. pärinev pastoraadi hooned tuleks restaureerida ning 
jäädvustada O. W. Masingu siinsed tööd ja tegemised. Uhaku karstiala ümbrust tuleb 
regulaarselt niita. Mõnes Purtse kanjonoru kaunimates lõikudes võiks Lüganuse-Purtse tee 
äärde rajada vaateplatvormi ning jõeni viiva trepi. Purtse jõe org tuleb puhastada prahist. 
Võsastumise vältimiseks tuleks taas kasutusele võtta nn Napa põllud. Tuleks jätkata 
Lüganuse kalmistule viiva tee ääres asuva vana karjalauda varemete likvideerimistöid. 
Lüganuse rippsilla kohal õhus olev vaadet risustav elektriliin võiks asendada maa-aluse 
kaabliga. Korrastada tuleks ka kohaliku saekaatri territoorium. 

Purtse: kindluselamu juures asuvad vanad kolhoosi garaažid ning katlamaja tuleb kas 
kohandada kindluse ansambliga või lammutada. Kindluselamu kompleksi tuleks laiendad ja 
edasi arendada - rajada tingimused turistide (matkajate) pidevaks toitlustamiseks, 
majutamiseks; rajada olemasolevale matkarajale veel lisaks mõned (näiteks jalgrattarajad). 
Kindlasti tuleb hoida avatud vaade Kõrkkülast Purtsele, s.t. tuleb vältida Purtse jõe 
läänekaldale jäävate põldude võsastumist või metsastumist. Tallinn-Narva maantee servast ja 
vaateplatside ümbrusest tuleb eemaldada võsa ja vaateid häirivad puud. Tormides kannatada 
saanud Hiiemäe ohvripärna võiks ravida (vältida niiskuse sattumist) ning lasta tal looduslikult 
uueneda. Suure turismipotentsiaali paremaks ekspluateerimiseks tuleks Purtse jõe 
suudmesse rajada jahisadam koos teenindava infrastruktuuriga. Tuleks leida tehnilisi 
lahendusi Purtse jõe senise veetaseme säilitamiseks. 

B) Osa Sope-Ontika väärtuslikust maastikust (registri nr 25) haarab enda alla Lüganuse 
valla põhja- ja kirdeosa. Tegemist on mitmekesise piirkonnaga, kus esineb nii põllumajandus-, 
kultuurilis-ajaloolisi, kui ka looduslikke ja rekreatsiooni-maastikke. Siinsed maastikud on 
tugevalt mõjustatud inimtegevusest - ala keskelt läheb läbi mitmeid tuhandeid aastaid 
kasutuses olnud tee; piirkond on ka iidne asustusala. Sope ja Jabara põldudel asuvad 
mitmeid kivikirst- ja tarandkalmeid, hulgaliselt on leitud asulakohti ning kultusekive. Sope-
Ontika väärtusliku maastikule jäävast kolmest säilinud mõisast jääb Lüganuse valla 
territooriumile Aa mõis, milles praegu asub Aa hooldekodu. Mõisa peahoone (18. saj.) ja park 
on korrastatud, tiike puhastatakse. Taastatud ja kasutusele on võetud kabel. Kahjuks on kõik 
ülejäänud mõisakeskuse hooned lagunenud ja inetuis varemeis. 1980-ndate alguses mõisa 
peahoone külge "poogitud" mitmekorruseline, halva ehituskvaliteedi ja konteksti mittekuuluva 
arhitektuuriga hooldekodu peakorpus on mõisaansamblisse täiesti sobimatu. 

Peamiselt on alal tegemist avatud põllumajandusliku maastikuga, mida liigestavad üksikud 
metsatukad pakkudes vaheldusrikkaid vaateid ümbritsevale. Nii avaneb Varja ja Moldova küla 
vahele jäävalt suurelt kultusekivilt ilus vaade ümbritsevatele avaratele põldudele ja Kohtla-
Järve poolkoksimägedele. Suures osas on säilinud veel mõisa-aegne põldudestruktuur. Ka 
asustuses on säilinud eelmise sajandi esimestel kümnenditel loodu. 

Sopest Aani on pank merest taandunud, jagunenud kaheks osaliselt mattunud astanguks. 
Sellele alale jääv liivane rand pakub suvel väga häid suplemis- ja suvitamisvõimalusi. 

Segavad ja ohufaktorid: Teed vajavad remonti. Uute majapidamiste ja maaomanike teke 
võib sulgeda vaba pääsu randadesse. Aa rand ei vasta veel avaliku supelranna tingimustele. 

Soovitused: Piirkonna teed vajavad tugevat parandamist. Koostöös Kohtla vallaga tuleb 
leida võimalus muuta Ontika-Saka-Aa tee tolmuvabaks. Lammutada tuleks tühjaks jäänud 
karjalautade varemed. Enam tähelepanu peaks pöörama Moldova küla heakorrastusele. Aa 
mõisa lagunenud hooned peab kas taastama või konserveerima. Koostöös Kohtla-Järve 
linnaga tuleb leida võimalusi taastada teenindus ja prügi äravedu Aa supelrannast; teha kõik, 
et see vastaks avaliku ranna nõuetele. 
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Maidla vald 

Maidla valla territooriumil asub Maidla, Oandu-Rääsa ning osa Kohtla-Nõmme väärtuslikust 
maastikust. 

A) Maidla väärtuslik maastik (registri nr 15) hõlmab Maidla valla põhjaosa - Maidla 
mõisakompleksi ning seda ümbritsevaid põlde. Peamiselt on tegemist avatud 
põllumajandusmaastikuga, kus on suures osas säilinud 20. sajandi alguse maakasutuse 
muster. Säilinud on palju märke muinasajast - kümmekond kultusekivi Aidu põldudel, 
asulakoht Maidlas, Purtse jõe idakaldal. 1927. aastal leiti Maidlast 13. sajandil peidetud 
hõbeaare. Maidla mõisakompleks pargiga on üks vanemaid ja paremini säilinuid Ida-
Virumaal. Heas korras on 18. sajandi esimesest poolest pärinevad valitseja- ja 
teenijatemajad. Alates 1920. aastast asub 1767. aastal valminud mõisa peahoones kool. Ala 
servadel asuvad põlevkivi kaevandamisalad: Kiviõli suletud allmaakaevandus ja seni tegutsev 
Aidu karjäär. Huvitavaks inimtekkeliseks objektiks on Maidla lähedal asuv endise Kiviõli 
kaevanduse vee väljavoolu koht. 

Segavad ja ohufaktorid: Praegusele omanäolisele maastikule on ohuks põlevkivi 
kaevandamise üldised arengud - põlevkivi tootmise jätkumisel hävivad Aidu ja Maidla põllud. 
Tootmise lõpetamisel kaovad siinsele maastikupildile iseloomulikuks kujunenud 
ekskavaatorinooled ja aheraine puistangud. 

Soovitused: Kuna piirkonnas leidub ohtralt jälgi erinevatest ajastutest, siis omab ala 
kultuuriloolise matkaraja potentsiaali. 

B) Oandu-Rääsa väärtuslik maastik (registri nr 19) hõlmab Maidla valla keskosa, Oandu ja 
Rääsa küla ümbrust. Tegemist on omapäraste, metsalt võidetud põllumaadega, mida 
ümbritsevad paksud Alutaguse laaned. Säilinud on endine põldude- ja asustusmuster - 
hajakülad, milles iga talu seisab omaette, naabritest põldudega eraldatult. Jõed ja ojad on 
õgvendatud kraavideks. Arheoloogiliste objektidena on siin mõned kultusekivid ning Oandus, 
Rääsal ja Rebul 13.-17. sajandist pärinevad maa-alused kalmistud. Rebul asub ka iidne 
rauasulatuskoht. Mehidel on mälestuskivi tähistamaks küla asutaja talukohta. Rääsa endise 
koolimaja juures on kivi kolme hukkunud nõukogude lenduri mälestuseks. Loodusobjektidest 
on siin kaitse all Mehide neli mändi ning Rääsa kadakas. 

Segavad ja ohufaktorid: - 

Soovitused: Tuleks püüda säilitada piirkonna põllumajanduslikku üldilmet ja asustusmustrit. 

C) Osa Kohtla-Nõmme väärtuslik maastikust (registri nr 32) hõlmab Maidla valla idaosa, 
Aidu karjääri rekultiveeritud alasid. Tegemist on unikaalse, alles kujunemisjärgus oleva 
piirkonnaga, kus tehislik tööstusmaastik areneb väärtuslikuks loodusmaastikuks. Koos 
kaevanduste sulgemisega taastuv põhja- ja pinnavee tase tekitab tulevikus piirkonda uusi 
veekogusid ning maastiku ilme muutub veelgi. 

Segavad ja ohufaktorid: - 

Soovitused: Koostöös Kohtla-Nõmme vallaga tuleb koostada detailne arengukava 
rekultiveeritud alade loodussäästlikuks kasutuselevõtuks – luua suusa-, orienteerumis- ja 
matkaradu jms. Kuna on eeldada, et tulevikus kujuneb Aidu karjääri aladele ulatuslik järvestik, 
siis tuleks juba praegu planeerida järvestiku kasutamise võimalusi. 

Mäetaguse vald 

Mäetaguse valla territooriumil paikneb Kiikla-Võrnu-Ereda, Mäetaguse-Uhe ja Pagari-Kalina 
väärtuslik maastik. 

A) Kiikla-Võrnu-Ereda väärtuslik maastik (registri nr 8) haarab Mäetaguse valla loodeosa. 
Peamiselt on tegemist põllumajandusliku maastikuga - kunagise eduka kolhoosi suured 
põllud pakuvad endiselt avaraid vaateid. Võrnu küla on omanäoline, eklektiline tänavküla. 
Mälestuskiviga on tähistatud endise Võrnu koolimaja asukoht ning küla piiril paikneb 
looduskaitsealune rändrahn. Omapäraseks on siinsete põldude ja teede lainelisus - 
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allmaakaevandustest langatunud alad vahelduvad tervikuid tähistavate lavapeenardega. 
Kiikla klassitsistlike joontega härrastemaja oli koduks von Rosenite perele ning maadeuurija 
M. v. Kotzebue sünnipaigaks. 

Segavad ja ohufaktorid: Piirkond on suure potentsiaaliga, kuid peale suurmajandi kadumist 
viletsasse olukorda sattunud - endised tootmishooned ja farmid lagunevad ja rikuvad ilusat 
maastikupilti. 

Soovitused: Tuleks leida võimalusi lagunenud kolhoosihoonete likvideerimiseks ning suurte 
põllumassiivide võsastumise vältimiseks. Igati peab toetama Kiikla mõisa ning selle ümbruse 
renoveerimist. 

B) Mäetaguse-Uhe väärtuslik maastik (registri nr 16) paikneb Mäetaguse valla keskosas. 
Tegemist on kultuurilis-ajaloolise ja põllumajandusliku maastikuga. Mäetaguse ümbruse 
iidsele asustusele viitavad mitmed asulakohad ja kultusekivid. Mitmetest kivikalmetest on 
praeguseks säilinud vaid üks. Mäetaguse lähedal, endise Kubja talu põllult on leitud 13. saj. 
lõpust pärinev hõbeaare. Mäetaguses on restaureeritud mõisa peahoone ja taastatud mõned 
kõrvalhooned. Esinduslikul härrastemajal (18. saj lõpp - 19. saj. algus) on rikkalikult 
kaunistatud interjöör - stukk-dekoor, laemaaling jne. Omapärase, tagasihoidliku 
planeeringuga on ka 10,6 ha suurune Mäetaguse park. Ajaloolistest objektidest on 
silmapaistev Mäetaguse kalmistu, kus asuvad mälestuskivid hukkunud Balti pataljoni 
võitlejaile. Looduslik huviväärsus on aleviku loodepiiril kirde-edela suunaline seljak (osa 
radiaalsete ooside ahelikust), millest Mäetaguse ka oma nime on saanud. Loodusobjektidest 
on piirkonda ilmestamas suur karstiallikate avanemisala, Uhe kaasik ja dekoratiivsed kadakad 
Mäetaguse vahtkonnas. Peamiselt on antud alal tegemist siiski avatud 
põllumajandusmaastikuga. Säilinud on avarad suurmajandi põllud. 

Segavad ja ohufaktorid: Koos suurmajandi kadumisega on lagunemas maha jäetud 
karjafarmid ning mõned korruselamud. Need varemed rikuvad muidu suure potentsiaaliga 
piirkonna välimust. 

Soovitused: Jätkata tuleks Mäetaguse mõisakompleksi restaureerimist ja korrastamist. 
Võimalusel leida lahendus endiste Mäetaguse mõisa tiikide taastamiseks. Jätkama peaks 
Mäetaguse alevi korrastamisega - likvideerida lagunevad suurmajandi hooned, võtta 
taaskasutusele tühjenenud korruselamud (või need lammutada). 

C) Pagari-Kalina väärtuslik maastik (registri nr 20) hõlmab Mäetaguse valla põhjaosa. 
Tegemist on peamiselt avatud põllumajandusliku maastikuga, millele lisanduvad loodusliku ja 
kultuurilis-ajaloolise väärtusega objektid. Pagari mõisahoone (19. saj. lõpp) on 
järelklassitsistlikus stiilis puitehitis. Kuna majas asus kool, siis on hoone senini hästi säilinud. 
Heas korras on ka härrastemaja läheduses asuvad hooned ning 7 ha suurune park. Pargi 
idaservas asub mälestuskivi siin 1919. aasta jaanuaris toimunud lahingule. Ajaloolistest 
objektidest võib nimetada Kalina (oletatavat) linnamäge ja ohvritamme. Kalina kunagisele 
koolile on püstitatud mälestuskivi. Loodusobjektidest on silmapaistvaimaks Kalina karstiala 
ning suur kurisu, mis suurvete ajal juhib ajutise vee maa-alust teed pidi Mäetaguse jõkke. 

Segavad ja ohufaktorid: Piirkonna väärtust vähendavad oluliselt Pagari endise majandi 
räämas ja lagunema jäetud hooned, ning endiste elamute varemed. Kalina küla ja selle 
ümbrus on küll hästi hoolitsetud, kuid vanad puumajad on lagunemas. Kahjuks ei järgi 
uusehitised aga enam endise külaarhitektuuri stiili. 

Soovitused: Tuleks korda teha (või lammutada) Pagari mõisa ümbruses olevad endise 
autobaasi jms hooned. Lammutada pooleli jäänud ridaelamute varemed Pagaril. Pagari mõisa 
ja parki ümbritseva kiviaia remonti tuleks jätkata. Pagari ümbrusesse loobitud olmepraht tuleb 
ära koristada. Lammutamist vajavad suurfarmide varemed. Põllumaade võsastumise 
vältimiseks tuleb leida võimalusi ja vahendeid piirkonna põllumajandustegevuse säilitamiseks 
ning taastamiseks. Toetada vanade talumajade taastamist vana ehitusstiili järgi. 
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Sonda vald 

Sonda valla territooriumil paikneb Uljaste väärtuslik maastik. 

A) Uljaste väärtuslik maastik (registri nr 27) asetseb Sonda valla läänepiiril. Ala hõlmab 
Uljaste järve, sood ning oosi. Tegemist on kauni loodusliku ning rekreatsioonilise maastikuga. 
Uljaste oos koos järvega on võetud kaitse alla kui omapärane ja kujunemislooga teaduslikku 
huvi pakkuv maastikuline kompleks. Uljaste järve kirde- ja idakallas on liivane ja heaks 
supluskohaks. Oosi ja kaldaid kattev männimets lisab piirkonnale oluliselt puhkeväärtust. 
Järvest lääne ja loode pool laiub Uljaste soo. Järvest paarsada meetrit loodes asub pehmete 
kallastega Mädajärv. Uljaste järvest läänes asub maaliline Saarjärv, mille ehteks on 
männisaluga saareke veekogu keskel. Siinse väärtmaastiku koosseisu tuleb arvata ka 
naabermaakonna piiresse jääv Uljaste komeet-oos, mis on ühtlasi tuntud Uljaste linnamäena. 

Segavad ja ohufaktorid: Ohufaktoriks on ebaseaduslikud liiva kaevamised ja metsaraied. 

Soovitused: Lammutada tuleb Uljaste järve kaldal pooleli jäänud maja. Koostöös Lääne-
Virumaa Rägavere valla Uljaste külaga tuleks luua ja realiseerida ühtne Uljaste järve ümbruse 
maastikuliste ressursside ekspluateerimise kava (luua matkarajad jne). 

Toila vald 

Toila valla territooriumile jääb Päite, Toila-Voka väärtuslik maastik ning osa Valaste-Martsa 
väärtuslikust maastikust. 

A) Päite väärtuslik maastik (registri nr 21) hõlmab Toila valla kirdeosa. Tegemist on 
põhimiselt loodusliku, mõningal määral ka ajaloolis-kultuurilise ja põllumajandusliku 
maastikuga. Ajaloolis-kultuurilist ja põllumajanduslikku maastikku võib rohkem silmata ala 
lõuna osas, Konju ja Päite küla ümbruses. Siin on kaitse all mõned iidsed asulakohad ja 
kultusekivid. Aastasadu on siinsetel õhukestel, kuid viljakatel muldadel põlde haritud - suuri ja 
lagedaid maid ilmestavad võsaribad kraavitatud ojade kallastel ning piklikesse vaaradesse 
kuhjatud põllukivid. Ala peamine väärtus on Põhja-Eesti pankranniku üks kaunimaid osi - 
Päite pank. Siin tõuseb klint 41 meetri kõrgusele üle merepinna. Panga servalt avanevad 
vaated nii itta - Meriküla ranniku suunas, kui ka läände, Toila rannale. Panga all asuv 
laialehistest puudest koosnev pangamets on üks omapärasemaid taimekooslusi Eestis. 
Huvipakkuvad on ka kitsa ribana klindi perve palistavad loo-rohumaa sarnased 
taimekooslused. 

Segavad ja ohufaktorid: Pikki panga serva kulgev tee on väga halvas seisukorras ning 
Sillamäe juures eksitavalt hargnev. Ohufaktoriks on põllumajanduslike maade võsastumine. 
Linna läheduse tõttu on reaalne oht, et piirkond reostatakse prügi ja olmejäätmetega. 

Soovitused: Looduskauni piirkonnana omab Päite väärtmaastik suurt potentsiaali 
turismimarsruudi ühe osana. Selleks tuleb kindlasti parandada piki panga äärt kulgev tee 
(muuta tolmuvabaks) ning ala idaosas rajada läbitav tee Sillamäeni. Avarate ja omalaadsete 
põldude võsastumise vältimiseks tuleks leida vahendeid põllumajanduse taastamiseks 
piirkonnas. 

B) Toila-Voka väärtuslik maastik (registri nr 26) haarab enda all Toila valla põhjaosa, 
Pühajõe suudmealad ning Toila ja Voka vahelised maad. Tegemist on väga mitmekesise, 
peamiselt kultuurilis-ajaloolise (ajaloo kontsentraat) ja kauni loodusliku maastikuga. Looduse 
poolt pakuvad siin silmailu Pühajõe ürgorg Oru pargiga ning Voka jõele rajatud tiigid mõisa 
pargiga Vokas. Looduskauniks kohaks on ka Aluoja kaskaad. Piirkond on väga rikas oma 
ajalooliste objektide poolest. Muistsest asustusest annavad märku asulakohad Toilas ja 
Konjus, mitmed kultusekivid ja kalmed. Toila kivikalme (1. sajand) on üks Virumaa vanemaid 
tarandkalmeid. Pühajõe lähedal, jõe kaldal on maastikus tänini märgatavad Põhjasõja-aegu 
rajatud kaitseehitised. Siin toimus 1700. aasta 16. novembril Karl XII ja Boris Šeremetjevi 
vägede vahel rootslastele võidukas lahing. Pühajõel on väärtuslikuks objektiks ka 1838. 
aastal valminud ja 1980-ndate lõpus taastatud kirik, mille lähedal on säilinud kaks 17. 
sajandist pärinevat kiviristi. Külaarhitektuuri iseloomulikuks näiteks on kaitsealuse Kohvimäe 
talu hooned ja õu. Toilas on veel säilinud üksikud 20. sajandi alguses ehitatud suvilad. 
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Mõisaarhitektuurist on alal säilinud veel vaid mõned Voka mõisa abihooned. II maailmasõja 
lahingutes Toila laatsaretis haavadesse surnud saksa poolel sõdinud võitlejate mälestuseks 
on Oru pargis püstitatud mälestuskivi. Mälestuskivid on ka Pühajõe endise kiriku ja kooli 
asukohta ning Voka kooli ja mõisat tähistamas. Nõukogude arhitektuurist on sümpaatne näide 
Voka alevist, kus ridaelamud moodustavad hoolitsetud ümbruse ja paistiikidega ühtse 
maastikulise terviku. Piirkonnal on tähtis roll ka rekreatsioonilise maastikuna. Oru park on 
idavirulastele armastatud jalutuskohaks, jõe kaldale rajatud laululava on üheks maakonna 
kesksemaks kultuurisümboliks. Toila rand on Jõhvi elanike suvitus- ja supelrannaks. Pühajõe 
orul ja Oru pargil on kanda ka teatav sümboolne roll - siin asus ennesõja-aegse vabariigi 
presidendi suveresidents, mis põletati taanduvate punaarmeelaste poolt 1941. aasta augustis 
ning hävitati täielikult pärast sõda. 

Segavad ja ohufaktorid: Viletsas seisukorras on endise Voka mõisa veel säilinud hooned. 
Pühajõe kirik vajab järjepidevat hooldamist. Ohufaktoriks on Pühajõe vooluhulga oluline 
vähenemine seoses kaevanduste töö lõpetamisega. Selle tulemusena halveneb oluliselt jõe 
üldine olukord. Osa voolusängist võib võsastuda ning piirkond kaotab suure osa oma senisest 
väärtusest. Ohuks on ka vooluhulga ja –kiiruse vähenemisest tulenev jõesetete intensiivsem 
settimine otse jõe suudmesse, Toila sadama akvatooriumile. 

Soovitused: Igati tuleks jätkata Toila Oru pargi korrastamistöid. Võimalusel võiks taasehitada 
Toila Oru loss ning selle juurde kuulunud hooned. Pühajõe kirik vajab valgendamist. Voka 
ridaelamud tuleks heakorrastada. Voka mõisa säilinud hooned vajavad remonti. Korrastada 
või lammutada tuleb endise kolhoosi töökoja jms hooned. Likvideerida tuleks suurfarmi 
varemed Vokas. Arendada Toila sadam kaasaegseks jahisadamaks koos vastava 
infrastruktuuri ja teenindusega. Sadama efektiivse töö tagamiseks tuleb välja töötada 
lahendusi Pühajõe vooluhulga suurendamiseks. 

C) Osa Valaste-Martsa väärtuslikust maastikust (registri nr 30) haarab Toila valla 
loodeosa, Martsa küla ümbrust. Ala kujutab endast ohtralt kauneid vaateid pakkuvat 
loodusmaastikku. Peamiseks väärtuseks on siin pankrannik, mis sellel lõigul saavutab oma 
suurima kõrguse. Omapäraseks metsakoosluseks on rusukaldel kasvav laialehine 
pangamets. Kultuurilis-ajalooliseks objektiks on siin Martsas asuv kivikalme. Olulisemaks on 
aga piki klindiserva (praegusest teest veelgi klindi serva suunas) kulgev muistne tee, mis on 
kasutuses olnud juba tuhandeid aastaid. 

Segavad ja ohufaktorid: Toila-Ontika tee Toila valla territooriumile jääv osa on asfalteeritud 
ning suhteliselt heas korras, tee ülejäänud osa on aga viletsas seisukorras. 

Soovitused: Tihedas koostöös Kohtla vallaga tuleks leida võimalus asfalteerida kogu Toila-
Ontika tee. Tuleks leida võimalusi vältimaks Martsa lähedaste põldude võsastumist. 

Tudulinna vald 

Tudulinna valla territooriumil asub suurem osa Rannapungerja-Tudulinna väärtuslikust 
maastikust. 

A) Rannapungerja-Tudulinna väärtuslik maastik (registri nr 22) asub Tudulinna 
kaguosas, haarates Pungerja jõe suudmeala Tudulinna ja Rannapungerja vahel. Peamiselt 
on tegu kauni loodusmaastikuga, mida väärtustavad kultuurilis-ajaloolised objektid. 
Lammorus looklev Rannapungerja jõgi ning ümbritsev mets pakub Tudulinna-Rannapungerja 
teelt vaadatuna hulgaliselt kauneid vaateid. Rannapungerja org on Eestis unikaalne ning 
vääriks looduskaitse alla võtmist kui ainus nii sügav üksnes kvaternaari setetesse lõikunud 
org. Kaunis on oma männimetsa, liivaranna ja luidetega ka Rannapungerja ümbrus. 
Loodusobjektina on kaitse all Lemmaku lähedal kaks kokku kasvanud pärna. Ajaloo-
objektidest on piirkonnas mitmeid kalmeid. Lemmakus asub I aastatuhande teisest poolest 
kaheksa kääbast, Rannapungerjal 15.-18. sajandist pärinev maa-alune kalmistu. Tudulinnas 
on silmatorkavamateks objektideks tuuleveski ning kaks pea kõrvuti asuvat kirikut. Uuem on 
viimaseid kirikuhooneid, mis Eestis enne II maailmasõda valmis. Väärtuslik objekt on kindlasti 
ka Tudulinna hüdroelektrijaam ja selle tamm. Tudulinna linnamäelt avaneb vaatetornist kaunis 
vaade Alutaguse metsadele. Rannapungerja-Tudulinna väärtmaastiku sisse jääb osaliselt ka 
Järvevälja luitestik. 
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Segavad ja ohufaktorid: Ohufaktoriks on eelkõige ebaseaduslikud metsaraied, mis võivad 
piirkonna ilu oluliselt rikkuda. Rannapungerja tuletorn on väga halvas seisukorras. 

Soovitused: Võsast tuleks puhastada Tudulinna-Rannapungerja teeäärne ning avada vaade 
Rannapungerja jõeorule ja lammile. Tudulinna vana kirik väärib taastamist või vähemalt 
konserveerimist. Linnamäe ja kirikute ümbrus tuleks puhastada lagunenud farmihoonetest. 
Leida võimalus muuta Rannapungerja-Tudulinna tee tolmuvabaks. Rannapungerja tuletorni 
seisukorra taastamiseks on tarvilik pöörata enam tähelepanu ja koostöös Veeteede ametiga 
välja töötada vastavad meetmed. 

Vaivara vald 

Vaivara valla territooriumile jääb suurem osa Sinimäe ning väike lõik Narva-Jõesuu 
väärtuslikust maastikust. 

A) Sinimäe väärtuslik maastik (registri nr 24) hõlmab kohu Vaivara valla põhjaosa. 
Tegemist on väga mitmekesise piirkonnaga, kus kultuurilis-ajaloolise osise kõrval on 
esindatud tööstus-, põllumajandus- ning mõningal määral ka rekreatsiooniline maastik. 
Sillamäest idas jätkub Vaivara valla maadel pankrannik, mis Udriani moodustab järsu 
astangu. Udria lähedal asuvad neli kivikalmet, kaitse all on Udria oja kaldal asuv kivikülv. 
Vabadussõja käigus tähtsat rolli mänginud Udria dessandi koht on tähistatud mälestuskiviga. 
Meriküla all on üks väheseid paiku Põhja-Eesti rannikul, kus meri ulatub veel murrutama 
panga jalamit. Siin on mälestusmärgiga tähistatud 1944. aasta 14. veebruaril toimunud 
nõukogude vägede traagiliselt lõppenud dessandi maabumiskoht. Ala tsentri moodustavad 
kolm nn. Vaivara Sinimäge - Pargimägi (84,6 m), Põrguhauamägi (83,2 m) ja Tornimägi (70 
m). Ühest küljest on tegemist Eestis ainulaadse pinnavormiga - hiiglaslikest 
lubjakivipangastest tuumikuga survelise otsamoreeniga. Teisalt mängivad Sinimäed 
sümbolina tähtsat rolli, tähistades kohta kus peeti II maailmasõja verisemaid lahinguid Eesti 
aladel. Sinimäed olid tähtsaks osaks nn Tannenbergi kaitseliinis, mille jäänuseid võib endiselt 
siin-seal märgata. Siia on püstitatud mitmeid mälestuskive nii nõukogude poolel kui ka saksa 
armees langenuile. 

Segavad ja ohufaktorid: Sinimäe visuaalset atraktiivsust rikuvad tunduvalt lagunenud 
karjafarmi varemed. 

Soovitused: Jätkata Vaivara ja Sinimägede korrastamist. Koostöös Vene- ja Saksamaaga 
võiks Sinimägedesse rajada ühine memoriaalkompleks. Rootsi kants tuleks võsast välja 
raiuda ning tähistada selgitavate viitadega. Tihedas koostöös Sillamäe ja Narva-Jõesuu 
linnaga peaks taastama Meriküla-Udria-Sillamäe kunagine kuurordi imago ning arendama 
piirkonna puhkemajandust. 

B) Osa Narva-Jõesuu väärtuslikust maastikust (registri nr 18) hõlmab Vaivara valla 
kirdepiiri. Tegemist on põhimiselt rekreatsioonilise maastikuga. Merikülast itta kulgev 
kümnekonna kilomeetri pikkune liivarand ja luidetevöönd on ideaalseks suplus- ja 
puhkepiirkonnaks. Luiteid katab suures osas pargi-ilmeline männimets. Huviväärsetest 
loodusobjektidest asub Narva-Jõesuu-Udria tee ääres nn. Šiškini mänd. 

Segavad ja ohufaktorid: Kuna Vaivara valla territooriumile jääb Narva-Jõesuu 
väärtmaastikust väga väike osa, siis eraldi ohu- ja segavaid faktoreid välja tuua ei saa. 

Soovitused: Tihedas koostöös Narva-Jõesuu linnaga tuleks taastada Meriküla piirkonna 
kuurordi maine. 

Jõhvi linn 

Jõhvi linna territooriumil ei paikne ükski käesolevas planeeringus määratletud väärtuslik 
maastik. 

Soovitused: Maakonna keskusena ja teede sõlmpunktina peaks Jõhvi linn huvituma kogu 
maakonna väärtuslike maastike arendamisest. Kuna väärtuslike maastike arendamine 
mõjutab positiivselt näiteks turismindusele kogu regioonis, siis tänu oma asendile peaks 
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suurenema ka Jõhvit külastavate turistide arv. Jõhvis tuleb jätkata linna heakorrastamist, 
senisest enam peab tähelepanu pöörama linna servaaladele (eriti Tartu ja Narva poolt 
sissesõitudel). Linna uusehituste planeerimisel peaks rangelt jälgima nende sobivust 
üldisesse linna konteksti. Liialt eristiililised ehitised mõjuvad linnapildis eemaletõukavana. 
Olulist arendamist vajab Jõhvis teenindussektor - toitlustamine ja hotellindus. Koostöös 
Kohtla-Järve linna, Kohtla ja Jõhvi vallaga võiks rajada Jõhvi ja Kohtla-Järve vahele 
jalgrattatee. 

Kiviõli linn 

Kiviõli linna territooriumil ei paikne ükski käesolevas planeeringus määratletud väärtuslik 
maastik. 

Soovitused: Oluliselt suuremat tähelepanu tuleks pöörata linna tänavate heakorrale - 
linnaäärsed tänavad vajavad remonti. Võimalusel võiks konserveerida, säilitada ja ehk ka 
taastada endise, 1930-ndatel rajatud Kiviõli põlevkivitehase hooned. Kiviõli tähtsaimad (ning 
suurimad) turismiobjektid on poolkoksi mäed. Seoses sellega tuleks enam tähelepanu 
pöörata turismi jms ettevõtluse arendamisele "mägedel". Koostöös Sonda vallaga tuleks 
toetada Uljaste väärtusliku maastiku arendamist. 

Kohtla-Järve linn 

Kohtla-Järve linna territooriumile ulatub väike osa Järve-Edise-Peeri väärtuslikust 
maastikust (registri nr 5). Kuna tegemist on väga tagasihoidliku osalusega, siis väärtuslikke 
objekte eraldi välja tuua ei saa. 

Soovitused: Ida-Virumaa keskmes asuva suure linnana tuleks Kohtla-Järvel osa võtta kogu 
maakonna väärtuslike maastike arendamisel. Kindlasti tuleb koostööd teha nende 
linnalähedaste piirkondadega, mida kohtlajärvelased ise meelsasti külastavad või mõjutavad. 
Tihedas koostöös Kohtla ja Jõhvi valla ning Jõhvi linnaga tuleks luua tegus arengukava 
Järve-Edise-Peeri väärtusliku maastiku piires, milles väärtustataks piirkonna ajaloolis-
kultuuriline aspekt ning kahe linna vahele jääva ala väärtus eluruumina. Võimalusel luua 
jalgrattatee Kohtla-Järvelt Jõhvi. Koostöös Kohtla vallaga koristada linna ümbrus sinna 
linlaste poolt loobitud olmeprahist; säilitada Käva aherainemäed kui omanäolised 
maastikuelemendid; konserveerida endise Käva kaevanduse hooned; osaleda Ontika - 
Valaste piirkonna arendamisel. Koostöös Lüganuse vallaga taastada ja edendada Aa 
supelranda. Kohtla-Järve linnas tuleks säilitada eri ajastutel kogunenud arhitektuuripärandit. 
Kindlasti tuleb säilitada veel enne Teist maailmasõda rajatud hooneid - endine Siidisuka küla, 
tööliselamud, vanad tehasehooned jne. Oluline ja omanäoline on Kohtla-Järvel stalinlik 
arhitektuuripärand. Kindlasti peaks vältima kino "Pobeda" algupärase välimuse lõhkumisega 
sarnaseid juhtumeid. Kaaluda tuleks võimalust võtta mõned linna piirkonnad arhitektuurilise 
kaitse alla ning rajada arhitektuurilised kaitsealad. Selgitava viidaga vajaks tähistamist Eesti 
vanima põlevkivikarjääri (tegutses aastatel 1916-1927) asukoht. Senisest enam tuleb  pöörata 
tähelepanu linna heakorrastusele - paljud tänavad (s.h. peatänavad) vajavad asfalteerimist, 
majad värvimist; uusehitised ning rajatud korterkaupluste fassaadid tuleks ühtlustada 
ümbritseva arhitektuuristiiliga. Sinivoore ja Käva sööti jäänud põldudele võiks rajada 
tähistatud ning madalhaljastusega jalutuspargid. 

Narva linn 

Narva linna territooriumil asub Narva väärtuslik maastik (registri nr 17). Tegemist on 
kultuurilis-ajaloolise maastikuga (ajaloo kontsentraat), looduskauni jõe kaldal. Ala tuumikuks 
on Hermanni kindlus mis peale arhitektuurilise ja ajaloolise väärtuse omab piirikindlusena ka 
teatavat sümboli tähendust. Koos pargi, sisehoovi ja kaitseehitistega moodustab kindlus 
maastikulise terviku, kus on meeldiv jalutada ja aega viita. Hermanni kindluse müüridelt 
avaneb kaunis vaade Narva jõele ning vastaskaldal olevale Jaanilinna kindlusele. 
Omanäoliseks Narva osaks on Kreenholmi manufaktuur ning tööliskasarmud Kreenholmi 
saarel ning jõe kallastel. Punastest tellistest historitsistlike elementidega vabrikuhooned ja 
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elamuterajoon kuuluvad ühtsesse arhitektuurilisse tervikusse, milliseid teisi pole Eestis 
säilinud. Kahjuks on kunagisest baroksest Narvast säilinud (taastatud) vaid paar maja 
kesklinnas ning raekojahoone. Kauniks kohaks on linnas ka Põhjasõja-aegsete kindlustustel 
kasvav park - Pimeaed. Kõrgelt kaldarinnatiselt avaneb vaade Narva jõele, piirisillale ja 
Jaanilinnale. Kuna Narva linn on läbi aegade olnud lahingute tallermaaks ning ka 
töölisliikumise keskuseks, siis on siia püstitatud suur hulk erinevaid mälestusmärke. Näiteks 
Põhjasõja ohvreid tähistavad nn "Rootsi lõvi" ja mälestusrist Vene kaardiväelastele. 
Omapärane kalmistute piirkond asub Narva põhjapiiril. Siin on kõrvuti vanade, viimases sõjas 
tublisti kannatada saanud Narva kalmistutega Saksa armees hukkunute matmispaik ning 
Vabadussõjas langenute rahula. 

Segavad ja ohufaktorid: Peamiseks ohufaktoriks võib kujuneda korterkaupluste ja -büroode 
rajamine ajalooliselt väärtuslikesse hoonetesse. Halvaks traditsiooniks on saanud, et sellised 
kauplused rikuvad remondiga (plastakendega) ja reklaamsiltidega hoonete välimust ning 
arhitektuurilist stiili. Kreenholmi tööliskasarmutele on ohuks nende tühjenemine ja vandaalide 
ohvriks langemine. Narva põhjapiiril asuvad aianduskooperatiivid on äärmiselt eklektilise 
välimusega ning korrastamata territooriumitega. Segavaks faktoriks on Narva jõe 
kaldapiirkonna suletus. Samuti transiitliiklus ja tollitsoon Narva kesklinnas. Viimane eraldab 
Narva bastionide ala ja Pimeaia ülejäänud linnast mistõttu turistide pääs olulistele objektidele 
on takistatud. 

Soovitused: Kindlasti tuleks taastada, säilitada ja väärtustada Kreenholmi tööliskasarmute 
arhitektuuriline stiilsus. Kapitaalremonti vajab raekoja hoone, korrastada tuleks ka selle 
ümbrust. Narvasse võiks paigaldada mälestustahvl id või -viidad kümnetele siit pärit Eesti 
avaliku elu tegelastele. Senisest paremini tuleks teadvustada Narva rolli Eesti kultuuriloos. 
Kindlasti tuleks viia transiitliiklus Venemaaga kesklinnast välja. Koostöös Venemaa võimude 
tuleks teha kättesaadavamaks Jaanilinna kindluse ja Kreenholmi Jaanilinna-poolse kvartali 
külastamine, avada külastamiseks Narva jõe kaldaäärne piirkond. Korrastada (või 
likvideerida) Narva põhjapiirile jäävad aianduskooperatiivid. 

Narva-Jõesuu linn 

Narva-Jõesuu linna territooriumil asub suurem osa Narva-Jõesuu väärtuslikust maastikust 
(registri nr 18). Ala hõlmab Narva lahe rannikut Merikülast Narva jõe suudmeni, haarates 
kogu Narva-Jõesuu linna. Tegemist on põhimiselt rekreatsioonilise maastikuga. Merikülast itta 
kulgev kümnekonna kilomeetri pikkune liivarand ja luidetevöönd on ideaalseks suplus- ja 
puhkepiirkonnaks. Luiteid katab suures osas pargi-ilmeline männimets. Huviväärsetest 
loodusobjektidest asub Narva-Jõesuu-Udria tee ääres nn. Šiškini mänd. Narva-Jõesuu linnas 
on veel säilinud mõned 19.saj. lõpus-20. saj. alguses ehitatud suvilad ja pansionid, mis on 
omaaegsete pitskaunistustega puitarhitektuuri iseloomulikud näited. Suures osas on säilinud 
vana tänavatevõrk ja pargid. 

Segavad ja ohufaktorid: Linna ilmet rikuvad Nõukogude perioodil ehitatud ja nüüd 
hooletusse jäänud hiiglaslikud puhkekodud. Eriti inetud on pooleli jäänud või hüljatud 
puhkekodude varemed. Ohufaktoriks on endisaegsete puust suvilate ja pansionide täielik 
hävimine ning uusehitiste arhitektuuriline ebakõla ümbritsevaga, misläbi Narva-Jõesuu linn 
võib muutuda puhkajatele eemaletõukavaks. 

Soovitused: Jätkata linna korrastamist. Leida vahendeid kuursaali taastamiseks. Lammutada 
tuleks pooleli jäänud puhkerajatiste varemed. Taastamist ja kaitset vääriksid omanäolised 
puust suvila ja pansionihooned. Koostöös Vaivara valla ja Sillamäe linnaga tuleks kavandada 
kogu Narva lahe lääneranniku puhke- ning turismimajanduse intensiivset arendamist. Narva-
Jõesuu sadamat tuleks enam arendada purjejahtide ja teiste väikealuste vastuvõtmiseks. Eriti 
hoolikalt jälgida uusehitiste arhitektuurilist sobivust ümbritseva miljööga. 

Püssi linn 

Püssi linna territooriumil ei paikne ükski käesolevas planeeringus määratletud väärtuslik 
maastik. 
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Soovitused: Koostöös Lüganuse vallaga tuleb arendada Lüganuse-Purtse väärtuslikku 
maastikku. Püssi linna põhjaosa on orgaaniliselt seotud Lüganuse aleviga ning moodustab 
viimasega stiililiselt ühtse terviku. Ka annavad Püssi tuhamäed piirkonnale olulise 
maastikupilti rikastava osa. Lammutada tuleks pooleli jäänud koolimaja varemed. Kindlasti 
peaks säilitama Püssi vana katlamaja funktsionalistlikus stiilis hoone. 

Sillamäe linn 

Sillamäe linna territooriumile ulatuvad Päite ja Sinimäe väärtusliku maastiku osad. 

A) Osa Päite väärtuslikust maastikust (registri nr 21) hõlmab Sillamäe linna läänepiire. 
Tegemist on põhimiselt loodusliku, mõningal määral ka ajaloolis-kultuurilise ja 
põllumajandusliku maastikuga. Ala peamine väärtus on Põhja-Eesti pankranniku üks 
kaunimaid osi - Päite pank. 

Segavad ja ohufaktorid: Linna läheduse tõttu on reaalne oht, et piirkond reostatakse prügi ja 
olmejäätmetega. 

Soovitused: Kuna piirkond omab suurt turismipotentsiaali, siis tihedas koostöös Toila vallaga 
tuleks oluliselt parandada pikki panga serva kulgeva tee olukorda, muuta see tolmuvabaks. 
Ala Sillamäe linna osas (tehaste taga) tuleks rajada läbitav tee maanteeni. Kindlasti tuleks 
säilitada ning võimalusel parandama läbipääsu Sillamäelt Päite pangale. 

B) Sinimäe väärtuslik maastik (registri nr 24) haarab kogu Sõtke ojast itta jääva Sillamäe 
linna osa. Sillamäe kontekstis on tegemist ajaloolis-kultuurilise maastikuga, nõukogudeaegse 
arhitektuuri näidisega. Sillamäe kesklinn on iseloomuliku 1940.-50-ndate aastate range 
planeeringuga rajoon. Tähelepanuväärse arhitektuuri ja planeeringuga on ka Sillamäe 
idaossa jääv 1980-ndail rajatud tornelamutest elamurajoon. 

Segavad ja ohufaktorid: Kesklinna ohustab nn korterkaupluste teke. Tavaliselt rikutakse 
korterkaupluse rajamisega maja terviklikku ilmet ning arhitektuuristiili. Linna idapiirile jäävad 
alad on üsna risustatud, linnas on levima hakanud üsna algeline ja linnapilti oluliselt rikkuv 
graffity (seintele värviga pihustatud tekstid ja pildid). 

Soovitused: Sillamäe kesklinn kui stalinistliku arhitektuuristiili ja linnaplaneerimise ere näide 
tuleks tervikuna kaitse alla võtta. Kesklinna majad vajavad mahukaid remonditöid. Kindlasti ei 
tohiks lubada korterkaupluste jms teket antud alale. Tähelepanu vajab ka linna idaossa jääv 
kõrgelamute rajoon. Korrastada tuleks linna idapiirile jäävaid alasid - vana bensiinijaam, 
endine raadioelektroonikatehas jt. Koostöös Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linnaga võiks 
arendada ning intensiivsemalt rakendada piirkonna puhke- ja turismipotentsiaali. Tuleks leida 
tehnilisi lahendusi Sõtke oja vooluhulga ja veehoidlate veetaseme säilitamiseks. 
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I SISSEJUHATUS TEEMAPLANEERINGU LISASSE 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu käesolevas lisas on esitatud need tööd ja tegevused, mille 
tulemusena formeerusid planeeringus esitatud maakasutust ja asustust piiravad ning 
suunavad nõuded. 

Välja on toodud väärtuslike maastike kirjeldused ning alade eristamise ja hindamise 
põhimõtted. Esitatud on samuti tähelepanekud ja soovitused, mille järgimisel suureneksid 
maastike ning nende komponentide väärtus veelgi või säiliks ja paraneks praegune olukord. 
Antud suunised oleksid aluseks piirkondade arendustöödele. 

Ülevaatlikult on käesolevas lisas esitatud ka põhimõtted, mille alusel genereeriti Ida-Virumaa 
roheline võrgustik. Töö lõppu on lisatud teemaplaneeringu ja selle lisa koostamisel kasutatud 
infoallikate nimekiri. 

Käesolev lisa on teemaplaneeringu lahutamatu osa ning täpsustavaks materjaliks 
omavalitsuste üldplaneeringute jt arendus- ja planeerimistegevustele. 

I - 1. METOODIKAD JA LÄHTEMATERJALID 

Teemaplaneeringu koostamisel lähtuti järgmistest metoodilistest materjalidest: 

1. Palang, H., Sepp, K., Hellström, K., Alumäe, H., Palo, A., ja Lang, V., Viljandimaa 
väärtuslike maastike määratlemine. Metoodika. – TÜ Geograafia Instituut, EPMÜ 
Keskkonnakaitse Instituut. Lepingu LBGGG 08799 vahearuanne. Tartu, aprill, 2000. 

2. Hellström, K., Alumäe, H., Palo, A., Palang, H., Sepp, K., Koppelmaa, A., Väärtuslike 
maastike määratlemine. Metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas. – Hiiumaa-Tartu-
Viljandi, märts, 2001. 

3. Jagomägi, J., Sepp, K., Rohelise võrgustiku määratlemise alused. – AS Regio, EPMÜ 
Keskkonnakaitse Instituut. Tartu, 2000. 

4. Jagomägi, J., Sepp, K., Rohelise võrgustiku määratlemise alused maakonna planeeringus. 
AS Regio, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut. Tartu, 2001. 

5. Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Keskkonnaministeeriumi 
tellimusel koostatud metoodika, 10 lk (jaanuar, 2002). 

Andmete kogumisel ja süstematiseerimisel kasutati järgmisi lähtematerjale: 

?  publitseeritud kirjalikud allikad (teatmeteosed, teaduslikud ja populaarteaduslikud 
väljaanded); 
?  teadusasutuste, seltside ja ühingute käsikirjalised materjalid; 
?  erikaardid (Eesti Baaskaart, topograafilised kaardid erinevatest perioodidest, geoloogilis-
geomorfoloogilised, mullastiku-, taimkatte-, metsa-, väärtuslike elupaikade jms); 
?  interneti kodulehekülgedel esitatud materjalid Ida-Virumaa kohta [43, 44]; 
?  valdade poolt esitatud väärtuslike objektide täiendavad nimekirjad; 
?  vestlused kohalike kodu-uurijate ning omavalitsuse esindajatega. 

Andmeallikad: 
?  metsakaitsealade võrgustik (KKM Metsa-amet) [2]; 
?  CORINE biotoobid [24]; 
?  kaitstavate loodusobjektide GIS (kaitsealad, üksikobjektid); 
?  kultuurimälestiste register. 
Planeeringu teostajad (töörühma liikmed) osalesid järgmistel asjakohastel õppustel ja 
seminaridel, kust saadi metoodilist teavet ja sobilikke juhiseid: 
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–Seminar "Viljandi maak onna väärtuslikud kultuurmaastikud." Viljandi Maavalitsus, 23. 
november 2000. 

–Rahvusvaheline seminar "Ökoloogilise võrgustiku kontseptsiooni rakendamine Balti riikides." 
Pärnu, 23-24. november 2000. 

–Seminar "Väärtuslikud maastikud." Tallinn, 8. veebruar 2001. 
–Rohelise võrgustiku metoodika arutelu ja seminar AS-s Regio. Tartu, 27. märts 2001. 
–Seminar "Natura 2000 ja rohelised võrgustikud – eesmärgid ja võimalused." Paide 

Kultuurikeskus, 19. aprill 2001. 
–Seminar teemaplaneeringu kokkuvõtva metoodika küsimustes. Tallinn, 29. jaanuar 2001 (EV 

Keskkonnaministeeriumi korraldusel). 

I - 2. TEEMAPLANEERINGU TEOSTAMISE ETAPID 

Käesoleva teemaplaneeringu koostamine käis järgmiste etappide kaupa: 

–Esimene etapp – väärtuslike maastike inventeerimine metoodika alusel, mis töötati välja 
kogu Eesti tarvis Viljandimaa näitel (vt Palang, Sepp, Hellström, Alumäe, Palo ja Lang 
2000, Viljandimaa väärtuslike maastike määratlemine). Antud metoodikat kohandati 
käesoleva töö käigus vastavalt Ida-Viru maakonna spetsiifikale. Nii täiendati väärtusliku 
maastike tüüpe tüübiga nr 9 – “tööstusmaastik,” samuti koostati põlevkivikaevandamise 
huviväärsete objektide nimekiri, mis hiljem kanti kaardikihtidele. 

–Teine etapp – Ida-Virumaa väärtuslike maastike ja nende koostisosade väljaselgitamine 
üksikute valdade (linnade) territooriumide kaupa; digitaalse registri ning kaardimaterjali, 
s.o. väärtuslike maastike kaardikihtide koostamine. 

–Kolmas etapp – esialgsete tulemuste (väärtuslike maastike komponentide) tutvustamine 
üldsusele ja täienduste, paranduste ning soovituste lisamine ja olemasoleva materjali 
töötlemine. Selleks esitati teises etapis määratletud väärtuslike objektide nimistud 
valdadele ja linnadele (omavalitsustele ja asjast huvitatud isikutele) neljas rühmas. 

Eristatud rühmad olid järgmised: 

– loodusobjektid ja –territooriumid; 
– ajaloolised (sealhulgas muinasajaloolised) väärtobjektid ja –territooriumid; 
– ehituskunsti väärtuslikumad objektid; 
– väljapaistvate isikute sünni- ja tegevuspaigad ning muud kultuurilooliselt olulised objektid 

või alad. 
–Neljas etapp – väärtuslike maastike piiritlemine koos vastavate välitööde tegemisega 

(vaatlused ja täpsustused kohapeal, vestlused koduloolaste ning kohaliku 
elanikkonnaga, maastike visuaalne hindamine jne); väärtuslike maastike registri 
koostamine. Väärtuslike maastike ja objektide teemakaardi koostamine. 

–Viies etapp – rohelise võrgustiku genereerimine ja määratlemine. 
–Kuues etapp – planeeringu lõplik vormistamine (koos avaliku väljapaneku ja aruteluga): 

maakonnaplaneeringu väljatrükitud tekst ja digitaalversioon CD-ROM-il, 
digitaalandmebaasid MapInfo tarkvaras süstematiseeritud failidena trükivalmis 
töökeskkonna kogumites (workspace); planeeringu kinnitamine ja kehtestamine. 

Teemaplaneeringu avalikustamise protseduuridega seotud materjalid, s.h vastav ajakava ja 
laekunud ettepanekud ning kooskõlastusmaterjalid (omavalitsused, naabermaakonnad – 
Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa) on toodud lisas 2. 

II VÄÄRTUSLIKE MAASTIKE INVENTEERIMINE JA MÄÄRATLEMINE 

II - 1. Väärtuslike maastike mõiste ja olemus 

Maastikud on inimese poolt kergesti visuaalselt haaratavad ning hästi tajutavad territoriaalsed 
süsteemid. Nad on algselt tekkinud looduslike protsesside tulemusena, ent omandanud 
tänapäevase ilme inimtegevuse pikaajalisel mõjul. Leidub maastikke, mida on inimene 
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tugevamini mõjutanud ning oma äranägemise järgi ümber kujundanud, aga ka neid, mis on 
säilitanud enam oma algse, loodusliku ilme. Sellele vastavalt on iga maakonna territooriumil 
oma kordumatu maastikumuster ehk maastike struktuur. Looduslike ressursside ja tingimuste 
omapärast ning ajaloosündmuste mõjust tingituna on iga Eesti maakonna väärtuslike 
maastike nimistu mõneti erinev ning selle hindamine väärib teatud spetsiifilist lähenemist. 

Pole olemas absoluutselt väärtusetuid või väärtuslikke maastikke. Siiski võib vastavate 
hindamismeetoditega määratleda maastikke, millel on teistest erilisem väärtus ning mis 
seetõttu väärivad säilitamist, hooldamist või meie suuremat tähelepanu. 

Peale selle, et mõnda maastikku on "kena vaadata", lisandub paljudele aladele meie 
teadmistest lähtuv tunnetuslik väärtus. See on seotud seal asuvate objektidega, seal elavate 
või kunagi elanud ja tegutsenud inimestega ning toimunud sündmustega, aga samuti müütide 
ja muistenditega. Näiteks võib kauni vaatega küngas olla väärtuslikum ja tuntum Kalevipoja 
tegevuspaigana kui geomorfoloogiliselt haruldase pinnavormina. 

Külgi ja tahke, mille alusel üht või teist paika rohkem või vähem väärtuslikuks pidada, on väga 
palju. Käesolevas töös määratletakse väärtuslikke maastikke kultuurilis-ajaloolisest, 
rekreatiivsest, esteetilisest ja looduslikust aspektist. 

Kultuurilis-ajaloolise väärtusega on: 

– traditsiooniline maastikumuster (põldude, heinamaade ja talumetsade jaotus), 
maastikuelemendid ning asustusstruktuur, mis kujunes välja enne ühismajandite 
moodustamist, s.o enne 1950-ndaid aastaid. Lisaväärtus neil aladel on järgmine: säilinud 
mõisakeskused, vanemat tüüpi hoonestus,  ajaloo-, arhitektuuri- ja arheoloogiamälestised 
jne. 

– nn "ajaloo kontsentraadid" - maastikud, millel suhteliselt väikesel maa-alal leidub rohkesti 
hästi säilinud jälgi erinevatest ajalooperioodidest. 

– ajaloosündmuste (sõdade, revolutsioonide jne.), muistendite, kangelaste, kultuuritegelaste 
ja teiste rahva seas hästi tuntud sündmuste või inimestega seotud paigad. 

– ajaloolise väärtusega maastikupildis domineerivad üksikobjektid (kirikud, kalmistud, mõisad, 
tuulikud, mälestusmärgid jne). 

– väiksemad, valdavalt heas korras olevad asulad (külad, kirikukülad, väikelinnad), kus on 
suures osas säilinud traditsiooniline või iseloomulik hoonestus (näiteks nõukogudeaegsed 
majandikeskused). 

Kõrge loodusliku väärtusega maastikud on: 

– tavalisest enama looduskaitsealuste üksikobjektide või vääriselupaikadega maastikud; 
looduslikud või poollooduslikud rohumaad. 

– maastikud, milles esinevad iseloomulikud, kordumatud või looduskaitseliselt väärtuslikud 
maastikuelemendid (pinnavormid, rändrahnud, üksikpuud, puude grupid, puiesteed, kiviaiad 
jt). 

– inimtegevusest puutumatud loodustüübid (sood, ürgmetsad jne). 
– looduslikke veekogusid (sh maaparandusest puutumata jõed ja ojad) ja/või inimese poolt 

rajatud veekogusid (paisjärved, tiigid) sisaldavad alad. 

Rekreatiivset (turismipotentsiaali ja puhkeväärtust) väärtust omavad: 

– maastikud veekogude lähedal, mis sobivad ujumiseks ning mille kaldad on kergesti 
ligipääsetavad. 

– linna või asula lähedased looduslikud või poollooduslikud alad, mis pakuvad inimestele 
jalutamis-, sportimis- jms. võimalusi. 

– käesolevas töös peetakse maastiku rekreatiivset väärtust tõstvateks elementideks ka 
rajatud telkimiskohti, lõkkeplatse ning matkaradu. 

Maastike esteetilisel hindamisel väärtustatakse: 

– maastiku ilu, mitmekesisust, omapära, 
– huvitavat reljeefi ja sobivust puhkemaastikuks, 
– maastiku traditsioonilist ilmet ja hooldatust, 
– teedelt avanevad ilusad vaated. 



Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

 

 

42

Ida-Viru Maavalitsus           TPÜ Ökoloogia Instituut 

Esteetilist väärtust kahandavad häirivad tegurid nagu maastikku halvasti sobitatud suuremad 
hooned või rajatised, kõrgepingeliinid, prügimäed, suuremad karjäärid jne. Töös ei ole 
hinnatud ehitiste arhitektuurilist väärtust. 

Alad ja objektid, mis on ida-virulaste ja ka kogu Eesti jaoks väga olulised, omavad väärtust kui 
sümbolid. 

Paljud maastikud omavad ka teadusliku- ja pedagoogilist väärtust (väärtus uurimis- või 
õppeobjektina). 

II - 2. Väärtuslike maastike omapära Ida-Virumaal 

Ida-Virumaa maastike omapäraste joontena tuleks rõhutada järgmist: 

– erinevat tüüpi loodusobjektide (pinnavormide, veekogude, taimeliikide ja -koosluste, 
loomaliikide ja –koosluste) erakordselt rikkalik valik; 

– kõrge esteetilise väärtusega loodusobjektide (Põhja-Eesti paekallas, Kurtna mõhnastik ja 
järvestik, Peipsi järve luiteline põhjarannik, Narva jõe kanjonorg jpt) suur osakaal; 

– rekreatsiooniliselt suure potentsiaaliga alade suur hulk (Peipsi põhjarannik, Aa rand, Narva 
lahe rannad jpt); 

– Ida-Virumaa on nii looduslikust (kitsas defilee Soome lahe ja Peipsi järve vahel) kui ka 
ajaloolis-kultuuriloolisest eripärast (lääne- ja idapoolsete hõimude transiitala) tingituna 
rohkete sõdade ning suurte lahingute toimumiskoht, mille käigus on palju väärtusi hävitatud; 

– pikaajaline ning erineva etnilis-kultuurilise päritoluga asustuse areng, millele viitavad 
arvukad, ent eri tüüpi muistised; 

– tähtsate loodusressursside (põlevkivi, dolomiit, sinisavi, liiv, turvas, puhas vesi) rohkus; 
– loodusvarade rohkuse ja nende intensiivse kasutamisega seoses suur tehismaastike 

osakaal. 

Eelpool toodud Ida-Virumaa maastike omapärast tulenevalt on käesolevasse 
teemaplaneeringusse sisse viidud ka mõningaid muutusi, võrreldes planeeringu teostamisel 
eeskujuks olnud Viljandimaa alusel koostatud metoodikaga. Näiteks on ala tüüpide 
kirjeldamisel lisatud üheksas tüüp – tööstusmaastik, mille all mõistetakse viimase 75 aasta 
jooksul põlevkivitootmise käigus ilmunud uute tehispinnavormidega (terrikoonikud, karjäärid, 
settebasseinid jne) rikastunud maastikke ja ka suuri tehaste ning tööstusettevõtete alasid, kus 
industriaalhooned moodustavad omalaadseid vaatepilte. 

II - 3. Ida-Virumaa väärtuslike maastike komponendid 

Teatava lihtsustusena võib väita, et mingit maastikku väärtustavad need objektid, mis antud 
alal asuvad. Objektid ehk maastiku komponendid võivad olla nii materiaalsed – mõis, park, 
mälestuskivi jne, kui ka tunnetuslikud, mis lähtuvad meie teadmistest antud ala kohta – koha 
seotus Kalevipoja tegevusega, kunagine lahinguväli, kuulsa kirjaniku lapsepõlvemaa jne. 

Eelpool toodust lähtuvalt sai käesoleva teemaplaneeringu esimeseks, ettevalmistavaks tööks 
Ida-Virumaa väärtuslike objektide loetelu koostamine. Valdade kaupa koostatud nimekirjade 
aluseks olid töö koostajate isiklikud teadmised ja andmebaasid ning Ida-Viru maavalitsuse 
poolt edastatud maakonnaplaneeringu koostamise käigus kogutud andmed. Esialgsed 
objektide nimistud saadeti Ida-Virumaa omavalitsustesse tutvumiseks ja täiendamiseks. 
Olulisi täiendusi saadi ka kodu-uurijatelt ja kohalikelt elanikelt. 

Planeeringu tööde käigus pandi väärtuslike objektide nimekiri avalikkusele tutvumiseks ja 
täiendamiseks üles internetiaadressil: 

http://www.ivmv.ee/planeering/keskkonplaneering/index.html. 

Kokkuvõttes moodustus 1206-st loodus-, kultuurilis-ajaloolisest ja arhitektuuri objektist ning 
kuulsate persoonide andmetest koosnev nimekiri. 
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II - 4. Väärtuslike maastike piiritlemine 

Järgmise etapina kanti eelnevalt esitatud väärtuslikud objektid digitaalkaardi kihtidele. Siin 
aga tekkis olulisi raskusi kuna paljudest nimestikku kantud väärtuslike maastike 
komponentide asukohtadest oli tihti teada üksnes küla nimi, mille lähedal objekt asub. Eriti 
keeruline on näiteks kanda kaardile kuulsate isikute täpset sünni- või tegevuspaika, kuna 
väga sageli on teada vaid fakt, et nad pärinevad ühest või teisest vallast või kihelkonnast. 
Seepärast ongi kaardile kantud vaevalt kümnendik kogutud isikute nimedest. 

Väärtuslike objektide asukohti täpsustati ja kanti kaardile välitööde käigus. Suurt abi osutasid 
siin kodu-uurijad ja kohalike omavalitsuste töötajad. Mõneski mõttes peegeldavad kaardile 
kantud või kandmata jäänud objektide hulk ka kohalike (linna-) vallavalitsuste suhtumist 
käesolevasse ettevõtmisse. 

Digitaalse kaardi kihtidele on väärtuslike maastike eristamiseks kantud kokku 1014 objekti. 
Kaardi andmekihtidele kantud objektid leiab planeeringule lisatud vastavalt kaardikihtide CD-
ROM-ilt. 

Tuleb rõhutada, et väärtuslike objektide fikseerimine polnud käesoleva teemaplaneeringu 
juures eesmärgiks omaette. Objektid ja nende kogumid on vaid üheks töövahendeist, mille 
abil toimub väärtuslike maastike eelvalik ning esialgne piiritlemine. Seepärast ei mõjuta ühe 
või teise kirjaniku sünnikoha või ohvrikivi puudumine kaardilt mitte kuidagi töö põhitulemust. 

Suur osa kaardile kantud väärtuslikest objektidest koonduvad pilvedena maakonna ühte või 
teise piirkonda. See tähendab - on selliseid alasid, kus võrreldes naabruskonnaga, esineb 
enam kas väärtuslikke loodusobjekte või silmapaistvaid ajaloo- ja kultuurimälestisi. Selliseid 
objektide pilvi on kaardimaterjali alusel suhteliselt lihtne piiritleda ning tekkinud rajajooned on 
olulised esialgseks väärtuslike maastike määratlemiseks. Esialgselt eristus Ida-Virumaal ligi 
nelikümmend sellist ala. 

Välitööde käigus toimus eelnevalt kaardimaterjali alusel piiritletud maastike visuaalne 
hindamine ning piiride täpsustamine. Iga eristatud ala kohta täideti "Maastike hindamisleht", 
milles fikseeriti piirkonna väärtust tõstvate objektide olemasolu ning ka häirivad faktorid. 

Sageli ei anna olulised ajaloo-objektid (näiteks muistsed asulakohad) maastiku üldilmele 
suuremat juurde. Väärtus lisandub vaid teadmisest, et antud alal on toimunud oluline 
ajaloosündmus või on tegemist muistse asustusalaga jne. 

Pahatihti, näiteks mõne kultuurilooliselt tähtsad, kuid hooletusse jäetud või laguneda lastud 
objekti puhul on visuaalne efekt vastupidine - sellised varemed rikuvad maastiku üldilmet. 

Samas on ka piirkondi, mis ei ole küll rikkad väärtuslikest objektidest, kuid pakuvad avarate 
vaadete, omapärase mustrilise maastikupildi ja muu sarnasega vaatajale vaieldamatult 
silmailu, esteetilist naudingut. Selliseid maastikke saab eristada ja piiritleda vaid välitööde 
käigus. 

Loomulikult ei puudu antud töö puhul teatav subjektiivne moment, maastike hindaja isiklik 
arvamus. Tavaliselt siiski kattuvad kauneid maastikuvaateid pakkuvad alad piirkondadega, 
kus on ohtralt kultuurilis-ajaloolisi, loodus- või muid sarnaseid objekte. 

Välitöödest kogutud informatsiooni alusel tehti olulisi muudatusi väärtuslike maastike 
esialgses nimekirja ja piiridesse. Lõplikult jäi neid 32  kogupindalaga ligi 502 km², mis 
moodustab ca 15% Ida-Viru maakonnast. 

II - 5. Maastike hindamine ja hindepallid 

Välitööde käigus toimus eristatud maastike komponentide väärtuste hindamine. Töö teostajad 
hindasid, vastavalt metoodikale, isikliku mulje alusel iga maastiku kultuurilis-ajaloolist, 
looduslikku, rekreatsioonilist ja esteetilist väärtust kolme-palli-süsteemis. 

Kolme-palli-süsteemis tähistab 3 kõige positiivsemat ja 1 negatiivsemat situatsiooni. 
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??Kõrgeim pall (3 palli) omistatakse maastike kõige väärtuslikemaile aspektidele, 
mis on eeskujulikult korras ning eksponeeritud, ilusad, pakuvad esteetilist 
naudingut jne. 

??2 palli on saanud need maastiku aspektid, mis on antud alal keskmise 
väärtusega. Ka iseenesest küll väga suure väärtusega ent hooldamata, halvasti 
eksponeeritud või "käest lastud" maastikukomponendid on saanud madalama 
hinde. 

??1 pall tähistab tavaliselt seda, et eristatud maastikul antud aspekt puudub või on 
väheoluline. Ühe palliga hinnatakse ka maastike neid külgi, mis sisuliselt omavad 
suurt väärtust, kuid on kas hävinenud, väga halvas seisukorras või lagastatud nii, 
et kogu maastiku üldilme kannatab tunduvalt. 

Nagu eelpool esitatud pallide kirjeldusest lähtub, põhinevad antud hinded eelkõige hindajate 
teatud subjektiivsele muljele. Seega iseloomustavad pallid peale väärtuslike objektide 
(komponentide) olemasolu ka nende olukorda, eksponeeritust, korrastatust jms - ühesõnaga 
võimalikku muljet, mida antud maastikul võinuks saada näiteks turist. 

Nii võib mõnes piirkonnas olla hindajate poolt antud maastikukomponendile madalam hinne 
kui seda üldiselt arvatakse olevat. See võiks kohalikele omavalitsustele olla märgiks, et nii 
mõnigi üleskiidetud "turisminael" ei ole enam nii atraktiivne; see on kas lohakile jäetud või 
rikub ümbruskonna lagastatus ilusa pildi. 

Mõnedki piirkonnad said aga ka kõrgemaid hindeid kui seda esialgse informatsiooni alusel 
eeldada võis. Sellised pallid viitavad paljuski näiteks kohalike entusiasmile - oma kodu 
lähedust hoitakse korras, luuakse ise maastikke oluliselt väärtustavaid komponente jne. 
Piiratud ressursside tingimustes jäid käesoleva töö teostajail küllaltki napiks kontaktid 
kohalike elanikega (seda ehk kompenseerib see, et töö teostajate hulgas on elupõlised 
idavirulased), seepärast on erinevalt algmetoodikast hindamata jäänud alade 
identiteediväärtus. Selle asemel on kolme-palli-süsteemis hinnatud alade väärtustatust 
kohalike elanike seas. 

Väärtustatuse hindamine toimus samuti visuaalselt ja see peaks iseloomustama kohalike 
elanike entusiasmi, huvitatust väärtustada oma elukeskkonda. Välitööde käigus oli küllaltki 
selgelt eristatavad need Ida-Virumaa paigad, kus kohalikud elanikud on suhteliselt hoolimatud 
oma ümbruse suhtes - väärtuslikud objektid on halvas seisukorras, piirkond olmeprahiga 
reostatud jne, jne. On omavalitsusi, kus "väärt objektiga" tegeleb vaid vallavalitsus - näiteks 
mõis on küll valla poolt restaureeritud ja eeskujulikus korras, kuid ümbritsevas asulas võib 
märgata kohalike elanike osavõtmatust. 

Samal ajal on Ida-Virumaal ka mitmeid positiivseid näiteid, kus kohalikud elanikud osalevad 
aktiivselt kogu piirkonna väärtuse tõstmisel - oma isiklike aedade eeskujuliku välimuse 
hoidmise kõrval hoolitsevad nad ka kogu alevi korrashoiu eest, koristavad ja hooldavad 
väärtuslikke objekte jne. Tihti luuakse sellistes entusiastlike inimestega piirkonnas lisaks juba 
olemasolevatele juurde maastiku väärtust tõstvaid objekte (näiteks Avinurme kitsarööpmeline 
raudteelõik). 

Peamiselt kultuurilis-ajaloolisele, looduslikule, esteetilisele väärtusele antud hindepallide 
alusel määrati eristatud maastikud I, II või P väärtusklassi. 

I väärtusklassi  kuuluvad maastikud, millel on kõik või enamus maastiku-komponentidest 
väga kõrge väärtusega (3-2 väärtuspalli). Sellised alad nõuavad oma väärtuslikkuse 
säilitamisel edasisi pingutusi (ka riiklikul tasemel). 

II väärtusklassi  kuuluvad maastikud, millel on enamus maastiku-komponentidest kõrge 
väärtusega (3-2 palli), kuid mõni madalama väärtuspallidega (2-1). Neil aladel on potentsiaali 
tõusta esimesse väärtusklassi kui tehakse pingutusi maastike korrashoiu ja väärtustamise 
nimel. 

P ehk potentsiaalsesse väärtusklassi  kuuluvad need maastikud, millel on üksikud kõrge 
väärtusega komponendid või mille piirkonnas on olulisi väärtusi, mis on aga kahjuks väga 
halvas seisukorras või rikutud. Sellised alad omavad potentsiaal saamaks II või isegi I 
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väärtusklassi alaks ent kas ressursside puudumisest, hoolimatusest, või teadmatusest pole 
kõiki kohalikke väärtusi rakendatud. Potentsiaalsesse väärtusklassi kuuluvad piirkonnad 
vajavad olulisi investeeringuid maastike väärtustamiseks. 

Objektiivselt võttes võib iga eristatud maastiku ühte või teise klassi kuuluvuse määrata 
hindepallide summa alusel - mida kõrgem summa, seda kõrgemasse väärtusklassi ala 
kuulub. Ent kui vaadata käesoleva töö väärtuslike maastike registrit, siis võib kergesti 
märgata, et sageli ei ole see nii. Väärtusklassi määramine näitab suuresti hindajate üldmuljet 
antud ala kohta. 

Näiteks võib tuua Kurtna-Illuka piirkonna. Eristatud ala piiridesse jääb Kurtna maastikukaitseala 
Kurtna mõhnastiku ja järvedega, Illuka ning Kurtna mõis. Kõikide parameetrite järgi võiks see 
piirkond olla I väärtusklassi maastike nimekirjas. Siin on kaks küllaltki hästi säilinud mõisa koos 
kaitsealuste parkidega. Endised kolhoosipõllud pakuvad avaraid ja ilusaid vaateid. Kurtna 
mõhnastik koos järvedega on üheltpoolt omanäoline loodusobjekt, teisalt ka armastatud 
puhkepiirkond linlastele. Lisaks oli Kurtna mõhnastik üks kunagise nn "fosforiidisõja lahingute” 
tandreid. Sellest ajast on piirkonnast säilinud kujutelm kui eriti kaunist ja a priori väärtuslikust 
maastikust. 

Ent kahjuks ei ole see praegu nii. Maastikukaitseala on jäänud vaid paberile - piirkonnas lokkab 
ebaseaduslik metsaraie, suuri kahjustusi on tekitatud metsapõlengutega, järvedel käib röövpüük. 
Lisaks veavad lähedaste linnade elanikud siia oma olmeprügi jne. Kurtna küla välimust 
risustavad endise kolhoosi hüljatud ja lagunevad hooned, Kurtna mõis on samuti räämas ja 
hävimisohus. Nii võib inimest, kes satub Kurtna järvedele, tabada šokk kui ta loodab seal näha 
seda ilu, mille kaitsele teadlased kaks aastakümmet tagasi kaevanduste vastu astusid. Just 
selline ootustele mittevastamine ei lasknud hindamise käigus Kurtna-Illuka ala kõrgemate 
hindepallidega pärjata ega piirkonda esimese väärtusklassi vääriliseks pidada. 

Madalad väärtusklassid ja hindepallid peaksid kohalikele omavalitsustele ja piirkonna 
arendajatele andma märku, et midagi on oluliselt halvasti ja vajab parandamist. Kõrged 
hinded aga kinnitavad, et pingutused oma ümbruskonna ja maastike korrastamisel on läinud 
asja ette. 

II - 6. IDA-VIRUMAA VÄÄRTUSLIKE MAASTIKE REGISTER 

 
REGISTRI ÜLDISELOOMUSTUS 

 

Käesoleva töö üheks põhiväljundiks on Ida-Virumaa väärtuslike maastike register. Kokku 
on valitud Ida-Virumaal välja 32 väärtuslikku maastikuala. 

Registris kirjeldatakse kaardi- jms materjali alusel piiritletud ja välitööde käigus hinnatud 
väärtuslikke maastikke. 

Iga väärtusliku maastiku (ala) kohta on koostatud registri vorm, milles on alljärgnevad punktid 
ja lisad: 
1. Ala järjekorranumber. 
2. Ala nimetus. 
3. Ala väärtusklass - I, II või P (potentsiaalne). 
4. Ala tüüp (1-9). 
5. Ala pindala (ha). 
6. Asukoht (maakond, vald/vallad). 
7. Tähtsus: riiklik/maakondlik/kohalik. 
8. Ala kirjeldus ja väljapaistvad väärtused. 
9. Kultuurilis-ajalooline väärtus (KAV). 
10.  Esteetiline väärtus (EV). 
11.  Looduslik väärtus (LV). 
12.  Ala väärtustatus (VRT). 
13.  Ala rekreatsiooniline väärtus (RTP). 
14.  Muud väärtused (MV). 
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15.  Olukord (puutumatus/hooldatus jms) ja ohufaktorid. 
16.  Soovitused. 
17.  Kehtestatud piirangud ja soodustused. 
18.  Täiendava inventeerimise vajadus. 

 

Lisad (ainult CD-l asuval planeeringu digitaalversioonil): 

1. Ala asukohta, piire ja maakasutust iseloomustav kaart (alus: värviline baaskaart). 
2. Ala ajalooline (1900. a)situatsioon (vaid Maidla väärtusliku maastiku puhul) 
3. Fotod. 
 

? Ala tüüp (punkt 4) näitab, millise maastikuga on tegemist ja iseloomustab piirkonna 
struktuuri. Ala tüüpi tähistatakse numbritega ühest üheksani (1–9). Kuna tavaliselt on 
eristatud alad küllaltki mitmekesised, kõrvuti asuvad näiteks mõisakeskus, suurem veekogu ja 
silmapaistev loodusobjekt, siis iseloomustatakse tüüpi mitme numbri kombinatsiooniga 
(näiteks 753). 

Vastavalt metoodikale on ala tüübid järgmised: 

 1 – linna- või asulamaastik; 
 2 – põhiliselt põllumajandusmaastik/küla; 
 3 – põllumajandus- ja loodusmaastik; 
 4 – põhiliselt loodusmaastik; 
 5 – sisaldab suuremat veekogu või piirneb sellega; 
 6 – ajaloo kontsentraat; 
 7 – mõisakeskus või –park; 
 8 – paik, mis seostub ajaloosündmusega või omab muud sümboolset tähendust; 
 9 - tööstusmaastik. 

? Punktis 8 on toodud ala lühikirjeldus.  Selles on fikseeritud ala asukoht, enamlevinud 
maastikutüübid ning tähtsaimad väärtobjektid, olulisemad maastiku kujundavad pinnavormid 
jms. Alade kirjeldamiseks kasutatud kirjanduse viited on toodud nurksulgudes teksti lõpus. 
(Kasutatud allikad). 

? Registrivormi p 9, 10, 11 ja 13 märgitud ala hindepallid. Kolme-palli-süsteemis on 
hinnatud vastava ala kultuurilis-ajaloolist (KAV), esteetilist (EV), looduslikku (LV) ja 
rekreatsioonilist väärtust (RTP). Pallidest tähistab arv 3 kõige positiivsemat olukorda ja 1 
kõige negatiivsemat seisundit: 

1 palliga on märgitud väärtused, mida antud piirkonnas puuduvad või on madala väärtusega. 
Samuti on alad negatiivse hinnangu saanud siis kui väärtuslikud objektid on sedavõrd 
halvas seisundis (lõhutud, võssa kasvanud jne), et see vähendab tunduvalt kogu 
piirkonna väärtust. 

2 palliga on märgitud ala keskmise väärtusega elemendid. Samuti maastiku need küljed, mis 
on antud alal küll väärtuslik, kuid ebarahuldavas seisundis. 

3 palliga on tähistatud kõige väärtuslikumad ja eeskujulikus korras olevad maastiku 
väärtused. 

Kõikide eristatud väärtuslike maastike hindepallid, väärtusklassid ning ala tähtsus on 
toodud tabelis 2.1. 

? Registrivormi punktis 12 (VRT) on kolme-palli-süsteemis hinnatud alade väärtustatust 
kohalike elanike seas. See põhineb välitööde käigus kujunenud hindajate muljest kohalike 
elanike huvitatusest väärtustada ümbruskonna maastikke, kultuuri- ja loodusobjekte jne. 

Antud registrivormi punkti (12) puhul tähistab: 

1 –  kohalikud elanikud pole üldse huvitatud oma ümbruse väärtustamisest. Olulised objektid 
on lõhutud, rüüstatud; ümbrus võsastunud, hooldamata, olmeprügiga reostatud jne. 

2 –  kohalikud elanikud on keskmiselt huvitatud ümbruse väärtustamisest. Väärtuslikud 
objektid on üldiselt heas korras, piirkond hooldatud. Siia alla kuuluvad ka olukorrad, kus 
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väärtuslik objekt on küll eeskujulikku korda seatud, kuid lähim ümbrus rikutud, varemeis 
või muud moodi hooletusse jäetud. 

3 –  kohalikud elanikud on teadlikud piirkonna väärtuslikkusest ja huvitatud ümbruskonna 
väärtustamisest. Väärtuslikud objektid ning nende ümbrus on eeskujulikus korras. 
Lisaks oma majade korras hoidmisele hoolitsevad elanikud näiteks ka kogu asula 
korrastatuse eest jne. 

? Ala väärtusklass ja tähtsus (punktid 3 ja 7) tuleneb paljuski eelpool mainitud 
maastikuelementide väärtuste summast. Mida väärtuslikumad on ala esteetiline, looduslik 
vms külg, seda kõrgemasse klassi ja seda tähtsam antud piirkond on. Siiski tuleb pidada ka 
ala kuulumist ühte või teise väärtusklassi hinnanguliseks, vormistatuna kogu piirkonna 
üldmuljest. 

I väärtusklassi kuuluvad alad, millel nii kultuurilis-ajalooline, looduslik, esteetiline kui ka 
rekreatsiooniline väärtus on väga kõrge. Samuti need alad, mille üks või teine väärtus 
kaalub oma olulisusega üles mõningad puudujäägid teistes väärtustes. 

II väärtusklassi kuuluvad alad millel on rohkem keskmiseid väärtusi või kaaluvad olulised 
vajakajäämised suurema väärtusega maastikuelemendid üle. 

P ehk potentsiaalsesse väärtusklassi kuuluvad alad, millel on olulisi väärtusi, kuid need on 
oma atraktiivsuse minetanud. Need on alad, mis vajavad arendamisel olulisi 
investeeringuid. 

? Registri 14 punktis on välja toodud ala muud väärtused (MV). Selle all mõistetakse 
eelkõige teaduslik väärtust (geomorfoloogiliselt oluliste pinnavormide, arheoloogiliselt 
silmapaistvate objektide, väärtuslike koosluste jne olemasolu). 

? Registri 15 punktis kirjeldatakse lühidalt alade mõningaid olulisemaid, välitöödes silma 
jäänud, puudusi või arenguid. Hinnatud on ka neid ohufaktoreid, mis võiksid väärtusliku 
maastiku olukorda oluliselt halvendada. 

? Registri 16 punktis on avaldatud Ida-Virumaa maastike hinnanud töögrupi soovitused 
maastike ja objektide korrastamise, maakasutuse, vajalike investeeringute jne kohta. 

Üldistatult võib välja tuua mõned soovitused, mis kehtivad praktiliselt kõikide Ida-Virumaa 
väärtuslike maastike puhul: 

Ida-Virumaa teed vajavad korrastamist. Paljude siinsete vaatamisväärsuste 
(Ontika paekallas, Vasknarva, Oonurme jpt) juurde viivad teed on viletsas 
seisukorras. 

Korrastamist vajab prügimajandus. Kahjuks on inimesed prahti loopinud ka 
Ida-Virumaa kõige kaunimatesse paikadesse. Enam külastatavatesse 
kohtadesse tuleks paigaldada vandalismikindlad prügiurnid ja avalikud 
käimlad ning neid ka regulaarselt tühjendada. 

Endiste suurmajandite lagunevad hooned tuleks lammutada. Kahjuks võib 
lagunenud karjafarme jne kohata praktiliselt igal suuremal ja muidu avarat ja 
kaunist vaadet pakkuval põlluväljal. 

Tuleb võidelda põldude võsastumise vastu. Sööti jäänud põldudel tungib võsa 
peale ning paljudes kohtades ähvardab see varjata kauneid vaateid. 

Osa Ida-Virumaa mõisaid on ilma tegusa omanikuta ja seega lagunemisohtu 
sattunud. 

? Registri 17 punktis on lühidalt välja toodud piirkonna tähtsamad kaitsetsoonid ja -objektid. 

? Registri 18 punktis on lühidalt (on/ei ole) fikseeritud täiendavate inventeerimiste vajadus 
(TIV) täpsemate maastikuhoolduse projektide koostamisel. Tavaliselt on inventeerimise 
vajadus olemas. Tegemist on küllaltki suurte ja mitmekesiste aladega. Iga selline ala aga 
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vajab enne konkreetsete projektide ja maastiku-hoolduslepingute sõlmimist detailset 
inventuuri ja eraldi uuringuid. 

? CD-l esitatud planeeringu lisa versioonil on iga väärtusliku ala kohta registrivormi lõpus 
joonis, mis näitab antud väärtusliku maastiku asukohta, piire (näidatud punase 
katkendjoonena) ja maakasutust. Maidla väärtusliku maastiku puhul on toodud lisaks ka 20. 
sajandi alguse olukorda kajastav skeem. 

Registri illustreerimiseks ja konkreetsete maastike näitlikustamiseks on planeeringu 
digitaalversioonis lisatud fotosid antud ala tüüpilistest vaadetest ja väärtuslikest objektidest. 
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Tabel 2.1. Eristatud maastike väärtuspallid kolme-palli-süsteemis ning ala 
väärtusklass ja tähtsus (I – esimese väärtusklassi ala; II – teise väärtusklassi 

ala; P – potentsiaalne väärtala; M/R – maakondliku (riikliku) tähtsusega 
väärtuslik maastik; M – maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik; K – 

kohaliku tähtsusega väärtuslik maastik). 
Ala 
nr. 

Ala nimetus Kultuurilis
-ajalooline 

väärtus 

Esteeti-
line 

väärtus 

Loodus-
lik 

väärtus 

Rekreat-
siooniline 
väärtus 

Ala 
väärtus-

tatus 

Väärtus-
klass 

Ala 
tähtsus 

1.  Avinurme-
Maetsma 

2 3 2 1 3 II M 

2.  Iisaku 2 3 3 2 3 II M 
3.  Jaama-Karoli 3 2 3 2 2 II K 
4.  Jõuga 3 2 2 2 1 II K 
5.  Järve-Edise-

Peeri 
3 2 1 2 1 P M 

6.  Kalvi  2 3 3 3 3 II M 
7.  Kauksi-Remniku 1 3 2 3 2 II M 
8.  Kiikla-Võrnu-

Ereda 
2 1 1 1 1 P K 

9.  Kotka-Lõpe 1 3 3 3 2 P K 
10.   Kuningaküla-

Permisküla 
3 3 2 2 3 II K 

11.   Kuremäe-
Kivinõmme 

3 3 2 1 3 I M/R 

12.   Kurtna-Illuka 2 2 3 3 1 II M 
13.   Lohusuu-Separa 2 2 2 2 2 II K 
14.   Lüganuse-

Purtse 
3 3 2 2 3 I M 

15.   Maidla 2 2 1 1 2 II M 
16.   Mäetaguse-Uhe 2 1 2 2 2 P K 
17.   Narva 3 2 2 2 3 I M/R 
18.   Narva-Jõesuu 2 1 1 3 2 II M 
19.   Oandu-Rääsa 1 2 2 1 2 P K 
20.   Pagari-Kalina 1 2 2 1 2 II K 
21.   Päite 1 2 3 1 2 P K 
22.   Rannapungerja-

Tudulinna 
1 3 3 3 2 II K 

23.   Rannu 2 1 2 1 2 II K 

24.   Sinimäe 3 3 3 2 3 I M/R 
25.   Sope-Ontika 2 3 2 3 2 II M 
26.   Toila-Voka 3 3 3 3 3 I M/R 
27.   Uljaste 1 3 3 3 3 I M 
28.   Ulvi-Adraku-

Laekannu 
2 2 2 1 2 P K 

29.   Vadi 2 3 2 1 3 II K 
30.   Valaste-Martsa 1 2 3 2 2 I M 
31.   Vasknarva-

Smolnitsa 
2 2 3 2 2 II M 

32.   Kohtla-Nõmme 2 1 2 2 3 II M 
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REGISTRI VORM (KASUTA REGISTRI LUGEMISEL!) 
Vaata punktide selgitusi peatükist "Registri üldiseloomustus" (II-6). 
 
 
1. Ala järjekorranumber 

2. Nimetus 
3. Klass I, II või P 
4. Tüüp (1-9, tavaliselt mitu numbrit) 

1 – linna- või asulamaastik 

2 – põhiliselt põllumajandusmaastik/küla 

3 – põllumajandus- ja loodusmaastik 

4 – põhiliselt loodusmaastik 

5 – sisaldab suuremat veekogu või piirneb sellega 

6 – ajaloo kontsentraat 

7 – mõisakeskus või –park 

8 – paik, mis seostub ajaloosündmusega või omab muud sümboolset 
tähendust 

9 - tööstusmaastik 
5. Pindala, ha 
6. Asukoht (maakond, vald/vallad) 

7. Tähtsus: riiklik/maakondlik/kohalik 
8. Ala kirjeldus ja väljapaistvad väärtused 
9. KAV 1-2-3. Kultuurilis-ajalooline väärtus (näidatud hindepallid): maakasutus, asustus, 
teedevõrk, hoonestus, muinsuskaitseobjektid 
10.  EV 1-2-3. Esteetiline väärtus (näidatud hindepallid): ilu, omapära, vaated, hooldatus, 
häirivad tegurid 

11.  LV 1-2-3. Looduslik väärtus (näidatud hindepallid): maastikulise ja bioloogilise 
mitmekesisuse seisukohast kõrget väärtust omavad elemendid, LK objektid 
12.  VRT 1-2-3. Ala väärtustatus (näidatud hindepallid) 

13.  RTP 1-2-3. Sobivus puhkemaastikuks (näidatud hindepallid): veekogud, mitmekesisus, 
kättesaadavus, naaberalade väärtus jne 
14.  MV. Ala teaduslik jms väärtus (juhul kui on tuvastatud) 

15.  Ala hooldatus jms ning ohufaktorid 
16.  Soovitused 
17.  Kehtestatud piirangud 

18.  TIV. Täiendava inventeerimise vajadus 
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VÄÄRTUSLIKE MAASTIKE NIMEKIRI JA REGISTER 

 

Väärtuslike maastike (alade) nimetused on toodud registri järjekorranumbrite alusel. Igale 
väärtuslikule maastikule omistati seda iseloomustav kohanimi või kohanimede kombinatsioon. 

 

1. Avinurme-Maetsma 
2. Iisaku 
3. Jaama-Karoli 
4. Jõuga 
5. Järve-Edise-Peeri 
6. Kalvi 
7. Kauksi-Remniku 
8. Kiikla-Võrnu-Ereda 
9. Kotka-Lõpe 
10. Kuningaküla-Permisküla 
11. Kuremäe-Kivinõmme 
12. Kurtna-Illuka 
13. Lohusuu-Separa 
14. Lüganuse-Purtse 
15. Maidla 
16. Mäetaguse-Uhe 
17. Narva 
18. Narva-Jõesuu 
19. Oandu-Rääsa 
20. Pagari-Kalina 
21. Päite 
22. Rannapungerja-Tudulinna 
23. Rannu 
24. Sinimäe 
25. Sope-Ontika 
26. Toila-Voka 
27. Uljaste 
28. Ulvi-Adraku-Laekannu 
29. Vadi 
30. Valaste-Martsa 
31. Vasknarva-Smolnitsa 
32. Kohtla-Nõmme 
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1. AVINURME-MAETSMA 
1. 1 
2. Avinurme-Maetsma 
3. II 
4. 32 
5. 1517 ha 
6. Ida-Viru maakond, Avinurme vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Avinurme alevikku, Maetsma küla ning neid ümbritsevaid põllu- ja metsamaid. 
Tegemist on peamiselt kultuurilis-ajaloolise ja põllumajandusmaastikuga. 
Avinurme on kaunite aedade ja majadega korrastatud tänavküla tüüpi alevik. Siin avanevad 
kenad vaated Avijõe hooldatud lammile. 
Avinurmes veetis oma nooruspõlve dekabrist ja kirjanik W. Küchelbecker. Avinurme keskel, 
maakivist kiriku juures asub mälestuskivi siitkandist pärit mullateadlasele A. Lillemale. 
Mälestuskiviga on tähistatud ka siin 1944. aasta septembris toimunud lahing. 
Avinurmes ja selle ümbruse külades jätkatakse endisaegsete kuulsate puutöömeistrite 
traditsioone ning valmistatakse puidust suveniire ja tarbeesemeid. 
Avinurme tähtsaks vaatamisväärsuseks on kohalike jõududega taastatud kitsarööpmelise 
raudtee lõik koos veduri ning vaguniga. 
Avinurmest kirdesse jääb Maetsma küla, mille üksiktalud on paigutunud metsalt võidetud 
põldude äärde. Külast lõunas keset sood asub madal soosaar - Kukelinna pelgupaik, kus 
suurte sõdade aegu kohalikud inimesed varju otsisid. 
[11, 13, 17, 26, 31, 33, 34] 
9. KAV 2 – veel säilinud puutöötraditsioonidega, omanäoliste talude ja metsalt võidetud 
põllumaadega piirkond. 
10.  EV 3 – avatud põllumaad, mida ümbritsevad tihedad laaned; looklev Avijõgi hoolitsetud 
lammialaga, Avinurme aleviku kaunilt hooldatud aiad. 
11.  LV 2 – maastikul looklev Avijõgi, Avinurme ümbritsevad metsad. 
12.  VRT 3 – hästi hoolitsetud alevik, kohalikud elanikud loovad ümbritsevale maastikule uusi 
lisaväärtusi. 
13.  RTP 1 – Avinurme ümbruse turismi- ja puhkemajanduslik külg vajab igakülgset 
arendamist. 
14.  Väärtuslikud pärandkooslused – Avijõe lamminiidud. 
15.  Eeskujulikult hooldatud piirkond koduümbrusest hooliva rahvaga! 
16.  Jätkata Avinurme aleviku ja selle ümbruse korrastamist. Enam tunnustada ja teistele 
eeskujuks seada Avinurme rahva entusiasmi. Toetust (ka maakondlikul tasemel) vajavad 
kohalike pingutused turismi arendamisel, mille võtmeobjektiks on kujunemas taastatav 
kitsarööpmeline raudtee. Koostöös raudtee projektiga tuleks arendada looduse õpperadade 
rajamise võimalusi ümbruskonna metsades. Vältida Maetsma küla põldude võsastumist. Uute 
taluhoonete rajamisel oleks soovitav järgida endiste talupidamiste arhitektuurilist stiili. 
17.  Looduskaitsealused Avinurme pärnad, Kukelinna pelgupaik. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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2. IISAKU 
1. 2 
2. Iisaku 
3. II 
4. 13 
5. 328 ha 
6. Ida-Viru maakond, Iisaku vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Tärivere mäge ning Iisaku alevit. Tegemist on kultuurilis-ajaloolise ja 
loodusmaastikuga. 
Tärivere mägi ehk Iisaku oos on Iisaku-Illuka servamoodustistevööndi kõrgeim osa, ulatudes 
94 m kõrgusele üle merepinna ning olles sellega Alutaguse kõrgeim punkt Ida-Virumaa piires. 
Oma 40 meetrise suhtelise kõrgusega on Tärivere mägi Eesti vallseljakutest üks suuremaid. 
Tärivere mäe ja alevi vahele jääb ilus segamets, mis Iisaku põhjapiiril lõpeb kaitsealuse 
parkmetsaga. Iisaku maastikukaitsealale on rajatud matkarada. Mäe otsa rajatud vaatetornist 
avaneb kaunis vaade ümbruskonna metsadele ja põldudele. 
Iisaku üks peamisi vaatamisväärsusi on kirik (1894), millel juugendimõjutustega torn. Siinsel 
kalmistul on kaitse all Peepude suguvõsa kiviristid (17. saj. keskpaik) ning koolmeistri ja 
helilooja R. T. Hanseni haud. Vaatamisväärsuseks on ka Iisaku rahvamaja (ehitatud 1910, 
renoveeritud 2001. aastal). Jõhvi -Tartu mnt. ääres asub mälestusmärk Saksa okupatsiooni 
ajal hukkunud inimestele. Iisakus asub Ida-Virumaa loodust, ajalugu ning kultuurilugu 
kajastav maakonna muuseum. 
[1, 11, 12, 13, 16, 17, 31, 32, 33, 34] 
9. KAV 2 – kunagise kihelkonnakeskusena omab kultuuri- ja ehitusmälestisi erinevatest 
perioodidest. 
10.  EV 3 – hoolitsetud alev mille ümbruses on avatud põllumaid ja tihedaid metsaalasid. 
11.  LV 3 – Iisaku oos on geomorfoloogiliselt väärtuslik objekt; väärtust lisab veelgi 
kaitsealune parkmets. 
12.  VRT 3 - hästi hoolitsetud alev, kohalikud elanikud loovad ümbritsevale maastikule uusi 
lisaväärtusi. 
13.  RTP 1 - Iisaku ümbruse turismi- ja puhkemajanduslik külg vajab enam arendamist. 
14.  Teaduslikku väärtust omab Tärivere mägi kui Eesti üks suuremaid vallseljakuid. 
15.  Hästi hooldatud piirkond. Ohuks Tärivere mäe terviklikkusele võib saada võimalik kruusa 
kaevandamise taasalustamine mäe põhjaosas. 
16.  . Jätkata tuleks Iisaku ja selle ümbruse korrastamist. Tuleks leida võimalus asfalteerida 
bussipeatuse esine plats; korrastada bussiootepaviljon ning selle lähim ümbrus. Säilitada 
võiks Jõhvi -Tartu maantee äärde jäävate põldude avatus, s.t. tuleks leida võimalusi vältimaks 
nende võsastumist. Tuleks jälgida maantee ja Tärivere mäe vahele rajatavate uusehitiste 
sobivust ümbritseva maastiku ja arhitektuuriga. 
17.  Piirkonnas on loodud Iisaku oosi ja parkmetsa säilitamiseks Iisaku maastikukaitseala. 
Muinsuskaitse all on Peepude suguvõsa kiviristid (17. saj. keskpaik) ning koolmeistri ja 
helilooja R. T. Hanseni haud. 
18.  TIV: Ei ole 
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3. JAAMA-KAROLI 
1. 3 
2. Jaama-Karoli 
3. II 
4. 145 
5. 1408 ha 
6. Ida-Viru maakond, Illuka vald. 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Jaama ja Karoli küla ning Jaama jõe ehk Struuga suuet Narva jõkke. 
Tegemist on omanäolise kultuurilis-ajaloolise ja loodusmaastikuga. 
Omanäoliseks teeb piirkonna põhiliselt vene asustusega vanailmeliste tänavkülade 
arhitektuur. Majade iseloomulikud ehituslikud detailid ning hoonete paigutus annavad 
tunnistust siinse piirkonna väljakujunenud subkultuurist. Iseloomulik on ka Jaamas asuv suur 
õigeusu kirik vanade ja väärtuslike ikoonidega. 
Ajaloo-objektidest vajavad märkimist mälestussammas 1941. aastal toimunud lahingu 
mälestuseks ning selles hukkunud Nõukogude sõjameeste ühishaud Jaamas. 
Piirkonna looduse teevad omanäoliseks ja Eestis ainulaadseks Jaama jõe suudme ümbruses 
olevad struugad - vanad jõeharud koos perioodiliselt üleujutatavate rohumaadega, kus 
kevadeti pesitsevad paljud veelinnud. Kaunid on ka Karoli ümbruses Narva jõe kaldale jäävad 
liivaluited koos männikuga. 
[4, 11,13, 17, 18, 32, 33, 39, 52] 
9. KAV 3 - piirkonna teeb omanäoliseks põhiliselt vene asustusega vanailmeliste 
tänavkülade arhitektuur. 
10.  EV 2 – omapärane külaarhitektuur ja kaunid vaated Narva jõele. 
11.  LV 3 – siinse looduse teevad omanäoliseks Jaama jõe suudme ümbruses olevad 
struugad, kus kevadeti pesitsevad paljud veelinnud. Kaunid on ka Karoli ümbruses Narva jõe 
kaldale jäävad liivaluited koos männikuga. 
12.  VRT 2 – hästikorrastatud majapidamised; piirkonna prügimajandus vajaks korrastamist. 
13.  RTP 2 – piirkonna puhkemajandus vajab enam arendamist. 
14.   Struugad ehk Vasknarva vanajõgede luht - väärtuslik pärandkooslus, mis on 
pesitsusalaks paljudele veelindudele. 
15.  Uusehitised ei ole enam külade arhitektuuriga ühes stiilis. 
16.   Toetada omanäolise arhitektuuri ja inimeste traditsioonilise eluviisi säilimist. Kujundada 
struugadest linnukaitseala. Olulisi investeeringuid vajavad piirkonna teed. Tutvustamaks 
omanäolist vene külaarhitektuuri tuleks koostöös Alajõe vallaga (Vasknarva-Smolnitsa 
väärtusliku maastiku osaga) arendada turismi. Kuna struuga heinamaad on olulised 
veelindude pesitsusalad, siis peaks astuma samme nende alade kaitse alla võtmisel ning 
regulaarsete niitmiste korraldamisel. Jälgida tuleks uusehitiste vastavust traditsioonilise 
külaarhitektuuriga. 
17.  - 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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4. JÕUGA 
1. 4 
2. Jõuga 
3. II 
4. 45 
5. 110 ha 
6. Ida-Viru maakond, Iisaku vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Jõuga kääbaskalmistu, Iisaku-Illuka servamoodustiste vööndi, kolme järve 
ning ümbruskonna põlismetsad. Tegemist on kultuurilis-ajaoolise ning loodusliku maastikuga. 
Jõuga kääbaskalmistu on 290 kääpaga Eesti suurim. Kääpad on kuni 5 meetrise 
läbimõõduga ning 85 cm kõrgused. 52-st arheoloogide poolt avatud hauast on saadud 
hulgaliselt leiumaterjali, millest on järeldatud, et tegu on vadjalaste kalmistuga, kuhu maeti 
inimesi 12.-15. sajandil. 
Kääbaskalmistust Raudi suunas asub kolm Jõuga järve. Kõik need on kirde-edelasuunalised 
ning on tekkinud oosiaheliku hargnemiskohtadesse kujunenud nõgudesse. 2 ha suurune ja 
9,5 m sügavune Pesujärv asub järvedest Jõuga-Raudi teele kõige lähedamal ning on ka 
kõige külastatavam. Kõrgete kallaste, liivase järvekalda ja pargitaolise okasmetsaga on 
Pesujärv meeldivaks supluskohaks. Siia on rajatud matkarada, telkimis- ja lõkkekohad. 
Liivjärv (2,2 ha, 8,3 m) asub Pesujärvest paarsada meetrit lõunas teiselpool kõrget seljakut. 
Järve kaldad on kõrged ning kaetud ilusa metsaga. Kahest järvest umbes kilomeetri kaugusel 
kirdes asub Linajärv (1,1 ha, 7 m). 
[3, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 31] 
9. KAV 3 –- Jõuga kääbaskalmistu on 290 kääpaga Eesti suurim. 
10.  EV 2 – kõrgete kallaste, liivase järvekalda ja pargitaolise okasmetsaga Pesujärve ümbrus 
on kõrge esteetilise väärtusega. 
11.  LV 2 – kõrgete kallaste, liivase järvekalda ja pargitaolise okasmetsaga Pesujärve piirkond 
on kõrge loodusliku väärtusega 
12.  VRT 1 – kuigi Pesujärv on väärtuslik supluskoht, näitavad kaugemalt tulnud suplejad 
sageli üles hoolimatust ümbritseva suhtes. 
13.  RTP 2 – Jõuga Pesujärv on väärtuslik suplemiskoht, rajatud on matkarada, telkimis- ja 
lõkkekohad. 
14.  Jõuga kääpad on väärtuslikuks arheoloogiliseks objektiks; järvede nõod kujutavad endast 
omapärast geomorfoloogilist moodustist. 
15.  Põlismetsa võivad ohustada ebaseaduslikud metsaraied. 
16.  Kääbastik vajab tähistamist ja tutvustamist. Kääbastiku ja järvede ümber võiks luua 
matkaradu. 
17.  Jõuga kääbastik on arheoloogiamälestisena kaitse all. Kivinõmme maastikukaitseala 
Jõuga piiranguvöönd – esinduslike pinnavormide ja järvede kaitseks. 
18.  TIV: Ei ole 
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5. JÄRVE-EDISE-PEERI 
1. 5 
2. Järve-Edise-Peeri 
3. P 
4. 6972 
5. 2610 ha 
6. Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Kohtla vald, Jõhvi vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Kohtla-Järve ja Jõhvi linna vahele jäävaid maid; ala lõunapiiriks on Tallinn-
Narva raudtee ning põhjapiiriks Tallinn-Narva maantee ümbrus. Alale on iseloomulik 
põllumajandus- ja kaevandusmaastike vaheldumine. Suuremalt jaolt on tegemist 
kolhoosiaegsete hiigelpõldude ning farmikeskustega. Kohati, Peeri ja Täkumetsa külades 
ning nende vahele jäävate üksiktalude juures, on säilinud vanem teede- ja põldudemuster. 
Viru lavamaa muidu tasast maastikku ilmestavad siin Kukruse, Käva ja Sinivoore 
terrikoonikud, mille tippudest avaneb kaunis vaade kogu piirkonnale. Põlevkivitööstusest on 
säilinud vanad Käva kaevanduse hooned. 
Ala hõlmab ka kolme mõisa keskusi - Järve, Kukruse ja Edise. Järve mõisast on Järve külas 
säilinud allee ja park. Peamiseks vaatamisväärsuseks on Järve kindluselamu ehk 
vasallilinnus 16. sajandi esimesest veerandist. Järve pargi loodeosas kuulub kaitse alla 
muistne asulakoht. 
Kukruse mõisas on säilinud 19. sajandi teisel veerandil ehitatud klassitsistlik mõisa peahoone. 
Säilinud on veel mõned mõisaansambli hooned (tallid, ait, tõllakuur jne). Silmapaistvateks 
maastikuelementideks on siin mõisa ümbritsev vabakujunduslik park, tamme-lehise allee 
pargi ja Kabelimetsa vahel ning taastatud tuuleveski. Kukruse mõis on seotud von Tollide 
perega. Tollide perekonnakalmistul Kukruse Kabelimäel on purjekakujuline mälestuskivi 
polaaruurija Eduard Tollile (1858-1902). 
Edise mõisast on heas korras säilinud vaid mõisa tallihoone, milles asub trahter "Valge 
Hobu". 15. sajandil ehitatud kolmekorruseline Edise vasallilinnus on täielikult hävinud. [1, 3, 8, 
9, 10, 13, 17, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 53, 54, 56] 
9. KAV 3 – piirkonnas on hulgaliselt kultuurilisi ja ajaloolisi muistiseid erinevaist 
ajalooperioodidest. 
10.  EV 2 – avatud põllud, mida ilmestavad põlevkivitootmisest jäänud terrikoonikud; 
piirkonnas on mitmeid mõisakomplekse. Kahjuks on viimased suhteliselt halvas seisukorras. 
11.  LV 1 – kuna piirkonnas on inimtegevus kestnud aastatuhandeid, siis on siin säilinud vähe 
looduslikke alasid. 
12.  VRT 1 – peaaegu kõik väärtuslikud objektid on väga halvas seisukorras, suureks 
probleemiks on ka prügimajanduse korrastamatus ning kohalike hoolimatus selles suhtes. 
13.  RTP 2 – piirkond omab suurt turismipotentsiaali, kuid suures osas on need ressursid 
rakendamata. 
14.   - 
15.  Ohufaktoriteks on Kohtla-Järve elanike prügi ja olmejäätmete loopimine linnaäärsetele 
aladele; Käva aheraine mägede laialivedamine kruusaks. 
16.   Tihedas koostöös Kohtla-Järve ja Jõhvi linna ning Jõhvi vallaga tuleb koostada piirkonna 
arengukava, mis väärtustaks nii ala maastikulist, kultuurilis-ajaloolist aspekti kui ka 
teadvustaks seda linnadelähedase eluruumina. Tuleks leida võimalusi rajada Jõhvi ja Kohtla-
Järve vahele jalgrattatee. Olulisi pingutusi peab tegema piirkonna säilitamiseks avatud 
põllumajandusliku maana. Koostöös Kohtla-Järve linnaga peaks koristama linna ümbrus 
sinna loobitud olmeprügist. Kukruse mõisa ümbrus tuleb korrastada ja lõpule viia mõisahoone 
restaureerimine. Võimalusel taastada Järve kindluselamu. Kui omapärased 
maastikuelemendid tuleks puutumatutena säilitada Käva jt aherainemäed. Konserveerida 
võiks Käva kaevanduse säilinud varemed. 
17.  Kaitsealused on mõisad, pargid ja alleed Kukrusel ja Järvel; Revino vaher; asulakohad 
Järvel ja Peeri lähedal. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust; täpsemalt vajab käsitlemist 
piirkonna põlevkivitootmise ning kunagiste mõisate maastikuline pärand). 
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6. KALVI 
1. 6 
2. Kalvi  
3. II 
4. 754 
5. 249 ha 
6. Ida-Viru maakond, Aseri vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Kalvi mõisa ümbrust, Pada jõe suudmest Aseriaru külani. Tegemist on väga 
mitmekesise piirkonnaga kultuurilis-ajaloolise, loodusliku ja rekreatsiooni-maastikega. 
Kalvi peamisteks vaatamisväärsusteks on Kalvi vasallilinnuse varemed, mõisahoone ning 
park. Koos Kalvi rannaga moodustavad need ühtse maastikulise terviku. 
Kalvi vasallilinnus rajati arvatavalt 15. sajandil. 18. sajandil ehitati linnuse varemeile 
massiivne mõisamaja, mis aga 1910. aastal hävis tulekahjus. 
Kalvi mõisa peahoone ehitati aastatel 1908-1913. Koos peahoonega valmisid ka 
historitsistlikus stiilis mõisa abihooned, millest paremas seisus on säilinud mõisa sepikoda. 
10 ha. suurune Kalvi park on rajatud piki mattunud pangaserva ida-lääne suunaliselt. 
Korrapärases stiilis loodud pargis on kokku üle 67 erineva puu- ja põõsaliigi. Peahoonest 
idapool asub väike tiik saarekesega, pargiloodenurgast laskub trepp alla rannamadalikule. 
Kalvi randa laskuva tee ääres võib näha mõisa viinaköögi korstnat ja varemeid. 
Kalvi rand on liivane ning hea supluskoht. Rannast avaneb majesteetlik vaade itta 
pankrannikule ning Kohtla-Järve tuhamägedele. Kalvist läänes asub meres mitmesaja meetri 
pikkune põiksäär, mida tuntakse Vikkuri loo nime all. Pärimuse järgi tekkis see Kalevipoja 
kavast ehitada silda Soome. 
Vikkuri loost läänes, kuni Pada jõe suudmeni, on rand roostunud ning heaks 
pesitsemispaigaks veelindudele. 
Kalvist itta jääb u. 4 km pikkune nn Reeskallas - looduslik paepaljand, Põhja-Eesti klindikalda 
üks iseloomulikumaid osi, mille maksimumkõrgus ulatub antud lõigul 52,6 meetrini üle 
merepinna. Klindiseina ja rannajoone vahele jääb kuni saja meetri laiune rannikumadalik ning 
rusukalle liigirikka pangametsaga. 
Kalvi mõisast lõunasse jääb kahe astangu vahele Kalvi loopealne ehk kelu. Õhukese 
huumuskihiga paesele aluspõhjale on moodustunud ainulaadne taimekooslus kadakast ja 
kuiva ning lubjalembelistest rohttaimedest - see on ainuke säilinud loodusliku ilmega alvar 
kogu Ida-Viru maakonnas. 
[3, 8, 9, 13, 17, 30, 31, 32, 33] 
9. KAV 2 – Kalvi mõisakompleks koos pargiga omab suurt kultuurilis-ajaloolist väärtust. 
10.  EV 3 – Kalvi mõisakompleks koos pargiga, samuti Kalvi rand sealt avanevate vaadetega 
ning Reeskallas omavad väga suurt esteetilist väärtust. 
11.  LV 3 – looduslikust küljest teevad piirkonna väärtuslikuks Reeskallas, kelu, Kalvi mõisa 
park, Vikkuri loo ja roostunud rannikuala. 
12.  VRT 3 – piirkond on väärtustatud kui kõrge rekreatsioonipotentsiaaliga ala. 
13.  RTP 3 – Kalvi rand on väärtuslik supluskoht, Kalvi mõisakompleksi taastatakse; mõisa on 
rajatud hotell. 
14.  Ainulaadse taimekooslusega Kalvi loopealne ehk kelu. 
15.  Jätkuvad Kalvi mõisa renoveerimise tööd. Ohuks on kelu võimalik võsastumine. 
16.  Kelu tuleb säilitada avatuna. Piirkond omab olulist puhkemajanduslikku potentsiaali, mida 
tuleb läbimõeldult ja intensiivselt kasutada. Piirkonda tuleks rajada matkarajad (ka näiteks 
jalgratta- ja ratsutamisrajad). 
17.  Kaitse all on Kalvi park, mõis ja vasallilinnuse varemed. Aseri looduskaitseala – 
pangaaluste laialeheliste koosluste kaitseks. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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7. KAUKSI-REMNIKU 
1. 7 
2. Kauksi-Remniku 
3. II 
4. 54 
5. 1319 ha 
6. Ida-Viru maakond, Alajõe ja Iisaku vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Peipsi järve põhjarannikut Kauksi ja Remniku vahel. Tegemist on kõrge 
rekreatiivse väärtusega maastikuga - alal asuvad Peipsi põhjaranniku kõige kaunimad 
plaažid, unikaalsed "laulvad liivad", väga head supluskohad; Kauksis on avatud “avalik rand”. 
Rekreatiivset väärtust lisab siin veel ka rajatud matkarada ning lõkkekohad. Maastikku 
ilmestavad rannaastangud, kuni 20 m kõrgused liivaluited ning neid kattev männik. 
Loodusobjektidest on märkimisväärsed veel üle 300 aasta vanune Kuru mänd ja kaitsealune 
Katase kadakas. Ajalooliseks objektiks on Katasel asuv mälestusmärk I Eesti 
partisanibrigaadile. 
Nõukogude perioodil on liivaluidetele ning nende taha ehitatud hulgaliselt suvilaid ja 
suurettevõtete suvituskomplekse. 
[1, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 32, 33, 34, 51] 
9. KAV 1 – piirkonnas pole väga suure väärtusega mälestisi. 
10.  EV 3 – alal asuvad Peipsi põhjaranniku kõige kaunimad plaažid. 
11.  LV 2 – maastikku ilmestavad rannaastangud, kõrged liivaluited ning neid kattev männik. 
12.  VRT 2 – kogu Peipsi põhjarannik vajaks ühtset turismiarendamise kava, praegu on 
suvitajate põhimass koondunud liialt Kauksi ümbrusesse. 
13.  RTP 3 – avatud rand, arenenud teenindus, kaunis loodus, rajatud matkarada ning 
lõkkekohad teevad piirkonnast silmapaistva puhkepiirkonna. 
14.   - 
15.  Vanad ja lagunevad suvilate kompleksid rikuvad piirkonna välimust; ohufaktoriks on 
võimalik massiturism, mis võib kahjustada luidetel kasvavaid männikuid ning hävitada 
"laulvad liivad". Ohufaktoriks võib kujuneda eramute või teiste eraomanduslike ehituste 
rajamine rannikutsooni. 
16.  Vajalikud on investeeringud infrastruktuuri (teed) ning teeninduse arengusse. Korrastada 
(või likvideerida) tuleb endiste suurettevõtete lagunevaid suvilakomplekse. Arendada 
piirkonna turismi- ja puhkemajandust. Koostöös Iisaku ja Lohusuu vallavalitsusega tuleb 
läbimõeldult arendada piirkonna turismi- ja puhkemajandust – koostada tuleks ühine Peipsi 
põhjaranniku arengukava. Arendada võiks ka talvist turismi, mis annaks kohalikele elanikele 
aastaringset tegevust. Hoiduda tuleks massiturismist, mis pikemas perspektiivis võib 
kahjustada piirkonna turismipotentsiaali. Samuti tuleks välja töötada ühiseid meetmeid 
eramute rajamise reguleerimiseks ranniku lähedastel aladel. Eriti hoolikalt tuleb kaaluda (ja 
soovitavalt keelduda) ehituslubade andmisest Kauksi-Vasknarva teest lõunasse jäävatele 
aladele. 
17.  Looduskaitse all on Katase kadakas ja Kuru mänd 
18.  TIV: Ei ole 
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8. KIIKLA-VÕRNU-EREDA 
1. 8 
2. Kiikla-Võrnu-Ereda 
3. P 
4. 27 
5. 1602 ha 
6. Ida-Viru maakond, Mäetaguse ja Kohtla vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Kiikla mõisa, Võrnu küla ja selle lähedasi põllumaid. Peamiselt on tegemist 
põllumajandusliku maastikuga - säilinud on endise eduka kolhoosi suurte ja avarate põldude 
mustrid. 
Võrnu küla on omanäoline, kuigi eklektiline tänavküla. Külas on mälestuskivi Võrnu koolile 
ning looduskaitsealune rändrahn. Omapäraseks on siinsete põldude ja teede lainelisus - 
allmaakaevandustest langatunud alad vahelduvad tervikuid tähistavate lavapeenardega. 
Kiikla klassitsistlike joontega härrastemaja oli koduks von Rosenite perele ning maadeuurija 
M. v. Kotzebue sünnipaigaks. Ala põhjaosas, Ereda küla läheduses asub Peeter Somelari 
kavandatud mälestussammas Ereda koonduslaagris hukatud ligi 2000 fašismiohvrile. 
[3, 6, 11, 13, 17, 19, 31, 33, 34, 61] 
9. KAV 2 – Kiikla mõis koos pargiga omab olulist ajaloolist väärtust, säilinud on veel külade 
ja põldude struktuur. 
10.  EV 1 – suured põldude alad pakuvad avaraid vaateid, kahjuks rikuvad neid 
kolhoosiaegsete hoonete varemed; põlde ähvardab võsastumine; Kiikla mõisahoone on 
halvas seisukorras. 
11.  LV 1 – põllumajanduses pikka aega kasutuses olnud alal pole olulisi looduslikke väärtusi 
säilinud. 
12.  VRT 1 – peale kolhoosi lagunemist on piirkond väga raskesse seisu sattunud. 
13.  RTP 1 – pole olulisi puhkemajanduslikke väärtusi. 
14.   - 
15.  Piirkond on suure potentsiaaliga, kuid peale suurmajandi kadumist viletsasse olukorda 
sattunud - endised tootmishooned ja farmid lagunevad ja rikuvad ilusat maastikupilti. 
16.   Tuleb leida võimalusi lagunenud kolhoosihoonete likvideerimiseks ja suurte 
põllumassiivide võsastumise vältimiseks. Igati tuleks toetada Kiikla mõisa ja selle ümbruse 
renoveerimist. Ereda mälestusmärk ja selle ümbrus tuleb võsast puhastada ning 
heakorrastada, juurdepääsutee vajab parandamist. 
17.  Looduskaitse all on Võrnu rändrahn ja Kiikla park. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust). 



Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

 

 

60

Ida-Viru Maavalitsus           TPÜ Ökoloogia Instituut 

9. KOTKA-LÕPE 
1. 9 
2. Kotka-Lõpe 
3. P 
4. 4 
5. 2767 ha 
6. Ida-Viru maakond, Iisaku vald. 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab metsamassiive Iisakust läänes ja edelas - Õpetaja sood, Rannapungerja jõe 
lammi, Iisaku kanali ümbrust. Tegemist on Alutagusele tüüpilise loodusmaastikuga. Siinset 
reljeefi rikastavad Peipsi endised rannavallid - griivad. 281. metsakvartalis on griiva harjale 
ehitatud vaatetorn, millelt avaneb kaunis vaade ümbritsevatele metsadele ja rabadele. 
Huvitav on Rannapungerja jõe sängi muutus - ala lääne osas voolab see looduslikult 
kujunenud lookleval lammil kuna aga kirdeosas on jõe voolusäng sirgeks kaevatud. Jõe 
looklevatel kallastel Lõpe- ja Taga-Roostoja küla piiris kasvavad tammed. 
Siia on loodud matkarada, mis tõstab oluliselt piirkonna rekreatsioonilist väärtust. 
[1, 5, 9, 11, 32, 33] 
9. KAV 1 – piirkond ei oma erilisi kultuurilis-ajaloolisi väärtusi. 
10.  EV 3 – griiva harjale ehitatud vaatetornist avaneb kaunis vaade ümbritsevatele metsadele 
ja rabadele. 
11.  LV 3 – tegemist on kõrge loodusliku väärtusega alaga. 
12.  VRT 2 – rajatud matkarada, vaatetorn ja telkimiskoht viitavad kindlatele piirkonna 
arendamiskavadele. 
13.  RTP 3 – loodud on matkarada, mis tõstab piirkonna rekreatsioonilist väärtust. 
14.  Kotka matkarajal on loodushariduslik väärtus. Väärtuslikud pärandkooslused – 
Rannapungerja jõe luht. 
15.  Ala võivad rikkuda ebaseaduslikud metsaraied. 
16.  Piirkonda tuleks rajada veel mõned matkarajad; olemasolevat matkarada võiks pikendada 
Iisakuni. Metsaraiet piirkonnas, eriti matkaraja ümbruses peab piirama –suurte lageraiealade 
moodustumine pole soovitatav. 
17.  Muraka looduskaitseala Leterma sihtkaitsevöönd ja Matkasoo sihtkaitsevöönd. Katmani 
tammed. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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10. KUNINGAKÜLA-PERMISKÜLA 
1. 10 
2. Kuningküla-Permisküla 
3. II 
4. 52 
5. 435 ha 
6. Ida-Viru maakond, Illuka vald. 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Kuningküla, Permisküla ning nende vahele jääva Narva jõe vasakkallast. 
Tegemist on kultuurilis-ajaloolise maastikuga. 
Peamiselt vene asurkonnaga Kuningküla ja Permisküla paistavad silma oma iseloomuliku 
arhitektuuri ja hoonete paigutusega. Arheoloogiamälestisena kuulub Kuningkülas kaitse alla 
rida 11.-12. sajandist pärit kääpaid. 
Kuningküla põhjapiirilt avaneb kaunis vaade Narva jõele ja paremkaldale. Jõe kaldal on 
mitmeid häid kalastamiskohti; piirkond on tähtsaks linnupesitsusalaks. 
[3, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 32, 33, 40, 52] 
9. KAV 3 – Peamiselt vene asurkonnaga külad paistavad silma oma iseloomuliku 
arhitektuuri ja elulaadiga. 
10.  EV 3 – Kuningküla põhjapiirilt avaneb kaunis vaade Narva jõele ja paremkaldale. 
11.  LV 2 – piirkond on tähtsaks linnupesitsusalaks. 
12.  VRT 3 – siinsed majapidamised paistavad silma oma korrastatuse poolest. 
13.  RTP 2 – Narva jõe kaldal on mitmeid häid kalastamiskohti. Narva jõe ja Peipsi ranniku 
puhkemajandus vajaks ühtset koordineeritud arendamist. 
14.   - 
15.  Uusehitised ei sobi enam siinse arhitektuuristiiliga kokku. 
16.  Oluliselt tuleb parandada kohalike teede olukorda. Suuremat tähelepanu peab pöörama 
piirkonna prahimajandusele. Kohalikke inimesi tuleb üles kutsuda koristama lisaks oma 
hoovidele ka ümbritsevaid alasid. Koostöös Jaama-Karoli ja Vasknarva-Smolnitsa (Alajõe 
vald) väärtusliku maastikuga võiks mõõdukalt arendada turismi. Jälgida tuleb uusehitiste 
vastavust traditsioonilise külaarhitektuuriga. 
17.  Arheoloogiamälestisena kuuluvad Kuningkülas kaitse alla 11.-12. sajandi kääpad. 
Permisküla taimestikukaitseala. 
18.  TIV: Ei ole 
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11. KUREMÄE-KIVINÕMME 
1. 11 
2. Kuremäe-Kivinõmme 
3. I 
4. 683 
5. 1083 ha 
6. Ida-Viru maakond, Illuka vald 
7. maakondlik (riiklik) 
8. Ala hõlmab Kuremäge, Puhatu ja Kivinõmme küla ümbrust, "Kalevipoja hauda". Tegemist 
on looduslike ja kultuurilis-ajalooliste maastike kompleksiga. 
Kuremägi on Alutaguse üks silmapaistvamaid kõrgendikke ulatudes ümbritsevast tasandikust 
40 m, merepinnast aga 92 m kõrgusele. Kuremäe ümbrus kujutab endast ajaloo 
kontsentraati. Siin on hulgaliselt 12.-13. saj elanud vadjalaste kääpaid. Muistsest 
hiietammikust on säilinud arheoloogia- ja looduskaitseobjektina Kuremäe tamm. Kuremäe 
jalamil avanevad seitse Püha allikat, mis on samuti muistsed ohvriallikad. 
Kuremäe peamiseks vaatamisväärsuseks on 1892. aastal asutatud Vene õigeusu 
nunnaklooster. Kloostri territooriumil asub mitmeid arhitektuuriliselt silmapaistvaid ehitisi 
(Jumalaema peakirik, vürst Šahhovskoi majakirik jpt). Kunagisest venestuspoliitika 
tugipunktiks rajatud kloostrist on kujunenud üks tähtsamaid Loode-Venemaa usukeskusi. 
Venemaa Kodusõja aastail asus kloostris Judenitši Loodearmee üks keskusi. Loodearmees 
taudi surnud sõjameeste mälestuseks on siin mälestusrist. Koos kloostri, selle 
abimajandihoonete ning põldudega moodustab Kuremäe kauni maastikulise ansambli. 
Lõunasse, Kivinõmme poole sõites, avaneb kaunis vaade Kuremäge ümbritsevatele pool-
looduslikele rohumaadele (Ida-Virumaal haruldane sürja-aruniit). 
Kivinõmme lähedal asub keskmisest rauaajast pärinev pikk kääbas. Pärimuse järgi olla sinna 
maetud Kalevipoeg ning kohta nimetatakse "Kalevipoja hauaks" - 72 ha suurune ala on 
kuulutatud maastikukaitsealaks (Kivinõmme maastikukaitseala Dobrina piiranguvöönd). 
Kahjuks on kääbas ning ümbritsev metsaalune II maailmasõjast jäänud kaevikutest rikutud. 
Piirkonnas on mitmeid teisigi, arvatavalt vadjalaste kääpaid. 
Kivinõmme ja Puhatu küla vahele jäävat ala ilmestavad mitmed kaunid järved - Nurkjärv, 
Puujala jt. Puhatu küla külje alla ulatub Eestimaa suurim, 469 km² suurune Puhatu soostik. 
[1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 52] 
9. KAV 3 – oluline usukeskus nii Eesti kui ka Loode-Venemaa mõõtmetes. Ajaloo 
kontsentraat. 
10.  EV 3 – klooster, selle abimajandihooned ning ümbritsevad põllud ja rohumaad 
moodustavad Kuremäe kauni maastikulise ansambli. 
11.  LV 2 – alal asub Ida-Virumaa jaoks haruldane sürja-aruniit. 
12.  VRT 3 – kloostri ümbrus on eeskujulikult korrastatud. 
13.  RTP 1 – ka kloostri-väline turism (näiteks loodusturism) vajaks arendamist. 
14.  Kuremäe on Loode-Venemaa üks tähtsamaid õigeusu keskusi. 
15.  Ohuks on Kuremäe all asuvate pool-looduslike rohumaade võsastumine ja 
ebaseaduslikud metsaraied Kivinõmme piirkonnas. 
16.  Kuremäel peab suuremat tähelepanu pöörama prügimajandusele ja küla korrastamisele. 
Kivinõmmel tuleks tähistada "Kalevipoja haud" selgitavate viitadega. Leida võimalusi loomade 
karjatamise taastamiseks Kuremäe pool-looduslikul rohumaal. 
17.  Kivinõmme maastikukaitseala Dobrina piiranguvöönd (kääbas "Kalevipoja haud"), Puhatu 
sookaitseala, Kuremäe tamm ja ohvriallikad. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust; eriti Kivinõmme poolel) 
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12. KURTNA-ILLUKA 
1. 12 
2. Kurtna-Illuka 
3. II 
4. 4375 
5. 5159 ha 
6. Ida-Viru maakond, Illuka vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Kurtna mõhnastiku järvedega, Kurtna ning Illuka mõisa ja kalmistut. Tegemist 
on eelkõige mitmekesise loodusmaastikuga ent vähetähtis pole ka ala kultuurilis-ajalooline, 
põllumajanduslik ning rekreatsiooniline külg. Ala tuumikuks on Kurtna nõmm (mõhnastik) 
koos 40 järvega. Männimetsa, luidete, suuremate ja väiksemate vallseljakute ning kaunite 
järvesilmadega on see piirkond looduslikult üks omanäolisemaid ja kauneimaid kogu Eestis. 
Järvede paiknemise tihedus maastikul ületab siin isegi Soome parimaid näitajaid. Suurimad 
siinsetest järvedest on Konsu järv (136 ha), Kurtna Suurjärv (34,3 ha), Jaala järv (19,6 ha), 
Suur-Kirjakjärv (17,8 ha), Räätsma järv (17,5) ja Nõmme järv (15,6 ha). Kaks viimast on 
järvestiku kõige külastatavamad järved ning omavad kauni metsa ja liivase kaldaga olulist 
rekreatsioonilist tähtsust. Kurtna mõhnastikule on loodud maastikukaitseala (1994). 
Maastikukaitsealast läände jääb põldude keskele Kurtna mõis koos pargiga. Mõisa vanem 
härrastemaja on hüljatud ja lagunemas, uuemas asub postkontor ning maja tundub olevat 
korras. Kunagise eduka kolhoosi osakonna keskusena on Kurtna ning selle ümbrus 
päranduseks saanud suured, avarust ja silmailu pakkuvad põllud lainelisel reljeefil, ent ka 
hüljatud, lagunevad ja inetud farmi- ning töökodadekompleksid. 
Kurtnast lõuna-edelasse jääb pargituka sisse ümarakaareliste akendega eklektiline Illuka 
mõisa peahoone (1888). 1920-ndatest kasutatakse seda maja koolina ning seetõttu on hoone 
hästi säilinud. Endise Illuka tuletõrjeühingu seltsimaja juures asub mälestustahvel ja -kivi seal 
asunud koonduslaagri ohvritele. 
Illuka mõisast lõuna suunas asub Illuka surnuaed ja omapärane puust luteriusu kirik. [1, 3, 8, 
9, 11, 12, 13, 17, 31, 32, 33, 34, 40, 52] 
9. KAV 2 – alale jääb kaks mõisakompleksi koos pargiga – Illuka ja Kurtna. 
10.  EV 2 – järvestik pakub hulgaliselt kauneid vaateid. 
11.  LV 3 – tegemist on looduslikult unikaalse järvestiku ja metsakooslustega. 
12.  VRT 1 – piirkonda rikuvad hüljatud hooned ja Kurtna järvistu külaliste hoolimatus. 
13.  RTP 3 – järvistu on väga populaarne puhke- ja supluspiirkond. 
14.  Kurtna mõhnastik on väärtuslik ja omapärane geomorfoloogiline moodustis, koos järvede 
ja metsaga moodustab piirkond unikaalse maastikukompleksi. 
15.  Linnade, tööstuse ja suure inimkoormuse tõttu on Kurtna mõhnastiku loodusmaastikud 
sattunud tõsisesse ohtu. Peamisteks ohufaktoriteks on ebaseaduslikud metsaraied, 
metsatulekahjud ja prahi ning olmejäätmete loopimine metsa alla. Hävimisohus on ka Kurtna 
mõisahooned. 
16.  Kurtna mõisahooned vajavad taastamist ja korrastamist. Korrastada tuleb mõisa parki ja 
selle ümbrust. Võimalusel peaks likvideerima suurfarmide ja töökodade varemed. 
Olemasolevat suurpõldude struktuur peab säilima. Korrastamist vajavad üldkasutatavad teed 
Kurtna mõhnastikus. Järvede juurde tuleb rajada kindlad lõkke- ning parkimisplatsid. 
Piirkonna prahimajandus vajab senisest enam korraldamist. Leida võimalus koristada praegu 
metsa alla loobitud praht. Maastikukaitseala vajab taas tegusat keskust, mis tegeleks 
looduskaitse ja rekreatsiooni korraldamisega. 
17.  Kurtna maastikukaitseala, Illuka park, Kurtna park. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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13. LOHUSUU-SEPARA 
1. 13 
2. Lohusuu-Separa 
3. II 
4. 14 
5. 369 ha 
6. Ida-Viru maakond, Lohusuu vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Avijõe alamjooksu ja Lohusuu alevit. Tegemist on omapärase ajaloolis-
kultuurilise ja loodusmaastikuga. 
Muistsele asustustusele viitavad siin Vadi ja Lohusuu vahelises metsas asuvad neli kääbast 
keskmisest rauaajast. 
Lohusuu alev on huvitav näide vene ja eesti kogukonna kooseksisteerimisest. Avijõe 
läänekaldal, eestlastega asustatud alevi osas, asub 19. saj. teisel poolel rajatud pseudogooti 
stiilis luteri kirik ning surnuaed kabeliga. Koolimaja lähedal on ka Vabadussõja mälestusmärk. 
Lohusuu on O. W. Masingu sünnikohaks. 
Avijõe idakaldal, väikesel maalapil Peipsi ranna lähedal asub peamiselt venelastega 
asustatud Lohusuu osa (Veneküla). Siinsed majad on tüüpilised peipsiäärse vene 
külaarhitektuuri näited. Venekülas on õigeusu kirik ning eraldi kalmistu. 
Avijõgi on siin lai, looklev ja tasase vooluga. Kevadise suurvee ajal tõuseb jõe suudmealal 
veetase kuni kaks meetrit. Avijõe suue on populaarseks õngitsemiskohaks. 
[3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 58] 
9. KAV 2 – piirkonnas on märke mitmest erinevast ajalooperioodist. 
10.  EV 2 – kaunid vaated Avijõe suudmele ja Peipsile. 
11.  LV 2 – Avijõe alamjooks üleujutatava suudmeala ning ümbritsevad metsaga. 
12.  VRT 2 - Lohusuu alev on huvitav näide vene ja eesti kogukonna koos-eksisteerimisest. 
13.  RTP 2 - Avijõe suue on populaarseks õngitsemiskohaks. 
14.   -  
15.  Omanäolised külad. 
16.  Lohusuu alevis vajab enam tähelepanu heakorrastus (eriti endise Teedevalitsuse 
territooriumil). Varjata tuleks Jõhvi -Tartu maantee äärde jäävad liivahunnikud. Remonti 
vajavad luterikirik ja surnuaia kabel. Säilitama peaks Veneküla arhitektuurilist omanäolisust. 
Peipsile ja Avijõele tuleks avada vaateid. 
17.   -  
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust). 
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14. LÜGANUSE-PURTSE 
1. 14 
2. Lüganuse-Purtse 
3. I 
4. 6352 
5. 3917 ha 
6. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aseri vald. 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Purtse jõe alamjooksu Lüganuse ja Purtse küla vahel ning rannikualasid 
Kõrkkülast Sopeni. Haaratud on ka osa Kõrkkülast ja Uhaku karstiala. Tegemist on 
mitmepalgelise maastikukompleksiga, kus suhteliselt väikesel alale on koondunud 
silmapaistvad kultuurilis-ajaloolised ning looduslikud väärtobjektid. 
Ala lõunaosas on valdavalt tegu põllumajandusmaastikuga, mida ilmestavad Purtse jõe 
kanjonorg, sellesse suubuvad lisajõed ja -kraavid. Siin paikneb ka suurim asula - Lüganuse 
alevik. 
Lüganusest läänes, Sonda tee lähedal asub Uhaku karstiala. Uhaku nime kannab Erra jõe 
alamjooksu maa-alune osa. 
Lüganuse alevikku ning selle lähedasi põlde võib pidada ajaloo kontsentraadiks. Iidse 
asustuskeskusena on siin jälgitavad märgid erinevatest ajastutest. Muinasajast on külas 
tähistatud kaks asulakohta, ümbritsevatel põldudel lebab hulgaliselt ohvrikive ning mitmeid 
kivikirstkalmeid. Viimastest on silmapaistvam alevikus asuv varajasest rauaajast pärinev Tart-
Jaagu kalme. 
Lüganuse kindluskirik (14. saj.) koos surnuaia ja kabeli varemetega asub Purtse ning Kohtla 
jõe ühinemiskohta jääval veidi kõrgemal neemikul. Kiriku aias on säilinud mõned kiviristid. 
Lüganuse pastoraadis elas ja alustas oma tegevust O. W. Masing. Koos V. Melliku loodud 
Vabadussõja monumendi, pastoraadi hoonete ja üle Purtse jõe viiva sillaga moodustab kirik 
ühtse kauni maastikulise terviku. 
Hävinud Lüganuse mõisa peahoone varemeile ehitati 1926. aastal koolimaja, mis on üks 
omanäolisemaid piirkonnas. Mõisa park, tiik ja kõrvalhooned on heas seisukorras. Koolimaja 
lähedal on mälestusmärk 211 nõukogude kodanikule, kes II maailmasõja ajal Lüganuse 
ümbruses hukkusid. Mõisa endise kontorihoone seinal on mälestustahvel 1917. aastal siin 
hukkunud kolmele punakaartlasele. 
Purtse suunas liikudes avaneb lääne suunas üle põldude avar vaade Kiviõli linnale ja 
tuhamägedele. Teest paremal võib mõnedel lõikudel näha järsuveerulise Purtse kanjonoru ilu. 
Purtse ühendab samuti mitme ajastu märke. Ümbruskonna põldudel on mitmeid kultusekive, 
kaitse all on varase rauaaja asulakoht ja ohvriallikas. Purtse jõe ääres nn Napa põldudel asub 
suur Napa kalmeterühm. Tuntuimad muinasmälestised on Purtse kaks linnamäge - Tarakallas 
jõe idakaldal, Narva maanteest lõunas ning Taramägi Purtse jõe läänekaldal, esimesest kaks 
kilomeetrit põhja pool. Tarakaldal ulatub paeplaatidest vall veel tänapäevalgi kui 1,5 m 
kõrguseni. 
Purtse ja kogu Ida-Virumaa üheks kaunimaks objektiks on Taubede suguvõsa loodud ja 
1980-ndate lõpus täielikult restaureeritud kindluselamu. See hooldatud ümbrusega valge 
hoone moodustab tiigi ja Hiiemäega tervikliku ansambli. 
Hiiemägi, mis jääb kindluselamust paarisaja meetri kaugusele põhja-kirde suunas, on 
geomorfoloogiliselt huvitav pinnavorm, mis pikki Purtse ürgoru põhja ulatub mereni. Hiiemäe 
mere poolt murrutatud nõlv moodustab Eesti kõrgeima kvaternaari setetest järsaku. 
Hiiemäele on rajatud nn. Kurjuse ohvrite park. Siia on mälestustammed istutanud Eesti 
maakonnad, paljud tipp-poliitikud ning külalised välismaalt. Siit avaneb ilus vaade Purtse 
külale ja Kiviõli ning Kohtla-Järve tuhamägedele. 
Hiiemäelt mere suunas liikudes möödume ohvriallikast ning võimsast ohvripärnast, millega on 
seotud rohkelt rahvapärimusi. Veidi maad loodesse, vallseljaku jalamile, jääb suur kivikalmete 
rühm. Purtse Hiiemäe ja klindi pervelt avaneb kaunis vaade merele, Purtse jõe suudmele ning 
ümbritsevatele, tunduvalt madalamale jäävatele põldudele. 
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Purtse jõe suudmest läände jääv Liimala küla on hooldatud majade ja aedadega samuti üks 
piirkonna vaatamisväärsusi. Küla kohal on väga kena liivarand, mis on meeldivaks suplus- ja 
päevitamiskohaks. Rannast avaneb kaunis vaade läände - pankrannikule ja Aserile. 
Kõrkkülas, Tallinn-Narva maantee ääres, klindi ülemiselt astangult avaneb väga kaunis vaade 
itta - Purtse külale, kindluselamule, kogu Purtse jõe orule ning pankrannikule; taamal paistab 
Kohtla-Järve majesteetlik "tuhamäestik". Lõunast kerkivad esile Kiviõli poolkoksi mäed. Põhja 
suunas pakub silmailu meri ja Liimala küla kunagised heinamaad. Selge ilma korral on siit 
näha ka kolme saart - Suur ja Väike Tütarsaar ning Suursaar. Liialdamata võib öelda, et 
Kõrkküla pangalt avaneb Ida-Virumaa üks ilusamaid ja iseloomustavamaid vaateid. Siin asub 
ka üks Ida-Virumaa tuntumaid ajaloo-objekte - nn. Kõrkküla kivirist. See on püstitatud 1590. 
aastal hukkunud Rootsi teenistuses olnud vene bojaari Vassili Rosladini mälestuseks. 
[6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 59] 
9. KAV 3 – ajaloo kontsentraat. 
10.  EV 3 – hulgaliselt kauneid vaateid, avatud põllud; Ida-Virumaad iseloomustav Kõrkküla 
vaade. 
11.  LV 2 – palju loodusväärtusi: alamjooksul voolab Purtse jõgi kanjonorus, Uhaku karstiala 
jt. 
12.  VRT 3 – kõik alale jäävad külad on silmapaistvalt korrastatud, korrastatud on ka alale 
jäävad väärtuslikud objektid. 
13.  RTP 2 – Liimala rand on väga hea supluskoht, Purtse kindluselamu atraktiivseks 
turismimagnetiks; piirkonna turismipotentsiaali tuleks edasi arendada ja intensiivsemalt 
rakendada. 
14.  Loodusteaduslikku väärtust omavad Hiiemägi kui omapärane geomorfoloogiline 
pinnavorm, Purtse jõe ürgorg, Uhaku karstiala. Arheoloogilisest küljest on olulised Napa 
kalmeterühm, Tart-Jaagu vare (kivikirstkalme) ja Tarakallas. 
15.  Ohufaktoreiks tuleb pidada põldude võsastumist (kinni kasvavad kauneid vaateid 
pakkuvad kohad) ja prügi loopimist Purtse jõe orgu. Seoses kaevanduste sulgemisega võib 
Purtse jõe veehulk oluliselt väheneda, mis omakorda võib kaasa tuua jõevee jõe oru osalise 
võsastumise ning jõe suudme kiire setetega täitumise. 
16.  Lüganusel tuleb jätkata küla korrastamist. Kirikuaias tuleb korrastada kabeli osa - 
eemaldada võsa ning puud. Lahtiraiumist väärib ka kirikaiast itta, Kohtla jõe luhale jääv 
vaade. 18. saj. pärinev pastoraadi hooned tuleks restaureerida ning jäädvustada O. W. 
Masingu siinsed tööd ja tegemised. Lüganuse rippsilla kohal õhus olev vaateid risustav 
elektriliin peaks asendama maa-aluse kaabliga. Uhaku karstiala ümbrust peab regulaarselt 
niitma. Mõnes Purtse kanjonoru kaunimates lõikudes võiks Lüganuse-Purtse tee äärde rajada 
vaateplatvormi ning jõeni viiva treppi. Purtse jõe org tuleb puhastada prahist. Võsastumise 
vältimiseks tuleks taas kasutusele võtta nn Napa põllud. Tuleks jätkata Lüganuse kalmistule 
viiva tee ääres asuva vana karjalauda varemete likvideerimistöid. Tuleb tagada kohaliku 
saekaatri territooriumi heakorrastatust. 
Purtse kindluselamu juures asuvad vanad kolhoosi garaažid tuleb kas kohandada kindluse 
ansambliga või lammutada. Kindlasti tuleb hoida avatud vaade Kõrkkülast Purtsele, s.t. tuleb 
vältida Purtse jõe läänekaldale jäävate põldude võsastumist või metsastumist. Maantee 
servast ja vaateplatside ümbrusest tuleb eemaldada võsa ja vaateid häirivad puud. Tormides 
kannatada saanud Hiiemäe ohvripärna tuleb ravida (vältida niiskuse sattumist) ning lasta tal 
looduslikult uueneda. Suure turismipotentsiaali paremaks ekspluateerimiseks tuleks Purtse 
jõe suudmesse rajada jahisadam koos teeninduse ja vastava infrastruktuuriga. Tuleb leida 
lahendusi Purtse jõe senise veetaseme säilitamiseks. 
17.  Kaitse all on Taramägi, -kallas, hulgaliselt ohvrikive, kivikalmeid, ohvripuid ja -allikaid. 
Uhaku maastikukaitseala – karstivormide poolest rikka maastiku kaitseks. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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15. MAIDLA 
1. 15 
2. Maidla 
3. II 
4. 2679 
5. 1164 ha 
6. Ida-Viru maakond, Maidla vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Maidla mõisakompleksi, ümbruskonna põllumaid ning Aidu karjääri 
lääneserva. Peamiselt on tegemist avatud põllumajandusmaastikuga, kus on suures osas 
säilinud 20. sajandi alguse maakasutuse muster. Säilinud on palju märke muinasajast - 
kümmekond kultusekivi Aidu põldudel, asulakoht Maidlas, Purtse jõe idakaldal. 1927. aastal 
leiti Maidlast 13. sajandil peidetud hõbeaare. Maidla mõisakompleks pargiga on üks 
vanemaid ja paremini säilinuid Ida-Virumaal. Heas korras on 18. sajandi esimesest poolest 
pärinevad valitseja- ja teenijatemajad. Alates 1920. aastast asub 1767. aastal valminud mõisa 
peahoones kool. Ala servadel asuvad kaevandusalad: Kiviõli suletud allmaakaevandus ja 
tegutsev Aidu karjäär. Huvitavaks inimtekkeliseks objektiks on Maidla lähedal asuv endise 
Kiviõli kaevanduse vee väljavoolu koht. [9, 10, 13, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 60] 
9. KAV 2 – Maidlas on märke erinevatest ajalooperioodidest; eeskujulikult säilinud Maidla 
mõisakompleks. 
10.  EV 2 – eeskujulikult säilinud Maidla mõisakompleks ning Aidu karjääriga piiratud avarad 
põllud esitavad omapäraseid kontrastseid vaateid. 
11.  LV 1 – sajandeid põllumajanduslikus kasutuses olnud alal pole olulisi looduslike väärtusi. 
12.  VRT 2 – Maidla mõisakompleksi hoitakse eeskujulikus korras. 
13.  RTP 1 – Maidlal on kultuuriloolise matkaraja potentsiaali, mida tuleks intensiivselt 
rakendada. 
14.  - 
15.  Maidla mõisakompleks on heas seisukorras. Kogu ümbruskonna tuleks vältida põldude 
võsastumist ja lagunenud hoonete lisandumist. 
16.  Aidu karjääri servale võiks kujundada vaatekoha. Kuna piirkonnas on palju jälgi mitmest 
ajastust, siis omab ala kultuuriloolise matkaraja potentsiaali. 
17.  Kultusekivid on muinsuskaitse all, mõisakompleks on arhitektuurimälestis. Looduskaitse 
all on Maidla puuderühm. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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16. MÄETAGUSE-UHE 
1. 16 
2. Mäetaguse-Uhe 
3. P 
4. 72 
5. 2248 ha 
6. Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Mäetaguse mõisa, aleviku, Rajaküla ning neid ümbritsevaid põlde. Tegemist 
on kultuurilis-ajaloolise ja põllumajandusliku maastikuga. Mäetaguse ümbruse iidsele 
asustusele viitavad mitmed asulakohad ja kultusekivid. Mitmetest kivikalmetest on 
praeguseks säilinud vaid üks. Mäetaguse lähedal, endise Kubja talu põllult on leitud 13. saj. 
lõpust pärinev hõbeaare. 
Mäetaguses on restaureeritud mõisa peahoone ja taastatud mõned kõrvalhooned. 
Esinduslikul härrastemajal (18. saj lõpp - 19. saj. algus) on rikkalikult kaunistatud interjöör - 
stukk-dekoor, laemaaling jne. Omapärase, tagasihoidliku planeeringuga on ka 10,6 ha 
suurune Mäetaguse park. Kahjuks rikub mõisa ümbruse kauniduse endise suurmajandi 
lagunevad hooned. 
Ajaloolistest objektidest on silmapaistev Mäetaguse kalmistu, kus asuvad mälestuskivid 
hukkunud Balti pataljoni võitlejaile. 
Looduslik huviväärsus on aleviku loodepiiril kirde-edela suunaline seljandik (osa radiaalsete 
ooside ahelikust), millest Mäetaguse ka oma nime on saanud. Loodusobjektidest on piirkonda 
ilmestamas suur karstiallikate avanemisala, Uhe kaasik ja dekoratiivsed kadakad Mäetaguse 
vahtkonnas. 
Peamiselt on antud alal tegemist siiski avatud põllumajandusmaastikuga. Säilinud on avarad 
suurmajandi põllud. Kahjuks rikuvad kauneid vaateid lagunevate suurfarmide varemed ning 
mõnes kohas ka pealetungiv võsa. [3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 31, 32, 33, 34, 61] 
9. KAV 2 – piirkonnas on palju objekte erinevatest ajastustest; olulisim on Mäetaguse 
mõisakompleks. 
10.  EV 1 – piirkonna põllumajanduslik maastik pakub küll hulgaliselt avaraid vaateid kuid 
peaaegu kõik need on reostatud kolhoosiaegsete hoonete varemetega. 
11.  LV 2 - looduslik huviväärsus on Mäetaguse loodepiiril kirde-edela suunaline seljandik 
(osa radiaalsete ooside ahelikust), Loodusobjektidest on tähtsad suur karstiallikate 
avanemisala, Uhe kaasik ja dekoratiivsed kadakad Mäetaguse vahtkonnas. 
12.  VRT 2 – olulisi pingutusi tehakse Mäetaguse mõisa taastamisel, kuid ala teiste piirkonnad 
on reostatud hüljatud hoonete varemetega. 
13.  RTP 2 – Mäetaguse mõisakompleksi turismipotentsiaali võiks oluliselt enam kasutada. 
14.   - 
15.  Mäetaguse mõis on korrastatud kuid asula tervikuna jätab korratu mulje. Endisest 
suurmajandist on jäänud palju lagunevaid tootmis- ja eluhooneid. See rikub muidu suure 
potentsiaaliga piirkonna välimust. 
16.  Tuleb jätkata Mäetaguse mõisakompleksi restaureerimist ja korrastamist. Võimalusel 
leida lahendusi endiste Mäetaguse mõisa tiikide taastamiseks. Jätkata tuleb ka Mäetaguse 
alevi korrastamisega - likvideerida lagunevad suurmajandi hooned, võtta taaskasutusele 
tühjenenud korruselamud (või need lammutada). 
17.  Kaitse all on asulakohad ja kultusekivid Mäetaguse ümbruses, Koltsina kõrtsihoone, 
Mäetaguse park ja Mäetaguse tammik, Uhe kaasik. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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17. NARVA 
1. 17 
2. Narva 
3. I 
4. 168 
5. 470 ha 
6. Ida-Viru maakond, Narva linn 
7. maakondlik (riiklik) 
8. Ala hõlmab Narva jõe kaldapiirkonda Narva linnas. Tegemist on kultuurilis-ajaloolise 
maastikuga (ajaloo kontsentraat), looduskauni jõe kaldal. 
Ala tuumikuks on Hermanni kindlus, mis peale arhitektuurilise ja ajaloolise väärtuse omab 
piirikindlusena ka teatavat sümboolset tähendust. Koos pargi, sisehoovi ja kaitseehitistega 
moodustab kindlus maastikulise terviku, kus on meeldiv jalutada ja aega viita. Hermanni 
kindluse müüridelt avaneb kaunis vaade Narva jõele ning vastaskaldal olevale Jaanilinna 
kindlusele. 
Omanäoliseks Narva osaks on Kreenholmi manufaktuur ning tööliskasarmud Kreenholmi 
saarel ning jõe kallastel. Punastest tellistest historitsistlike elementidega vabrikuhooned ja 
elamuterajoon kuuluvad ühtsesse arhitektuurilisse tervikusse, milliseid teisi pole Eestis 
säilinud. 
Kunagisest baroksest Narvast on säilinud (taastatud) vaid paar maja kesklinnas ning 
raekojahoone. 
Kauniks kohaks on linnas ka Põhjasõja-aegsete kindlustuste jäänustel kasvav park - 
Pimeaed. Kõrgelt kaldarinnatiselt avaneb vaade Narva jõele, piirisillale ja Jaanilinnale. 
Kuna Narva linn on läbi aegade olnud lahingute tallermaaks ning ka töölisliikumise 
keskuseks, siis on siia püstitatud suur hulk mälestusmärke. Näiteks Põhjasõja ohvreid 
tähistavad nn "Rootsi lõvi" ja mälestusrist Vene kaardiväelastele. 
Omapärane kalmistute piirkond asub Narva põhjapiiril. Siin on kõrvuti vanade, viimases sõjas 
tublisti kannatada saanud Narva kalmistutega Saksa armees hukkunute matmispaik ning 
Vabadussõjas langenute rahula. Narva-Narva-Jõesuu teelt avaneb ka hulk kauneid vaateid 
Narva jõele. [6; 8, 9, 10, 13, 16, 23, 31, 32, 33, 34, 35] 
9. KAV 3 – ala on ajaloo kontsentraat. 
10.  EV 2 – säilinud või taastatud vana Narva hooned ja Narva jõgi koos oruga. 
11.  LV 2 – Narva jõe kanjonorg. 
12.  VRT 3 – linn on puhas ja korrastatud. 
13.  RTP 2 – turismimagnet; teenindav pool (toitlustus, majutus jne) vajab arendamist. 
14.  Narva kui iidne piirilinn omab sümboli tähendust. 
15.  Vähesed Narvas säilinud barokkstiilis hooneid väärivad taastamist. Ebasoovitav on stiililt 
mittesobivate uusehitiste rajamine (või olemasolevate hoonete ümberehitamine). 
16.  Kindlasti tuleb säilitada ja väärtustada Kreenholmi tööliskasarmute arhitektuurilist stiilsust. 
Kapitaalremonti vajab raekoja hoone, selle ümbrust tuleb korrastada. Narva võiks paigaldada 
mälestustahvlid või -viidad kümnetele siit pärit Eesti avaliku elu tegelastele. Transiitliiklus 
Venemaaga tuleks viia kesklinnast välja. Koostöös Venemaa võimudega tuleks teha 
kättesaadavamaks Jaanilinna kindluse ja Kreenholmi Jaanilinna-poolse kvartali külastamine, 
avada külastamiseks Narva jõe kaldaäärne piirkond. Korrastada (või likvideerida) Narva 
põhjapiirile jäävad aianduskooperatiivid. 
17.  Narva jõe kanjoni maastikukaitseala; Pimeaia park ja allee. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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18. NARVA-JÕESUU 
1. 18 
2. Narva-Jõesuu 
3. II 
4. 145 
5. 2197 ha 
6. Narva-Jõesuu linn, Vaivara vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Narva lahe rannikut Merikülast Narva jõe suudmeni, haarates kogu Narva-
Jõesuu linna. Tegemist on põhimiselt rekreatsioonilise maastikuga. 
Merikülast itta kulgev kümnekonna kilomeetri pikkune liivarand ja luidetevöönd on ideaalseks 
suplus- ja puhkepiirkonnaks. Luiteid katab suures osas pargi-ilmeline männimets. 
Huviväärsetest loodusobjektidest asub Narva-Jõesuu-Udria tee ääres nn. Šiškini mänd. 
Narva-Jõesuu linnas on veel säilinud mõningaid 19.saj. lõpus ja 20. saj. alguses ehitatud 
suvilaid ja pansione - omaaegsete pitskaunistustega puitarhitektuuri iseloomulikke näiteid. 
Suures osas on säilinud vana tänavatevõrk ja pargid (kuursaali “Hele park” ja “Tume park”). 
Linna ilmet rikuvad kõvasti nõukogude perioodil ehitatud ning nüüd hooletusse jäänud 
hiiglaslikud puhkekodud. Eriti inetud on pooleli jäänud või hüljatud puhkekodude varemed. 
[3, 9, 13, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 62, 66] 
9. KAV 2 – linnas on veel säilinud vanu puidust suvilaid ja pansionihooneid. Suures osas on 
säilinud vana tänavatevõrk ja pargid (kuursaali “Hele park” ja “Tume park”). 
10.  EV 1 – linna ilmet rikuvad kõvasti nõukogude perioodil ehitatud ning nüüd hooletusse 
jäänud hiiglaslike puhkekodude varemed. 
11.  LV 1 – limneamere luitestunud rannavallid. 
12.  VRT 2 – astutud on samme (kuid veel mitte piisavaid) linna heakorra parandamiseks ning 
kuurordi maine taastamiseks. 
13.  RTP 3 – kauni liivaranniku ja parkmetsaga kuurort. 
14.  Limneamere luitestunud rannavallid on uurimisobjektiks geomorfoloogidele. 
15.  Lõpuni ehitamata või lagunevate sanatooriumi jt hoonete tõttu kaotab Narva-Jõesuu 
oluliselt oma esteetilisest väärtusest. 
16.  Jätkata linna korrastamist. Leida vahendeid kuursaali taastamiseks. Lammutada tuleks 
pooleli jäänud puhkerajatiste varemed. Taastamist ja kaitset väärivad omanäolised puust 
suvila ja pansionihooned. Piirkonna turismipotentsiaali paremaks rakendamiseks tuleks 
oluliselt edasi arendada Narva-Jõesuu sadamat. Oluliselt enam jälgida uusehitiste 
arhitektuurilist sobivust maastiku üldmiljööga. 
17.  Kaitse all on Meriküla mänd (nn. Šiškini mänd); III kategooria kaitsealuste liikide 
kasvukoht. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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19. OANDU-RÄÄSA 
1. 19 
2. Oandu-Rääsa 
3. P 
4. 32 
5. 998 ha 
6. Ida-Viru maakond, Maidla vald. 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Oandu, Mehide, Rääsa ja Rebu külasid, nende ümbruse metsi ning põlde. 
Tegemist on omapäraste, metsalt võidetud põllumaadega, mida ümbritsevad paksud 
Alutaguse laaned. Säilinud on endine põldude- ja asustusmuster - hajakülad, milles iga talu 
seisab omaette, naabritest põldudega eraldatult. Jõed ja ojad on õgvendatud kraavideks. 
Arheoloogiliste objektidena on siin mõned kultusekivid ning Oandus, Rääsal ja Rebul 13.-17. 
sajandist pärinevad maa-alused kalmistud. Rebul asub ka iidne rauasulatuskoht. Mehidel on 
mälestuskivi tähistamaks küla asutaja talukohta. Rääsa endise koolimaja juures on kivi kolme 
hukkunud nõukogude lenduri mälestuseks. 
Loodusobjektidest on siin kaitse all Mehide neli mändi ning Rääsa kadakas. 
[3, 6, 10, 11, 13, 17, 33, 60] 
9. KAV 1 – tegemist on peamiselt põllumajandusmaastikuga, millel pole silmapaistvaid 
kultuurilis-ajaloolisi objekte. 
10.  EV 2 – avarad, metsa käest välja võideldud põllud pakuvad silmailu. 
11.  LV 2 – põlde ümbritsevad põlismetsad. 
12.  VRT 2 – külade esmaasutajaid on püütud jäädvustada. 
13.  RTP 1 – puhkemajanduslikust aspektist ei oma suurt väärtust, omanäolise 
põllumajandusalana võib olla turismimarsruudi osa. 
14.  - 
15.  Olemasoleva külamaastiku ilme muutumine. 
16.  Tuleb püüda säilitada piirkonna põllumajanduslikku üldilmet ja asustusmustrit. 
17.  Kaitse all on maa-alused kalmistud, rauasulatuskoht Rebul, Mehide männid ja Rääsa 
kadakas. 
18.  TIV: Ei ole. 
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20. PAGARI-KALINA 
1. 20 
2. Pagari-Kalina  
3. II 
4. 237 
5. 1208 ha 
6. Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Pagari mõisa, Kalina küla ning nende vahele jäävaid põlde. Tegemist on 
peamiselt avatud põllumajandusliku maastikuga, millele lisanduvad mõned loodusliku ja 
kultuurilis-ajaloolise väärtusega objektid. 
Pagari mõisahoone (19. saj. lõpp) on järelklassitsistlikus stiilis puitehitis. Kuna majas asus 
pikka aega kool, siis on hoone hästi säilinud. Heas korras on ka härrastemaja läheduses 
asuvad hooned ning 7 ha suurune park. Pargi idaservas asub mälestuskivi siin 1919. aasta 
jaanuaris toimunud lahingule. 
Ajaloolistest objektidest võib nimetada Kalina (oletatavat) linnamäge ja ohvritamme. Kalina 
kunagisele koolile on püstitatud mälestuskivi. 
Loodusobjektidest on silmapaistvaimaks Kalina karstiala ning suur kurisu, mis suurvete ajal 
juhib ajutise vee maa-alust teed pidi Mäetaguse jõkke. 
[3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 31, 37, 61] 
9. KAV 1 – ajaloolise väärtusega on Pagari mõisahoone koos pargiga ent piirkonna väärtust 
vähendavad oluliselt Mäetaguse endise majandi hüljatud hooned, ning endiste elamute 
varemed. 
10.  EV 2 – avarad põllud pakuvad silmailu. 
11.  LV 2 – Kalina karstiala ning suur kurisu, mis suurvete ajal juhib ajutise vee maa-alust teed 
pidi Mäetaguse jõkke. 
12.  VRT 2 – Kalina küla on korrastatud; ka Pagari mõisa lähiümbrust hoitakse. 
13.  RTP 1 – puhkemajanduslikust aspektist ei oma suurt väärtust, võib olla maakonda 
tutvustava turismimarsruudi osa. 
14.  - 
15.   Piirkonna väärtust vähendavad oluliselt Mäetaguse endise majandi räämas ja lagunema 
jäetud hooned, ning endiste elamute varemed. Kalina küla ja selle ümbrus on hästi 
hoolitsetud. Vanad puumajad on aga lagunemas ja uusehitised ei vasta sageli endise 
külaarhitektuuri stiilile. 
16.  Tuleb korda teha (või lammutada) Pagari mõisa ümbruses olevad endise autobaasi jms 
hooned. Lammutada pooleli jäänud ridaelamute varemed Pagaril. Tuleb jätkata Pagari mõisa 
ja parki ümbritseva kiviaia remonti. Pagari ümbrusesse loobitud olmepraht tuleb koristada. 
Lammutamist vajavad suurfarmide varemed. Põllumaade võsastumise vältimiseks tuleks 
leida võimalusi ja vahendeid säilitada ning taastada põllumajandustegevus piirkonnas. 
Toetada tuleb vanade talumajade taastamist vana ehitusstiili järgi. 
17.  Kaitse all on Pagari mõis koos pargiga, Kalina tamm, karstiala ja linnamägi. 
18.  TIV: On. (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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21. PÄITE 
1. 21 
2. Päite 
3. P 
4. 4539 
5. 1436 ha 
6. Ida-Viru maakond, Toila vald, Sillamäe linn 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Põhja-Eesti pankranniku Künnapõhja ojast Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 
hoidlani, ulatudes lõunas Tallinn-Narva maanteeni, Päite külani. Tegemist on põhimiselt 
loodusliku, mõningal määral ka ajaloolis-kultuurilise ja põllumajandusliku maastikuga. 
Ajaloolis-kultuurilist ja põllumajanduslikku maastikku võib rohkem silmata ala lõuna osas, 
Konju ja Päite küla ümbruses. Siin on kaitse all mõned iidsed asulakohad ja kultusekivid. 
Aastasadu on siinsetel õhukestel, kuid viljakatel muldadel põlde haritud - suuri ja lagedaid 
maid ilmestavad võsaribad kraavitatud ojade kallastel ning piklikesse vaaradesse kuhjatud 
põllukivid. 
Ala peamine väärtus on Põhja-Eesti pankranniku üks kaunimaid osi - Päite pank. Siin tõuseb 
klint 41 meetri kõrgusele üle merepinna. Panga servalt avanevad vaated nii itta - Sillamäe 
radioaktiivsete jäätmete hoidla ja Meriküla ranniku suunas, kui ka läände, Toila rannale. 
Panga all asuv laialehistest puudest koosnev pangamets on üks omapärasemaid 
taimekooslusi Eestis. Suvel jätab sellises metsas matkamine džungliretke mulje. 
Huvipakkuvad on ka kitsa ribana klindi perve palistavad loo-rohumaa sarnased 
taimekooslused. Paljudes kohtades on domineerivaks saanud võõrliik Kaug-Idast - kurdlehine 
roos. 
[6, 10, 13, 17, 23, 32, 34, 35, 64] 
9. KAV 1 – ei oma suuri ajaloolis-kultuurilisi väärtusi. 
10.  EV 2 – pangalt avanevad kaunid vaated nii itta Meriküla, kui ka läände, Toila rannale. 
11.  LV 3 – ala peamine väärtus on Põhja-Eesti pankranniku üks kaunimaid osi - 41 meetri 
kõrgune Päite pank; panga all asuv laialehistest puudest koosnev pangamets on üks 
omapärasemaid taimekooslusi Eestis. 
12.  VRT 2 -  
13.  RTP 1 – puhkemajanduslikust aspektist ei oma suurt väärtust, omanäolise piirkonnana 
võib olla maakonda tutvustava turismimarsruudi osa. 
14.  - 
15.  Looduskauni piirkonnana omab suurt potentsiaali turismimarsruudi ühe osana. 
Ohufaktoriks on avarate põllumaade võsastumine. Linna läheduse tõttu on reaalne oht, et 
piirkond reostatakse prügi ja olmejäätmetega. 
16.  Piirkond omab suurt turismipotentsiaali. Põhjalikult tuleb parandada piki panga serva 
kulgeva tee olukorda ja muuta see tolmuvabaks. Sillamäe linna piiresse jääval alal (tehaste 
taga) tuleks rajada seda läbiv tee kuni maanteeni. 
17.  Kaitsealused on asulakohad ja kultusekivid Konjus ja Päitel. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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22. RANNAPUNGERJA-TUDULINNA 
1. 22 
2. Rannapungerja-Tudulinna 
3. II 
4. 4 
5. 1573 ha 
6. Ida-Viru maakond, Tudulinna ja Lohusuu vald. 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Pungerja jõe alamjooksu Tudulinna alevikku ja Peipsi rannikut 
Rannapungerja ümbruses. Peamiselt on tegu kauni loodusmaastikuga, mida väärtustavad 
mõned kultuurilis-ajaloolised objektid. 
Lammorus looklev Pungerja jõgi ning ümbritsev mets pakub Tudulinna-Rannapungerja teelt 
vaadatuna hulgaliselt kauneid vaateid. Pungerja org on Eestis unikaalne ning vääriks 
looduskaitse alla võtmist kui ainus nii sügav üksnes kvaternaari setetesse lõikunud org. 
Kaunis on oma männimetsa, liivaranna ja luidetega ka Rannapungerja ümbrus. 
Rannapungerjal asub üks Peipsi järve vähestest tuletornidest. Kahjuks on see omalaadne 
ehitus praegusel hetkel halvas seisukorras. 
Loodusobjektina on kaitse all Lemmaku lähedal kaks kokku kasvanud pärna. 
Ajaloo-objektidest on piirkonnas mitmeid kalmeid. Lemmakus asub I aastatuhande teisest 
poolest kaheksa kääbast, Rannapungerjal 15-18 sajandist pärinev maa-alune kalmistu. 
Tudulinnas on silmatorkavaimaks objektideks tuuleveski ja kaks kõrvuti asuvat kirikut. Uuem 
neist on üks viimaseid kirikuhooneid, mis Eestis enne II maailmasõda valmis. Väärtuslik 
objekt on ka Tudulinna hüdroelektrijaam ja selle tamm. Tudulinna linnamäelt avaneb 
vaatetornist kaunis vaade Alutaguse metsadele. 
[3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 32, 33, 58, 65] 
9. KAV 1 – piirkonnas on mitmeid kultuurilis-ajaloolisi objekte, mis pole küll eriti atraktiivseid 
10.  EV 3 – Pungerja jõe alamjooks, suue ja org ning ümbritsev mets pakuvad mitmeid 
kauneid vaateid 
11.  LV 3 - Pungerja org on sügav ainult kvaternaari setetesse lõikunud org. 
12.  VRT 2 – Tudulinna ja selle ümbrus jätab hoolitsetud mulje; likvideerida tuleks farmi 
varemed Tudulinnas. 
13.  RTP 3 – Rannapungerja ümbrus on väärtuslik suvitus- ja supluskoht. 
14.   Teaduslikku väärtust omab Pungerja org, mis on Eesti ainus nii sügavalt vaid 
kvaternaarisetetesse lõikunud org. Samuti pool-looduslike kooslustena Pungerja jõe 
luhaniidud. 
15.  Ohufaktoriks maastikule võivad saada raied jõeoru serval ja lammide võsastumine. 
16.  Tudulinna-Rannapungerja teeäärne tuleb puhastada võsast ning avada vaade Pungerja 
jõeorule ja lammile. Tudulinna vana kirik väärib taastamist või vähemalt konserveerimist. 
Linnamäe ja kirikute ümbrus tuleb puhastada lagunenud farmihoonetest. Leida võimalus 
muuta Rannapungerja-Tudulinna tee tolmuvabaks. Koostöös Veeteede ametiga leida 
võimalusi Rannapungerja tuletorni säilitamiseks ja taastamiseks. 
17.  Looduskaitse all on Lemmaku lähedal kaks kokkukasvanud pärna. Muinsuskaitse alla 
kuuluvad Rannapungerjal 15.-18. sajandist pärinev maa-alune kalmistu ja Lemmaku kaheksa 
kääbast I aastatuhande teisest poolest; Tudulinnas tuuleveski (19.-20. sajand). Peipsi 
põhjaranniku luitestiku kaitseks on moodustatud Järvevälja maastikukaitseala (Järvevälja 
piiranguvöönd). 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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23. RANNU 
1. 23 
2. Rannu 
3. II 
4. 36 
5. 249 ha 
6. Ida-Viru maakond, Aseri vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Kõrtsialuse küla ning osa Kõrkküla, ja Rannu külast. Tegemist on 
mitmekesise loodusliku ja kultuurilis-ajaloolise maastikuga. Ala tuumiku moodustab mattunud 
klint, mille serval paikneb Tallinn-Narva maantee. Põhjasuunas avaneb maanteelt vaade 
klindi alla jääva Kõrtsialuse küla mõnedele majapidamistele ning metsale. Maanteest 
lõunasse jäävad avatud põllu- ja rohumaad. Looduskauniks ja maastikuliselt huvitavaks 
piirkonnaks on Meriküla oja kosk paarisaja meetri pikkuse kärestikuga, mille kallastele jäävad 
kunagise luisuveski asukoht ning tahukivi leiukoht. Ojast läände jäävad motosportlase Mati 
Napa lapsepõlvekodu ning kunagine Rannu koolihoone. Madal paekivist ja tellistest koolimaja 
valmis 1910. aastal ning haridust jagati selles 1961. aastani. 1986. aastal kinnitati koolimaja 
seinale siin oma tegevust alustanud näitleja Ants Toigeri mälestuskivi. 
Kõrtsialuse külla on maetud Vene Loodearmees (1918-1919) taudi surnud ning ka II 
maailmasõjas hukkunud nõukogude sõjamehi. Mõlemad ühishauad on tähistatud 
mälestuskividega. 
Piirkonnas on ka mitu kivikalmet ning üks muistne asulakoht. 
[13, 16, 17, 32, 33, 34] 
9. KAV 2 – piirkonnas on mälestisi erinevaist ajastuist. 
10.  EV 1 – olulised vaated tuleks võsast ja puudest puhastada. 
11.  LV 2 – looduslikult ja maastikuliselt huvitavaks on Meriküla oja kosk. 
12.  VRT 2 - Rannu ümbrus jätab hoolitsetud mulje. 
13.  RTP 1 – puhkekorraldus (eriti maanteel liiklejate teenindamine) vajab arendamist. 
14.   - 
15.  Piirkond omaks turismipotentsiaali kui ala võsast puhastada, korrastada majapidamised 
ja kasutusele võtta Rannu koolihoone. 
16.  Meriküla oja kosk kui Eestis unikaalne loodusobjekt tuleb tähistada ja võsast puhastada, 
samuti oleks tarvilik rajada kose ulatuses korralik jalutusrada. Vältimaks Rannu endise 
koolimaja hävimist peab hoonele leidma rakenduse. 
17.   - 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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24. SINIMÄE 
1. 24 
2. Sinimäe  
3. I 
4. 81935 
5. 3210 ha 
6. Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Vaivara vald. 
7. maakondlik (riiklik) 
8. Ala asetseb Soome lahe rannikul Sõtke jõest Udria oja suudmeni, hõlmates Udria ja 
Meriküla vahelise pankranniku ning Sinimäed. Tegemist on väga mitmekesise piirkonnaga, 
kus kultuurilis-ajaloolise osise kõrval on esindatud tööstus- põllumajandus- ning mõningal 
määral ka rekreatsiooniline maastik. Ala lääneossa jääb veehoidlaks paisutatud Sõtke jõe, 
mille kallastel asuvad AS "Silmeti" tehased ja Sillamäe linn. Sillamäe kesklinn on silmapaistev 
Stalini-aegse nõukogude arhitektuuri ja linnaplaneerimise näide. 
Sillamäest idas jätkub pankrannik, mis Merikülani moodustab järsu astangu. Udria ja 
Pimestiku lähedal asuvad neli kivikalmet, kaitse all on Udria oja kaldal asuv kivikülv. 
Vabadussõja käigus tähtsat rolli mänginud Udria dessandi koht on tähistatud mälestuskivi ja 
mälestusmärgiga. 
Udria all on üks väheseid paiku Põhja-Eesti rannikul, kus meri ulatub veel murrutama panga 
jalamit. Merikülast käändub astang merest eemale ning algab pea kümne kilomeetri pikkune 
liivane supelrand männimetsa ja liivaluidetega. Merikülas on mälestusmärgiga tähistatud 
1944. aasta 14. veebruaril toimunud nõukogude vägede traagiliselt lõppenud dessandi 
maabumiskoht. 
Ala keskuse moodustavad kolm nn. Vaivara Sinimäge - Pargimägi (84,6 m), Põrguhauamägi 
(83,2 m) ja Tornimägi (70 m). Ühest küljest on tegemist Eestis ainulaadse pinnavormiga - 
hiiglaslikest lubjakivipangastest tuumikuga survelise otsamoreeniga. Siit avanevad ka  kaunid 
vaated ümbruskonna tasastele põllu- ja metsamaadele. Teisalt mängivad Sinimäed 
sümbolina tähtsat rolli, tähistades kohta kus peeti II maailmasõja verisemaid lahinguid Eesti 
aladel. Sinimäed olid tähtsaks osaks nn Tannenbergi kaitseliinis, mille jäänuseid võib endiselt 
siin-seal märgata. Siia on püstitatud mitmeid mälestuskive nii nõukogude poolt kui ka saksa 
armees langenuile. Tornimäel kõrgub saksa poolel sõdinute mälestuseks memoriaal, mille 
keskmeks on suur rauast rist. Tornimäest läänes, Vaivara kalmistul asub nõukogude sõdurite 
ühishaual mälestusmärk. 
[1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 66] 
9. KAV 3 – piirkonnas on mitmeid märke erinevatest ajastutest, ajaloo kontsentraat. 
10.  EV 3 – piirkonnas on mitmeid kauneid vaateid pakkuvaid kohti. 
11.  LV 3 – piirkonnas on palju looduslikult väärtuslikke objekte – Sinimäed, Udria kivikülv jpt. 
12.  VRT 3 - Vaivara vallas tehakse olulisi pingutusi piirkonna välimuse parandamiseks ja 
väärtustamiseks. 
13.  RTP 2 – kogu Narva lahe ranniku puhkemajandus võiks olla ühiselt planeeritud; Sinimäed 
on oluliseks turismiobjektiks. 
14.  Sinimäed on teaduslikult väärtuslikud geomorfoloogilised vormid; II maailmasõja 
lahingutandrina omab sümboli väärtust. 
15.  Vaivara vallas tehakse olulisi pingutusi piirkonna välimuse parandamiseks ja 
väärtustamiseks (Vaivara vana kalmistu taastamine jne). Palju on siiski veel võsastunud 
alasid. Sinimäe ja Sillamäe välimust rikuvad oluliselt nõukogude ajast pärinevate ja nüüd 
lagunenud hoonete varemed. 
16.  Sillamäe kesklinn kui stalinistliku arhitektuuristiili ja linnaplaneerimise ere näide tuleb 
tervikuna kaitse alla võtta. Kesklinna majad vajavad mahukaid remonditöid. Kindlasti ei tohi 
lubada korterkaupluste jms teket antud alale. Tähelepanu vajab ka linna idaossa jääv 
kõrgelamute rajoon. Korrastada tuleks linna idapiirile jäävaid alasid - vana bensiinijaam, 
endine raadioelektroonikatehas jt. Jätkata Vaivara ja Sinimägede korrastamist. Koostöös 
Vene- ja Saksamaaga võiks Sinimägedesse rajada ühine memoriaalkompleks. Rootsi kants 
tuleks võsast välja raiuda ning tähistada selgitavate viitadega. Tuleks leida tehnilisi lahendusi 
Sõtke oja vooluhulga ja veehoidlate veetaseme säilitamiseks. 
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17.  Sinimägede, kui geoloogilise ehituse ja geneesi poolest väärtusliku pinnavormi kaitseks 
on loodud Vaivara maastikukaitseala Tornimäe sihtkaitsevöönd, Pargimäe piiranguvöönd ja 
Põrguaugumäe piiranguvöönd. Riikliku kaitse all on ka Udria kivikülv ja kivikalmed. 
Moodustamisel on Udria maastikukaitseala – klindiastangu serval paikneva Udria pargi, Udria 
oja oru, Udria rändrahnude külvi, pangametsakoosluste, kaitsealuste liikide ja maastiku 
kaitseks. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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25. SOPE-ONTIKA 
1. 25 
2. Sope-Ontika 
3. II 
4. 573 
5. 4305 ha 
6. Ida-Viru maakond, Lüganuse ja Kohtla vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab ranniku Sopest (Moldova tulepaagist) Ontika mõisani, ulatudes lõunas 
Tallinn-Narva maanteeni. Tegemist on mitmekesise piirkonnaga, kus esineb nii 
põllumajandus-, kultuurilis-ajaloolisi, kui ka looduslikke ja puhkemaastikke. Siinsed maastikud 
on tugevalt mõjustatud inimtegevusest - ala läbib tuhandeid aastaid kasutuses olnud tee. Siin 
on ka iidne asustusala. Sope ja Jabara põldudel on mitmeid kivikirst- ja tarandkalmeid. 
Kalmeid, asulakohti ja ohvrikive leidub kogu iidse tee ulatuses - Varjal, Aas, Sakal jne. Antud 
ala lähedale jääb ka Alu maalinn (I aastatuhat), mille juurest on leitud suur, üle 80-st 
raudesemest koosnenud peite- või ohvrileid. 
Alale jäävad kolm mõisa - Aa, Saka ja Ontika. Esimeses asub Aa hooldekodu. Mõisa 
peahoone (18.saj.), kabel ja park on korrastatud, tiike puhastatakse. Kahjuks on kõik 
ülejäänud mõisakeskuse hooned lagunenud ja inetuis varemeis. 1980-ndate alguses mõisa 
peahoone külge "poogitud" mitmekorruseline, halva ehituskvaliteedi ja konteksti mittekuuluva 
arhitektuuriga hooldekodu peakorpus on mõisaansamblisse täiesti sobimatu. 
Esialgu on Saka mõisa keskus väga halvas seisus. Kunagise nõukogude piirivalvekordonina 
säilis mõisa park ja peahoone peaaegu muutumatuna. Kahjuks langes peahoone peale 
piirivalvurite lahkumist vandaalide ohvriks ja kaunis hoone sattus hävimisohtu. Mõisas on 
säilinud ja taastatud mitu kõrvalhoonet. Uue omanikuga on tekkinud lootus, et taastatakse 
ning võetakse kasutusele ka mõisa peahoone. 
Paremas olukorras on Ontika mõis, mille klassitsistlik peahoone taastati ning võeti koos 
kõrvalhoonetega aktiivsesse kasutusse. 
Peamiselt on alal tegemist avatud põllumajandusliku maaga, mida liigestavad üksikud 
metsatukad. Suures osas on säilinud veel mõisa-aegne põldudestruktuur. Ka asustuses on 
säilinud eelmise sajandi esimestel kümnenditel loodu. Tooni annavad Moldova rida- ja Saka 
tänavküla ning asundustalud. 
Avatud maastik ja paiknemine klindi serval annab võimaluse mitmes kohas nautida kauneid 
vaateid nii merele kui ka lõunasse jäävatele maadele. Nii avaneb Varja ja Moldova küla 
vahele jäävalt suurelt kultusekivilt ilus vaade ümbritsevatele avaratele põldudele ja Kohtla-
Järve poolkoksimägedele. 
Loodusobjektidest on alal kõige olulisemaks pankrannik Sakalt Ontikani. See on üks 
iseloomulikumaid Põhja-Eesti pankranniku lõike ning sellisena võetud ka kaitse alla. 
Omanäolises pangaaluses laialehises metsas leidub mitmeid Eestis haruldasi taimeliike. 
Huvitavaid taimekooslusi on ka pangapealsetel alvarilaadsetel rohumaadel. 
Sopest Aani on aga pank merest taandunud, jagunenud kaheks astanguks ning osaliselt 
mattunud. Sellele alale jääv liivane rand pakub suvel väga häid supluse- ja puhkevõimalusi. 
[3, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 56, 59] 
9. KAV 2 – alale jääb palju mälestisi erinevatest ajalooperioodidest; kahjuks on 
atraktiivsemad neist halvas seisukorras. 
10.  EV 3 – alal avaneb hulgaliselt kauneid vaateid nii merele kui “tuhamäestikule”. 
11.  LV 2 - loodusobjektidest on alal kõige olulisemaks pankrannik Sakalt Ontikani. 
12.  VRT 2 – ala on väärtustatud kui oluline turismipiirkond (eriti Ontika osa), kuid viletsad 
teed ja prahi loopimine pangast alla vähendab piirkonna atraktiivsust mõnevõrra. 
13.  RTP 3 – ala on väärtuslik turismipiirkond, Moldovast Aani ulatub ilus liivarand 
supluskohtadega. 
14.  - 
15.  Küllaltki suure turismipotentsiaaliga piirkond pole oma ressursse veel täielikult kasutusele 
võtnud - ala vajab suuremat tähelepanu ja investeeringuid. Siinsed mõisad on suhteliselt 
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halvas seisus. Teed vajavad remonti. Uute majapidamiste ja maaomanike teke võib sulgeda 
vaba pääsu randadesse. 
16.  Oluliselt vajavad parandamist piirkonna tee. Tuleks leida võimalus muuta Ontika-Saka-Aa 
tee tolmuvabaks. Lammutada tuleks tühjaks jäänud karjalautade varemed. Moldova küla 
heakorrastusele peaks enam tähelepanu pöörama. Aa mõisa lagunenud kõrvalhooned peab 
kas taastama või konserveerima. Koostöös Kohtla-Järve linnaga tuleb taastada teenindus ja 
prügi äravedu Aa supelrannast; teha kõik, et see vastaks avaliku ranna nõuetele. Saka mõis 
tuleb täielikult korrastada ja taastada. Jätkata Ontika mõisa taastamist ning veelgi 
intensiivsemat kasutamist. Kogu Ontika mõisa ümbrus vajab korrastamist ning arendamist. 
17.  Piirkonda ulatub Ontika maastikukaitseala (Pangametsa sihtkaitsevöönd, Sakamõisa 
piiranguvöönd, Saka piiranguvöönd). Kaitse all on Aa park ja männik, Saka park, Ontika 
põlispuude grupp, Varja rändrahn, hulgaliselt kultusekive, asulakohti ja kalmeid kogu ala 
ulatuses. 
18.  TIV: On. (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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26. TOILA-VOKA 
1. 26 
2. Toila-Voka 
3. I 
4. 87653 
5. 2114 ha 
6. Ida-Viru maakond, Toila vald 
7. maakondlik (riiklik) 
8. Ala hõlmab Pühajõe ürgoru Toila alevis, Pühajõe ja Voka asula ning nende vahele 
jäävaid põlde. Tegemist on väga mitmekesise, peamiselt kultuurilis-ajaloolise (ajaloo 
kontsentraat) ja kauni loodusliku maastikuga. 
Looduse poolt pakuvad siin silmailu Pühajõe ürgorg Oru pargiga ning Voka jõele rajatud tiigid 
koos mõisapargiga Vokas. Looduskauniks kohaks on ka Aluoja kaskaad. 
Ligi 1 km² suurune Oru park laiub Pühajõe suudmes ürgoru mõlemal veerul. Park rajati 20. 
sajandi alguses vene suurärimehe Jelissejevi poolt. Paralleelselt käisid ka Jelissejevi 
suvemaja - Oru lossi ehitused. Oru loss müüdi 1935.aastal koos pargiga Eesti riigile ning 
sellest sai vabariigi presidendi suveresidents. Oru pargis on hulgaliselt võõrpuuliike, kalatiigid, 
kaunilt kujundatud alleed, liivakivikoopast väljuv püha allikas. Ürgoru veerult avanevad kaunid 
vaated merele, Toila rannale ning Pühajõe suudmele. 
Piirkond on väga rikas oma ajalooliste objektide poolest. Muistsest asustusest annavad 
märku asulakohad Toilas ja Konjus, mitmed kultusekivid ja kalmed. Toila kivikalme (1. sajand) 
on üks Virumaa vanemaid tarandkalmeid. 
Pühajõe lähedal, jõe kaldal on maastikus tänini märgatavad Põhjasõja-aegu rajatud 
kaitseehitised. Siin toimus 1700. aasta 16. novembril Karl XII ja Boris Šeremetjevi vägede 
vahel rootslastele võidukas lahing. Pühajõel on väärtuslikuks objektiks ka 1838. aastal 
valminud ja 1980-ndate lõpus taastatud kirik, mille lähedal on säilinud kaks 17. sajandist 
pärinevat kiviristi. Külaarhitektuuri iseloomulikuks näiteks on kaitsealuse Kohvimäe talu 
hooned ja õu. Toilas on veel säilinud 20. sajandi alguses ehitatud suvilad. 
Mõisaarhitektuurist on alal säilinud veel vaid mõned Voka mõisa abihooned (halvas seisus). 
II maailmasõja lahingutes Toila laatsaretis haavadesse surnud saksa poolel sõdinud võitlejate 
mälestuseks on Oru pargis püstitatud mälestuskivi. Mälestuskividega on tähistatud ka 
Pühajõe endise kiriku ja kooli ning Voka kooli ja mõisa asukoht. 
Nõukogude arhitektuurist on sümpaatne näide Voka alevist, kus ridaelamud moodustavad 
hoolitsetud ümbruse ja paistiikidega ühtse kogumi. 
Piirkonnal on tähtis roll ka puhkemaastikuna. Toila park on idavirulaste armastatud 
jalutuskohaks, jõe kaldale rajatud laululava on kujunenud üheks maakondliku tähtsusega 
kultuurirajatistest. Toila rand on Jõhvi elanike suvitus- ja supelrannaks. 
Toila Oru pargil on kanda ka teatav sümboolne roll - ennesõja-aegse vabariigi presidendi 
suveresidents põletati taanduvate punaarmeelaste poolt 1941. aasta augustis ning hävitati 
täielikult pärast sõda. 
[3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 64] 
9. KAV 3 – alale jääb mitmeid märke erinevatest ajastutest; Oru park omab kunagise 
presidendi suveresidentsi asupaigana sümboli väärtust. 
10.  EV 3 – kaunikujuline park ja Pühajõe suue pakuvad esteetilist naudingut, paljude kaunite 
vaadetega piirkond. 
11.  LV 3 – Oru park on väga liigirikas. 
12.  VRT 3 – piirkond on hästi hoolitsetud ning eeskujulikus korras. 
13.  RTP 3 - Toilas on supelrand ja sanatoorium, Oru park on väga populaarne jalutamiskoht. 
14.  Olulist geoloogilist väärtust omab Pühajõe ürgorg, Oru park oma võõrpuuliikidega on 
botaaniliselt väärtuslik ala. Kunagise presidendi suveresidentsi asukohana omab Oru park ka 
sümboli väärtust. 
15.  Toila Oru parki hooldatakse ja renoveeritakse pidevalt, park on eeskujulikus korras. Ka 
Voka küla keskust hoitakse eeskujulikus korras. Viletsas seisukorras on endise Voka mõisa 
veel säilinud hooned. Ohufaktoriks on Pühajõe vooluhulga oluline vähenemine seoses 
kaevanduste töö lõpetamisega. Selle tulemusena halveneb jõe vee kvaliteet oluliselt, osa 
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voolusängist võsastub ning piirkond kaotab suure osa oma senisest väärtusest. Ohuks on ka 
vooluhulga ja –kiiruse vähenemisest tulenev jõesetete intensiivsem settimine otse jõe 
suudmesse, Toila sadama akvatooriumile. 
16.  Igati tuleks jätkata Toila Oru pargi korrastamistöid. Võimalusel võiks taasehitada Toila 
Oru loss ning selle juurde kuulunud hooned. Pühajõe kirik vajab valgendamist. Voka 
ridaelamud tuleks heakorrastada. Voka mõisa säilinud hooned vajavad remonti. Tuleks 
korrastada või lammutada endise kolhoosi töökoja jms hooned. Likvideerida tuleks suurfarmi 
varemed Vokas. Arendada Toila sadam kaasaegseks jahisadamaks koos vastava 
infrastruktuuri ja teenindusega. Sadama efektiivse töö tagamiseks tuleb koostöös 
naaberomavalitsustega leida lahendusi Pühajõe vooluhulga suurendamiseks. 
17.  Toilas on Oru pargi maastikukaitseala. Kaitse all on veel Voka park, Oru Pargi 
Palsampappel, Pühajõe pärnad ja lehised. Arheoloogiamälestistena on kaitse all mitmed 
ohvrikivid, asulakohad ja kalmed Toilas ja Konjus. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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27. ULJASTE 
1. 27 
2. Uljaste 
3. I 
4. 54 
5. 633 ha (koos Lääne-Virumaale ulatuva osaga 818 ha) 
6. asukoht: Ida-Viru maakond Sonda vald (Lääne-Virumaa Rägavere vald) 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Uljaste järve, sood, oosi (Ida-Virumaal), Uljaste küla ja linnamäge (Lääne-
Virumaal). Tegemist on kauni loodusliku ning rekreatsioonilise maastikuga. Uljaste oos koos 
järvega on võetud kaitse alla kui omapärane ja oma kujunemislooga teaduslikku huvi pakkuv 
maastikuline kompleks. 
Uljaste järve kirde- ja idakallas on liivane ja heaks supluskohaks. Oosi ja kaldaid kattev 
männimets lisab piirkonnale oluliselt puhkeväärtust. 
Järvest lääne ja loode pool laiub Uljaste soo. Järvest paarsada meetrit loodes asub pehmete 
kallastega Mädajärv. Uljaste järvest läänes asub maaliline Saarjärv, mille ehteks on 
männisaluga saareke veekogu keskel. Siinse väärtmaastiku koosseisu kuulub ka 
naabermaakonna piiresse jääv Uljaste komeet-oos, mis on ühtlasi tuntud Uljaste linnamäena. 
Samuti eeskujulikult korrastatud Uljaste küla, kus on avatud mälestuskivid Uljaste küla 
esimestele taludele. 
[3, 5, 6, 13, 17, 32, 33, 34, 63] 
9. KAV 1 – alal (Ida-Virumaa osas) ei ole olulisi kultuuri- ja ajaloomälestisi. 
10.  EV 3 – Uljaste järv, oos, soo ja ümbritsevad metsad pakuvad esteetilist naudingut. 
11.  LV 3 - Uljaste järv, oos, soo ja ümbritsevad metsad on kõrge loodusliku väärtusega. 
12.  VRT 3 – Uljaste järv on väärtustatud supluskohaks; Uljaste küla ja Linnamägi (Lääne-
Virumaal) on eeskujulikult korrastatud. 
13.  RTP 3 - Uljaste järv on väärtuslik supluskoht. 
14.  Uljaste oos on geomorfoloogiliselt väärtuslik objekt. 
15.  Ohufaktoriks on ebaseaduslikud liiva kaevamised ja metsaraied. 
16.  Lammutada tuleks Uljaste järve kaldal pooleli jäänud maja. Koostöös Lääne-Virumaa 
Rägavere valla Uljaste külaga tuleks luua ja realiseerida ühtne Uljaste järve ümbruse 
maastikuliste ressursside kasutuse kava (luua matkarajad jne). 
17.   Uljaste oos koos järve ja piirneva rabaga kuuluvad kaitse alla – moodustatud on Uljaste 
maastikukaitseala. 
18.  TIV: Ei ole 
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28. ULVI-ADRAKU-LAEKANNU 
1. 28 
2. Ulvi-Adraku-Laekannu 
3. P 
4. 2 
5. 1326 ha 
6. Ida-Viru maakond, Avinurme vald. 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Ulvi, Adraku ja Laekannu külasid ning nende põldusid. Tegemist on avatud 
põllumajandusliku maastikuga. Siinsed külad on tüüpilised hajakülad, kus talud asuvad 
üksteisest küllaltki kaugel põldude keskel. Taludel on enamuses säilinud omapärased vanad 
palkhooned. Kahjuks on suur osa endistest talupidamistest hüljatud ning hooned lagunemas. 
Suhteliselt halvas seisus on ka Ulvi mõisa säilinud abihooned. 
Künklik maastik võimaldab avaraid vaateid ümbruskonna põldudele ja taludele. 
[13, 17, 32, 33, 34] 
9. KAV 2 – omapärased talumajapidamised. 
10.  EV 2 – avarad põllualad pakuvad kauneid vaateid. 
11.  LV 2 – peamiselt põllumajanduslikus maastikus pole eriti väärtuslikke looduslikke objekte. 
12.  VRT 2 – põllumaid püütakse hoida pidevas kasutuses. 
13.  RTP 1 - peamiselt põllumajanduslikus maastikus pole olulisi puhkemajanduslikke objekte; 
piirkond võiks olla maakonda tutvustava turismimarsruudi osa. 
14.  - 
15.  Omanäolised külad ja avarad põllud vajaksid säilitamist. 
16.  Olulisi pingutusi tuleb rakendada Ida-Virumaa kontekstis omanäoliste hajakülade ja 
talupidamiste säilitamisel. Võimalusel peaks taastama ja taasasustama hüljatud 
talupidamised. Uusehituste rajamisel on soovitatav jälgida nende sobivust vana 
taluarhitektuuri stiiliga. Ulvi küla keskus vajab heakorrastamist. 
17.  - 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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29. VADI 
1. 29 
2. Vadi 
3. II 
4. 23 
5. 761 ha 
6. Ida-Viru maakond, Avinurme vald 
7. kohalik 
8. Ala hõlmab Vadi küla ja selle põllumaid. Tegemist on kultuurilis-ajaloolise, avatud 
põllumajandusmaastikuga männimetsade keskel. Vadi on vanailmeline hajaküla, kus talud 
asuvad üksteisest võrdlemisi kaugel, metsalt hõivatud põllumaade keskel. Siinset tasast 
reljeefi ilmestavad looklev Avijõgi ning mõned sajandivanused kuivenduskraavid. 
Vadi külas on olnud ümbruskonna üks vanemaid koole (esimesed teated 1775). Viimane, üle 
100 aasta vana koolihoone on säilinud ja heas korras. Koolimaja juurde on püstitatud suur 
mälestuskivi tähistamaks Vadi koolihariduse pikka ajalugu. 
[3, 13, 32, 34] 
9. KAV 2 – Vadi küla talumajad on omapäraselt vanamoelised. 
10.  EV 3 – metsadest välja võideldud avarad põllud pakuvad kauneid vaateid. 
11.  LV 2 – põllumaid ümbritsevad männimetsad ja looklev Avijõgi. 
12.   VRT 3 – Vadis on tunnetatav kohalik “küla vaim”. 
13.  RTP 1 – peamiselt põllumajanduslik maastik ei paku olulisi puhkemajanduslikke 
võimalusi. 
14.  - 
15.  Omanäoline külamaastik, ohuks on avamaastiku võsastumine. 
16.  Põldude võsastumise vältimiseks tuleb igati toetada põllumajandustegevust Vadi küla 
põldudel. Võimalusel tuleks uusehitised rajada järgides endist arhitektuuristiili. Suur karjalaut 
Avijõe kaldal tuleks renoveerida (või majandustegevuse lakkamisel lammutada). 
17.  - 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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30. VALASTE-MARTSA 
1. 30 
2. Valaste-Martsa  
3. I 
4. 4 
5. 1754 ha 
6. Ida-Viru maakond, Kohtla ja Toila vald 
7. maakondlik 
8. Ala hõlmab Põhja-Eesti pankrannikut Ontikast Martsani, Toila peakraavini. Ala kujutab 
endast ohtralt kauneid vaateid pakkuvat loodusmaastikku. 
Peamiseks väärtuseks on siin pankrannik, mis sellel lõigul saavutab oma suurima kõrguse, 
ulatudes Ontika kohal 55,6 meetrini üle mere pinna. Väljapaistvaks loodusobjektiks on ka 
Eesti kõrgeim, Valaste juga. Omapäraseks metsakoosluseks on rusukaldel kasvav laialehine 
pangamets. 
Kultuurilis-ajalooliseks objektiks on siin Martsas asuv kivikalme. Olulisemaks on aga piki 
klindiserva (praegusest teest veelgi klindi serva suunas) kulgev muistne tee, mis on 
kasutuses olnud juba tuhandeid aastaid. Ajuti on märgata kunagise Tallinn-Narva maantee 
äärekive. 
[3, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 23, 25, 32, 33, 34, 56, 64] 
9. KAV 1 – piirkonnas pole olulisi kultuurilisajaloolisi väärtusi. 
10.  EV 3 – kõrgelt pankrannikult avanevad kaunid vaated merele. 
11.  LV 3 – looduslikuks väärtuseks on siin pankrannik, mis sellel lõigul saavutab oma 
suurima kõrguse - 55,6 meetrit; samuti Valaste juga. Omapäraseks metsakoosluseks on 
rusukaldel kasvav laialehine pangamets. 
12.  VRT 2 – ala on oluliseks osaks juba välja kujunenud turismimarsruutidest; olulisi 
investeeringuid on tehtud Valaste joa eksponeerimisel, ala väärtust vähendavad kehv 
prügimajandus ja viletsad teed. 
13.  RTP 2 - ala on oluliseks osaks Ida-Virumaad tutvustavates turismimarsruutides. 
14.  Teaduslikult väärtuslikuks objektiks on pankrannik, mis siin saavutab oma suurima 
kõrguse. Botaaniliselt on väärtuslikuks pangamets. 
15.  Mööda panga perve kulgeva tee olukord on kehv. Prahti ja olmejäätmeid loobitakse 
panga veerult alla. Positiivseks turismi arendamise näiteks on Valaste joale rajatud 
vaateplatvorm. 
16.   Tuleb jätkata Ontika ning Valaste ümbruse korrastamist. Kindlasti tuleb leida võimalusi 
Valaste ja Ontika vahelise teelõigu asfalteerimiseks. Pangametsa tuleks koristada sinna 
loobitud prahist ning võtta kasutusele meetmed edasise reostamise vältimiseks. Tuleks leida 
võimalusi praegu veel avatud põldude säilitamiseks. Lisaks pinkidega puhkeplatsidele tuleks 
rajada ka ametlikke, lõkkepuudega varustatud lõkkeplatse. Panga serv tuleks puhastada 
võsast ja suurematest, vaateid merele varjavatest puudest. 
17.  Piirkond kuulub suures osas Ontika maastikukaitseala alla (Pangametsa sihtkaitsevöönd, 
Ontika piiranguvöönd, Valaste piiranguvöönd, Martsa piiranguvöönd, Uikala sihtkaitsevöönd, 
Uikala piiranguvöönd). Kaitse all on ka Martsas asuv kivikalme. 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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31. VASKNARVA-SMOLNITSA 
1. 31 
2. Vasknarva-Smolnitsa 
3. II 
4. 456 
5.  641 ha 
6. Ida-Viru maakond, Alajõe vald 
7. maakondlik 
8. Ala asub Peipsi põhjarannikul Vasknarva ja Smolnitsa vahelisel lõigul. Tegemist on 
Kauksist Vasknarvani ulatuva kauni liivaranna idapoolse osaga. Smolnitsa küla kohal on järve 
ja maantee vahele jääv Eestis ainulaadne paraboolluitestik koos lodu ja madalsooga võetud 
looduskaitse alla. Vasknarvas asuvad 15.saj. pärineva ordulinnuse varemed ning suur, kõrge 
ringmüüriga ümbritsetud õigeusukirik. Vasknarva juurest algab Peipsist Eesti veerikkaim jõgi - 
Narva jõgi. [3, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 51] 
9. KAV 2 - Vasknarvas asuvad 15.saj. pärineva ordulinnuse varemed ning suur, kõrge 
ringmüüriga ümbritsetud õigeusukirik. 
10.  EV 2 – Kaunid vaated Narva jõele ja Peipsile, kaunis liivarand Smolnitsas. 
11.  LV 3 – Väärtuslikuks loodusobjektiks on Smolnitsa küla kohal järve ja maantee vahele 
jääv Eestis ainulaadne paraboolluitestik koos lodu ja madalsooga. 
12.  VRT 2 – Vasknarva küla on korrastatud, Smolnitsa ümbrus on väärtustatud puhkeala. 
13.  RTP 2 – Smolnitsa ümbrus on väärtuslik puhkeala; kogu Peipsi põhjarannik ja Narva 
jõeäärne vajaks ühtset puhkemajanduslikku arengukava. 
14.  Eestis ainulaadne paraboolluitestik omab teaduslikku väärtust. 
15.  Vasknarva lähedased põllumaad kipuvad võsastuma, tee lähedale jäävatel Smolnitsa 
luidetele on loobitud prahti. Peamiseks ohufaktoriks võibki nimetada inimeste hoolimatust, 
mistõttu  praht ja olmejäätmed visatakse metsa alla või kraavidesse. 
16.  Mõõdukalt arendada turismi ja vastavat teenindust, potentsiaalselt hea suvituspiirkond. 
Parandada tuleb teid ja kommunikatsioone. Tähistada ning rajada juurdepääsutee Narva jõe 
lähtele. Smolnitas panna randa prügikastid ja rajada lõkkeplats. 
17.  Peipsi põhjaranniku luitestiku ja sellega seotud mitmekesiste taimekoosluste kaitseks on 
Smolnitas moodustatud maastikukaitseala. Kaitse all on ka Vasknarva ordulinnuse varemed. 
18.  TIV: Ei ole 
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32. KOHTLA-NÕMME 
1. 32  
2. Kohtla-Nõmme 
3. II 
4. 91 
5. 355 ha 
6. Kohtla-Nõmme, Kohtla, Maidla vald 
7. Maakondlik 
8. Ala hõlmab Kohtla-Nõmme alevi Kohtla jõest läänes, endise Kohtla kaevanduse keskuse 
ning selle lähedal asuvad Aidu karjääri rekultiveeritud metsaalad. Tegemist on omanäolise ja 
ainulaadse tööstus- ja rekreatsioonimaastiku seguga. Piirkonna teeb unikaalseks see, et 
Kohtla kaevanduse sulgemisega kaasnevad protsessid tekitavad olulisi muutusi maastikus. 
Seega on tegemist kiiresti teiseneva piirkonnaga, mille arenguprotsessid peaksid pakkuma ka 
teaduslikku huvi. 
Ala tuumiku moodustab Kohtla kaevanduse keskus. Kohtla kaevandus loodi inglaste poolt 
1937. aastal. Koos kaevandusega tekkis ka Kohtla-Nõmme alev. Aastail 1931-1961 töötas 
alevis õlitehas, mis hiljem ehitati ümber autokummide remonditehaseks. Vaatamata 
ümbritsevale suurtööstusele jäi Kohtla-Nõmme vaikseks ja õdusaks asulaks keset 
männimetsa. 
2001. aastal Kohtla kaevandus suleti. Kaevanduse keskuse (kontorihoone jt) ja mõnede 
kaevanduskäikude baasil loodi Eestis ja Baltimaades ainulaadne kaevandus-muuseum. 
Muuseumi rajamine tõstab oluliselt piirkonna väärtust ning on ühtlasi tootmise lõpetanud 
kaevanduse edaspidise kasutamise positiivseks näiteks. 
Ala lääneosa hõlmab endisi karjäärialasid (Aidu). Siin alustati esmakordselt kaevandatud 
alade rekultiveerimist, mille jäädvustamiseks on paigaldatud mälestuskivi. Rekultiveeritud 
metsad on oluliselt kõrgema boniteediga, kui varem samas kohas kasvanud looduslik mets. 
Vanas karjääris asuvad ka valgustatud suusa- ja jooksurajad, mis on maakonna üks 
olulisemaid sportimiskohti. 
9. KAV 2 – alale jääb vähe olulisi ajaloolis-kultuurilisi objekte, piirkond omab teatavat 
põlevkivitööstuse arengu jälgi. 
10.  EV 1 – ala ei oma olulisi esteetilisi väärtusi. 
11.  LV 2 – esimesed rekultiveeritud metsad omavad mõningast looduslikku väärtust. 
12.  VRT 3 – ala arendamiseks on tehtud silmapaistvaid pingutusi. 
13.  RTP 2 – Kohtla kaevandusmuuseum on kujunemas maakonna turismimagnetiks, siia 
rajatud jooksu- ja suusarajad on maakonna üheks olulisemaks sportimispiirkonnaks. 
14.  - 
15.  - 
16.   Piirkond omab väga suurt turismipotentsiaali. Jätkata tuleb Kohtla kaevandusmuuseumi 
kompleksi (projekti) arendamist. Kindlasti tuleks jätkata ka põlevkivi kaevandamisest tekkinud 
pinnavormide rakendamiskavasid, s.h igati arendada endistel karjääride aladel sportimise ja 
vaba aja veetmise võimalusi (jooksu- ja suusarajad, mägijalgrataste krossirajad jne). Igati 
tuleb kujundada ja tugevdada valla mainet maakonna spordikeskusena. 
17.  - 
18.  TIV: On (täpsustada tuleb väärtmaastiku piire ja ulatust) 
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III ROHELINE VÕRGUSTIK 

III - 1. Rohelise võrgustiku olemus 

Tunnustatud arusaamade järgi [2, 38] on ökoloogiline infrastruktuur teatud maa-ala 
ökoloogilisi parameetreid tagav maastikukomponentide ja -elementide kogum. Määrav on 
nende elementide kuju ja vastastikune paiknemine, samuti seal esinev kõlvikuline ja liigiline 
koosseis. 

Ökoloogiline võrgustik on osa ökoloogilisest infrastruktuurist, mis tagab ökoloogilise 
kommunikatsiooni (tasakaalustatud aine- ja energiaringed) erinevatel hierarhilistel tasanditel. 

Kompenseerivate alade võrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust, mis tasakaalustab 
looduslike ja antropogeensete süsteemide vahelisi disproportsioone. Ökonoomika seisukohalt 
on tähtis, et kõiki neid ökoloogiliselt elulisi funktsioone täidab võrgustik praktiliselt kulutusteta, 
isereguleeruva süsteemina. 

Roheline võrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust, mis on planeerimisel kõige selgemini 
ja lihtsamini eristatav kui nn roheluse (produtsentide) domineerimisega ala. See on karkass 
nii ökoloogilisele kui kompenseerivate alade võrgustikule. 

Kuna eespool nimetatud mõistete mahud ja sisu suuresti kattuvad, on nendevaheliste 
piirjoonte eristamine sageli rohkem tunnetuslik kui argumenteeritud tegevus ning arvestades 
teemaplaneeringu ülesannet, kasutatakse siin mõistet “roheline võrgustik”, andes sellele 
praktiliselt ökoloogilise võrgustikuga võrreldava mahu. Rohelisse võrgustikku on otstarbekas 
laias mõttes kaasata ka veealad kuni 2 m sügavuseni ja loodusliku ilmega avamaastikud. 

Rohelises võrgustikus võib eristada kolme osa: 

??tuumalad (s.h. tugialad ja tuumikalad); 
??ribastruktuurid (koridorid, ribastruktuuride sõlmed ja astmelauad); 
??Null- ehk neutraalalad. 

Tugiala on piirkond, millele süsteemi funktsioneerimine valdavalt toetub. Tugialad on 
ümbritseva suhtes kõrgema väärtusega (potentsiaaliga) alad. Seal paiknevad vastava 
süsteemi seisukohalt kõige olulisemad elemendid (rohelise võrgustiku puhul kaitsealad, 
loodus- ja keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad, suured looduslikud alad jne). 

Tugialade kõige olulisemat osa nimetatakse tuumikalaks. See võib olla kaitstav, väärtuslik, 
keskkonda kujundav jms ala. Pindalaliselt suurt tugiala võiks nimetada laamaks. Tugi- ja 
tuumikalad võivad kaartidel ja andmebaasides olla fikseeritud tsentri, tsooni või piiriga. 

Tugialad toimivad koos partneraladega, olles suurema süsteemi osad, mida võrgustikud 
seovad tervikuks. Infrastruktuuri planeerimisel võib tugialasid vaadata homogeensetena 
(näiteks suurepinnaline kaitseala). Detailsemate käsitluste puhul, kui need alad on ise 
planeerimise objektid (kaitsealaplaneering), tegeletakse detailsemalt nende sisestruktuuriga. 
Antud töös oli oluline määratleda, kust väljuvad ja sisenevad tugialadesse võrgulised 
elemendid, ja suurematel aladel on vaja teada üldist tugiala sisestruktuuri. Viimane asjaolu 
omab tähtsust, kui on vaja konstrueerida naabrussuhteid. Tugialadel on sisemiselt nii 
võrguline kui kontsentriline ehitus. Nad koosnevad valdavalt peenematest ribastruktuuridest ja 
kontsentrilistest tsoonidest, samuti vöönditest, mis paiknevad ümber eriti oluliste objektide, 
tsentrite jms. 

Käesolevas planeeringus on antud loetletud terminitele konkreetsuse 
huvides ühesem tähendus: 

Tuumala – ala mille keskosa (tuuma) ümbritseb teatud laiusega puhvertsoon. 
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Tugiala – seadustega kehtestatud (või lähiajal kehtestatava) kaitsekorraga alad (loodus- ja 
maastikukaitsealad, looduskaitsealused pargid, pärandkooslused ja metsakaitsealade 
võrgustiku alad). 

Võrk – kogum riba- ja joonstruktuuridest (koridoridest), ribastruktuuride lõikumisel 
tekkivatest sõlmedest, eraldatult paiknevatest astmekividest (steping stones) ja 
üleminekualadest e (kaitse)puhvritest. 

Võrgustik – eri otstarbega või eri taseme samafunktsioonidega võrkude kogum (kaitsealade 
võrgustik). 

Käesolevas töös on planeeringu objektina tähelepanu keskmes võrgud 
ja võrgustikud eeltoodud tähenduses. 

Võrguelemendid on planeerimisel fikseeritavad tsentrite, telgjoonte, 
tõenäosuslike tsoonide, füüsiliste piiride ja üleminekualade 
tsoonidega. 

Võrgustiku elemendid on tugialadest vähem massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini 
muutuvad ja muudetavad. Võrgustik koosneb eritasemelistest ja -otstarbelistest võrkudest, 
mis tagavad süsteemi toimimise. Sageli on võrgustiku elemendid (koridorid, astmelauad) 
madalamat järku süsteemi tugialadeks. 

Nullala - ala, mis omab vaadeldava põhisüsteemi suhtes potentsiaali (metsamaa väljaspool 
tugialasid, kasutusest väljajäetud rohumaad jne) ja kus on vähe tõenäone konkureerivate 
süsteemide surve. Neid võib vaadelda kui eelistusalasid, mida saame kasutada põhisüsteemi 
(meie töö puhul rohelise võrgustiku) arendamiseks ja ka kui kaitsvaid puhveralasid. Nullalad 
võivad olla erinevatele, ka vastandlikele süsteemidele reservalaks. Neid võib vaadelda kui 
madalamat järku, tasakaalus toimivate võrgustike kogumit. 

Võrgustiku planeerimisel ei tegelda nullaladega rohkem, kui seda nõuab antud 
planeerimistasemel olulisematele võrgustiku elementidele koha leidmine või mille võimaliku 
laiendamise korral nende reservaladena (perspektiivaladena) piiritlemine. Nullaladest 
eristatakse olulisemate alade puhvrid, kuigi kogu nullala on sisuliselt tuumala puhvertsooniks. 
Nullalad ei tarvitse asetseda sidusalt. Intensiivaladel on nad saared, hõlvamata ala ongi 
enamasti nullala. Probleemiks on, kuidas valida sealt välja võrgustiku elementidele 
sobivaimad alad. 

Alasid, kus vastandfunktsiooniga (-suunaga) peenvõrgustikud üksteist tasakaalustavad, võib 
erinevate planeerimistasandite seisukohalt vaadelda ka nullalana. 

Teemaplaneeringus käsitletavat rohelist võrgustikku iseloomustab 
alljärgnev: 

??Eesmärk kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja keskkonna-
kaitselisest kui ka sotsiaalsest aspektist enim põhjendatud ruumiline struktuur. 

??Laiemas mõttes on see planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab 
kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks 
süsteemiks. 

??Rohelise võrgustiku aladel toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine, 
korvamine, ennetamine ja koosluste areng looduslikkuse suunas, see kõik 
toodab bioloogilist mitmekesisust ja tagab stabiilse keskkonnaseisundi. 

??Roheline võrgustik on orienteeritud valdavalt taime- ja loomaliikidele ning 
kooslustele, tähelepanu inimesele kui liigile on minimaalne, kuid võib kuuluda 
tema sotsiaalsesse huvisfääri. 

??Hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja 
pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne). 

??Toetab rohelist mõtteviisi. 
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??On hierarhilise struktuuriga. 

III - 2. Rohelise võrgustiku genereerimine 

Rohelise võrgustiku tuumalad 
Tuumalade leidmiseks liideti Eesti Baaskaardi metsade, soode ja veekogude kihid mille 
tulemusel saadi nn loodusalade kiht. Väiksemate "aukude" kõrvaldamiseks sellelt genereeriti 
100 m laiune puhvertsoon väljapoole. Edasise töö käigus genereeriti saadud aladele 
(loodusalad koos 100-meetrise puhvriga) erineva laiusega puhvertsoonid sissepoole, et leida 
kõige massiivsemad loodusalad. Töös leidsid kasutamist 300, 600 ja 1200 meetriste 
puhvertsoonidega alad. 

Tuumaladeks valiti loodusalad, mille läbimõõt on vähemalt 2400 meetrit (1200 meetri laiuse 
puhvertsooniga alad). Need omakorda jaotati suuruse järgi klassidesse metoodikas toodud 
soovituste põhjal (tabel 3.1). 
võrgustiku tugialade piiritlemine kehtestatud kaitsekorra järgi (kaitsealad) 

Võrgustiku sõlmedeks võivad olla alad, kus inimene on kehtestanud kaitsekorra [45]. Selliste 
aladena käsitleti maastiku- ja looduskaitsealasid samuti arvestati perspektiivsetena 
pärandkooslusi ja metsakaitsealade võrgustikku, mis tulevikus võivad saada kaitsekorra. 

Tabel 3.1. Võrgustiku elementide tasandid ja kriteeriumid 

Rohelise 
võrgustiku 

tasand 

Vaadeldava 
tuumala 
läbimõõt 

Ribastruktuuride 
läbimõõt 

Tuumala* 
(koridori) 

indeks 

“Eesti 2010” 
tasand 

Riigi  25… 50 km 10…20 km T1 (K1) Rahvusvaheline 
tasand 

Piirkondlik  5…25 km 2…10 km T2 (K2) Riigi tasand 
Kohalik 1…5km 300…2000m T3 (K3) Mikrotasand 

* Rohelise võrgustiku määratlemise metoodikas vastab indeksile T1 tasand G6, T2 tasandid G7-8 ning T3le G9. 

Koridorid 
metsaribad koridoride ja "astmekividena" 

Käesolevas planeeringus on rohelise võrgustiku koridoridena toimivatena arvestatud 
loodusalasid, mis on 1200 meetrist väiksema läbimõõduga, mis jaotati suuruse järgi 
klassidesse metoodikas toodud soovituste põhjal (tabel 3.1). 

Kaardile märgiti koridoridena kõik alad mille läbimõõt oli vähemalt 300m, sõltumata sellest 
kas nad olid ühenduses tuumaladega või paiknesid eraldi "astmekividena".  

Alasid, mis ei moodusta koridore, mis asuvad 1200 meetrise puhvriga tuumala kõrval (piirneb 
sellega) või päris eraldi, saab kasutada puuduvate koridoride kavandamisel ning alama 
taseme planeeringutes "astmekivide" ja tuumaladena. 
jõeorud koridoridena 

Maastikus toimivad looduslike koridoridena veekogude kaldaribad. Ka seadused [45, 48] 
sätestavad mitmesuguseid piiranguid veekogude läheduses. Eristatakse kaldavööndit ja 
ehituskeelutsooni. Nimetatud vööndid olid aluseks veekogudele puhvrite genereerimisel ja 
kaldaribade kui rohelise võrgustiku koridoride piiritlemisel. 

 

Konfliktsed alad 
rohelise võrgustiku lõikumisel inimtekkeliste infrastruktuuridega 

Inimtekkelisest infrastruktuurist on kõige olulisema mõjuga suuremad maanteed. Suurematel 
maanteedel (põhimaanteedel) piiritleti lõigud, kus nende mõju rohelise võrgustiku toimimisele 
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on kõige suurem. Maanteede lõikumiskohad rohelise võrgustiku aladega võivad suure 
liiklustiheduse korral olla konfliktis viimase eesmärkidega. 
 rohelist võrgustikku välistavad alad (asulad, tööstuspiirkonnad) 

Linnadele genereeriti 1 kilomeetri laiused puhvertsoonid. Nende tsoonide piiresse jäävad 
metsa-alad määratleti perspektiivsete kaitsemetsadena. 

Põlevkivi avakaevanduste ja turbamaardlate alad on tootmisprotsessi ajal taimkatteta ja 
seega välistavad rohelise võrgustiku efektiivse toimimise. Planeeringus on sellised alad eraldi 
välja toodud, sest tootmise lõppemisel võivad neist kujuneda looduslikult mitmekesised 
maastikud ja väärtuslikud elupaigad, kui piirata neil inimtegevust (tehniline ja bioloogiline 
rekultiveerimine). 
puuduvad koridorid 

Piiritleti alad, kus koridor oli katkenud või kuhu võrgustiku parema toimimise eesmärgil oleks 
vajalik täiendava koridori rajamine. 

IV KAARDIKIHID 

IV - 1. IDA-VIRUMAA VÄÄRTUSLIKE MAASTIKE KAARDIKIHID 

Väärtuslike objektide viimiseks Ida-Virumaa väärtmaastike andmebaasi, kasutati mitmesugust 
paberkandjatel olevat ja ka juba digitaliseeritud informatsiooni: 

?  Kaitsealuste looma ja taimeliikide elupaigad, kaitsealade piirid ja tsoonid saadi EELIS 
andmebaasist ("©EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Looduskaitseregister): KeM Info- ja 
Tehnokeskus"; vastavate andmekihtide nimed algavad tähtedega "EELIS", vt tabel 4.1). 
Luhaniitude eristamiseks kasutati Eesti ranna- ja luhaniitude nimekirja [4]. 
?  Paljandite, lademe stratotüüpide, rändrahnude ja karstialade asukoha piiritlemiseks 
kasutati Eestimaa Ürglooduse raamatu Ida-Viru maakonda puudutavat osa [6]. 
?  Looduslike ja tehispinnavormide määratlemiseks kasutati Are Kondi poolt koostatud 
Kirde-Eesti vaatamisväärsuste ja kaitstavate alade ning inimmõju kaarti [20, 21] ning Eesti 
Põllumajandusprojekti poolt 1970-ndate lõpus koostatud mullakaardi (1: 100 000) lehti ja 
1990-ndate keskel Maa-ameti tellimusel AS Eesti Kaardikeskuses koostatud digitaalset 
baaskaarti (1: 50 000). 
?  Kultuuri, arheoloogia ja ajaloomälestiste kaardikihid, samuti osa andmetest kaitsealuste 
puude, kivide jms kohta on saadud Ida-Viru maakonnaplaneeringust [7]. 
?  Metsakaitsealade võrgustiku (EMKAV projekt) [2] Ida-Virumaa alade ja pärandkoosluste 
(Pärandkoosluste Kaitse Ühingu andmebaasi) kaardikihid saadi Eesti Keskkonna-
ministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnaosakonna vahendusel. 
?  Andmed puhkealade kohta pärinevad Ida-Viru maakonnaplaneeringust [7], Riigimetsa 
Majandamise Keskusest ja metskondades, turismi-infopunktidest ning interneti 
kodulehekülgedelt [43, 44]. 
?  Atraktiivsete teelõikude, tuntud isikute ja vaatekohtade kaardikihid koostati välitööde 
tulemuste põhjal. 
Kaardikihtidega seotud andmetabeleid käsitleti kahel viisil: 
?  Riiklikest digitaalsetest kogudest saadud andmete puhul andmetabelite struktuuri ei 
muudetud (looduskaitsealasid ja -objekte käsitlevad andmekihid). 
?  Ida-Viru maakonnaplaneeringust [7] pärinevate kaardikihtide andmetabelite struktuure 
muudeti nende informatiivsuse tõstmise eesmärgil. Kirjanduse, välitööde ja teiste 
mittedigitaalsete allikate põhjal kogutud andmetele koostati sobiv tabelite struktuur (tabel 4.1) 
käesoleva töö käigus, jälgides et see oleks sama või ühilduv teiste muudetud andmetabelite 
omaga. Tabelis 4.1 toodud andmekihid asuvad teemaplaneeringule lisatud CD-ROM-il. 
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Tabel 4.1. Andmekihi nimi, sisu selgitus ja andmetabeli struktuuri säilitamine 
(originaalandmed) või muutmine 

Andmekihi 
(MapInfo tabeli) 

nimetus 

Andmekihi sisu selgitus Andmetabel
i struktuuri 
muudeti (+) 

Kihid EELISe andmebaasist: 
EELIS_NB puud, kivid; tähelepanuväärsed objektid, mis ei ole LK 

all 
 

EELISemkav Eesti metsakaitsealade võrgustiku alad  
EELIShooldatav Kaitsealade hooldatavad sihtkaitsevööndid  
EELISIba Rahvusvahelise tähtsusega linnualad  
EELISkivid Kaitsealused rahnud  
EELISlooduslik Kaitsealade looduslikud sihtkaitsevööndid  
EELISloomad_I I kategooria kaitsealuse liigi elupaik  
EELISloomad_II II kategooria kaitsealuse liigi elupaik  
EELISmetsisemang Metsisemänguala  
EELISpark Kaitsealune park  
EELISpiirang Kaitsealade piiranguvööndid vööndid  
EELISpot_vep Potentsiaalne vääriselupaik (Vääriselupaikade projekti 

andmed) 
 

EELISprojekteeritav Projekteeritavad kaitsealad ja nende vööndid  
EELISpuud Kaitsealused puud  
EELIStaimed_I I kategooria kaitsealuse liigi kasvuala  
EELIStaimed_II II kategooria kaitsealuse liigi kasvuala  
EELIStaimed_III III kategooria kaitsealuse liigi kasvuala  
EELISvalispiir Kaitsealade välispiirid  
EELISvep Vääriselupaik (Vääriselupaikade projekti andmed)  
EELISyksikobj joad, astangud, muud  

Kiht "Ida-Virumaa põlevkivikaevandamisalade piirkonna ruumilisest planeeringust" 
Kaevand_alt Altkaevandatud alad  
Kaevand_pealt Karjääriviisil kaevandatud alad  
LK probleemalad Mäetööde ja looduskaitse konfliktialad  
Kaevevali Kaevandatavad ja planeeritavad (Ojamaa, Põhja-

Kiviõli) mäeeraldised 
 

Erinevatest allikatest pärinevad andmekihid (välitööd, Ida-Viru maakonnaplaneering, Ida-
Virumaa keskkonnateenistus) 

Vaartuslikudmaastikud Väärtuslikud maastikud  
VM_isik   Oluliste isikutega seotud paigad + 
VM_Kapark   Kaitsealused pargid  
VM_kivid   kivid, rahnud + 
VM_kultuur   Ajaloo ja kultuuriobjektid + 
VM_luht   Väärtuslikud luhad + 
VM_huvitav   Välitööde käigus selgunud liigitamata objektid + 
VM_p6llumullad   Väärtuslikud mullad + 
VM_paljand   Väärtuslikud paljandid + 
VM_pinnavorm   Tähelepanuväärsed pinnavormid + 
VM_Pkooslus   Pärandkooslused  
VM_puhke   Puhkealad + 
VM_puud   puud ja puuderühmad + 
VM_teel6ik   Ilusad teelõigud + 
VM_vaatekoht   Vaatekohad + 
Vmorienteerumine Orienteerumismaastikud  
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Osa eelnevalt mainitud kaardikihtidest on koondatud MapInfo töökeskkonda (workspace) 
VM.WOR mille alusel trükiti Ida-Viru maakonna väärtuslike maastike teemakaart. 

IV - 2. IDA-VIRUMAA ROHELISE VÕRGUSTIKU KAARDIKIHID 

Käesolevas planeeringus loodi rohelise võrgustiku genereerimise käigus (vt pt. III - 2) tabelis 
4.2 toodud kaardikihid. 

Tabel 4.2. Rohelise võrgustiku genereerimise käigus loodud kaardikihid 
Kaardikihi nimetus Kaardikihi sisu 
Tuumala Vähemalt 2400 meetrise läbimõõduga loodusalad 
Koridor Kõik vähemalt 300m läbimõõduga koridorid ja tuumalad 
KORpuuduv Alad, kuhu oleks vaja rajada tuumalasid ühendavaid koridore 
BUF_kallas Veekogude kaldavööndid (laius maakonnaplaneeringu andmebaasi 

järgi) 
BUF_ehituskeeld Veekogude ehituskeeluvööndid (laius maakonnaplaneeringu 

andmebaasi järgi) 
kaitsemets_persp Linnadest 1 km laiusesse tsooni jäävad metsa-alad (nn roheline vöönd) 
Konfliktiala Teelõigud, mis on rohelise võrgustikuga konfliktis 
Maemetsad Maardlate ajutiselt taimkatteta alad 

Osa eelnevalt mainitud kaardikihtidest on koondatud töökeskkonda (workspace) 
Rohev6rk.WOR mille alusel trükiti Ida-Viru maakonna rohelise võrgustiku teemakaart. 

V KASUTATUD ALLIKAD 

Teemaplaneeringu ja lisa 1 tekstis nurksulgudes paiknevad numbrid tähistavad viidet 
järgnevas “Kasutatud allikate” nimekirjas asuvatele trükistele, käsikirjadele ja 
internetilehekülgedele. 

1. Arold, I. (1991) Eesti maastikud. Tartu Ülikool, Füüsilise geograafia kateeder. 

2. Eesti metsakaitsealade võrgustiku rajamine. (2000) Konverentsi materjalid 
(18.04.2000). – TÜ. 

3. Eesti NSV TA Kodu-uurimise komisjon (1983) Kohtla-Järve rajoonis. Kodu-
uurijate seminarkokkutulek 18.-21. augustil 1983. Tallinn. 

4. Eesti ranna- ja luhaniidud. (1996) Kirjameeste kirjastus, Tallinn. 

5. Eesti sood. (1988) Tallinn. 

6. Eesti Ürglooduse Raamat. I osa, Ida-Viru maakond. (1990) Eesti TA Geoloogia 
Instituut, Tallinn 

7. Ida-Viru maakonnaplaneering. (Kehtestatud 21.01.1999 maavanema 
korraldusega nr. 282) 

8. Ida-Virumaa rahvakultuurist. (1992) Virumaa Fond, Eesti Teaduste Akadeemia 
Keele ja Kirjanduse instituudi folkloristika osakond. Tallinn, AS "Infotrükk" 

9. Ida-Virumaa turismiinfo kogumik I. (1999) Jõhvi turismiinfokeskus, Ida-Viru 
maavalitsus, Oonurme teabetuba. 

10. Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. (1982) Eesti esiajalugu. ENSV 
Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Tallinn, "Eesti Raamat" 
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13. Joonuks, H., Vallimäe, O. (1988) Kohtla-Järve linn ja rajoon. Siin- ja sealpool 
maanteed. Tallinn, "Eesti Raamat" 

14. Jõhvi kihelkonna Vabadussõja mälestussambad. (1993) Jõhvi linnavalitsuse 
väljaanne 

15. Kalamees, A. (koostaja) (2000) Tähtsad linnualad Eestis. Tartu Eesti 
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16. Kiisma, L. (koostaja) (1997) Sõdade mälestusmärgid Alutagusemaal. Ida-Viru 
SOMS 

17. Kirss, O. (koostaja) (1980) Kohtla-Järve linn ja rajoon. Tallinn, "Eesti Raamat" 

18. Kirss, O., Pajos, L. (1984) Peipsi põhjarannikul. Tallinn, "Eesti Raamat" 

19. Kohtla 755 (1241-1996). Eesti Kultuurkapital, Kohtla-Nõmme vallavalitsus, Kohtla 
vallavalitsus 

20. Kont, A. (1992) Kirde-Eesti: Inimmõju. A/s REGIO Ltd. Tartu. (kaart 1 : 200000) 

21. Kont, A. (1992) Kirde-Eesti: Vaatamisväärsused ja kaitstavad alad. A/s REGIO 
Ltd. Tartu. (kaart 1 : 200 000) 
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23. Lõugas, V., Selirand, J. (1989) Arheoloogiga Eestimaa teedel. Tallinn, "Valgus" 

24. Meiner, A (toim.) (1999) Eesti maakate. Corine Land Cover projekti täitmine 
Eestis. – Tallinn 

25. Mõtuste, Märt (1998) Toila ümbruse kultuuri- ja hariduselu ajaloost. Toila 

26. Müüripeal, M. (koostaja) (1999) Kodu kestab, kodu kasvab. Tallinn, Eesti 
Entsüklopeediakirjastus 

27. Orav, Virve (1991) Matkateed Narva lähistel ehk Vaivara radadel. Tallinn, "Olion" 

28. Orav, Virve (2000) Narva-Jõesuu mu kodu. Tallinn 

29. Orav, Virve (1998) Vaivara kodu-uurija pilguga. Tallinn 
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VI SELETUSKIRI TEEMAPLANEERINGU KAARDI “IDA-VIRUMAA 
ASUSTUST JA MAAKASUTUST SUUNAVAD KESKKONNATINGIMUSED. 
VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD” KOHTA. 

Käesoleva teemaplaneeringu üheks peamiseks eesmärgiks (lk 6, pt 1.2) on Ida-Virumaa 
väärtuslike maastike määratlemine. Nagu selgitatakse planeeringu lisa 1 peatükis I, oli 
väärtuslike maastike eristamise üheks aluseks ehk “tööriistaks” nn väärtuslike objektide 
andmekogu (vt. lk 43, neljas lõik). Väärtuslike objektide andmekogu kujutab endast 
digitaalsete kaardikihtide kogumit, mille struktuur on ära toodud lisa I peatükis IV. Samas ja 
peatükis VI on ära toodud ka peamised digitaalsed ja paberkandjal (kaardid) andmeallikad, 
mis olid käesolevas teemaplaneeringus kasutatud digitaalse andmebaasi koostamise 
aluseks. Peamiseks digitaalseks andmeallikaks oli 1999 aastal kehtestatud Ida-Virumaa 
maakonnaplaneeringu [7] koostamisel formeerunud andmebaas, mida siis vastavalt täiendati 
teiste andmeallikate ja välitööde käigus. 

Välitööde käigus, kohalikelt koduloo-uurijatelt ja omavalitsustelt (vt. pt 1.3) koguti andmeid 
peamiselt selliste objektide kohta, mis puuduvad kaitstavate objektidena küll ametlikest 
registritest, ent omavad olulist rolli kohaliku identiteedi, aja-, kultuuri- või loodusloolisest 
aspektist (vt lisa 1 pt II). Nii moodustus andmekogum, milles ühendusid ühelt poolt riiklikes 
registrites (loodus- ja muinsuskaitselised) fikseeritud, teisalt aga maastikulisi või identiteedilisi 
vms väärtusi omavad objektid. 

Siinjuures tuleb rõhutada, et riikliku kaitse alla võetud üksikobjekti väärtus ei suurene ega 
vähene automaatselt sellest, kas ta on riikliku kaitse all või mitte. Maastikulisest seisukohast 
on olulisem siiski see, kuidas objekt või tema “aura” maastikul domineerib (vt lisa 1 pt II-4). Nii 
näiteks ei pruugi lähuses asuvad üksikult muinsuskaitse all olevad kultusekivid maastikuliselt 
objektidena eristuda. Küll aga muutub väärtuslikuks objektiks see põld, millel kultusekivid 
paiknevad. Ka mõisad, mille iga üksik säilinud hoone on mälestisena riikliku kaitse all, 
võetakse üldjuhul maastikuliselt ühtse terviku objektina. Ka on antud planeeringu kontekstis 
mõnevõrra “väärtuslikumad” külakooli või näiteks teatrimaja mälestuseks kohalike elanike 
poolt paigaldatud mälestuskivid. Ametlikult ei ole need mälestised, küll aga demonstreerivad 
sellised omaalgatuslikud tähismärgid kohaliku elanikkonna identiteeti, kohaliku piirkonna 
väärtustatust. Seega on käesolevas teemaplaneeringus aja- ja kultuurilooliste objektide (aga 
ka loodusobjekte) mõistet käsitletud oluliselt laiemas kontekstis kui lihtsalt riiklikusse 
registrisse kantud mälestisi. 

Tuleb aga rõhutada (vt lisa 1 pt II-4 lk 43), et väärtuslike objektide fikseerimine polnud 
käesoleva teemaplaneeringu juures eesmärgiks omaette. Objektid ja nende kogumid on vaid 
üheks töövahendiks, mille abil toimus väärtuslike maastike eelvalik ning esialgne piiritlemine. 
Seepärast ei mõjuta ühe või teise objekti puudumine või vastupidi, “üleliigsus” kaardilt mitte 
kuidagi töö põhitulemust. 

Kõike eelnevat silmas pidades ei saa teemaplaneeringu kaardil “Ida-Virumaa asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Väärtuslikud maastikud” kujutatud aja- ja 
kultuurilooliste objektide (aga ka loodusobjektide) nimestikku võtta teisiti kui 
kaardikujunduslikku elementi. Kaardil esitatud nimekiri ei pretendeeri täiuslikkusele, seda 
enam, et kaardil on kujutatud vaid valik, ehk umbes kolmandik 1014 objektist, mis 
digitaalsesse andmebaasi koguti. Ometi annab esitatud valik ülevaate nn väärtuslike 
objektide üldisest jaotuses Ida-Virumaal. 

Üldise selguse huvides on tabelis 6.1 toodud väärtuslike maastiku kaardil esitatud aja- ja 
kultuurilooliste objektide nimekiri ning näidatud nende seoseid kultuuri-, arheoloogia- ja 
ajaloomälestiste riikliku registriga (http://register.muinas.ee). Nagu tabelist selgub, on 249-st 
kaardil kujutatud objektist 110 sellised, mida ei ole mainitud registritesse kantud. Üldjuhul ongi 
need sellised objektid, mille kohta on info saadud kohalikest omavalitsustest ja kodu-uurijatelt. 
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Objektid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja omavad vastavalt käesoleva töö põhimõtetele 
ajaloolist ja kultuuriloolist väärtust. 

 

Tabel 6.1. Teemaplaneeringu kaardil “Ida-Virumaa asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused. Väärtuslikud maastikud” esitatud aja- ja 

kultuurilooliste objektide seosed seoseid kultuuri-, arheoloogia- ja 
ajaloomälestiste riikliku registriga (http://register.muinas.ee). (Nr kaardil – 

number, millega on objekt kaardil tähistatud; Reg. nr – number, mille alla on 
objekt või objekti moodustavad mälestised registreeritud riiklikesse mälestiste 

registritesse.) 

Nr kaardil Objekti nimi Reg. nr Mälestise liik 

1 Alajõe kirik   
2 Alajõe kalmistu   
3 Vasknarva kalmistu   
4 Vasknarva kirik   
5 Vasknarva linnuse varemed 13827 arhitektuurimälestis 
6 Kõrtsialuse kalmistu   
7 II MS hukkunute ühishaud   
8 Kõrkküla rist 6412 kultuurimälestis 
9 Asulakoht 8958 arheoloogiamälestis 

10 Asulakoht 8946 arheoloogiamälestis 
11 Kalvi mõis 13828-13834 arhitektuurimälestis 
12 Kalvi linnuse varemed 13835 arhitektuurimälestis 
13 Avinurme kirik 13843 arhitektuurimälestis 
14 Avinurme kalmistu   
15 "Kukelinna" pelgupaik 8962 arheoloogiamälestis 
16 Endine Vadi kool 13844 arhitektuurimälestis 
17 Ulvi kool 13845 arhitektuurimälestis 
18 Kalmistu 8963 arheoloogiamälestis 
19 "Kalmemäe" kalmistu 8970 arheoloogiamälestis 
20 Külakalmistu 8971 arheoloogiamälestis 
21 Terroriohvrite ühishaud 33 ajaloomälestis 
22 Iisaku seltsimaja 13848 arhitektuurimälestis 
23 Iisaku kirik 13847 arhitektuurimälestis 
24 Iisaku kalmistu 35 ajaloomälestis 
25 Iisaku kalmistu neli rõngasristi 6479-6482 kultuurimälestis 
26 Külakalmistu 8964 arheoloogiamälestis 
27 Iisaku muuseum 13846 arhitektuurimälestis 
28 Terroriohvrite ühishaud 34 ajaloomälestis 
29 Külakalmistu 8972 arheoloogiamälestis 
30 Külakalmistu 8969 arheoloogiamälestis 
31 Kalmistu 8983 arheoloogiamälestis 
32 Kurtna mõis 13855-13865 arhitektuurimälestis 
33 Linnus 8973 arheoloogiamälestis 
34 II MS aegne matmiskoht   
35 Illuka mõis 13853 arhitektuurimälestis 
36 II MS aegne matmiskoht   
37 Illuka kirik   
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38 Illuka kalmistu   
39 Püha (ohvri)allikas 8981 arheoloogiamälestis 
40 Kuremäe kalmistu 13852 arhitektuurimälestis 
41 II MS aegne matmiskoht   
42 Pühtitsa klooster 13849-13851 arhitektuurimälestis 
43 Kalmistu 8977 arheoloogiamälestis 
44 II MS aegne matmiskoht   
45 Jaama õigeusukirik   
46 II MS hukkunute ühishaud 36 ajaloomälestis 
47 Klaasikoja asukoht (18. saj) 37 ajaloomälestis 
48 Edise linnuse varemed 13871 arhitektuurimälestis 
49 Kalmistu 8991 arheoloogiamälestis 
50 Asulakoht 8986 arheoloogiamälestis 
51 Asulakoht 8987 arheoloogiamälestis 
52 Saka mõis 13903-13910 arhitektuurimälestis 
53 Asulakoht 9014 arheoloogiamälestis 
54 Sudi sõjakalme 9015 arheoloogiamälestis 
55 Ontika mõis 13898 arhitektuurimälestis 
56 Järve mõis 13889-13891 arhitektuurimälestis 
57 Asulakoht 8998 arheoloogiamälestis 
58 Asulakoht 9006 arheoloogiamälestis 
59 Kukruse mõis 13892-13896 arhitektuurimälestis 
60 Kukruse lehiseallee ja park 13893 arhitektuurimälestis 
61 Jõhvi tuulik 13897 arhitektuurimälestis 
62 Tollide perekonnakalmistu 41 ajaloomälestis 
63 Muistne rauasulatuskoht 9013 arheoloogiamälestis 
64 Asulakoht 9000 arheoloogiamälestis 
65 Lohusuu kirik 13912 arhitektuurimälestis 
66 Lohusuu eesti kalmistu   
67 Lohusuu kalmistu kabel 13914 arhitektuurimälestis 
68 Lohusuu vene kalmistu   
69 Lohusuu ( Veneküla ) kalmistu kabel 13915 arhitektuurimälestis 
70 Lohusuu õigeusu kirik 13913 arhitektuurimälestis 
71 "Kalmumäe" kalmistu 9021 arheoloogiamälestis 
72 Kalmistu 9038 arheoloogiamälestis 
73 Taramäe linnus 9089 arheoloogiamälestis 
74 Uku ohvriallikas 9093 arheoloogiamälestis 
75 Ohvripärn 9094 arheoloogiamälestis 
76 "Hiiemäe" ohvripaik 9090 arheoloogiamälestis 
77 Purtse kindluselamu 13928 arhitektuurimälestis 
78 Asulakoht 9071 arheoloogiamälestis 
79 Tarakalda linnus 9088 arheoloogiamälestis 
80 Ohvriallikas 9091 arheoloogiamälestis 
81 Silmaallikas 9092 arheoloogiamälestis 
82 Kalmistu 9073 arheoloogiamälestis 
83 Asulakoht 9072 arheoloogiamälestis 
84 "Ugulikivi" 9067 arheoloogiamälestis 
85 Asulakoht 9040 arheoloogiamälestis 
86 Lüganuse kirikuaed 43 ajaloomälestis 
87 Lüganuse pastoraat 13923-13927 arhitektuurimälestis 
88 Lüganuse kirik 13916 arhitektuurimälestis 
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89 Asulakoht   
90 Püssi koolihoone 1924-1926 13940 arhitektuurimälestis 
91 Püssi mõisa park 19.saj. 13941 arhitektuurimälestis 
92 Püssi mõis 13942-13951 arhitektuurimälestis 
93 II MS ohvrite ühishaud 42 ajaloomälestis 
94 Kalmistu 9069 arheoloogiamälestis 
95 Kalmistu 9035 arheoloogiamälestis 
96 Aa mõis 13929-13938 arhitektuurimälestis 
97 Aa mõisa park 18-20saj. 13930 arhitektuurimälestis 
98 Aa tuulik 13939 arhitektuurimälestis 
99 "Alulinn" 9033 arheoloogiamälestis 

100 Maidla mõis 13952-13958  
101 Asulakoht 9102 arheoloogiamälestis 
102 Külakalmistu   
103 Maidla tuulik   
104 Magasiait (seltsimaja)   
105 Külakalmistu 9104 arheoloogiamälestis 
106 Muistne rauasulatuskoht 9119 arheoloogiamälestis 
107 Külakalmistu 9117 arheoloogiamälestis 
108 Külakalmistu 9116 arheoloogiamälestis 
109 Külakalmistu 9120 arheoloogiamälestis 
110 Külakalmistu 9122 arheoloogiamälestis 
111 Muistne rauasulatuskoht 9123 arheoloogiamälestis 
112 Kiikla mõis 13980-13987 arhitektuurimälestis 
113 Kiikla tuulik 13988 arhitektuurimälestis 
114 Kalina linnamägi 9127 arheoloogiamälestis 
115 Pagari mõis 13968-13976 arhitektuurimälestis 
116 Asulakoht 9132 arheoloogiamälestis 
117 Pagari tuulik 13977 arhitektuurimälestis 
118 Asulakoht 9128 arheoloogiamälestis 
119 Asulakoht   
120 Asulakoht   
121 Asulakoht   
122 Asulakoht   
123 Kalmistu 9129 arheoloogiamälestis 
124 "Kellamäe" kalmistu 9130 arheoloogiamälestis 
125 Mäetaguse mõis 13960-13966 arhitektuurimälestis 
126 Mäetaguse kalmistu   
127 Mäetaguse kalmistu kabel 13967 arhitektuurimälestis 
128 Balti pataljoni võitlejate mälestuskivi    
129 II MS -aegne matmispaik ja mälestuskivi    
130 Koltsina kõrtsihoone 13979 arhitektuurimälestis 
131 Asulakoht 9124 arheoloogiamälestis 
132 Asulakoht 9134 arheoloogiamälestis 
133 Asulakoht   
134 Väike-Pungerja postijaam 13959 arhitektuurimälestis 
135 Toila külakooli hoone 49 ajaloomälestis 
136 Asulakoht 9152 arheoloogiamälestis 
137 Toila kalmistu 50 ajaloomälestis 
138 II MS-aegne matmispaik   
139 Oru pargi "Karuväravad" 6795-6796 kultuurimälestis 
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140 Pühajõe kalmistu   
141 Pühajõe kirik 14049 arhitektuurimälestis 
142 Külakalmistu   
143 Paerist Pühajõe kiriku juures   
144 Kohvimäe talu 14047-14048 arhitektuurimälestis 
145 Kalmistu 9159 arheoloogiamälestis 
146 Kalmed   
147 Asulakoht   
148 Asulakoht   
149 Asulakoht 9156 arheoloogiamälestis 
150 Tudulinna vana kirik 14051 arhitektuurimälestis 
151 Tudulinna tuulik 14052 arhitektuurimälestis 
152 Tudulinna kirik 14050 arhitektuurimälestis 
153 Tudulinna kalmistu   
154 Terroriohvrite ühishaud 51 ajaloomälestis 
155 Vabadussõja monument   
156 Kalmistu 9177 arheoloogiamälestis 
157 Ohvrikivi    
158 Pelgupaik 9192 arheoloogiamälestis 
159 Rootsi kants   
160 Sinimäe sõjaajalooline objekt 5823 ajaloomälestis 
161 Sinimäe sõjaajalooline objekt 5823 ajaloomälestis 
162 Vaivara uus kalmistu 56 ajaloomälestis 
163 Vaivara vana kalmistu 5822 ajaloomälestis 
164 II MS hukkunute ühishaud 55 ajaloomälestis 
165 Vabadussõjas langenute mälestussammas 53 ajaloomälestis 
166 II MS hukkunute ühishaud 54 ajaloomälestis 
167 Vaivara mõisa sepikoda 14053 arhitektuurimälestis 
168 II MS hukkunute ühishaud   
169 Vabadussõjas hukkunute ühishaud 52 ajaloomälestis 
170 Kiviaja asulakoht 9188 arheoloogiamälestis 
171 rõngasrist kirikuaias 6759 kultuurimälestis 
172 Püha (ohvri)tamm 8982 arheoloogiamälestis 
173 Oru pargi ohvrikivi  9163 arheoloogiamälestis 
174 Kalvi mõisa park 13829 arhitektuurimälestis 
175 Illuka mõisa park 13854 arhitektuurimälestis 
176 Saka park 13904 arhitektuurimälestis 
177 Maidla mõisa park 13956 arhitektuurimälestis 
178 rauasulatuskoht 9156 arheoloogiamälestis 
179 rauasulatuskoht 9132 arheoloogiamälestis 
180 Lüganuse kalmistu   
181 Narva linna kalmistu   
182 Raudi kalmistu   
183 Jaama kalmistu   
184 Aa hooldekodu kalmistu   
185 Toila teatrimaja asukoha kivi    
186 Põhjasõja kindlustusvöönd   
187 Mälestusmärk Saksa sõjavangidele   
188 Mälestusmärk Saksa koonduslaager   
189 Varja postijaam   
190 Mälestusmärk Saksa ja Eesti võitlejatele   
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191 Mälestusmärk Taani, Norra ja Flaami sõduritele   
192 Mälestuskivi lenduritele   
193 Meriküla dessandipaik   
194 Tank-monument   
195 Kalina koolimaja asukoht   
196 Ereda koonduslaagri asupaik   
197 Kõrve lahingupaik   
198 Vene loodearmeelaste mälestuskivi    
199 Vene loodearmeelaste matmispaik   
200 Endine luisuveski asukoht   
201 tahukivi leiukoht   
202 Magasi talu rehielamu sisustusega   
203 Mälestusmärk Saksa koonduslaagrile   
204 Mälestuskivi Rannu küla 750 aastat   
205 Vabadussõja Rannu lahingu mälestuskivi asukoht   
206 Vene vangilaagri asukoht   
207 mälestuskivi 1941. aasta juulis mõrvatuile   
208 Aseri esimene kooli- ja kirikuhoone   
209 Aseri tsemendivabriku korsten   
210 Aseri tsemendivabriku korpus   
211 Aseri tsemendivabriku kasarmud   
212 Abaja talu ja küla mälestuskivi    
213 Härjapea külakooli mälestuskivi    
214 Koogu mõisa viinavabriku varemed   
215 Koogu mõisa viinakeldri varemed   
216 Koogu mõisa valitseja maja   
217 Koogu mõis kõrvalhoonetega   
218 Rannu kõrtsi ja abipostijaama asukoht   
219 Pühajõe mõisavalitseja maja   
220 Pühajõe mõisa häärber   
221 Konju mõisa jahiloss   
222 Voka kooli mälestuskivi    
223 Voka mõisa kalmistu   
224 Voka mõisavalitseja maja   
225 Voka vana koolimaja   
226 Konju kooli mälestuskivi    
227 Mälestuskivi küüditatuile   
228 Päite kooli mälestuskivi    
229 Voka MTJi mälestuskivi    
230 Pühajõe kooli mälestuskivi    
231 Mägara sild   
232 Ontika mõis ja park 13899-13902 arhitektuurimälestis 
233 Mälestusmärk "Kolm tääki"   
234 Tudulinna linnamägi   
235 Mälestuskivi kitsarööpmelisele raudteele   
236 Kitsarööpmelise raudtee depoohoone   
237 Sonda metskonna esimene kontor   
238 Sonda vana koolimaja   
239 Vaivara kiriku mälestuskivi    
240 Vaivara kihelkonnakooli asupaik   
241 Vaivara seltsimaja vare   
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242 Udria dessandi mälestuskivi (ilma tahvlita)   
243 Udria dessandi mälestuskivi    
244 Juudi koonduslaagri mälestuskivi    
245 Nõuk.sõdurite mälestusmärk   
246 Skulptuur Põhjaranniku sanatooriumi ees   
247 Heinrich Tammemetsa mälestuskivi    
248 Juta Bonarevskaja mälestuskivi    
249 Rannapungerja majakas   
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